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Abstrakt 

Under flera års tid har ett likvärdighetsproblem kopplat till bedömning och betygsättning 

identifierats. Det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga elevers kursbetyg i relation till 

nationella provbetygen, den så kallade nettoavvikelsen. Vad denna skillnad beror på är enligt 

forskningsläget oklart. Skolverkets rekommendationer för att motverka detta är ett ökat fokus 

på kompetensutveckling för lärare vad gäller bedömning samt interna diskussioner om 

betygsättning med utgångspunkt från elevernas uppvisade kunskaper och resultaten från 

nationella proven. Denna studie ämnar undersöka om det finns ett samband mellan graden av 

dessa åtgärder och en mindre skillnad i nettoavvikelse mellan könen.  

En kvantitativ metod har använts i form av webbaserade enkäter vilka har besvarats av 

respondenter anställda antingen som svensklärare eller i skolledningen på 20 skolor. Även data 

från Skolverkets egen databas Siri har använts. Resultatet visar att sambandet mellan de båda 

föreslagna åtgärderna och skillnader i nettoavvikelser mellan könen inte kan beskrivas som 

starkt eller tydligt.  

Slutsatserna som framkommer i studien är att en tydligare beskrivning och förståelse av 

likvärdighetsproblemets orsaker är nödvändig för att åtgärderna sambedömning och 

kompetensutveckling ska kunna anpassas och eventuellt implementeras på ett ändamålsenligt 

vis. 

Nyckelord: Bedömning, betygsättning, sambedömning, kompetensutveckling, nationella prov, 

svenska, gymnasiet, likvärdighet. 
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1. Inledning 

I gymnasieskolans ämnesplan och kunskapsmål finns det flera formuleringar som syftar till att 

belysa utbildningens mål om jämställdhet och likvärdighet. Bland annat finns reglerande 

skrivningar om att ”jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

de värden utbildningen ska gestalta och förmedla.” (Skolverket, 2011 s.5). Vidare påtalas att ” 

[l]äraren ska […] se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv” (Skolverket, 2011 s.10). ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom 

varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.” (Skolverket, 2011 s.6) 

Till hjälp för skolan och lärarna att uppnå denna likvärdighet genomför elever både i 

grundskolan och på gymnasiet nationella prov i olika ämnen. Just strävan efter likvärdighet är 

ett av de två explicit uttalade syftena för nationella provet (Skolverket, 2018 a). 

Skolverket har under många år fört statistik över relationen mellan nationella kursprov och 

kursbetyg samt hur dessa skiljer sig bland annat mellan kvinnliga och manliga elever 

(Skolverket, 2007; 2009; 2017 a). Resultaten har varit snarlika över tid. Kvinnliga elever når i 

högre utsträckning ett högre kursbetyg i förhållande till nationella provbetyg jämfört med 

manliga elever. Att kvinnliga elever generellt lyckas bättre i skolan och når högre resultat på 

såväl nationella prov och i kursbetygen än deras manliga kamrater är enligt forskningen 

vedertaget (Wernersson, 2010). Att de systematiska skillnaderna i avvikelser mellan nationella 

prov och betyg kopplas till faktorer som exempelvis kön är dock enligt Skolverket (2009) inte 

önskvärt då det vittnar om ett likvärdighetsproblem. 

Skillnaden mellan nationella provbetyg och kursbetyg, den så kallade nettoavvikelsen hos 

respektive kön, går dock enligt Skolverket (2009; 2014 a) inte att entydigt förklara. Frågan har 

istället lämnats över till forskarsamhället. Klapp Lekholm och Cliffordson (2009) visar att 

skillnaden i nettoavvikelse mellan könen delvis kan förklaras genom att vissa betydelsefulla 

karaktärsdrag präglar kvinnliga elever mer än manliga och skulle alltså kunna vara en förklaring 

till att kvinnliga elever i högre utsträckning når högre kursbetyg i förhållande till nationella 

provresultatet. Oavsett orsak så existerar denna skillnad i nettoavvikelse mellan könen.  

Att det i allmänhet finns avvikelser mellan nationella provbetyg och slutbetyg behöver inte 

nödvändigtvis i sig betraktas som ett likvärdighetsproblem. Detta eftersom nationella proven 

inte är tänkta att fungera som examensprov, lärarna ska enligt Skolverket (2009) i sin 

betygsättning väga in kunskaper uppvisade även vid andra tillfällen. Om de båda könen tilldelas 

ett högre betyg i förhållande till provbetygen i samma utsträckning så påverkar det i praktiken 

inte betygens urvalsfunktion och därmed påverkas inte heller likvärdigheten mellan eleverna. 

Problemet kan uttryckas som så att en elevgrupp får ett positivt avvikande betyg i högre 

utsträckning än en annan.  

Skolverkets (2014 a; 2017 a) rekommendation på hur detta problem ska bemötas och motverkas 

är dels fortsatt kompetensutveckling för lärare vad gäller bedömningsfrågor samt att det på 

skolorna skapas ordentliga förutsättningar för interna diskussioner om betygsättning med fokus 

på nationella prov och kursbetyg. Skolverket utvecklar i samband med dessa uppmaningar inte 

på vilken vetenskaplig grund rekommendationerna vilar. De hänvisar dock i andra sammanhang 

(2016) till bland annat Borgström och Ledin (2014) som i sin artikel visar att sambedömning 

kan vara ett effektivt verktyg för att bemöta godtycklighet och subjektivitet vid bedömningar 

av nationella skrivprov. Problemet i det här fallet ter sig dock annorlunda än att omfatta endast 

en typ av delprov, även om det också är ett likvärdighetsproblem.  
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En indikator på om en kombination av Skolverkets föreslagna åtgärder är adekvata torde vara 

att de skolor som redan i dagsläget lägger mer tid och energi på dessa även uppvisar en mindre 

skillnad i nettoavvikelse mellan könen samt att de skolor som lägger mindre tid och energi 

följaktligen uppvisar en större skillnad i nettoavvikelse. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om och i vilken utsträckning graden av 

följande företeelser påverkar skillnaden mellan de båda könens nettoavvikelser i Svenska 1 och 

Svenska 2 i gymnasiet: 

 Kompetensutveckling för lärare vad gäller bedömning.   

 Interna diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från elevernas uppvisade 

kunskaper och resultaten från nationella proven. 

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som används för att studiens syfte ska nås är följande. 

 Hur stor är skillnaden i nettoavvikelse mellan könen på respektive skola? 

 Vilken relation finns mellan skolornas grad av kompetensutveckling för lärare vad 

gäller bedömning och skillnaden i nettoavvikelse mellan könen?  

 Vilken relation finns mellan skolornas grad av interna diskussioner om betygsättning 

med utgångspunkt från elevernas uppvisade kunskaper och resultaten från nationella 

proven och skillnaden i nettoavvikelse mellan könen? 

 

1.4 Disposition 

Efter inledningen presenteras, i kapitel 2, en bakgrund om hur de nationella proven och det 

nuvarande kunskapsrelaterade betygsystemet utvecklades i den svenska skolan. Detta sker i 

syfte att sätta dessa delar som är aktuella för arbetet i en historisk kontext. Utöver skrivningar 

om betygsystemet och de nationella proven presenteras här även hur skillnader mellan könen 

tidigare manifesterats i svensk utbildning. I tredje kapitlet, tidigare forskning, sammanställs 

olika studier som på olika vis kan kopplas till denna studies centrala delar. Det rör sig dels om 

skillnader mellan nationella provbetyg och kursbetyg, dels om hur sambedömning och 

kompetensutveckling kan leda till ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning. Vidare 

avhandlas de metodavvägningar som gjorts i kapitel 4. Där nämns varför och på vilket sätt en 

kvantitativ metod använts för studien samt vilka skolor, deltagare, kurs- och provbetyg som 

varit föremål för undersökningen. I detta kapitel nämns även hur data har hanterats och 

bearbetats samt hur studien har förhållit sig till de forskningsetiska kraven. De analytiska 

begrepp som nyttjas för att tolka studiens resultat lyfts fram och förklaras i kapitel 5. I kapitel 

6 presenteras studiens resultat. De olika aspekterna som exempelvis skolornas grad av 

nettoavvikelse i de olika kurserna, skillnaden i nettoavvikelse mellan könen och grad av 

sambedömning redovisas först separat för att sedan vägas samma i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. Avslutningsvis lyfts i kapitlet huruvida andra faktorer påverkar skillnaderna i 

nettoavvikelse. I det sjunde och sista kapitlet innan källförteckningen diskuteras studiens 
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resultat och detta sätts i relation till tidigare forskning. Därefter diskuteras även de 

metodavvägningar som gjorts och avslutningsvis ges tankar och idéer för hur den fortsatta 

forskningen på detta område kan bedrivas. 
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2. Bakgrund 

I följde avsnitt presenteras en övergripande bakgrund för de olika delarna vilka är aktuella för 

studien. En form av historisk kontext vad gäller det nuvarande betygsystemet och de nationella 

proven samt hur skillnader mellan könen tidigare har manifesterats i svensk utbildning.  

 

2.1. Nationella proven och det kunskapsrelaterade betygsystemet 

Under 1980- och 90-talet genomfördes en rad omvälvande förändringar gällande den offentliga 

sektorns styrning i Sverige. Enligt Lundahl (2009) grundade sig förändringarna i en växande 

kritik mot att välfärden i stort bland annat ansågs vara för byråkratisk, kostsam, odemokratisk 

och överförmyndande. Denna kritik riktades även mot utbildningsväsendet där en rad 

förändringar skedde under perioden. Förändringarna grundade sig på tre formella mål: ökad 

demokrati och effektivitet samt en professionalisering av läraryrket. Detta ledde i sin tur till 

olika decentraliseringsstrategier, däribland kommunaliseringen år 1991. Utbildningsväsendet 

skulle inte längre vara regelstyrt, alltså att staten genom centrala regler styr skolan. Istället 

skulle skolan styras genom centralt formulerade mål vilka kommunerna hade till uppgift att nå. 

Som ett led i denna process inrättades Skolverket och ersatte tidigare Skolöverstyrelsen 

(Skolinspektionen, 2015 a). Denna reformering av det svenska utbildningsväsendet 

motiverades alltså till stor del av tankar kring demokrati (vilket ledde till decentralisering i form 

av kommunaliseringen) och ökad professionalisering av lärarkåren (vilket resulterade i större 

frihet för lärarna att själva bestämma innehåll och metod). I ljuset av detta var det enligt Lundahl 

(2009) inte alls självklart att nationella proven skulle vara förenligt med den nya skolan. Det 

reformarbete som tillsattes i början av 90-talet fann dock enligt Lundahl att en löpande 

målorienterad uppföljning av elevernas kunskaper och färdigheter var nödvändigt. Det ansågs 

viktigt framförallt utifrån dels det demokratiska behovet för samhället i stort att kunna få en 

inblick i skolan och dels utifrån det operativa behovet, att både kommun och stat skulle kunna 

följa upp och utvärdera verksamheter utifrån såväl ekonomisk som pedagogisk effektivitet. 

Således behölls proven med förevändningen att det skulle tjäna som ett verktyg för uppföljning 

och stöd till skillnad från tidigare då centrala- och standardiserande prov främst använts för att 

differentiera eleverna betygmässigt (Lundahl, 2009; Samuelsson, 2017). 

De ovannämnda målen vilka förändringarna i skolväsendet grundade sig på ledde även till att 

det relativa betygsystemet, som varit i bruk sedan 1962 (Skolverket, 2014 b), ifrågasattes och 

senare ersattes. Det relativa betygsystemet hade enligt Samuelsson (2017) vuxit fram ur en 

önskan att rangordna eleverna så att ett urval till universitet och högskolor kunde underlättas. 

Med hjälp av elevernas resultat på standardprov och en normalfördelningskurva, framtagen 

genom ett antal intelligenstester, skulle lärarna sätta betyg från 1 (lägsta) till 5 (högsta).  Det 

var hela nationen som skulle utgöra normen, inte klassen. Exempelvis skulle endast 7 % av 

eleverna nå betyget 1 respektive 5 medan 38 % skulle nå 3. Även om det relativa betygsystemet 

enligt Samuelsson (2017) var ifrågasatt redan då det infördes ansågs det alltså rimma dåligt med 

de formella mål som drev 1990-talets skolreformer. Dåvarande skolminister Göran Persson 

menade exempelvis att det stred mot tankarna kring solidaritet och samverkan (centrala delar i 

den då nya läroplanen) att eleverna uppmuntrades att konkurrera om betygen. De nya 

målrelaterade betygen hade i gymnasiet fyra steg: icke godkänd (IG), godkänd (G), väl godkänd 

(VG) och mycket väl godkänd (MVG) (Skolverket, 2014 b).  
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Från mitten av 1990-talet hade den svenska skolan alltså fått nytt huvudmannaskap, ny läroplan, 

nytt betygsystem och nya nationella prov. Som tidigare nämnts skulle nationella provet enligt 

Lundahl (2009) fungera som ett stöd för lärarnas betygsättning, inte styra den. De skulle mäta 

kunskaper kopplade till de nya målen och kriterierna i läroplanen, läraren skulle sedan kunna 

ta detta i beaktande då han eller hon bedömde eleven. Enligt Lundahl ansågs detta även vara ett 

led i att stärka lärarprofessionen. Lundahl belyser vidare hur syftet med nationella proven 

svängde under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Regeringen förordade att 

kommunerna nu skulle kunna redovisa kvalitén på utbildningen, i vilken utsträckning de 

nationella målen uppnåddes. Kommunernas egna mål och utbildningsplaner blev tvungna att 

underordnas statens. Proven blev nu även obligatoriska i alla engelsk-, matematik- och 

svenskkurser. Samuelsson (2017) menar att även friskolereformen och det fria skolvalet bidrog 

till ett ökat behov av kontroll vad gäller skolors kvalité och betygsättning. 

De nationella utvärderingarna visade enligt Lundahl (2009) att resultaten sjunkit i vissa ämnen 

jämfört mer 1992. Som ett svar på detta förslog regeringens utredning bland annat tydligare mål 

och att antalet nationella prov bör utökas. Alliansregeringen som hinner tillträda 2006 tillsätter 

en ny utredning och 2008 presenteras propositioner som föreslår nya och tydligare 

styrdokument samt en utökning av betygsskalan. Den gamla läroplanen från 1994 ansågs bland 

annat inte räcka till för arbetet med uppföljning på vare sig individ- eller verksamhetsnivå.  

Samuelsson (2017) menar att det tyngsta argumentet för den nya betygsskalan (se figur nedan) 

var just en ökad informationstäthet om eleven kunskaper. Lundahl (2009) lyfter fram ytterligare 

specifika fördelarna regeringen såg med den utökade skalan, bland annat en ökad precisering i 

betygsättningen, ökad känsla av rättvisa hos eleverna och en ökad motivation till att anstränga 

sig då avståndet till närmaste betygssteg är kortare. 

 

 

Figur 1. Betygsskalan gymnasieskolan 1994 och 2011. Skolverket (2014 b) 

 

Enligt Skolverket (2018 b) upplever många lärare och elever att nationella proven bidrar till 

stress och tar för mycket tid i anspråk. Med detta i beaktande togs beslutet att från första januari 

i år, 2018, är endast proven i den högst avslutande kursen obligatoriska. Till exempel, om en 

elev läser ett gymnasieprogram där Svenska 3 är avslutande kurs för ämnet svenska är alltså 

nationella proven i Svenska 1 frivilligt att genomföra. Huruvida ett frivilligt nationellt prov ska 

genomföras eller ej beslutas dock officiellt av rektorn på skolan och inte av elever eller lärare.  
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Den senaste i raden av förändringar vad gäller de nationella proven är att regeringen (2017) har 

beslutat om att proven ska genomföras digitalt. Bakgrunden till beslutet utvecklas i den 

proposition (2017/18:14) som presenterades i september 2017. Där pekas en mängd fördelar 

med en digitalisering av proven ut. Bland annat minskad administration för lärarna som slipper 

det pappersarbete provet tidigare varit förenat med. Det anses även fördelaktigt ur ett 

säkerhetsperspektiv om proven inte behöver gå igenom alla distributionssteg från tryck, 

transport till förvaring ute på skolorna. Att gå ifrån det pappersbaserade provsystemet tros även 

kunna bidra till en ekonomisk effektivisering i och med att tryck- och distributionskostnaderna 

minskar. Kritiker till propositionen menar samtidigt att digitaliseringen bara medför nya 

säkerhetsrisker och att någon form av omfattande gemensam datakunskap i tidiga skolåldern är 

nödvändig för att säkerställa att verkligen alla elever kan hantera tekniken. Avslutningsvis anses 

digitaliseringen kunna bidra till en mer likvärdig bedömning eftersom vissa provdelar kan 

konstrueras så att de även rättas digitalt. Förändringen startar enligt Skolverket (2018 c) redan 

2018 och 2022 ska det digitala provsystemet vara på plats i hela landet. 

Vad gäller de senaste decennierna kan 1990-talet beskrivas som det mer turbulenta i fråga om 

antal förändringar i skolan. Att ändringar gällande läroplaner, nationella prov och betyg sker 

även under 00- och 10-talet visar egentligen att skolan, i alla fall sett ur ett längre perspektiv, 

ständigt utvecklas. 

 

2.2 Skillnader mellan kvinnliga och manliga elever i den svenska gymnasieskolan 

Denna översiktliga historiska presentation kommer försöka hålla ett fokus på gymnasieskolan. 

Könsskillnader presenteras och förstås här dels som skillnader i elevers olika val av exempelvis 

inriktning och dels i resultat så som betyg. Även om kontexten för denna studie främst är 

kopplad till resultat i specifikt svenskämnet torde en beskrivning av helheten bidra till att ge en 

så tydlig bakgrund som möjligt. Skolverket (2006) menar dock att en jämförelse av betyg, 

program och linjer över tiden inte är helt enkel att genomföra. Dagens gymnasieprogram och 

dess kurssammansättningar skiljer sig från den äldre tidens linjer och faktumen att betygsystem 

och betygsskalor har ändrats försvårar också ambitionen. Dessa faktorer till trots finns det en 

del trender som går att skönja. 

Genom delegationen för jämställdhet i skolan, en statlig utredning under 

utbildningsdepartementet mellan 2008 och 2010, beskriver Wernerson (2010) några av de 

skillnader de båda könen har uppvisat i den svenska skolan. Enligt Wernersson kan flickornas 

intåg i realskolan (motsvarande dagens högstadie) för drygt 100 år sedan betraktas som ett 

etablerande av en formell jämställdhet i det svenska skolsystemet. Innan dess var den offentliga 

skolan främst avsedd för de söner som tillhörde samhällets övre skikt. När även kvinnliga elever 

började studera på högre nivån lyftes dock en mängd farhågor. Allt från att kvinnor hade 

bristande, eller fel sorts, intelligens och därför inte skulle klara utbildningen till att hela 

mänskligheten hotades om kvinnor utbildades under puberteten. Med bakgrund av detta kan det 

tyckas aningen underligt att problemen som de senaste decennierna lyfts, kopplat till 

likvärdighet i skolan, har att göra med att kvinnorna på i princip alla nivåer når ett högre resultat 

än männen. Redan i slutet av 1940-talet då intagningen till realskolan ändrades från 

inträdesprov till att betygen från grundskolan skulle avgöra höjdes enligt Marklund (1980) de 
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kvinnliga elevernas intagningskrav. Kvinnorna hade i genomsnitt högre betyg än männen och 

för att ge en jämnare könsfördelning krävdes det således högre betyg för kvinnorna än för 

männen. Skillnaderna inte bara i val av inriktningar utan även prestation kan alltså spåras långt 

tillbaka. 

Skolverket (2006) använder sig av ett olikhetsindex när skillnaderna mellan könens programval 

ska beskrivas. Ett indexvärde på 0 innebär att det är lika många kvinnliga som manliga elever 

medan ett indexvärde på 1 innebär att det endast är kvinnor eller män på en utbildning, alltså 

total segregering. Den svenska gymnasieskolan hade under mitten av 1970-talet ett 

segregationsindexvärde på strax under 0.6. Denna siffra har sedan 1980-talet sjunkit och läsåret 

2005/2006 var indexvärdet knappt 0,4. På vissa program har dock utvecklingen inte varit lika 

positiv. Exempelvis var över 90 % av eleverna på både byggprogrammet och 

industriprogrammet män 2004. Enligt Skolverket gick nästan en tredjedel av alla män på 

gymnasiet ett yrkesförberedande program. Omvårdnadsprogrammet som på 1970-talet 

dominerades i princip helt av kvinnor har sett andelen män öka till att det 2004 gick 1 man på 

7 kvinnor.  Wernersson (2010) menar att eftersom många yrken som är traditionellt kvinnligt 

kodade, exempelvis inom just vård eller utbildning, kräver en högskoleutbildning är det mer 

rationellt för en kvinna att välj ett studieförberedande program idag än vad det är för en man. 

De traditionellt manligt kodade yrkena inom exempelvis hantverk- och byggsektorn nås 

fortfarande i stor utsträckning genom yrkesprogrammen. Denna utveckling kopplar Skolverket 

(2006) även till det faktum att flera linjer som attraherade främst kvinnor, till exempel 

konsumtionslinjen och sociala servicelinjen, har försvunnit vilket lett till en förskjutning av 

koncentrationen kvinnor på de studieförberedande programmen. 

Det gymnasieprogram vars könsfördelning har ändrats överlägset mest är enligt Skolverket 

(2006) naturbruksutbildningen. Där har könsfördelningen gått från att på 1970-talet ha ett 

kraftigt övertag av män till att drygt 30 år senare ha en nästan lika skev fördelning fast med en 

majoritet kvinnor. Skolverket förklarar förändringen med att innehållet i utbildningen har 

förskjutits, fler kurser inriktade mot bland annat djurvård och hästhållning har tillkommit vilket 

har attraherat fler kvinnor än män. Naturbrukslinjen kan dock betraktas som ett undantag vad 

gäller förändringar i könsfördelning. Skolverket (2017 b) redovisar i en rapport att 

könsfördelningen på de tre största studieförberedande programmen (natur, ekonomi och 

samhäll) har varit i princip oförändrad under 2010-talet med en viss majoritet kvinnliga elever.  

Jämnast könsfördelning har ekonomiprogrammet med endast cirka 1 % majoritet kvinnor. 

Minst jämn könsfördelning bland de studieförberedande programmen har idag 

teknikprogrammet som under 2010-talet legat relativt stadigt på en fördelning kring 84 % män 

och 16 % kvinnor. 

Vad gäller skillnaderna i prestationer (ofta syftandes på uppnått betyg) mellan könen är 

utvecklingen i Sverige knappast unikt. Wernersson (2010) menar att den förändring som skett 

under andra halvan av 1900-talet går att se i många andra länder i västvärlden. Enligt Skolverket 

(2006) har betygsskillnaderna mellan könen ökat mellan åren 1972 och 2004. Från att tidigare 

ha nått nästan 95 % av kvinnornas resultat nådde männen i genomsnitt cirka 90 % av kvinnornas 

resultat 2004. Wernersson (2010) förklarar utvecklingen med att kvinnorna under den här 

perioden även började intressera sig för och nå högre betyg i matematik och de andra 
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naturvetenskapliga ämnena som tidigare dominerats av män. En följd av detta är att det är just 

på det naturvetenskapliga programmet som den stora förändringen under perioden har ägt rum. 

Av de studieförberedande programmen är betygsskillnaderna mellan könen idag minst på det 

naturvetenskapliga programmet (Skolverket, 2017 c). Att kvinnor i större utsträckning börjat 

intressera sig för dessa ämnen beror enligt Wernersson i sin tur på att samhället förändrats. 

Kvinnor som grupp har blivit mer och mer beroende av sin egen förmåga att kunna arbeta och 

försörja sig vilket har lett till att betydelsen av bra betyg och utbildning har ökat.  

Störst skillnad i betyg mellan könen över tid (se figur 2 nedan) går enligt Skolverket (2006) att 

se framförallt inom svenskämnet. Genom i princip hela 80-, 90- och början av 00-talet når de 

manliga eleverna knappt ens upp till 90 % av de kvinnliga elevernas resultat. 

 

 

Figur 2. Kvoten mellan män och kvinnors gymnasiebetyg perioden 1985–2002. Skolverket (2006) 
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3. Tidigare forskning  

3.1. Provbetyg och kursbetyg 

Nedan följer en sammanfattning av olika kartläggningar och studier av provbetyg i relation till 

kursbetyg som bidragit till dagens kunskapsläge i frågan om skillnader i nationella provbetyg 

och kursbetyg. 

2007 släppte Skolverket rapporten Provbetyg – Slutbetyg. Likvärdig bedömning? En statistisk 

analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-

2006. Detta som en slags uppföljning till den tidigare kartläggningen från 2000, 

Betygssättningen - Särtryck ur Nationella kvalitetsgranskningar. Rapportens syfte är dels att 

med utgångspunkt i en analys av relationen mellan provresultat och slutbetyg på både nationell 

och lokal nivå bidra till en diskussion om likvärdighet i betygsättning på en systemnivå. Dels 

undersöka hur avvikelserna mellan provbetyg och slutbetyg sett ut under perioden 1998 fram 

till 2006. Resultaten visar bland annat att sedan 1998 hade de genomsnittliga slutbetygen i 

svenska på nationell nivå överstigit de genomsnittliga provbetygen varje år. De visar även att 

det var stor skillnad mellan hur olika skolor och olika kommuner sätter ämnesbetyg i 

förhållande till de nationella provresultaten, det fanns alltså ingen nationell likvärdig 

betygsättning. Ingen indikation på att det skulle vara skillnad beroende på huvudmannaskap 

kunde hittas då det fanns både kommunala och enskilda skolor med hög skillnad. 

I grundskolerapporten (Skolverket, 2007) användes nettoavvikelse som ett mått för att 

möjliggöra en jämförelse mellan skolorna. Detta mått är i stor utsträckning återkommande i 

andra studier, så även denna. Det förtjänar således en mer utförlig förklaring. Nettoavvikelsen 

är den genomsnittliga avvikelsen mellan slutbetyg och nationella provbetyg för en skola, ett 

program, en kommun eller annan enhet. Exempelvis kan 30 % av eleverna i en kommun få ett 

högre kursbetyg än nationella provbetyg, om då 5 % får lägre kursbetyg är provbetyg och 65 % 

får samma blir nettoavvikelsen 25 procentenheter. 30 % högre betyg minus 5 % lägre betyg. 

Begreppen procent respektive procentenheter kan uppfattas som förvirrande, en tydlig 

förklaring av begreppen presenteras därför i kapitel 4.4 Hantering och bearbetning av data. 

Nettoavvikelsen som mått har enligt Skolverket (2009) en del begränsningar. Det visar 

exempelvis ingenting om hur läraren värderar och väger in nationella provresultaten på 

individnivå. Att enskilda elever på vissa skolor tilldelas ett högre kursbetyg än nationella 

provbetyg förekommer och eftersom nationella proven inte är tänkta att fungera som ett 

regelrätt examensprov är det i sig inte speciellt underligt. En lärare ska ta i beaktande andra 

sammanhang där eleven har visat prov på kunskaper samt väga in andra omständigheter som 

kan ha gjort att eleven inte presterade sitt absolut bästa under provtillfällena. Det visar heller 

inte på skillnader mellan olika klasser på skolorna. Bakom en och samma nettoavvikelse kan 

den faktiska situationen, teoretiskt sett, se mycket olika ut för exempelvis olika skolor. Till 

exempel kan på den ena skolan 45 % av eleverna få ett högre betyg och 45 % ett lägre. 

Nettoavvikelsen blir då 0 trots att endast 10 % av eleverna har tilldelats ett lika högt kursbetyg 

som provbetyg. Samma nettoavvikelse får en skola där alla elever tilldelas ett lika högt 

kursbetyg som provbetyg. Måttet har dock den fördelen att det ger en generell bild av hur de 

olika betygen avviker från varandra och är på så vis lämpligt att använda.  

Resultaten från grundskolerapporten (Skolverket, 2007) gav Skolverket anledning att 

undersöka om situationen kunde vara liknande även på gymnasiet och 2009 släppte Skolverket 
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rapporten Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan 

nationella prov och kursbetyg. Syftet med rapporten var bland annat att beskriva skillnaden 

mellan skolors betygsättning i förhållande till nationella provet, om detta medför ett 

likvärdighetsproblem samt om olika faktorer (däribland huvudmannaskap och kön) påverkar 

skillnaden. 

Resultaten är i många avseenden liknande de i grundskolerapporten från 2007. Den visar att 

skillnaderna mellan skolorna var stora vad gäller kursbetyg i förhållande till nationella 

provbetyg. Inte heller här kan något samband utrönas kopplat till huvudmannaskap. Men den 

visar också att skillnaderna existerade mellan könen, men endast på individnivå. Kvinnliga 

elever fick enligt rapporten ett högre betyg i förhållande till nationella provet i mycket högre 

utsträckning. Någon förklaring till varför ges dock inte. Samtidigt som kön visade sig ha stor 

betydelse på individnivå påverkades inte resultaten på skolnivå nämnvärt. Skolor med en hög 

andel kvinnliga elever hade inte en mycket högre skillnad än skolor med en hög andel manliga 

elever. Även om rapporten heller inte ger några direkta svar på orsakerna till dessa olika fynd 

hänvisar den till samma lista av sannolika förklaringar som grundskolerapporten (Skolverket, 

2007) presenterar. Där beskrivs hur lärares olika tolkningar av delarna i styrdokumenten som 

berör mål och betygskriterier kan påverka. Dels tolkningar av själva styrdokumenten men även 

tolkningar kring när en elev har uppnått vissa mål och betyg. En annan möjlig förklaring som 

lyfts fram är att lärare på grund av olika typer av påtryckningar sätter ett högre betyg än vad 

eleven egentligen förtjänar. En tredje förklaring skulle enligt Skolverket (2007, 2009) kunna 

vara att lärare sätter kursbetyg på andra grunder än kursplanernas mål och betygskriterier. Att 

vissa mål utlämnas och att egna kriterier används. De medger att denna sista förklaring är 

komplicerad att belägga empiriskt, men att den mycket väl skulle kunna vara lika aktuell på 

gymnasiet som på högstadiet.  

Huruvida kursbetyg sätts på andra grunder än betygskriterierna och kunskapsmålen undersöks 

i viss utsträckning av Klapp Lekholm och Cliffordson (2008) som undersöker om andra faktorer 

än prestation påverkar betygsättningen på högstadiet. De visar att även om den absolut största 

delen av ett betyg kan knytas till det de benämner som ämnesprestation utgörs nästan 5 % av 

skillnaderna i betyg av andra faktorer. De fann också att kvinnliga elevers betyg, i högre 

utsträckning än de manliga elevernas, grundades på dessa andra faktorer. Även skillnader 

mellan olika skolor existerade. I en form av fortsättningsstudie undersöker Klapp Lekholm och 

Cliffordson (2009) hur olika personliga egenskaper hos eleverna påverkar betygen och om det 

förekommer skillnader mellan könen. Resultaten visade bland annat att elevers motivation för 

lärande i allmänhet värderades högt av lärarna då de satte betyg. Denna allmänna motivation 

till lärande och visat intresse visar sig i högre utsträckning hos kvinnliga elever än hos manliga. 

Klapp Lekholm och Cliffordson menar dessutom att social kompetens, ytterligare ett 

karaktärsdrag vanligtvis mer utvecklat hos kvinnliga elever, spelar en stor roll vid lärarnas 

betygsättning. 

Den senaste större kartläggningen av skillnader mellan provresultat och betyg släppte 

Skolverket (2017 a) på uppdrag av regeringen. Syftet med rapporten är i likhet med tidigare att 

belysa skillnader i kursbetygen i förhållande till provbetygen i de kurser där eleverna skriver 

nationella prov. I denna studie för läsåren 2012 – 2013 till 2015–2016. Rapporten tar bland 

annat upp skillnader på både nationell nivå och på skolnivå, utifrån huvudmannaskap och kön 

samt förändringarna under perioden 2012/2013 till 2015/2016. Resultaten visar bland annat att 

de genomsnittliga betygen i Svenska 1 för hela riket, både vad gäller kursen och nationella 
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proven, har legat på en relativt jämn nivå under perioden om än med en liten höjning i både 

kurs- och nationella provbetyg. För Svenska 3 är skillnaden under perioden aningen större, likt 

Svenska 1 en liten höjning men med en större skillnad mellan provbetyg och kursbetyg. 

Skillnaden mellan offentligt och enskilt huvudmannaskap vad gäller Svenska 1 kan beskrivas 

som närmast obetydlig. 29 % av eleverna på skolor med enskild huvudman fick ett högre 

kursbetyg än nationella provbetyg, 61 % fick lika högt betyg och 11 % fick ett lägre betyg. 

Motsvarande siffra för elever i skolor med offentligt huvudmannaskap är att 27 % fick ett högre 

betyg, 63 % lika högt och 10 % fick ett lägre. De manliga eleverna är de som i högst utsträckning 

får lägre kursbetyg än nationella provbetyg i både Svenska 1 och Svenska 3, 12 % respektive 

11 % jämfört med de kvinnliga elevernas 9 % respektive 8 %. De kvinnliga eleverna får i högre 

utsträckning ett högre kursbetyg i förhållande till nationella provbetyg än de manliga eleverna 

både i Svenska 1 och Svenska 3, 31 % respektive 41 % jämfört med de manliga eleverna där 

motsvarande siffra är 24 % och 36 %. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten har varit entydiga och att situationen har 

sett liknande ut under en längre period. Åtminstone under hela perioden för den nu gällande 

läroplanen. Ytterligare en genomgående trend är att dessa skillnader mellan skolor och kön 

konstateras utan att någon ansats till att ge en konkret förklaring förekommer. Med undantag 

för det Skolverket (2007, 2009) presenterar som de mest sannolika förklaringarna är det endast 

Klapp Lekholm och Cliffordson (2008; 2009) som tydligt närmat sig en rimlig förklaring.  

 

3.2 Sambedömning och ökad likvärdighet 

Forskning och studier kring sambedömning och huruvida det leder till en mer likvärdig 

bedömning och betygsättning presenteras nedan. 

Jönsson (2013) menar att nationella proven i sig kan betraktas som ett redskap för likvärdig 

bedömning eftersom proven, som konstrueras av experter, ger en tolkning och konkretisering 

av kursplanerna. Ett, enligt honom, bättre alternativ än att alla lärare gör sin egen tolkning. 

Förutsatt att alla lärare accepterar tolkningen borde detta enligt Jönsson leda till ökad 

likvärdighet. Problemen är dock enligt honom att nationella proven endast genomförs vid ett 

fåtal tillfällen samt att de inte prövar hela det stipulerade innehållet utan endast en liten del. Så 

även om proven i sig är konstruerade på ett bra sätt är omfattningen av kunskapsmålen som 

prövas för liten.  

Ett annat bekymmer är enligt Jönsson (2013) att den ökade likvärdigheten proven trots allt 

bidrar till endast är lokal, alltså att det bara är resultaten på just nationella proven som blir 

likvärdiga. De andra proven och uppgifterna eleverna genomför under ett läsår påverkas inte. 

Utöver nationella proven lyfter Jönsson även fram det han benämner som ”jämkning eller 

”moderering” som ett redskap för likvärdighet. Detta innebär att en form av extern grupp 

bestående av yrkesverksamma lärare granskar bedömningar och betygsättningar lärare har 

gjort. Granskningen bygger på uppgifter genomförda inom den ”vanliga” undervisningen och 

inte under ett provtillfälle. Skolorna får synpunkter på hur väl bedömningen ligger i linje med 

styrdokumenten och lämpligheten av bedömningsinstrumenten. Dessa synpunkter används 

sedan av skolan för att bedöma övriga elever vars uppgifter inte har granskats externt. Denna 

metod beskrivs dock som väldigt resurs- och tidskrävande vilket gör att den, trots eventuella 

vinningar vad gäller likvärdighet, inte kan anses aktuell att införa i den svenska skolan där 
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mycket tid redan tas i anspråk av just nationella proven. Det Jönsson beskriver som 

sambedömning kan enligt honom ses som en slags kombination av olika delar ur de båda 

ovannämnda modellerna. Han definierar sambedömning som att lärare samarbetar kring 

bedömning och betygsättning, exempelvis genom att bedöma elevers prestationer tillsammans 

eller gemensamt diskutera bedömningen. Denna definition ligger i linje med det som i den här 

studien specifikt åsyftas med sambedömning vilken i sin tur grundar sig på Skolverkets (2017 

a) formulering interna diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från elevernas 

uppvisade kunskaper och resultat. Jönsson menar att det finns relativt lite kunskap om de 

faktiska effekterna av sambedömning eftersom fokus i stor utsträckning har legat på lärares 

upplevelser kopplat till sambedömning. Några positiva effekter som ändock tycks tydligt 

kopplade till sambedömning är bland annat att de kollegiala relationerna utvecklas som en följd 

av ökat självförtroende och en känsla av acceptans. Även om lärare i många fall upplever en 

ökad samstämmighet i bedömningen menar Jönsson alltså att det inte finns speciellt många 

studier som dokumenterat att så verkligen är fallet. 

En liknande slutsats dras även av Thornberg och Jönsson (2013). De har genom en kvalitativ 

innehållsanalys av internationell forskning kopplat till sambedömning kommit fram till att 

forskningen inte ger något entydigt svar på huruvida sambedömning leder till en ökad 

likvärdighet vid bedömning och betygsättning. Däremot menar de att det finns belägg för att 

sambedömning kan leda till både ökad bedömmarkompetens och samsyn bland lärare. Detta 

har i sin tur potentialen att stödja likvärdigheten. Den vetenskapliga förankringen för påståendet 

att sambedömning skulle vara ett sätt att öka likvärdigheten vid bedömning och betygsättning 

är dock inte särskilt tydlig. Trots denna oklarhet finns flera exempel på då just detta förespråkas 

av myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen som en lösning på problemet, bland 

annat av Thornberg och Jönsson (2013) själva i ett stödmaterial från Skolverket kring just 

sambedömning. Det reserverande tonläget för sambedömning som en klar åtgärd för 

likvärdighet är i stödmaterialet, måhända inte helt utbytt, men väl nedtonat.  

Skolinspektionen (2010) presenterar i en rapport redan 2010 en granskning av hur likvärdiga 

betygen i gymnasieskolan är samt hur skolor arbetar för att säkerställa en likvärdig 

betygsättning. Granskningen, vilken omfattade 30 skolor, visar bland annat att det på flera 

skolor förekom egna konkretiseringar av betygskriterier som i vissa avseenden avvek från 

styrdokumenten. En stor del av eleverna angav att de ansåg att betygen till viss del grundades 

på andra faktorer än kompetens, exempelvis närvaro, personliga egenskaper eller ordning och 

uppförande. Skolinspektionen trycker på vikten av att betygen sätts utifrån betygskriterierna 

samt utifrån ett allsidigt underlag från eleverna. Som en åtgärd för att skolorna ska kunna nå en 

högre grad av likvärdighet i betygsättningen förespråkas att de utvecklar formerna för 

medbedömning. I mer omfattande rapporter, där Skolinspektionen (2015 b, 2017) redovisar 

resultaten av de omrättningar av nationella prov som genomfördes 2014 respektive 2016 lyfts 

bland annat sambedömning fram som en åtgärd för en mer återhållsam betygsättning av proven. 

I samband med att proven samlas in för omrättning besvarade lärarna en enkät. 2014 uppgav 

endast 47 % av de tillfrågade svensklärarna på gymnasiet att de, i mer eller mindre formell 

kontext, sambedömde proven. Motsvarande siffra 2016 var 60 %. Bägge granskningarna visar 

att de prov som ursprungligen rättats endast av elevens ordinarie lärare utan inslag av 

sambedömning i högre utsträckning har sänkts vid omrättningen och alltså fått ett för generöst 

betyg först. Skolinspektionen menar dock att de inte med säkerhet kan uttala sig om huruvida 

vare sig sambedömning eller extern bedömning påverkar likvärdigheten mellan olika skolor, 

även om effekten inom skolorna är tydliga. Skolinspektionens rekommendation för ökad 
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likvärdighet i bedömningen är dels som tidigare nämnt att olika typer av sambedömning provas 

ut samt att huvudmän skapar förutsättningar för att sambedömning kan ske även mellan olika 

skolor.  Borgström och Ledin (2014) undersöker bland annat om bedömarvariationen vid 

betygsättningen av nationella provets skrivdel i Svenska påverkas av antalet bedömare. 

Resultatet visar att betygen för texterna blir mindre avvikande och mer likvärdiga om en 

bedömargrupp på mellan tre till fem lärare bedömer texterna tillsammans. De poängterar dock 

att olika bedömargrupper inte nödvändigtvis kommer sätta samma betyg, men skillnaden 

mellan grupperna minskar om de är fler bedömare.  

Att inte för höga eller för låga betyg sätts på kursproven kan i allra högsta grad betraktas som 

ett likvärdighetsproblem. Men problematiken skiljer sig mot den som denna studie ämnar 

undersöka. Då exempelvis Skolinspektionens (2015 b, 2017) granskningar pekar på att ”fel” 

provbetyg sätts kan syftet med den här studien, som tidigare förklarat i inledningen, mer 

beskrivas som att avvikelsen mellan nationella proven och kursbetygen ska bli lika liten för alla 

elever. 

Sammanfattningsvis går det att utifrån den tidigare forskningen se hur Skolverket (2014 a, 2017 

a) i sina rekommendationer har ett visst fog för att betrakta sambedömning som en potentiell 

lösning på den olikvärdiga betygsättningen. Det som skiljer den här studien från den tidigare 

forskningen är att den inverkan som dessa potentiella lösningar tros ha nu undersöks konkret. 

Finns det ett samband mellan de föreslagna lösningarna och en liten skillnad i nettoavvikelse 

mellan könen. 

 

3.3. Kompetensutveckling och ökad likvärdighet  

Då Skolverket (2014 a) rekommenderar kompetensutveckling i bedömningsfrågor som en 

viktig åtgärd för att komma åt skillnaderna mellan kurs- och nationella provbetyg mellan könen 

definierar de inte vilken typ eller form av kompetensutveckling som avses, endast vad den ska 

behandla. En översikt av tidigare forskning kring kompetensutveckling specifikt inriktad mot 

att skapa ökad likvärdighet i bedömning och betygsättning blir därför svår att skapa. Enbart 

ämnet kompetensutveckling för lärare är orimligt brett, samtidigt medför en avgränsning att 

underlaget riskerar att bli väl skralt. I detta avsnitt har ändock ambitionen varit att redogöra för 

den forskning som konkret kan kopplas till just kompetensutveckling specifikt inriktad mot 

bedömning och/eller betygsättning.  

Skolverkets (2014 a) bild av att det i svenska skolan finns ett behov av mer 

kompetensutveckling inriktad mot just bedömning delas av Lundahl (2016). Han lyfter fram att 

det i den svenska skolan kan komma att krävas stora fortbildningssatsningar på just 

bedömningskompetens om det ska fungera som ett verktyg för lärarna i deras tjänsteutövning. 

Detta som en konsekvens av att det tidigare har funnits ett bristande fokus på just detta på den 

svenska lärarutbildningen. De nyutbildade lärarna som kommit ut i undervisningen har alltså 

varit för dåligt rustade för just denna uppgift. Lundahl menar vidare att för att fortbildning och 

professionsutveckling ska bli lyckad bör vissa nyckelfaktorer tas i beaktande. Dessa gäller 

oavsett vilken kompetens som är föremål för utvecklingsarbete, de kan således antas gälla även 

för kompetensutvecklingsarbete inriktat mot betygsättning och bedömning. Han lyfter bland 

annat fram tydligt administrativt stöd från kommun eller rektorsområde, samarbete i 
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lärargrupper, att arbetet samstämmer med skolans övriga utvecklingsplan samt att de nya 

strategierna måste få omsättas i praktiken. 

Wermke och Frisch (2016) beskriver i sin studie kring svenska lärares 

kompetensutvecklingskultur hur lärare själva i hög utsträckning ser samverkan med kollegor 

som en vanlig och föredragen form av kompetensutveckling, både genom arbetslag och 

ämnesgrupper. Detta ligger i viss utsträckning i linje med Lundahls (2016) beskrivning att bland 

annat samarbete i lärargrupper skulle utgöra en viktig del för ett framgångsrikt 

fortbildningsarbete. Thornberg och Jönsson (2015) menar i sin tur att sambedömning kan ske 

på väldigt många olika vis och att det i sig i vissa avseenden är att betrakta som en form av just 

kompetensutveckling (2013). Utmärkande för sambedömning som en form av 

kompetensutveckling, jämfört med andra vanliga former av sambedömning, är dels att det 

primära syftet med sambedömningen är just en utveckling av lärarnas bedömmarkompetens. 

Dels att det är elevprestationer som är representativa för de olika betygsnivåerna i 

kunskapskraven som bedöms, istället för som i många andra fall av sambedömning då 

svårbedömda elevprestationer på gränsen för olika betyg är föremål för sambedömningen. 

Ytterligare en skillnad är att vid sambedömning för kompetensutveckling medverkar 

skolledningen medan det vid de andra typerna av sambedömning är mer vanligt att enbart lärare 

medverkar. Angående det sistnämnda skiljer sig alltså Thornberg och Jönssons sambedömning 

som en form av kompetensutveckling från både Lundahls (2016) och Wermkes och Frisch 

(2016) kompetensutveckling för likvärdighet då de inte poängterar vikten av skolledningens 

direkta deltagande vilket Thornberg och Jönsson gör. 

En viss koppling går att skönja mellan den för studien aktuella likvärdighetsproblematiken och 

ett resultat från Wermkes och Frisch (2016) studie. Kring frågeställningen vilket inflytande 

olika styrinstrument har på lärares kompetensutveckling svarade en stor del av lärarna att 

nationella proven medför ett krav på kompetensutveckling samtidigt som dess inverkan på 

skolans utveckling anses vara negativ eftersom en så stor press är förknippad med proven. 

Behovet av kompetensutveckling kring bedömning kan alltså kopplas inte bara till skillnaden 

mellan nationella provresultaten och kursbetygen. Utan enbart provens existens tycks skapa ett 

upplevt fortbildningsbehov bland lärare.  

Avslutningsvis skulle det alltså kunna påstås att sambedömning i sig utgör den tydligaste 

formen av kompetensutveckling specifikt inriktad för en mer likvärdig bedömning.   
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4. Metod 

I det här avsnittet förklaras vilka olika metodavvägningar som gjorts och varför. Även 

resonemang kring urval, datahantering och forskningsetiska överväganden utvecklas. 

 

4.1. Kvantitativ metod 

Som tidigare nämnts är syftet med den här studien att undersöka om gymnasieskolor som följer 

Skolverkets (2014 a, 2017 a) rekommendationer och arbetar med kompetensutveckling för 

lärare vad gäller bedömning samt interna diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från 

elevernas uppvisade kunskaper och resultaten från nationella proven har en mindre skillnad i 

nettoavvikelse mellan könen i svenskämnet än de gymnasieskolor som inte arbetar med det. 

En kvantitativ metod är enligt Eliasson (2010) lämplig om man som forskare vill analysera 

uppgifter som kan betecknas med, eller anges som, siffror. I det här fallet exempelvis skillnaden 

i nettoavvikelse, grad av kompetensutveckling och grad av interna diskussioner om 

betygsättning av nationella proven. Ejvegård (2009) benämner denna typ av sifferdata som kan 

behandlas statistiskt för ”hårddata”. Eftersom syftet är avgränsat till att undersöka om de olika 

faktorerna påverkar skillnaden i nettoavvikelse finns det inget behov av att genomföra 

kompletterande kvalitativa intervjuer. ”Mjukdata”, fakta som inte kan omskrivas i siffror, är 

helt enkelt inte nödvändigt. Om studien varit inriktad på att ta reda på hur de olika aspekterna 

påverkar skillnaden i nettoavvikelse mellan könen skulle en kvalitativ metod, eller en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ, varit mer aktuell.  

 

4.2  Webbaserad gruppenkät 

Syftet med studien medför att en kvantitativ metod där hårddata samlas in är nödvändig. 

Insamling av hårddata kan göras på olika sätt. Exempelvis genom olika typer av intervjuer med 

antingen öppna eller stängda frågor och svarsalternativ. Ejlertsson (2014) menar dock att i 

relation till kostnad, spridningsmöjlighet och tid är enkäten ett mycket gott alternativ. Ejlertsson 

belyser även att risken för att intervjuaren ska påverka respondenten, den så kallade 

intervjuareffekten, minimeras vid användandet av enkäter förutsatt att frågorna konstrueras på 

rätt sätt (mer om frågekonstruktion längre fram).  

Enkäten, måhända det mest lämpliga insamlingsalternativet, har en del risker som förtjänar att 

lyftas. Eliasson (2010) menar till exempel att en forskare måste vara medveten om att 

enkätundersökningar tenderar att få mindre andel svarande eftersom metoden i regel saknar den 

mänskliga kontakten en intervjustudie har. Detta bortfall kan dock till viss del motarbetas bland 

annat genom att påminnelser skickas ut. Ytterligare en risk Ejlertsson (2014) belyser är att det 

finns en klar tendens till överrapportering av positiva beteenden i syfte att passa in så bra som 

möjligt i det socialt önskvärda för gruppen respondenten tillhör. I just det här fallet är risken 

kopplad till vad en svensklärare eller rektor ska göra utifrån skolans och Skolverkets policy och 

styrdokument. Denna tendens kan enligt Ejlertsson motverkas bland annat genom att 

svarsalternativen formuleras så att skillnaden mellan de olika alternativen inte är så dramatiska.  

Även minnesfaktorn har stor betydelse vid frågor som berör händelser långt bak i tiden. Det 

kan handla om att respondenten inte kommer ihåg eller att händelser förskjuts i tiden. Enligt 
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Ejlertsson är det därför önskvärt att inte ta med frågor som sträcker sig längre än ett år tillbaka 

i tiden eftersom dessa inte ger tillförlitliga svar. Undantaget (som är föga aktuellt för den här 

studien) är om frågorna berör stora, livsomvälvande händelser för respondenten. En positiv 

aspekt med enkäten är enligt Eliasson (2010) att respondenten själv kan välja när han eller hon 

vill besvara frågorna i lugn och ro samt fundera på svarsalternativen. Stressen som kan infinna 

sig i en intervjusituation minimeras således. 

Enkäten (se bilaga 1.) har utformats med programmet Google formulär och består av totalt 20 

frågor. De försök med enkäten som gjordes innan utskicket till respondenterna visade att den 

tog uppskattningsvis cirka fem minuter att genomföra. Ejlertssons (2014) rekommendation på 

en maxlängd om 15–30 minuter uppfylls alltså med god marginal. En grundregel för 

enkätkonstruktion är enligt Ejvegård (2009) att ju fler frågor enkäten har, desto färre svar 

kommer in. Frågor som kan besvaras trovärdigt på annat sätt än genom enkäten förekommer 

således inte. Exempel på sådan frågor är skolans geografiska plats, elevantal och 

huvudmannaskap. Frågorna är helt bundna, detta i syfte att svaren ska kunna bearbetas 

statistiskt. En annan grundregel berör även längden på frågorna som bör vara så korta och 

koncisa som möjligt. Utifrån denna devis har uttrycket sambedömning ersatt Skolverkets (2017 

a) formulering ”interna diskussioner om betygsättning med fokus på nationella prov och 

kursbetyg”. I enkäten förtydligas dock att det med sambedömning är Skolverkets formulering 

som åsyftas. På så vis har det varit möjligt att formulera frågorna med ett så enkelt och 

tillgängligt språk som möjligt samtidigt som risken för missförstånd har minimerats. Ett annat 

begrepp i studiens syfte som kan tolkas på olika sätt hos respondenterna är 

kompetensutveckling. Givetvis hade det underlättat om det i enkäten även hade förtydligats vad 

som menades med detta. Problemet är att kompetensutveckling inte har någon tydlig vedertagen 

definition och att inte heller Skolverket (2014 a) preciserar vad som menas. Då det från 

Skolverket lämnas öppet för fri tolkningen kan det anses oproblematiskt och legitimt att även 

respondenterna tolkar begreppet fritt. 

Eftersom det enligt Ejlertsson (2014)  är vanligt med skillnader i svarsfördelning mellan olika 

grupper är det brukligt att i inledningen av enkäten ställa så kallade bakgrundsfrågor. I enkäten 

för den här studien har bakgrundsinformation som bland annat kön, utbildning, typ av tjänst 

och år i yrket identifierats som intressanta variabler. Även om det inte är direkt kopplat till 

huvudfrågeställningarna i studien kan de eventuellt ge intressanta nyanser i resultatet.  

 

4.3. Urval 

Nedan följer en redogörelse för vilka urvalsprocesser som gjorts för vilka delar av studien, vilka 

skolor som valts ut samt vilka anställda och varför. Avslutningsvis redogörs även för vilka 

nationella provresultat som har används.  

 

4.3.1. Skolor 

Enligt Skolverket (2017 d) fanns det i Sverige drygt 1 300 skolenheter läsåret 2016–2017. Ett 

populationsurval, alltså att samtliga skolor inkluderas i studien, skulle kräva avsevärt mer tid 

och resurser än vad de forskningspraktiska förutsättningarna för denna studie medger. Syftet 

med studien gör inte anspråk på att ge en bild som är talande för samtliga gymnasieskolor i hela 
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landet utan endast på de undersökta skolorna, vilket förhoppningsvis kan ge en indikation och 

kan ligga till grund för vidare och mer omfattande forskning. Studiens syfte i kombination med 

den forskningspraktiska begränsningen vad gäller tid motiverar ett bekvämlighetsurval. De 

gymnasieskolor som valts ut har gjorts så på grund av dels mer eller mindre lättillgängliga 

kontaktuppgifter på internet och dels representation i Skolverkets statistikdatabas för nationella 

prov både för svenska 1 och svenska 3. För en del av skolorna fanns även statistik för svenska 

som andraspråk tillgängligt. Under arbetet med att hitta lämpliga gymnasieskolor hände det ett 

flertal gånger att gymnasieskolor hade utförliga och tillgängliga kontaktuppgifter men att deras 

uppgifter saknades i Skolverkets statistikdatabas. Dessa gick alltså inte att inkludera i 

undersökningen. Utöver dessa två bekvämlighetskriterier var det en ambition att skolor både 

med kommunalt och enskilt huvudmannaskap skulle delta eftersom det eventuellt skulle kunna 

ge ytterligare en nyans till resultatet. I övrigt formulerades inga urvalskriterier vad gäller 

exempelvis storlek, programutbud eller geografisk spridning. Enkäten skickades ut till 

respondenter på 25 skolor och resultatet bygger på svar från 20 skolor. Storleken på de 

deltagande gymnasieskolorna varierade från uppemot 1000 elever till cirka 180. 

 

4.3.2. Deltagare 

Efter att de deltagande skolorna valts ut genom ett bekvämlighetsurval valdes de enskilda 

lärarna och skolledningen ut efter ett populationsurval. Dessa individer kan antas ha inblick i 

hur arbetet kring bedömningsfrågor och kompetensutveckling i svenskämnet på en skola ser ut. 

Som tidigare nämnt innebär ett populationsurval att hela populationen, i det här fallet alla 

svensklärare och all skolledning kontaktas för deltagande. Ju fler som kontaktas på en skola 

desto större chans till data från just den skolan. Med skolledning menas här de på skolan som 

uppges ha en rektorsbefattning och med svensklärare menas den personal som uppges undervisa 

i någon svenskkurs. 

Då kontakt har tagits med respondenterna har tillit och motivation varit i extra fokus. Eliasson 

(2010) beskriver tillit och motivation som två nyckelfaktorer för att få ett så starkt deltagande 

som möjligt. Samtidigt som varje svar är väldigt värdefullt för undersökning är individens 

resultat i sig oviktigt eftersom det är i det större sammanhanget svaren blir intressant för studien. 

Respondenternas identitet är inte intressant och därför kan löfte om anonymitet ges enligt 

Eliasson. Ytterligare en del av tillitsaspekten är att jag är helt öppen med vem jag som genomför 

studien är. Vad gäller motivation är det viktigt att respondenten får förklarat för sig dels att 

studien i sig kan bidra med viktig kunskap samt att just hans eller hennes deltagande utgör en 

viktig del. Kontaktuppgifter till författaren har bifogats tillsammans med en uppmaning till 

respondenterna att om de skulle ha några som helst frågor går det utmärkt att de hör av sig.   

 

4.3.3 Kursprov och kurser 

Siris, Skolverkets (2017 e) statistikdatabas har använts för att få information om hur stor 

skillnaden i nettoavvikelse mellan könen är på varje skola. Skolverket ger statistiska 

centralbyrån, SCB, i uppdrag att samla in uppgifterna från den som ansvarar för skolans 

verksamhet, alltså kommun eller annan huvudman. Enligt Skolverket sker inskickandet i 

praktiken i regel av de enskilda skolorna. De elever som räknas in i statistiken är de som har ett 

inrapporterat kursbetyg samt ett nationella provbetyg. Om en skola har färre än tio elever av 
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ena könet som har ett inrapporterat kursbetyg och nationella prov-betyg stryks samtliga 

uppgifter för den aktuella kursen. I teorin kan det alltså finnas skolor där till exempel 40 

kvinnliga elever och nio manliga elever har ett inrapporterat kurs- och nationella provbetyg i 

Svenska 1 eller 3. Dessa skolor visar alltså ingen data och skulle på så vis inte kunna delta i 

studien. Samtidigt som en skola där data från endast 10 kvinnliga och 10 manliga elever finns 

tillgängligt skulle kunna delta.  

Om en skola förutom i Svenska 1 och Svenska 3 även hade data för Svenska som andraspråk 1 

eller 3 var en initial ambition att även dessa skulle tas in i beräkningen. Svenska som 

andraspråkkurserna utgjorde dock inte ett urvalskriterium eftersom det bedömt skulle sålla bort 

en för stor del av skolorna. Ingen av de deltagande skolorna som kom att delta i studien hade 

tillgänglig statistik för någon dessa kurser. 

I Siris finns uppgifter för hela riket, länet och kommunen i jämförelse med de enskilda skolorna. 

Det provbetyg Siri presenterar utgörs av samtliga delprov för den kurs proven avser. 

(Skolverket, 2018, personlig kommunikation) 

 

4.4. Hantering och bearbetning av data 

Datan enkäterna ger förs in i tabeller där svaren omvandlas till olika värden. I dessa tabeller 

förs även uppgifter från Siris in. Programmet som använts för att skapa tabeller för data från 

skolorna och Siris är Microsoft Office Excel. Nedan följer en redovisning av hur studien 

förhåller sig till olika begrepp kopplat till data- hantering och bearbetning.   

Tak- och golveffekten 

Skolverket (2009) förklarar hur elever som tilldelats högsta betyg på nationella provet omöjligt 

kan tilldelas ett högre kursbetyg, deras kursbetyg kommer vara antingen lika högt eller lägre. I 

en klass eller på en skola där en väldigt en stor andel av exempelvis de kvinnliga eleverna har 

skrivit A på nationella provet kommer alltså nettoavvikelsen att bli missvisande låg för den 

gruppen. Detta kallas för takeffekten. Motsvarande situation för om en skola har många elever 

som tilldelats lägsta betyg på nationella provet, och därför inte kan få ett lägre kursbetyg, kallas 

för golveffekten. För att kompensera för dessa effekter behöver nettoavvikelsen för varje 

betygssteg granskar separat. En granskning av elevernas individuella provbetyg och kursbetyg 

har dock i den här studien inte varit möjlig på grund av forskningspraktiska begränsningar. En 

sådan insamling och analys bedöms dels som en omständig men framför allt tidskrävande 

process. Tak- och golveffekterna tar i viss omfattning ut varandra men det kan ändock vara 

lämpligt att ha dessa i medvetandet som en möjlig förklaring för skolor som uppvisar mycket 

stora skillnader i nettoavvikelser mellan könen. 

Korrelationskoefficienten  

Stukát (2012) förklarar att beräkning av samband, korrelationen, är en vanlig metod för att ta 

reda på om olika företeelser har med varandra att göra. Eftersom den här studien intresserar sig 

för just sambandet både mellan kompetensutveckling vad gäller betygsättning och skillnader i 

nettoavvikelse samt mellan interna diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från 

elevernas uppvisade kunskaper och resultaten från nationella proven och skillnader i 



19 
 

nettoavvikelse mellan könen utgör korrelationskoefficienten en lämplig och för studien 

önskvärd beskrivning. Korrelationskoefficienten är det statistiska mått som beskriver samband. 

Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan 1 och -1 där 1 innebär ett tydligt positivt 

samband, alltså att en hög grad av den ena företeelsen hänger samman med en hög grad av den 

andra. -1 innebär också att det finns ett tydligt samband men att det är negativt. Det vill säga att 

en hög grad av den ena företeelsen hänger samman med en låg grad av den andra. En 

korrelationskoefficient på 0 innebär ett totalt slumpmässigt samband. Utgångspunkten för 

denna studie, som baseras på Skolverkets(2014 a, 2017 a) antaganden, är att det föreligger ett 

samband mellan de ovannämnda variablerna och skillnaden i nettoavvikelse mellan könen. För 

att få fram korrelationskoefficienten används uträkningsfunktionen i Microsoft Office Excel.  

Procent och procentenheter 

Begreppen procent och procentenheter kan, som tidigare beskrivits, ibland upplevas som 

förvirrande. Statistiska centralbyrån (2013) menar att när förändringar av procenttal eller 

skillnader mellan procenttal ska redovisas är det vanligt att uttrycka sig med begreppet 

procentenheter. Till exempel: En elev svarar rätt på 50 procent av frågorna på ett 

matematikprov, nästa prov svarar elev rätt på 60 procent av frågorna. Eleven har då förbättrat 

sitt resultat med 10 procentenheter eftersom 60 (nya procentsatsen) subtraherat med 50 (gamla 

procentsatsen) är lika med 10. Förändringen i procent blir i det här exemplet 20 eftersom 50 

(gamla resultatet) dividerat med 60 (nya resultatet) är lika med 1.2.  

Bortfall 

I princip alla undersökningar får någon form av bortfall, att svar av någon anledning uteblir. 

Det kan bero på en mängd anledningar som till exempel sjukdom, semester eller att 

respondenten helt enkelt upplever att den inte har tid. Stukát (2012) menar att det inte finns 

någon vedertagen gräns för hur stort ett bortfall får bli men att det alltid måste göras en 

bortfallsanalys. En bortfallsanalys innebär att ett resonemang förs kring om och i vilken 

utsträckning bortfallet skiljer sig från resterande del av respondenterna. Finns det en grupp i 

enkätundersökningen som är extra intressant och vilka uteblivna svar snedvrider resultaten? 

Efter ett visst initialt bortfall beroende på ogiltiga e-postadresser nådde enkäten ut till totalt 326 

respondenter av vilka 55 var listade som någon form av skolledning. De 326 respondenterna 

var fördelade på 25 skolor, 9 med enskildhuvudman och 16 med kommunal.  

Svar mottogs från 61 respondenter fördelade på 23 skolor. Ett kriterium för att svaren från en 

skola skulle inkluderas i resultatet var att det skulle vara minst en respondent från skolan som 

hade jobbat där i minst sex år. Frågorna är nämligen av den karaktären att de i viss utsträckning 

behövs ett längre perspektiv från skolorna för att säkerställa så riktiga svar som möjligt. Skolor 

med enbart svarande som uppgett att de varit på arbetsplatsen i fem år eller kortare tid har alltså 

inte inkluderats i resultatet. I denna studie har svar från 53 respondenter fördelade på 20 skolor 

legat till grund för resultaten. Av de 20 skolorna hade 13 en kommunal huvudman och sju en 

enskild. Givetvis hade det varit optimalt med en högre svarsfrekvens, å andra sidan torde 

respondenternas inblick generera svar som kan ge en indikation tillräckligt relevant för studiens 

syfte. 

Varje skolas resultat presenteras i form av ett aritmetiskt medelvärde vilket enligt Stukát (2012)  

i regel är det mest rättvisande måttet. Utöver medelvärdet presenteras även standardavvikelsen 
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för varje fråga för att kunna visa om det råder konsensus eller inte bland respondenterna från 

samma skola. En betydande spridning på svaren kan tyda på att uppfattningen är delad. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Ejlertsson (2014) lyfter fram ett antal forskningsetiska krav som, oavsett nivå på forskningen, 

bör beaktas. Det rör sig dels om informationskravet, att respondenterna får tillräcklig 

information om syftet och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet, att respondenterna 

själva har rätt att avgöra om det vill medverka eller inte. I fallet med en webbaserad enkätstudie 

är ett svar enligt Ejlertsson att betrakta som samtycke. Nyttjandekravet syftar till att de 

insamlade uppgifterna endast används för det studien avser och i enlighet med vad som har 

kommunicerats till respondenterna. Vikten av anonymitet har berörts i tidigare avsnitt och tas 

upp även här. Konfidentialitetskravet innebär bland annat att enskilda respondenter inte ska 

kunna identifieras av någon utomstående. Med hänsyn till framförallt sista punkten kommer 

uppgifter om skolornas namn och geografiska läge anonymiseras precis som respondenternas 

namn och kontaktuppgifter. Alla uppgifter finns givetvis sparade hos författaren tills dess att 

uppsatsen blivit granskad och godkänd för publicering. I syfte att minimera risken för att 

uppgifterna av misstag sprids har det inte skett någon kopiering av uppgifterna till vare sig 

externa hårddiskar, fickminnen eller andra enheter. Under granskningsprocessen kommer 

endast ett fåtal individer, om de finner det nödvändigt, att få granska respondenternas enkätsvar, 

vilka även innehåller kontaktuppgifter och då med författaren närvarande. Det kan röra sig om 

antingen arbetets handledare, examinator eller opponent, utöver dessa kommer ingen få tillgång 

till uppgifterna. När arbetet har granskats och godkänts finns ingen anledningen att behålla 

uppgifterna. I syfte att ytterligare minimera riskerna för spridning kommer då uppgifterna 

raderas. Dessa åtgärder möjliggör att respondenterna kan garanteras konfidentialitet.  
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5. Analytiska begrepp  

De analysverktyg som är aktuella för denna studie är tagna från den tidigare presenterade 

forskningsbakgrunden. Eftersom det är i den kontexten studiens resultat måste förstås består 

analysverktygen av de begrepp som är centrala för just den forskningskontexten. 

De nyckel-begrepp/ord som kommer användas för att beskriva studiens resultat på ett vis som 

medför att det kan förstås i en kontext tillsammans med den tidigare forskningen är följande. 

Nettoavvikelse, skillnad i nettoavvikelse, sambedömning samt kompetensutveckling, Vissa av 

begreppen har redan förklarats mer eller mindre utförligt i tidigare avsnitt. Nedan följer dock 

en sammanfattande beskrivning samt definition. 

Nettoavvikelse 

Andelen höjda kursbetyg i relation till nationella provbetyg subtraherat med andelen sänkta 

kursbetyg i relation till nationella provbetyg. Till exempel, om 40 % av eleverna på en skola får 

ett högre kursbetyg än nationella provbetyg i Svenska 1 samtidigt som 10 % av eleverna på 

samma skola får ett lägre kursbetyg än nationella provbetyg blir nettoavvikelsen för den 

aktuella skolan 30 procentenheter för kursen Svenska 1. 

Skillnad i nettoavvikelse 

Skillnaden mellan två elevgruppers nettoavvikelser. Exempelvis de kvinnliga elevernas 

nettoavvikelse på en skola eller i en kommun subtraherat med de manliga elevernas 

nettoavvikelse. Summan blir då skillnaden i nettoavvikelse. I studien fungerar just detta som 

måttet för hur likvärdig betygsättningen är på en skola. Skillnaden anges i procentenheter. 

Sambedömning 

Begreppet sambedömning ska i studien förstås som interna diskussioner om betygsättning med 

utgångspunkt från elevernas uppvisade kunskaper och resultat kopplat till nationella proven. 

Graden av sambedömning på en skola utgör en av parametrarna vilka ställs, både ensam och i 

kombination, mot skolornas grad av likvärdig betygsättning.  

Kompetensutveckling 

Den andra av parametrarna som, både ensamt och kombinerat, ställs mot skolornas grad av 

likvärdig betygsättning är kompetensutveckling inriktad mot bedömning. Eftersom 

kompetensutveckling som begrepp saknar en vedertagen och gängse definition har 

respondenterna i studien själva fått avgöra vad de anser går in under begreppet. I och med att 

begreppet är så pass brett skulle en definition riskera att utesluta vissa 

kompetensutvecklingsinsatser vilket i sin tur skulle riskera att studiens resultat blir missvisande. 
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6. Resultat  

Kopplat till studiens syfte, att undersöka hur graden av kompetensutveckling och interna 

diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från elevernas uppvisade kunskaper och 

resultaten från nationella proven påverkar skillnaden i nettoavvikelse mellan könen, har 

följande redovisning av resultatet valts. Inledningsvis presenteras skolornas nettoavvikelser 

uppdelat utifrån kurs men även utifrån kön. Nettoavvikelsen är, som förklarat i tidigare avsnitt, 

summan av andelen elever med ett högre kursbetyg än nationella provbetyg subtraherat med 

andelen elever med ett lägre kursbetyg än nationella provbetyg. Skillnaderna i nettoavvikelse 

mellan könen (summan av nettoavvikelsen för de kvinnliga eleverna subtraherat med de 

manliga elevernas nettoavvikelse) redovisas också. Först redovisas skillnaden för varje 

svenskkurs separat, sedan sammanvägt som ett gemensamt värde för svenskämnet för varje 

skola. Därefter presenteras skolornas grad av kompetensutveckling och sambedömning samt 

sambandet mellan dessa och skillnader i nettoavvikelser. De båda faktorerna vägs sedan 

samman för att skapa ett gemensamt värde som ställs i relation till skillnader i nettoavvikelser 

mellan könen. Avslutningsvis redovisas huruvida andra faktorer påverkar skillnaden i 

nettoavvikelser mellan könen. 

Tidigare undersökningar, däribland Skolverket (2017 a) och Skolverket (2009), visar på att 

ingen betydande skillnad finns mellan olika former av huvudmannaskap och skillnader i 

nettoavvikelse för svenskämnet. Således kommer någon uppdelning utifrån kommunalt och 

enskilt huvudmannaskap inte ske. Istället kommer resultat som rör eventuella skillnader mellan 

dessa redovisas i slutet av avsnittet tillsammans med andra faktorer. 

 

6.1. Nettoavvikelser och skillnader mellan könen 

Svenska 1 

I figur 3 nedan visar diagrammet hur stor nettoavvikelsen för kursen Svenska 1 är på de olika 

skolorna i studien. Den genomsnittliga nettoavvikelsen för samtliga gymnasieskolor i hela 

Sverige för kursen Svenska 1 är 26,8 procentenheter. De i studien deltagande skolorna hade en 

genomsnittlig nettoavvikelse på cirka 22,6 procentenheter för Svenska 1. Den skola i studien 

som ligger närmast den genomsnittliga nettoavvikelsen för riket är skola nr 11 med en 

nettoavvikelse på 26,4 procentenheter samtidigt som skola nummer 13 har lika stor 

nettoavvikelse som genomsnittet för studien.  
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Figur 3. Nettoavvikelser Svenska 1. 

 

Värt att notera i diagrammet ovan är att skola nr 17 har en nettoavvikelse på 0 procentenheter. 

Detta innebär dock inte att samtliga elever som läser Svenska 1 på skola nr 17 får samma betyg 

på kursen som på nationella provet. I detta specifika fall är det 13,6 % av eleverna som får ett 

lägre kursbetyg samtidigt som 13,6 % får ett högre kursbetyg. Nettoavvikelsen blir på så vis 0 

även om andelen elever med samma kursbetyg som nationella provbetyg i själva verket endast 

är 72,8 %.  

Vad gäller skillnaderna i nettoavvikelse mellan manliga och kvinnliga elever (figur 4) har 

skolorna i studien en genomsnittlig skillnad i nettoavvikelse på cirka 5,3 procentenheter. 

Kvinnliga elever på skolorna i studien tilldelas alltså i genomsnitt 5,3 procentenheter större 

utsträckning ett högre kursbetyg än nationella provbetyg än de manliga eleverna i kursen 

Svenska 1. Motsvarande siffra för riket är 3 procentenheter. I diagrammet nedan representerar 

de blå staplarna att på exempelvis skola 6 tilldelas de manliga eleverna i 13,9 procentenheter 

högre utsträckning ett högre kursbetyg än nationella provbetyg än de kvinnliga eleverna.  
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Figur 4. Skillnader i nettoavvikelse mellan könen, Svenska 1. 

 

Skola nr 21 i studien har en skillnad i nettoavvikelse på 0,1 procentenheter, enligt den här 

studiens utgångspunkt skulle detta vara en indikation på att skola nr 21 har den mest likvärdiga 

betygsättning. Noterbart är även att för skolan i studien med störst skillnad mellan könen i 

nettoavvikelse i Sv.1, skola nr 15 med en skillnad i nettoavvikelse på drygt 31 procentenheter, 

är det de manliga eleverna som har högre kursbetyg än nationella provbetyg i störst 

utsträckning.   

Svenska 3. 

Den genomsnittliga nettoavvikelsen för skolorna i studien i Svenska 3 (se figur 5) är 24,09 

procentenheter. Motsvarande siffra för samtliga gymnasieskolor i Sverige är 26,3 

procentenheter.  Skola nr 8 med 26,2 procentenheter ligger närmast både studiens och rikets 

genomsnittliga nettoavvikelse. 

 

 

Figur 5. Nettoavvikelser, Svenska 3. 
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Skola nr 13 är den enda skolan i studien som har en negativ nettoavvikelse, alltså att det är en 

större andel elever på skolan som tilldelas ett lägre kursbetyg i förhållande till sitt nationella 

provbetyg än som får ett högre kursbetyg.  

 

 

Figur 6. Skillnader i nettoavvikelser mellan könen, Svenska 3. 

 

Den genomsnittliga skillnaden mellan könen i nettoavvikelse för skolorna i studien vad gäller 

Svenska 3 (se figur 6) är att kvinnliga elever i 2,21 procentenheter större utsträckning når ett 

högre kursbetyg än nationella provbetyg. Motsvarande siffra för alla gymnasieskolor i Sverige 

är 7,9 procentenheter. I likhet med diagrammet i figur 4 är det på skolan med störst skillnad i 

nettoavvikelse, skola nr 13, manliga elever som i högre utsträckning än kvinnliga tilldelas ett 

högre kursbetyg än nationella provbetyg. 
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Svenskämnet totalt 

För att få fram ett samlat värde för svenskämnet på varje skola har den genomsnittliga 

nettoavvikelsen av de båda svenskkurserna vägts samman (se figur 7).  

 

 

Figur 7.  Snittnettoavvikelser för svenskämnet. 

 

Den genomsnittliga nettoavvikelsen i svenskämnet för skolorna i studien är 24,32 

procentenheter vilket ligger nära motsvarande siffra för samtliga gymnasieskolor i Sverige där 

genomsnittliga nettoavvikelsen är 26,65 procentenheter. På samma sätt har ett värde för 

skillnaden i nettoavvikelse mellan könen i svenskämnet tagits fram (se figur 8). Det är detta 

värde som sedan ställs i relation till förekomsten av kompetensutveckling och sambedömning 

för att få fram studiens resultat. 

 

44,7 43,5 42,25
39,7

36,8

30,9 29,7528,75
27,1

24,45
21,1520,9520,0519,15

15,9

11,5
8,95 8,9

6,6 5,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6 20 11 7 9 15 18 8 10 25 23 21 16 12 22 4 17 1 13 26

N
e

tt
o

av
vi

ke
ls

e
, 

%

Snittnettoavvikelse, svenskämnet

skolor (20st)



27 
 

 

Figur 8. Snittskillnader i nettoavvikelse mellan könen, svenskämnet. 

 

Bland skolorna i studien tilldelades de kvinnliga eleverna i genomsnitt 11,39 procentenheter 

högre utsträckning ett högre betyg i svenskämnet än de manliga eleverna. Som diagrammet 

ovan visar, finns det dock skolor där de manliga eleverna i högre utsträckning tilldelats ett högre 

kursbetyg i förhållande till nationella provbetyget än de kvinnliga eleverna. Exempelvis skola 

13 och 17. Noterbart från diagrammet ovan är att på en av skolorna med den högsta 

snittskillnaderna i nettoavvikelse, skola 13 med 20,7 procentenheters skillnad, ligger 

nettoavvikelsen totalt sett endast på 6,6 procentenheter. Det här illustrerar på ett tydligt sett hur 

betygsättning på en skola å ena sidan kan betraktas som likvärdig eftersom kursbetygen inte 

skiljer sig mycket från nationella provbetygen jämfört med övriga landet där 

snittnettoavvikelsen för alla skolor är 26,65. Å andra sidan kan skola 13, utifrån den här studiens 

likvärdighetsproblem, anses ha en av de minst likvärdiga betygsättningarna i studien eftersom 

skillnaden mellan könen är så tydlig. Siffrorna i avsnittet ovan visar också att skolorna i studien 

inte skiljer sig nämnvärt från riket i stort. 

 

6.2. Skillnader i nettoavvikelse mellan könen i relation till kompetensutveckling 

Respondenterna har i enkäten fått svara på frågan om hur ofta de på sin arbetsplats dels ägnar 

sig åt kompetensutveckling i allmänhet samt kompetensutveckling specifikt inriktad mot 

bedömning. Svaret ”varje månad” motsvarar en etta medan svaret ”aldrig” motsvarar en femma. 

Svaren från alla respondenter på en skola har sedan vägts samman och medelvärdet ger skolan 

ett värde, exempelvis 3,63 eller 2,5. I syfte att kunna dela upp skolorna i tydliga kategorier 

utifrån grad av kompetensutveckling har värdena för varje skola avrundats i följande stycke. I 

figur 9 (se nedan) är värdena dock inte avrundade, detta för att illustrera en så riktig bild av 

variationen som möjligt. De båda frågorna kan belysa hur prioriterad betygsättningen tycks vara 

i förhållande till övriga aspekter som kan vara föremål för kompetensutveckling ute på skolorna. 

Trots att det inte är en central frågeställning för studien möjliggör den insamlade datan denna 

presentation. 
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Av de 20 skolorna som deltog i studien uppgav respondenterna på 9 av dem av de på 

arbetsplatsen ägnade sig åt någon form av kompetensutveckling varje månad. Ytterligare tio 

uppgav att de på skolan ägnade sig åt någon form av kompetensutveckling någon gång per 

termin. Endast från en skola nr 11 blev svaret att de ägnade sig åt någon form av 

kompetensutveckling mer sällan än en gång per läsår. Standardavvikelsen, alltså spridningen i 

svar, bland skolorna var 0,72 på en femgradig skala. Skillnaden mellan skolorna var alltså inte 

speciellt stor. Den skola som bland sina respondenter hade högst standardavvikelse hade 1,07, 

inte heller inom skolorna var svaren särskilt spridda. Uppfattning var således inte speciellt delad 

hos respondenterna för denna fråga. 

På frågan om hur ofta de på arbetsplatsen ägnar sig åt kompetensutveckling specifikt inriktad 

mot bedömning var svaren generellt både högre och aningen mer spridda. Fyra av skolorna 

svarade att det sker någon gång per termin, åtta uppgav att det skedde någon gång per läsår. Sju 

skolor uppgav att det skedde mer sällan och en skola svarade att det aldrig ägnar sig åt 

kompetensutveckling specifikt inriktad mot bedömning. Standardavvikelsen för skolorna var 

0,82. Skolan med den största standardavvikelse hade 1,4. Samtidigt var det flera skolor med en 

standardavvikelse på 0 där respondenterna alltså helt delade uppfattning. 

I relation till kompetensutvecklingsarbetet i stort tycks bedömning vara ett någorlunda vanligt 

tema. På 19 av skolorna förekom kompetensutveckling minst två gånger per läsår (i många fall 

betydligt mer) och på 12 av skolorna var arbetet alltså inriktad mot bedömning minst en gång 

per läsår. Samtidigt ansåg 85 % av respondenterna i studien att det fanns ett behov av 

kompetensutveckling kopplat till just bedömning på deras arbetsplats.  

Som tidigare beskrivet i avsnitt 5.4 (hantering och bearbetning av data) är 

korrelationskoefficienten ett mått som används för att beskriva sambandet mellan olika värden, 

exempelvis skillnad i nettoavvikelse och kompetensutveckling. En korrelationskoefficient kan 

anta ett värde mellan 1 och -1. Enkelt uttryckt så innebär ett värde på 1 att sambandet mellan 

de bägge faktorerna är starkt eller tydligt. Det brukar beskrivas som ett stark positivt samband. 

Om värdet för korrelationskoefficienten är -1 innebär det således ett negativt samband. Skulle 

värdet bli 0 kan sambandet beskrivas som totalt slumpmässigt. Korrelationen för skillnader i 

nettoavvikelse mellan könen och kompetensutveckling specifikt inriktad på bedömning 

(illustrerat i figur 9 nedan) har ett värde på 0,47. Det kan alltså konstateras att det finns ett visst 

samband, om än inte speciellt starkt eller tydligt. Korrelation får här inte blandas ihop med 

kausalitet/orsakssamband. Korrelationenskoefficienten visar endast om det finns ett samband, 

inte hur.  
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Figur 9. Skolors skillnad i nettoavvikelse mellan könen i svenskämnet i relation till grad av 

kompetensutveckling specifikt inriktad mot bedömning. 

 

Värt att notera i diagrammet ovan, där relationen mellan grad av kompetensutveckling och 

skillnad i nettoavvikelse illustreras, är att den enda skolan som angett att de aldrig ägnar sig åt 

sambedömning specifikt inriktad mot bedömning även har den största skillnaden i 

nettoavvikelse mellan könen på 27,5 procentenheter. Av de två skolorna i studien med näst och 

tredje högst skillnad i nettoavvikelse, 27 respektive 26,9 procentenheter, uppgav en skola att de 

ägnade sig åt kompetensutveckling inriktad mot bedömning någon gång per läsår. Den andra 

skolan mer sällan. Skolan med den näst minsta skillnaden i nettoavvikelse, 0,8 procentenheter, 

anger dock samtidigt att även de mer sällan än någon gång per termin ägnar sig åt detta och 

alltså trots det, i det här avseendet, har en likvärdig betygsättning då skillnaden i nettoavvikelse 

endast är 0,8 procentenheter. Av de tre skolorna som angett att de ägnar sig åt 

kompetensutveckling mest har två en högre skillnad i nettoavvikelse än genomsnittet för 

skolorna i studien på 18,85 respektive 12,15 procentenheter. Den tredje skolan har emellertid 

lägst skillnad i nettoavvikelse av samtliga skolor i studien på 0,45 procentenheter. 

 

6.3. Skillnader i nettoavvikelse mellan könen i relation till sambedömning 

Den andra företeelsen som tros minska skillnaden i nettoavvikelser mellan könen är 

sambedömning, mer precist sambedömning där elevens kursbetyg diskuteras utifrån nationella 

provresultatet. Denna relation illustreras nedan (se figur 10). I enkäten har respondenterna fått 

svara på frågan om hur ofta de på arbetsplatsen ägnar sig åt olika typer av sambedömning. 

Förutom just sambedömning där nationella provresultat diskuterats vid betygsättning av 
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kursbetyg har de även tillfrågats i vilken utsträckning de på sin arbetsplats ägnar sig åt 

sambedömning av nationella proven respektive av svenskkurser. Distinktionen är relevant 

eftersom svaren, förutom att ge en övergripande bild, kan ställas i relation till den forskning 

som lyfts fram tidigare i avsnitt 3.3 (sambedömning och ökad likvärdighet). I enkäten har svaret 

”mycket vanligt” omvandlats till värdet 1 medan svaret ”aldrig förekommande” motsvarar 5. 

Svaren från alla respondenter på en skola har sedan vägts samman och medelvärdet ger skolan 

ett värde, exempelvis 1,33 eller 2,25. Värdena har avrundats i styckena nedan men i figur 10 är 

värdena inte avrundade. Detta för att, liksom tidigare, illustrera en så exakt bild som möjligt. 

På frågan hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare ägnar sig åt någon form av 

sambedömning vid betygsättning av nationella prov i svenska? Blev svaret från 14 av de 20 

skolorna att det var mycket vanligt, fyra av skolorna svarade att det var ganska vanligt och 

endast två svarade att det var ganska ovanligt. Standardavvikelsen på 0,62 vittnar om att 

spridningen på svaren är liten. Den genomsnittliga standardavvikelserna för svaren inom 

skolorna, 0,65 tyder på en samlad bild även inom skolorna. 

Respondenterna har också fått frågan hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare 

ägnar sig åt någon form av sambedömning vid betygsättning av svenskkurser. Där blev svaret 

att endast en skola uppger att det är mycket vanligt, 13 skolor svarar att det är ganska vanligt 

medan fyra uppger att det är ganska ovanligt. Ytterligare två skolor svarade att det är mycket 

ovanligt. Det är alltså bland skolorna i studien inte lika vanligt med sambedömning vid 

betygsättning av svenskkurser som vid betygsättning av nationella prov. Spridningen är svaren 

i denna fråga lite större med en standardavvikelse på 0,71. Även inom skolorna är uppfattningen 

mindre samlad med en genomsnittlig standardavvikelse på 0,82. Siffrorna visar att skolorna i 

studien sambedömer nationella proven i större utsträckning än vad de sambedömer 

kursbetygen. 

Sista frågan avhandlar hur vanligt det är att elevens nationella provresultat diskuteras vid någon 

form av sambedömning av kursbetyg i Svenska. Av de 20 skolorna uppgav sju stycken att det 

var mycket vanligt, tio svarade att det var ganska vanligt medan två svarade att det var ganska 

ovanligt. På endast en skola var detta mycket ovanligt. Standardavvikelsen mellan skolorna, 

0,9, var högst för den här frågan. Snittstandardavvikelsen för skolorna var 1,02 och den skolan 

med den största spridningen i svaren hade en standardavvikelse på 1,73. Vid en granskning av 

dessa svar kan det vara lämpligt att svaren från den föregående frågan, om hur vanligt det var 

med sambedömning av svenskkurser över huvud taget, hålls i åtanke. 

Att respondenterna på 17 av skolorna uppgav att det var mycket eller ganska vanligt att 

nationella provresultatet diskuterades vid sambedömning av svenskkurser ligger någorlunda väl 

i linje med att respondenterna på 13 skolor uppgav att nationella proven i svenska är mycket 

eller ganska viktigt för betygsättningen av elevernas kursbetyg. Inte på någon av skolorna 

ansågs nationella proven helt oviktiga. Drygt hälften, 55 %, av respondenterna ansåg att tiden 

som avsätts för sambedömning på arbetsplatserna inte är tillräcklig.  

Relationen mellan sambedömning av svenskkurser där nationella provresultat diskuteras och 

skillnader i nettoavvikelser illustreras i diagrammet nedan. Korrelationskoefficienten för 

skillnaden i nettoavvikelse och diskussion av nationella provresultatet vid sambedömning av 

kursbetyg är 0,17. Eftersom en korrelationskoefficient på 0 indikerar ett totalt slumpmässigt 

linjärt samband kan det konstateras att enbart denna faktor inte tycks ha någon stark inverkan 

på skillnader i nettoavvikelse.  
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Figur 10. Skillnader i nettoavvikelse mellan könen i svenskämnet i relation till grad av sambedömning där 

nationella provresultat diskuteras vid betygsättning av kurs. 

 

Den svaga korrelationskoefficienten till trots kan det ändock konstateras att de skolor där 

svensklärare och/eller rektorer angett att denna form av sambedömning är ganska ovanlig också 

har en stor skillnad i nettoavvikelse mellan könen. Å andra sidan varierar skillnaden i 

nettoavvikelse mellan könen mycket bland de skolor där respondenterna angett att denna form 

av sambedömning är mycket vanlig.   

 

6.4. Kompetensutveckling, sambedömning och skillnader i nettoavvikelse 

För att kunna undersöka i vilken grad de båda aspekterna tillsammans påverkar skillnaden i 

nettoavvikelse mellan könen har värdet av dessa från varje skola adderats. Summan 

representerar alltså i vilken utsträckning de rekommendationer Skolverket (2009, 20017) 

förespråkar följs på de olika skolorna i studien. Detta skulle kunna beskrivas som själva 

kärnfrågeställningen i studien. Om svensklärare på gymnasieskolor arbetar med dessa faktorer 

i högre utsträckning, minskar då skillnaderna i nettoavvikelse mellan könen? Blir betygsättning, 

sett ur den aspekten, mer likvärdig? Sambandet illustreras i figur 11 nedan. 

Om svaret från någon av de deltagande skolorna hade varit att de varje månad arbetar med 

kompetensutveckling specifikt inriktad mot bedömning samt att det på skolan är mycket vanligt 
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att nationella provresultaten diskuteras vid sambedömning av kursbetyg hade den skolan haft 

en tvåa i värde. Den skola som angett att det aldrig förekommer vare sig kompetensutveckling 

specifikt inriktad mot bedömning eller diskussion av nationella provbetyg vid sambedömning 

av kursbetyg hade haft en tia i värde.  

 

 

Figur 11. Skillnader i nettoavvikelse mellan könen i svenskämnet i relation till grad av kompetensutveckling 

specifikt inriktad mot bedömning i kombination med sambedömning där nationella provresultat diskuteras vid 

betygsättning av kurs. 

 

Korrelationskoefficienten antar här ett värde på 0,35. Jämfört med de bägge företeelserna 

separat kan sambandet alltså å ena sidan beskrivas som starkare än det mellan sambedömning 

och skillnad i nettoavvikelse, å andra sidan svagare än det mellan kompetensutveckling och 

skillnad i nettoavvikelse. Att en skola i studien arbetade med sambedömning i hög utsträckning 

innebar inte nödvändigtvis att de ägnade sig åt kompetensutveckling i lika hög utsträckning, 

eller vice versa. Endast tre av skolorna hade lika hög eller låg grad av de båda företeelserna. 

Samtidigt var det endast en av skolorna som angav att diskussion av nationella provbetyget vid 

sambedömning av kursbetyg var mycket vanligt men att de samtidigt ägnade sig åt någon form 

av kompetensutveckling inriktad mot bedömning mer sällan än någon gång per läsår. 
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6.5 Andra faktorers påverkan 

Den insamlade datan från enkäterna ger ett material som möjliggör att även inverkan av andra 

faktorer, utöver de som är relevanta för studiens frågeställningar, kan presenteras. Nedan 

redovisas huruvida synen på nationella proven som bedömningsverktyg, typ av 

huvudmannaskap, yrkeserfarenhet och antalet svensklärarkollegor kan kopplas till skillnader i 

nettoavvikelse mellan könen. Inverkan av diskussioner kring skillnader mellan könen vid 

betygsättning redovisas också. Eftersom studiens huvudfokus inte har legat på just dessa 

faktorer redovisas sambandet genom att ytterligheterna presenteras.  

Vikten av nationella proven vid betygsättning av kurs 

Av de 20 skolorna i studien ansåg respondenterna på två av dem att nationella proven i svenska 

är mycket viktiga för betygsättningen av elevernas kursbetyg. Nettoavvikelsen för svenskämnet 

var på den ena skolan 11,5 procentenheter och hela 42,25 på den andra. Vad gäller skillnaden i 

nettoavvikelse mellan könen hade den ena skolan en skillnad på endast 0,45 procentenheter 

vilket är näst lägst av samtliga skolor i studien. Den andra skolan hade däremot en skillnad på 

27,5 procentenheter vilket är den högsta av alla skolor i studien och betydligt högre än snittet 

för alla skolor i landet vilket ligger på 5,45 procentenheter. Att lägga stor vikt vid nationella 

proven vid betygsättning av kurserna, eller rättare sagt att betrakta dem som viktiga för 

betygsättningen, tycks alltså inte ha en inverkan på varken nettoavvikelsen eller skillnaden i 

den mellan könen.  

Det går inte heller att se någon koppling mellan de skolor i studien där respondenterna angett 

att nationella proven är ganska oviktiga för betygsättningen av elevernas kursbetyg och 

skillnader i nettoavvikelser. Respondenterna från två av skolorna svarade att nationella proven 

var ganska oviktiga. Dessa skolor hade en nettoavvikelse i svenskämnet på 38,7 respektive 20,5 

procentenheter samt en skillnad i nettoavvikelse mellan könen på 7,2 respektive 13 

procentenheter. Jämfört med den genomsnittliga skillnaden i nettoavvikelse mellan könen för 

skolorna i studien, 11,39 procentenheter, ges alltså ingen indikation på att det skulle ha en 

negativ påverkan att värdera provens betydelse lägre. 

Huvudmannaskap 

Tidigare studier (Skolverket, 2009, 2017 a) har som tidigare beskrivet inte kunnat visa någon 

koppling mellan typ av huvudmannaskap och skillnader i nettoavvikelse mellan könen. Denna 

studie når i stort sett en liknande slutsats. Av de 20 skolorna i studien hade sju en enskild 

huvudman medan 13 drevs i kommunal regi. Skolorna med enskild huvudman hade en 

genomsnittlig nettoavvikelse på 23,4 procentenheter medan de kommunala skolorna hade en 

motsvarande nettoavvikelse på 23,54 procentenheter. Vad gäller skillnader i nettoavvikelse 

mellan könen hade de enskilda skolorna en snittskillnad på 12,33 procentenheter. Motsvarande 

siffra för de kommunala skolorna i studien var 12,96 procentenheter.  

Dessa näst intill identiska siffror tyder på att problemet med skillnader i nettoavvikelser mellan 

könen är lika utbrett oavsett huvudmannaskap. Men en närmare på siffrorna visar sig dock en 

viss skillnad. Det går nämligen att se inte bara om det finns en skillnad mellan könens 

nettoavvikelser utan även hur denna skillnad ser ut. Den genomsnittliga skillnaden i 

nettoavvikelse är för de båda huvudmannaskapen cirka 12,6 procentenheter, men är det de 

manliga eller kvinnliga eleverna som tilldelas ett högre kursbetyg än nationella provbetyg? För 

de kommunala skolorna i studien är det de kvinnliga eleverna som tilldelas ett högre kursbetyg 
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än nationella provbetyg i 6,97 procentenheter större utsträckning än de manliga eleverna. 

Motsvarande siffra för skolorna i studien med enskild huvudman är 0,03 procentenheter till 

fördel för de kvinnliga eleverna. Trots att både nettoavvikelserna samt skillnaderna i 

nettoavvikelser mellan könen är i princip exakt lika stora för de kommunala och enskilda 

skolorna så är alltså skillnaden till fördel för de kvinnliga i eleverna i betydligt större 

utsträckning bland de kommunala skolorna än de enskilda. Sett till studiens 

problemformulering är det tekniskt sett inte relevant vilket av könen som tilldelas ett högre eller 

lägre betyg än det andra. Problemet är som tidigare förklarat att det finns skillnader. Dessa 

siffror visar endast att just i den här studien ser problemen olika ut, trots att de är lika stora. 

Yrkeserfarenhet  

Finns det ett samband lärares erfarenhet och grad av likvärdighet i bedömningen? Ju mer erfarna 

lärare desto mindre skillnad i nettoavvikelse? Bland de två skolorna i studien där 

respondenterna hade längst yrkeserfarenhet, i snitt 26 till 35 år, var spridningen stor vad gäller 

skillnader i nettoavvikelse. På den ena skolan var skillnaden i nettoavvikelse mellan könen 

endast 2,65 procentenheter medan den var hela 14,4 procentenheter på den andra skolan. Den 

skolan i studien där respondenterna hade kortast yrkeserfarenhet, i genomsnitt mellan 0 till 5 

och 6 till 15 år, hade en skillnad i nettoavvikelse på 13 procentenheter vilket alltså inte är 

mycket mindre än en av de skolorna där respondenterna hade längst yrkeserfarenhet. Utifrån 

denna studie går det således inte att se ett samband. Andra årsintervall på svarsalternativen, där 

en mer precis indelning kan göras, är förmodligen nödvändig för att tydligare kunna utröna 

skillnader kopplade till yrkeserfarenhet. Att skolor med enbart respondenter med 0 till 5 års 

yrkeserfarenhet exkluderades har möjligtvis bidragit ytterligare till att differentieringen 

begränsats.  

Antal svensklärarkollegor 

Är skillnaden i nettoavvikelse större på de skolor där respondenter har angett att de har färre 

antal svensklärarkollegor? Centralt i begreppet sambedömning är just att lärare gärna bör ha 

flera kollegor att diskutera med. Respondenterna i studien har fått svara på frågan om hur många 

svensklärarkollegor de har på arbetsplatsen. Svarsalternativen var 0, 1 till 3, 4 till 6 eller 7+. 

Skolorna har utifrån svaren delats upp i två grupper, de skolor där respondenterna angett att de 

har 4–6 kollegor och de skolor där respondenterna angett att det har 7 eller fler kollegor. 

Skolorna i gruppen med färre kollegor hade en nettoavvikelse på 20,09 procentenheter och en 

skillnad i nettoavvikelser mellan könen på 12.75 procentenheter. Bland skolorna där 

respondenterna angett att de hade 7 eller fler svensklärarkollegor var snittnettoavvikelsen 29,51 

procentenheter och snittskillnaden i nettoavvikelse mellan könen var 15,75. Skolorna i studien 

med färre kollegor har alltså både en lägre nettoavvikelse och en lägre skillnad i nettoavvikelse 

mellan könen. Slutsatserna som kan dras utifrån dessa resultat är dock få. Det hade varit 

intressant om resultaten kunde ställas mot data från mindre skolor med endast en eller två 

svensklärare. I det här fallet har egentligen skillnaden mellan skolor med flera eller ännu fler 

svensklärare undersökts. 

Diskussion kring skillnader i betyg utifrån kön 

På frågan om hur vanligt det var att svensklärare på arbetsplatsen, vid sambedömning av 

kursbetyg, diskuterade eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga elevers resultat 

svarade respondenterna generellt högt. På en femgradig skala där ett innebär ”mycket vanligt” 



35 
 

och fem ”aldrig förekommande” blev svaret från två skolor att det aldrig förekom någon sådan 

diskussion. Skolorna i studien svarade att det i genomsnitt var mycket ovanligt att någon sådan 

diskussion förekom. Endast två respondenter i studien, cirka tre procent av alla svarande, 

uppgav att dessa diskussioner var mycket vanliga, en uppfattning ingen av deras kollegor 

tycktes dela. De två skolorna med lägst grad av diskussion kring skillnader i resultat mellan 

könen hade en skillnad i nettoavvikelse mellan könen på 20,7 respektive 0,8 procentenheter. 

Alltså både den tredje största skillnaden av alla skolor i studien och den näst minsta. 

På den skola där respondenterna uppgett att diskussioner kring skillnader i resultat mellan 

könen vid sambedömning av kursbetyg var vanligast var svaret att det var mellan ”ganska 

vanligt” och ”ganska ovanligt”. Denna skola hade en skillnad i nettoavvikelse mellan könen på 

14,5 procentenheter vilket är högre än den genomsnittliga skillnaden för skolorna i studien 

vilket var 11,39 procentenheter. 

Denna studies resultat visar alltså att utsträckningen i vilken skillnader mellan könens resultat 

diskuteras i samband med kursbetygsättning inte tycks påverka skolornas skillnad i 

nettoavvikelse mellan könen. Visserligen återfinns skolor med en mycket låg förekomst av 

dessa diskussioner bland de med högst skillnad i nettoavvikelser, men samtidigt verkar det 

möjligt för skolor att bedöma och sätta likvärdiga betyg utan att ägna sig åt dessa diskussioner. 
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7. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat och sätts i relation till tidigare forskning. Även de olika 

metodavvägningar som gjorts diskuteras, avslutningsvis presenteras förslag till framtida 

forskning inom ämnet. 

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om, inte hur, följande företeelser påverkar 

skillnaden i nettoavvikelser mellan könen.  

 Kompetensutveckling för lärare vad gäller bedömning.   

 Interna diskussioner om betygsättning med utgångspunkt från elevernas uppvisade 

kunskaper och resultaten från nationella proven. 

Är de lösningar Skolverket (2014 a; 2017 a) förespråkar adekvata? Den här studien når 

slutsatsen att för detta specifika likvärdighetsproblem kan sambandet, om än positivt, beskrivas 

som svagt. Även om vissa skolor i studien som arbetar med dessa åtgärder har en lägre skillnad 

i nettoavvikelse finns det flera skolor i studien som trots att de arbetar med dessa åtgärder har 

en hög skillnad i nettoavvikelse mellan könen. 

Bedömning och betygsättning har flera olika delmoment som alla är förenade med eventuella 

utmaningar. Till exempel finns det en risk att olika kvalitéer i skrivdelen i nationella provet i 

svenska bedöms olika mellan olika lärare. För att komma till rätta med just detta problem kan 

förmodligen fler bedömare, vilket förespråkas av Borgström och Ledin (2014), vara en riktig 

åtgärd. Om det är så att vissa lärare sätter för höga betyg på nationella proven är 

Skolinspektionens (2015 b, 2017 a) åtgärd, mer sambedömning, troligtvis rimlig. Men bara för 

att sambedömning enligt vissa belägg har en positiv effekt på vissa specifika typer av 

likvärdighetsproblem är det viktigt att vara medveten om de slutsatser Thornberg och Jönsson 

(2015), Jönsson (2013) och nu även denna studie når. De faktiska beläggen för att 

sambedömning ger en mer likvärdig bedömning är inte tillräckligt tydliga. Därför bör det 

ogärna presenteras som en typ av universallösning för alla likvärdighetsproblem kopplat till 

bedömning och betygsättning.  

I enkäten som skickades ut till respondenterna efterfrågades en del bakgrundsuppgifter vars 

eventuella koppling till studiens resultat inte presenteras varken i resultatkapitlet eller här i 

diskussionsavsnittet. Exempel på uppgifter som efterfrågades var respondenternas ålder, deras 

kön, om de är förstelärare eller har en ledningsposition på skolan. Anledningen till att ingen 

återkoppling sker angående dessa faktorer är en kombination av att det i den tidigare 

forskningen inte finns någon indikation på att dessa skulle kunna påverka likvärdigheten samt 

att inte heller den data som samlats i samband med denna studie gav någon indikation på att det 

förelåg något samband.  

Likt sambedömning kan inte heller graden av kompetensutveckling kopplat till bedömning, 

som det enligt Lundahl (2016) torde finnas ett utbrett behov av på skolorna, tycks enligt denna 

studies resultat ha ett tydligt samband med skillnader i nettoavvikelser. Bland respondenterna i 

studien uttrycktes det likväl hos en tydlig majoritet ett behov av just kompetensutveckling 

kopplat till bedömning. Trots den, enligt studiens resultat, oklara nyttan av en sådan åtgärd.  
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Wermke och Frisch (2016) fynd, att samverkan med kollegor utgör en tydlig preferens vad 

gäller kompetensutvecklingsarbete för lärare, i kombination med det Lundahl (2016) lyfter, att 

samarbete i lärargrupper utgör en viktig del i ett lyckat fortbildningsarbete, skulle kunna ses 

som en indikation på att svensklärare med fler kollegor har gynnsammare förutsättningar för att 

bedriva ett framgångsrikt kompetensutvecklingsarbete. Om då kompetensutveckling är 

lösningen på likvärdighetsproblemet och tillgång till lärargrupper utgör en viktig förutsättning 

för kompetensutveckling torde bedömningen på skolor med färre antal svensklärare, utifrån 

detta resonemang, vara mer olikvärdig. Förutsättningarna för att framgångsrikt implementera 

lösningen är mindre gynnsamma. Enligt denna studie kunde dock inget samband påvisas utifrån 

storleken på skolornas svensklärarkollegium och graden av skillnader i nettoavvikelse mellan 

könen. 

Men vad är det då som orsakar detta likvärdighetsproblem? Om det, som den här studiens 

resultat indikerar, inte beror på brist på sambedömning eller kompetensutveckling? I likhet med 

andra studier, så som Skolverket (2007; 2009), kan inte heller denna studies resultat ge någon 

indikation på att skolornas huvudmannaskap skulle ha någon betydelse för skillnader i 

nettoavvikelse.   

Under arbetet med studien har problemformuleringens spontana bemötande från omgivningen 

flera gånger varit en axelryckning följt av en förklaring att vissa grupper når ett högre betyg för 

att de når ett högre resultat. Men kan det verkligen vara så enkelt att exempelvis kvinnliga elever 

(det är ofta de som i högre utsträckning når ett högre kursbetyg i förhållande till nationella 

provbetyget) helt enkelt presterar högre på de övriga uppgifterna i svenskkurserna? Och att de 

därför tilldelas ett förhållandevis högre betyg i högre utsträckning? Om en grupp elever 

presterar högt i övriga undervisningen torde de dock prestera högt även på nationella proven. 

Differensen mellan provresultaten och resultaten på övriga moment av kursen torde inte skilja 

mer för en grupp än för en annan. Att detta enligt Skolverket (2017 a) dessutom sker flera år i 

följd sedan starten av mätningarna gör förklaringen ytterligare tveksam. Om en specifik grupp 

elever skulle prestera sämre på nationella proven i förhållande till övriga kursmoment borde det 

vara ett givet föremål för diskussion vid sambedömning och betygsättning, inte minst om det 

sker år efter år. 

Klapp Lekholms och Cliffordsons (2008, 2009) tes, att betyg till viss del grundas på andra 

egenskaper än förmågor kopplade till ämnet, är onekligen ett intressant spår. Problematiken 

handlar nämligen inte om att en viss elevgrupps kunskaper, förmågor eller prestationer inte tas 

i beaktande och att en annan elevgrupp därför tilldelas ett förhållandevis högre betyg. Det tycks 

snarare handla om att en viss elevgrupp verkar få någonting tillräknat utöver kunskaper, 

förmågor och prestationer vilket den andra gruppen saknar. Detta ligger även i linje med 

Skolinspektionens (2010) fynd att eleverna själva i hög grad anser att betygen delvis grundar 

sig på andra faktorer än ämnesprestationer. En slags x-faktor som gör att betygen i förhållande 

till de uppvisade kunskaperna blir aningen högre för den ena elevgruppen. Fokus torde således 

vid sambedömning och betygsättning även ligga på vilka egenskaper som inte ska vägas in, inte 

bara vilka kvalitéer som ska räknas. 

 Avslutningsvis är denna studies generella budskap till lärare, skolledning, Skolverket och 

andra parter som arbetar för att elevernas betyg ska sättas på så likvärdiga grunder som möjligt 

följande. Implementera inte potentiellt tids- och resurskrävande lösningar utan att först tydligt 

ha identifierat och förstått var i bedömnings- och betygsättningsprocessen likvärdigheten 
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brister. Samma lösning fungerar inte nödvändigtvis på olika problem. Exempelvis 

sambedömning kan bedrivas på olika nivåer, på olika sätt och med olika specifika syften. Om 

en slags standardvariant används utan förtänksamhet för alla möjliga typer av bedömnings- och 

betygsättningsproblem är risken för ett verkningslöst arbete, och därigenom en fortsatt 

olikvärdig bedömning, uppenbar. 

 

7.2 Metoddiskussion 

För att kunna mäta om det finns ett samband mellan Skolverkets rekommenderade åtgärder och 

skillnaden i nettoavvikelse mellan könen var en kvantitativ metod nödvändig. I syfte att nå ut 

till så många respondenter på så många skolor som möjligt valdes en webbaserad enkät som 

insamlingsmetod för data. Ställt mot andra insamlingsmetoder så som exempelvis observationer 

eller muntliga intervjuer föreföll det i relation till tidsåtgång och andra forskningspraktiska 

begränsningar utifrån Ejlertsson (2014) vara den mest lämpliga. Enkäten konstruerades med 

syftet att besvara studiens frågeställningar angående kompetensutveckling och sambedömning. 

Den data som enkäten gav kunde bearbetas och nyttjas ändamålsenligt. Inför utskicket fanns en 

farhåga att frågor berörande kompetensutveckling skulle kunna missförstås eller tolkas olika 

bland respondenterna då begreppet inte definierades. Någon indikation på att så var fallet gick 

dock inte att finna, tvärtom tyder den låga standardavvikelsen bland svaren inom skolorna på 

att respondenterna i stort delar uppfattningen om både begreppet och graden av dess förekomst. 

Förutom enkäter hämtades data gällande betyg från Skolverkets (2017 e) statistikdatabas Siri. 

En egen insamling av betyg från skolorna hade eventuellt möjliggjort en djupare analys av 

relationen mellan faktorerna då olika betygssteg hade kunnat jämföras. Men att skolorna skulle 

ha tid och resurser för att ta fram betyg för samtliga enskilda elevers nationella prov- och 

kursbetyg ansågs, om än tekniskt möjligt, i praktiken orimligt. Då data från Siri dessutom legat 

till grund för tidigare kartläggningar och studier så som Skolverket (2017 a) var bedömningen 

att varken studiens reliabilitet eller validitet försämrades. 

De deltagande skolorna och dess respondenter valdes genom bekvämlighetsurval i form av 

tillgängliga kontaktuppgifter på internet där även namn, ämne och befattning fanns angivet. 

Detta på grund av en begränsad tidsåtgång. Eftersom urvalet från populationen (alla 

gymnasieskolor i Sverige) inte var slumpmässigt är möjligheten, enligt Stukát (2012), att 

generalisera studiens resultat tekniskt sett mycket begränsat. Denna studie gör därför inte något 

anspråk på att vara generaliserbar på alla skolor i landet utan endast på att ge en indikation av 

hur sambandet ser ut bland skolorna i studien. Trots att typen av skolor som medverkar i studien 

kan beskrivas som blandad utifrån geografisk spridning, typ av huvudman och storlek hade ett 

slumpmässigt stickprov varit nödvändigt för att resultatet skulle vara generaliserbart till alla 

gymnasieskolor i Sverige. Givetvis hade det även stärkt resultatet om bortfallet varit mindre. 

Dessa faktorer till trots är metoden, utefter de forskningspraktiska förutsättningarna, att betrakta 

som den mest lämpliga i förhållande till syftet. 

Utöver de forskningsetiska aspekter från Ejlertsson (2014) som togs i beaktande inför arbetet 

gällande bland annat anonymitet har inga ytterligare problem kopplat till etik uppkommit under 

studiens gång. 
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7.3 Förslag till framtida forskning 

För den som vill fortsätta bidra till att skapa förståelse kring detta ämne har en del tankar och 

funderingar kring fortsatt forskning uppkommit under arbetets gång. Först och främst vore det 

onekligen intressant om en liknande studie genomförs på så vis att resultatet tydligt blir 

generaliserbart för gymnasieskolor i hela landet. Har andra länder där centraliserade prov 

genomförs liknande problem? En internationell jämförelse skulle kunna ge intressanta fynd. 

Som tidigare nämnt vore det intressant om data för enskilda elever kunde undersökas. Både 

nationella prov- och kursbetyg vilket hade möjliggjort en korrigering för tak- och golveffekten. 

Det hade då även varit möjligt att väga in ytterligare faktorer hos eleverna utöver kön, 

exempelvis sociokulturell bakgrund. 

Sist men inte minst förespråkas en fortsatt forskning på det område som Klapp Lekholm och 

Cliffordson (2008 och 2009) har berört. Vilka egenskaper hos eleverna påverkar i vilka skeden 

av bedömning och betygsättning? 
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Bilagor.  

Bilaga 1. Enkät till respondenter. 

Bedömning nationella prov och kurser. 

Enkäten består av 20 flervalsfrågor och tar cirka fem minuter att genomföra. Tack på förhand! 

 

1. Kön? 

Kvinna. 

Man. 

Annat. 

 

2. Utbildning? (eftergymnasial) 

Ingen. 

1-3 år. 

4-5 år. 

6 år eller längre. 

 

3. Vilken tjänst har du idag?  

Rektor (Hoppa till fråga 9). 

Lärare. 

Förstelärare. 

 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

0-5. 

6-15. 

16-25. 

26-35. 

36 eller fler. 
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5. På vilken typ av program undervisar du i Svenska? 

Högskoleförberedande. 

Yrkesprogram. 

Båda. 

Inget av ovanstående. 

 

6. Hur många elevgrupper undervisar du i Svenska för tillfället? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 eller fler. 

 

 7. Undervisar du för tillfället i något annat ämne än svenska? om ja, vilket? 

Undervisar endast i Svenska. 

Annat språkämne. 

Naturvetenskapligt. 

Humanistiskt. 

Praktiskt. 

Annat. 

 

8. Hur många svensklärarkollegor har du på din arbetsplats? 

0. 

1-3. 

4-6. 

7 eller fler. 
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9. Hur många år har du arbetat på skolan där du nu är anställd? 

0-5. 

6-10. 

11-15. 

16-20. 

21 eller fler. 

 

10. Hur viktigt anser du att nationella proven i Svenska är för betygsättningen av elevernas 

kursbetyg? 

Mycket viktigt. 

Ganska viktigt. 

Ganska oviktigt. 

Inte viktigt alls. 

 

11. Hur viktiga anser du att skolverkets bedömningsanvisningar är för att du ska kunna 

bedöma nationella proven i Svenska på ett säkert sätt? 

Mycket viktiga. 

Ganska viktiga. 

Ganska oviktiga. 

Inte viktiga alls. 

 

12. På er arbetsplats, hur ofta ägnar ni er åt någon form av kompetensutveckling? 

Varje månad. 

Någon gång per termin. 

Någon gång per läsår. 

Mer sällan. 

Aldrig. 
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13. På er arbetsplats, hur ofta ägnar ni er åt någon form av kompetensutveckling specifikt 

inriktad mot bedömning? 

Varje månad. 

Någon gång per termin. 

Någon gång per läsår. 

Mer sällan. 

Aldrig. 

 

Sambedömning. 

Med begreppet sambedömning menas interna diskussioner om betygsättning med 

utgångspunkt från elevernas uppvisade kunskaper och resultat. 

 

14. Hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare ägnar sig åt någon form av 

sambedömning vid betygsättning av nationella prov i svenska? 

Mycket vanligt. 

Ganska vanligt. 

Ganska ovanligt. 

Mycket ovanligt. 

Aldrig förekommande. 

 

15. Hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare ägnar sig åt någon form av 

sambedömning vid betygsättning av svenskkurser? 

Mycket vanligt. 

Ganska vanligt. 

Ganska ovanligt. 

Mycket ovanligt. 

Aldrig förekommande. 

 

 

 

 



47 
 

16. Hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare, om de ägnar sig åt någon form av 

sambedömning av kursbetyg, diskuterar elevens nationella prov-resultat? 

Mycket vanligt. 

Ganska vanligt. 

Ganska ovanligt. 

Mycket ovanligt. 

Aldrig förekommande. 

 

17. Hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare, om de ägnar sig åt sambedömning av 

nationella prov, diskuterar eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga elevers 

resultat? 

Mycket vanligt. 

Ganska vanligt. 

Ganska ovanligt. 

Mycket ovanligt. 

Aldrig förekommande. 

 

18. Hur vanligt är det på din arbetsplats att svensklärare, om de ägnar sig åt sambedömning av 

kursbetyg, diskuterar eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga elevers resultat? 

Mycket vanligt. 

Ganska vanligt. 

Ganska ovanligt. 

Mycket ovanligt. 

Aldrig förekommande. 

 

19. Anser du att den tid som avsätts för sambedömning på din arbetsplats är tillräcklig? 

Ja. 

Nej. 
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20. Anser du att det finns ett behov på din arbetsplats för kompetensutveckling kopplat till 

bedömning? 

Ja. 

Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


