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Sammanfattning   

Syftet med denna studie är att belysa slutbetyg för flickor och pojkar i årskurs 9 för grundskolans samtliga 
skolämnen. Studien avser att undersöka betygsskillnader under tidsperioden 2003 till 2012 inom en skola 
och jämföra möjliga skillnader mellan flickor och pojkar med mönster som blir synliga av 
betygsmeritmedelvärdena i svenska skolor.  

Betyg och jämförelsen av betygsskillnader mellan flickor och pojkar kan uttryckas med sifferdata till 
vilka kvantitativa statistiska analysmetoder är väl lämpade. Metodvalet har utgått från relevant forskning 
samt pågående debatt om skolprestationer kring mätbara och jämförbara betygsmeritmedelvärden. 
Studien är en tidsserieundersökning. Den utgår från en sekundär datakälla med offentlig ämnesvis 
slutbetygsdata uppdelad på flickor och pojkar för en utvald svensk skola och riket mellan tidsperioden 
2003 och 2012 (SIRIS, 2013). Tidperioden är vald för att synliggöra tendenser i data med rimlig 
datamängd och med samma betygssystem; Lpo 94. Slutbetyget i årskurs 9 är medvetet valt då detta 
representerar ett mått på elevens kunskapsnivå efter utgången grundskola.  

Studiens resultat påvisar en tydlig snedfördelning avseende betyg mellan flickor och pojkar till flickors 
fördel. Denna snedfördelning är inte specifik för utvald skola eller för riket utan utgör en del av ett större 
övergripande betygsmönster som omfattar flertalet OECD länder. I genomsnitt uppvisar skolans flickor 
över utvald tidsperiod cirka 8,3 % högre betygsmeritmedelvärde än pojkar vilket är i god samstämmighet 
med forskningsresultat sedan slutet av 1980-talet tills idag. Vidare följer att betygsskillnaderna tenderar 
att öka över studiens tidsperiod; dock med mer än dubbelt så stor ökning vid utvald skola. Kring 2007 
uppvisar skolan ett tydligt trendbrott avseende sina betygsresultat. Under resterande del av undersökt 
tidsperiod har skolans flickor och pojkar lägre medelbetyg än motsvarande för riket. 

Fördelningen av ämnesvisa slutbetyg för studiens skola visar att flickor har högre genomsnittliga 
betygsmeritmedelvärden över vald tidsperiod än pojkar i alla skolans ämnen förutom i ämnet idrott och 
hälsa. Detta ämnesvisa betygsmönster sammanfaller med det för riket. Till skillnad från riket som påvisar 
signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar för alla skolämnen uppvisar dock utvald skola endast 
signifikans för 9 av totalt 17 ämnen.  

Orsaker till ökade betygsskillnader mellan flickor och pojkar beskrivs och diskuteras i denna studie. Det 
framkommer att det finns fler påverkansfaktorer än endast kön och att betygsskillnaderna kan vara 
mångbottnade. Då varje skola är unik och påverkas av kulturella, sociala och politiska händelser på både 
lokal- och riksnivå är det av vikt att studera enskilda skolors betygsmönster i förhållande till rikets. Man 
kan inte förutsätta att alla enskilda skolor exakt följer rikets betygsmönster. Skolor bör förstås utifrån sina 
egna unika förutsättningar parallellt med riket i övrigt. 
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1. Inledning 

Under flertalet år som lärare har jag varit med om samma händelse. Vid början av varje 

läsårsstart samlades alla lärare i aulan för att efter ord av välkomnande delges förra årets 

betygsstatistik. Overheadstencilen med resultaten blev på senare tid en bild från datorn 

som projicierades på filmduk via kanon. Vid andra tillfällen hänvisades vi att ta del av 

mer information via skolans intranät. I vår tid, präglad av skolors betygsstatistik, 

meddelades allt som oftast att betygsresultaten var dåliga vid vår skola. En alltid aktuell 

problematik har varit en till synes snedfördelning i betyg där flickorna erhöll högre 

betyg jämfört mot pojkarna. Även om ansträngningar gjordes för att finna anledningar 

och förstå den statistik vi delgavs fann vi sällan några lösningar till betygsskillnaden 

mellan flickor och pojkar. Betygsstatistiken hängde alltid kvar som ett misslyckande 

över våra axlar när vi uppmanades ta upp denna situation och vidare diskutera resultaten 

i ämnesgrupper. 

Den pågående debatten om skolprestationer, speciellt avseende det rådande 

betygsmönstret i vilket flickor generellt har högre betyg jämfört pojkar, har 

uppmärksammats under senare tid både i Sverige och i övriga OECD länder (Löfström, 

2012). Denna snedfördelning i betygsresultat till flickors fördel har varit likartad under 

de senaste 20 åren (Jansdotter Samuelsson, 2008). Först under senare tid har 

frågeställningen aktualiserats som ett problem (Löfström, 2012). En bidragande 

anledning till ett ökat intresse för betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar har varit 

att dessa tenderat att öka över tid (Löfström, 2012).  

I läroplanen för grundskolan under avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag 

framhålls att jämställdhet mellan kvinnor och män är värden som skolan ska gestalta 

och förmedla (Skolverket, 2011). Vidare framkommer att skolans roll är att motverka 

traditionella könsmönster. Studien utgår från att synliggöra betygsmönster mellan 

flickor och pojkar i en svensk grundskola årskurs 9 i förhållande till riket. Studien 

sträcker sig över tidsperioden 2003 till 2012 då alla svenska skolor arbetade med 

målrelaterade betygssteg enlig Lpo 94 (Skolverket, 2006). En fördjupad insikt om 

rådande betygsmönster mellan flickor och pojkar kan skapa förståelse samt främja olika 

förhållningssätt och utvecklandet av strategier. Studiens resultat diskuteras i relation till 
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övergripande och ämnesvisa betygsresultat samt dess signifikanser i skillnader mellan 

flickor och pojkar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa slutbetyg för flickor och pojkar i årskurs 9 för 

grundskolans samtliga skolämnen. Studien avser att undersöka betygsskillnader under 

tidsperioden 2003 till 2012 inom en skola och jämföra möjliga skillnader mellan flickor 

och pojkar med mönster som blir synliga av betygsmeritmedelvärdena i svenska skolor. 

Studien fokuserar på följande frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig möjliga skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg vid 

studiens utvalda skola till riksdata? 

2. Hur fördelas flickors och pojkars slutbetyg i samtliga skolämnen vid studiens 

utvalda skola? 

3. Vilka skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg i skolämnen är statistiskt 

signifikanta vid studiens utvalda skola?  

2. Bakgrund 

Kunskapsbedömning av elever i skolan handlar oftast om att uttrycka deras resultat i 

form av betyg (Löfström, 2012). Begreppet betyg är av central betydelse för den här 

studien. Som bakgrund till uppsatsen berörs betygens funktion, problematiken kring 

betyg och betygsättning samt de betygsystem som använts inom grundskolan från och 

med den första läroplanen 1962 (Lgr 62) till dagens läroplan 2011 (Lgr 11), den femte i 

ordningen. 

2.1 Betyg och funktion 

Mätning av elevers prestationer och kunskaper i skolan (betyg) har och har haft en 

granskande och sorterande funktion (Lundahl, 2011; Löfström, 2012). Den granskande 

funktionen utgår från att elevers kunskap examineras för att ge lärare, elever och 

föräldrar en återkoppling och avstämning till uppställda nationella- och individuella 

kunskapsmål och färdigheter. Med sortering menas att elevprestationerna kategoriseras 

för att till exempel fungera som urvalsinstrument till nästa utbildningsnivå.  
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2.2 Betygssättning 

Betyg och kunskapsbedömning är en given men omdiskuterad del av läraryrket. 

Betygssättning innehåller en problematik om vad som ska bedömas och på vilket sätt. 

Enligt skolförordningen skall betyg på ett neutralt och rättvist sätt avspegla elevens 

samlade kunskaper och färdigheter i ett ämne (SFS, 2011). Ett ämne är under konstant 

förändring vilket innebär att även den kunskap som ska bedömas förändras över tid 

(Jansdotter Samuelsson, 2008). En lärare måste hela tiden vara väl insatt i rådande 

betygskriterier och noga följa eventuella förändringar. Vidare framhålls vikten av att 

lärare ska kunna tolka och omvandla betygssystemet till en undervisning med syfte att 

lära, inte att mäta (Jansdotter Samuelsson, 2008).  

Det är viktigt att lärare är medvetna och tydliga om varför och på vilka grunder betygen 

sätts (Mavrommatis, 1997). Genom enkätundersökningar bland lärare och via 

klassobservationer av elever påvisas vikten av att lärare måste finna de bästa sätten att 

genomföra uppgifter för att bedömningarna ska bli och upplevas rättvist (Mavrommatis, 

1997).   

Frågan om vad som egentligen betygssätts diskuteras i litteraturen (Jansdotter 

Samuelsson, 2008; Green, Johnson, Kim och Pope, 2007).  Man kan utifrån denna 

forskning konstatera att betyg enbart skall återspegla i vilken utsträckning eleverna 

behärskar målen för undervisningen. Betyg ska endast återge en elevs samlade 

kunskaper och färdigheter i ett ämne oavsett kön, bakgrund och ekonomiska 

förutsättningar (Green, Johnson, Kim och Pope, 2007).  

2.3 Betygssystem inom svensk grundskola 

Betygssystemet inom den svenska grundskolan har sedan införandet av första 

läroplanen 1962 (Lgr 62) varit under ständig utveckling. Tidigare bokstavsbetyg ersattes 

då av ett betygssystem med en relativ betygsskala med siffror från 1 till 5 där 5 

representerade det högsta betyget. Betygsnivåerna var satta utifrån en 

normalfördelningskurva i relation till en normgrupp. Samma betygssystem men med 

små variationer tillämpades för de tre första läroplanerna (Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80).  

I den fjärde läroplanen för grundskolan som kom 1994 (Lpo 94) infördes målrelaterade 

betyg med betygsskalan: Ej Uppnått Målen (EUM), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG) 



4 

och Mycket Väl Godkänd (MVG). Betyg delades ut från och med höstterminen i 

årskurs 8. I den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lgr 11) är betygssystemet 

fortfarande målrelaterat men fler betygssteg har införts. Betygen är A, B, C, D, E och F 

där A representerar det högsta betyget. Betyg utdelas från och med hösten i årskurs 6.  

3. Litteraturgenomgång 

Denna litteraturgenomgång inleds med en beskrivning av forskningsresultat kring 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar. Därefter berörs betygsresultat i ämnen med 

nationella prov samt slutbetyg i desamma. Vidare redogörs för möjliga orsaker till 

flickors och pojkars olika betygsresultat. Avslutningsvis beskrivs grundskolans 

styrdokument och speciellt läroplanernas utveckling avseende lika behandling och 

bedömning av flickor och pojkar i skolans värdegrund och uppdrag. 

3.1 Betygsskillnader mellan flickor och pojkar 

Dagens forskning brottas med frågan angående betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar. Detta är en problematik både nationellt och internationellt. DEJA (2010) 

uppmärksammar att det inte finns någon i konsensus kring problemets natur. I Sverige 

finner vi att under den senaste tiden har flertalet utredningar arbetat med den 

aktualiserade frågan kring betygsskillnader mellan flickor och pojkar utifrån olika 

perspektiv. Här kan nämnas DEJA (2010) Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av 

jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, Skolverket (2011) 

Kunskapsbedömning i skolan: Praxis, begrepp, problem och möjligheter samt Löfström 

(2012) Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens 

arbetsmarknad.  

Betygsskillnader mellan flickor och pojkar är ingen ny dramatisk förändring som skett 

de senaste åren. Dock är det först under den senaste tiden som vi har börjat tala om 

fenomenet som ett problem (Löfström, 2012). I den vidare texten nedan utvecklas dessa 

förhållanden. 

3.1.1 Övergripande 

Även om betygssystemen sett olika ut under åren har inget av de betygssystem som 

använts sedan 1960-talet visat annat än att flickorna haft ett betygsmässigt övertag 
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(Löfström, 2012). DEJA (2009) konstaterar att flickor i Sverige från slutet av 1980-talet 

till idag haft 10 % högre medelbetyg. Skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar har 

i stort sett varit likartad de senaste 20 åren (Jansdotter Samuelsson, 2008). Liknande 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar uppmärksammas i alla OECD-länder 

(Löfström, 2012).  Författaren menar att könsgapet inte nödvändigtvis är en konsekvens 

av den svenska skolpolitiken. Dock är det först på senaste tiden som frågeställningarna 

kring bakomliggande orsaker och framtida konsekvenser har uppmärksammats. 

Löfström (2012) hävdar vidare att anledningen till att problematiken aktualiserats är att 

könsgapet visar på tendenser att öka.  

En diskussion som ibland aktualiseras när genomsnittsskillnader mellan könen 

undersöks är att pojkar statistiskt sett är väl representerade med mycket låga betyg men 

också med mycket höga betyg. Löfström (2012) finner inget sådant samband i sina 

studier. I tillägg till detta konstaterar DEJA (2009) att bland de elever som har det 

högsta meritmedelvärdet man kan erhålla, 320 poäng, är 75 % flickor. 

Enligt DEJA (2010) tenderar flickor globalt prestera bättre och delta i utbildning i högre 

utsträckning när samma formella och reella möjligheter att studera finns som för pojkar. 

I ett demokratiskt samhälle är det är inte önskvärt att någon grupp systematiskt 

underpresterar. Samhällets mål är att utbilda ansvarstagande och insiktsfulla 

medborgare och det ska inkludera alla oavsett kön menar Jansdotter Samuelsson (2008). 

Betygsskillnader mellan flickor och pojkar är ingen begränsad företeelse endast för 

grundskolan utan en frågeställning som verkar beröra hela det svenska 

utbildningsystemet. Löfström (2012) konstaterar att flickor har i genomsnitt högre betyg 

än pojkar både när de lämnar grundskolan och senare även i gymnasieskolan. Flickornas 

betygspoäng är högre oavsett vilket gymnasieprogram eleverna påbörjat även där 

pojkarna utgör den stora majoriteten. Dessutom är avhoppen från gymnasieskolan större 

bland pojkar än bland flickor. Även Richardsson (2004) noterar att idag genomgår fler 

flickor än pojkar gymnasieskolan med slutbetyg och att de därtill i genomsnitt har högre 

betyg. Skillnaderna mellan flickors och pojkars betyg är mycket väl underbyggda. 

Kvinnor är numera i majoritet i de högre utbildningarna menar Löfström (2012). Frågan 

om hur detta kommer att påverka svensk arbetsmarknad i framtiden är intressant. 

Löfström (2012) menar vidare att vi redan idag kan se spår på arbetsmarknaden 

avseende det könsrelaterade betygsgapet. Kvinnor ökar i alla typer av yrken som kräver 
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någon form av högre utbildning och männens dominans inom chefskategorin har som 

helhet brutits.  

3.1.2 Ämnesvis 

Under en lång period har flickor presterat bättre än pojkar i de humanistiska ämnena 

(Jansdotter Samuelsson, 2008). Fram till för ett par decennier sedan hade pojkarna ett 

litet försprång vad gäller naturvetenskap och matematik men situationen är nu en annan. 

Flickorna har hunnit ikapp och passerat pojkarna och har numera som grupp högre 

betyg än pojkar även i dessa ämnen. Ungefär samma mönster i betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar kan iakttas i de nordiska länderna samt även inom OECD-länderna 

(Jansdotter Samuelsson, 2008).  

Graden av betygsskillnader mellan flickor och pojkar varierar mellan olika skolämnen 

(DEJA, 2010). I ämnena hem- och konsumentkunskap, bild och svenska finner vi den 

största könsskillnaden i betyg till flickors fördel. I ämnet bild, som har den största 

betygsskillnaden mellan könen, uppnår pojkarna bara drygt 80 % av flickornas 

medelbetyg. I skolämnena idrott och hälsa, matematik och fysik är graden av 

betygsskillnaden mellan flickor och pojkar låg (DEJA, 2010).  

Det enda skolämne i grundskolan där pojkar som grupp har högre betyg än flickor är 

idrott och hälsa (DEJA, 2010). Ämnets särställning diskuteras dock inom forskningen 

(Orre, 2010). En anledning som framkommer är att trots att de nationella riktlinjerna för 

ämnet idrott och hälsa ska vara könsneutrala gynnas pojkar av att det är annat som i 

praktiken betygssätts; traditionella idrottsliga färdigheter såsom styrka och snabbhet 

(Orre, 2010).  

Debatten kring betygsskillnader mellan flickor och pojkar för olika skolämnen är ingen 

ny företeelse (DEJA, 2009). En förklaring till att den är aktuell nu är att flickor i dag når 

framgång inom typiska ”manliga” ämnen. Tidigare var det mestadels flickors 

underprestationer som var mål för intresse. Pojkar hade tidigare ett mindre försprång 

avseende betyg inom dessa “manliga” ämnen som även ansågs ha hög status och 

kunskapsmässigt svåra. Nu är verkligheten annorlunda och fokus skiftar från flickors till 

pojkars underprestationer (DEJA, 2009).  
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3.2 Slutbetyg årskurs 9 jämfört med resultat på nationella prov 

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov, ämnesprov, i grundskolan. Ämnesprov 

fungerar som en avstämningspunkt för att visa elevens kunskaper i de ämnen där proven 

genomförs. Dessa prov konstrueras på uppdrag av Skolverket och är obligatoriska för 

alla berörda elever. För årskurs 9 finns ämnesprov i skolämnena engelska, matematik, 

svenska, NO ämnen och SO ämnen. Ämnesproven ska bidra till en likvärdig bedömning 

och betygssättning samt fungera som ett stöd för betygssättande lärare och är i sig inte 

examensprov för respektive ämne (Skolverket, 2013).  

Betyg ska på ett neutralt och rättvist sätt avspegla elevens samlade kunskaper och 

färdigheter i ett skolämne och inte bara visa resultatet i nationella prov (Lindahl, 2007; 

SFS, 2011). Det finns dock en tydlig avvikelse mellan flickors och pojkars resultat i de 

årliga nationella proven och det slutbetyg samma elever erhöll (Lindahl, 2007). 

Författaren visar att lärare ger generellt högre slutbetyg än vad som kan motiveras av 

provresultaten. Enligt provresultaten presterar flickor bättre än pojkar i ämnena svenska 

och engelska. Ingen motsvarande skillnad återfinns i ämnet matematik. Flickorna har 

däremot högre slutbetyg än pojkarna i alla dessa tre ämnen. Frågan är om det enbart är 

ämneskunskaper som betygssätts i skolan (Arevik, 2011). Utifrån statistik från 

Skolverket uppkommer frågan om pojkar i årskurs 9 missgynnas i betygsättningen i den 

bemärkelsen att de får avsevärt sämre slutbetyg än flickor i förhållande till vad de 

presterar på de nationella proven (Arevik, 2011).  

Skolverket (2011) beskriver att en bedömare kan påverkas av sin relation till eleven, så 

kallade haloeffekter. Det är relativt vanligt att undervisande lärare ger något högre 

betyg än vad en oberoende bedömare gör vilket också bekräftas av Tyrefors Hinnerich, 

Höglin och Johannesson (2011). Författarna konstaterar att hur neutral man som lärare 

än kan uppfatta sig själv i sin yrkesutövning påverkar relationen lärare och elev utfallet. 

Skolverket (2011) föreslår att skolor bör anonymisera elevprestationer och byta 

elevprestationer med andra lärare vid betygsättning och bedömning. 

3.3 Möjliga orsaker till flickors och pojkars olika betygsresultat 

Idag ligger problemfokus på pojkars lägre prestationer och ökande betygsskillnader 

mellan flickor och pojkar (Jansdotter Samuelsson, 2008). Inom forskningen beskrivs ett 
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antal modeller för att förklara dessa skillnader. I detta avsnitt beskrivs möjliga orsaker 

till flickors och pojkars olika betygsresultat.  

3.3.1 Skolan har feminiserats 

En uppfattning som finns när det gäller bakomliggande orsaker till flickors högre betyg 

är att det blir fler och fler kvinnliga lärare inom skolan både i Sverige och internationellt 

(Jansdotter Samuelsson, 2008). Författaren problematiserar att fler kvinnor i skolan kan 

resultera i att pojkarna inte har några naturliga manliga förebilder vilket är viktigt för 

deras identitetsutveckling. Frågeställningen om kvinnliga lärare bedriver en 

undervisning som passar flickor bättre är också aktuell. De fåtal studier som gjorts på 

detta område visar dock på tämligen svaga samband mellan lärarens könstillhörighet 

och goda flick- respektive pojkprestationer (Jansdotter Samuelsson, 2008).  

Även Löfström (2012) diskuterar påverkan av kvinnodominans i skolan. Hon menar att 

om man bortser från antalet kvinnor kan man också säga att utvecklingen inom skolans 

verksamhet de senaste decennierna gått i maskulin riktning. Det har varit ett 

tekniksprång som saknar motstycke. Löfström (2012) ställer frågan om vilken påverkan 

denna teknifiering haft på könsgapet och konstaterar att svaret är: ingen skillnad alls. 

Under denna tid har pojkarnas prestationsnivå inte närmat sig flickornas i något 

avseende. Författaren lyfter även frågan om skolan blivit för “flickvänlig” och därför 

inte passar pojkar. Hon menar dock att lärares kön inte är en ointressant fråga i detta 

sammanhang men kanske är det snarare en lärares egenskaper istället som kan vara det 

avgörande. Enligt Löfström (2012) kan den nya pedagogiken vara feminiserad och 

bättre anpassad för flickor än pojkar. Forskning inom detta område är begränsad. Dock 

finns det vissa belägg för att mer traditionell undervisning passar pojkar bättre än 

individuellt, grupp- och projektorienterat arbete (Löfström, 2012).  

3.3.2 Pojkar mognar senare än flickor 

Förklaringen att pojkar generellt utvecklas något senare än flickor kan vara en orsak till 

skillnaderna i prestation mellan könen (Jansdotter Samuelsson, 2008). Tänket kring 

mognad handlar om vilka biologiska skillnader som kan finnas när det gäller kognitiv 

förmåga om man jämför flickor och pojkar vid en viss ålder (Jansdotter Samuelsson, 

2008; DEJA, 2010). Enligt Jansdotter Samuelsson (2008) har Skolverket prövat denna 

förklaringsmodell genom att studera och jämföra betygen för manliga elever som är 
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födda tidigt på året mot betygen för kvinnliga elever födda sent på året. Enligt 

Skolverket förklaras, med hjälp av detta mognadsindexmått, 30 % av könsgapet 

(Jansdotter Samuelsson, 2008).  

Det finns skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller kognitiv funktion, 

emotionell reglering och mognadstakt (Ingvar, 2010; DEJA, 2010). Pojkarnas språkliga, 

sociala och finmotoriska områdena är inte på samma mognadsnivå som flickornas. 

Denna situation kan leda till att pojkar får större svårigheter att klara skolarbetet. En del 

pojkar med tidiga skolsvårigheter kan därmed inta ett handlingssätt som gör att de 

senare i skolan inte kommer att prioritera skolarbetet (DEJA, 2010). För att flickor och 

pojkar ska nå sin fulla potential måste skillnaderna i skolprestationer tas på allvar. Om 

detta inte sker riskerar det att leda till felaktiga och otillräckliga insatser (Ingvar, 2010).  

3.3.3 Tuffa killar pluggar inte 

Pojkar dominerar klassrumssituationen men skolans bedömningssätt gynnar flickor som 

bättre motsvarar kraven i den öppna och dolda läroplanen (Norman, okänt 

publiceringsår). Författaren framför teorin att pojkar till följd av den rådande 

könsmaktsordningen i samhället inte tror att de behöver jobba lika hårt i skolan. I tillägg 

är det vanligt att flickor ligger steget före i sin planering inför framtiden. Även Löfström 

(2012) framhåller att flickor presterar bättre därför att de anstränger sig mer än 

pojkarna. Flickor lägger ner mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet vilket 

resulterar i högre resultat än för pojkar (DEJA, 2009).  

I skolans värld är det viktigt för pojkar att inte visa sig feminina samt att det i skolan 

uppfattas som feminint att vara duktig (Jansdotter Samuelsson, 2008). För att 

konstituera sin manlighet skapar därför pojkarna en antipluggkultur och en sådan 

hållning kan möjligen få till konsekvens att man som pojke inte anstränger sig lika 

mycket i skolan. Författaren förklarar att det även kan handla om pojkars föreställningar 

om sig själva. Pojkar verkar skatta sina egna prestationer högre än vad flickor gör och 

har högre självtillit och en övertro till sin egen förmåga gällande sina studier (Jansdotter 

Samuelsson, 2008; Girard och Pinar, 2009).  
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3.3.4 Social bakgrund 

Kunskapen kring föräldrarnas sociala bakgrund och dess påverkan på flickors och 

pojkars betygsskillnader är begränsad. Jansdotter Samuelsson (2008) beskriver att 

föräldrarnas utbildningsnivå samvarierar med betygens nivå. Hennes resultat påvisar att 

oavsett om föräldrarna är lågutbildade eller högutbildade har flickorna högre 

betygsvärden än pojkarna. Det kan dock inte konstateras att pojkars svagare prestationer 

handlar om pojkgrupper med lägre social bakgrund (Jansdotter Samuelsson, 2008). Det 

framkommer dock att pojkar med mycket svag läsfärdighet återfinns bland skolgrupper 

med lågutbildade föräldrar (Jansdotter Samuelsson, 2008).  

Okunskap kring eller alltför täta skiften av betygssystem kan ha inverkan på och 

undergräva föräldrars engagemang för sina barns skolarbete (Löfström, 2012). Pojkar 

antas i genomsnitt vara mer beroende av föräldrars hjälp för goda studieresultat. En 

frustration kan uppstå hos föräldrar som inte känner igen sig i sina barns betygssystem 

vilket kan få återverkningar på barnens skolarbete genom föräldrars negativa attityder 

(Löfström, 2012).  

3.3.5 Ytterligare möjliga orsaker 

Flickornas betygsförsteg finns på alla prestationsnivåer varför kön tycks ha ett unikt 

inflytande menar Wernersson (2010). Pojkar med bra betyg i skolan kommer med stor 

sannolikhet att vara vinnare även fortsättningsvis trots att motsvarande flickor har ännu 

lite bättre betyg. Författaren anser att problemet är kopplat till samhällsförändring vilket 

innebär att nuvarande situation inte nödvändigtvis är bestående (Wernersson, 2010).  

Incitamentsstrukturen för skolarbete kan vara olika för flickor och pojkar (Löfström, 

2012). Författaren menar att skolans höga omvandlingstryck möjligen inte påverkar 

flickor och pojkar på samma sätt. Flickor har kanske lättare att hantera förändringar än 

pojkar. Löfström (2012) menar att det kan finnas olikheter i socialisation mellan könen 

som resulterar i att flickor antas ha lättare än pojkar att anpassa sig till nya 

inlärningsmetoder hur de än ser ut. Om så är fallet kan det vara den skillnaden som 

observeras när vi studerar betygsskillnader mellan flickor och pojkar (Löfström, 2012). 

Pojkar som grupp presterar sämre i svenska än flickor som grupp (DEJA, 2010). 

Betygsskillnaden är större i svenska än i många andra ämnen. En god läsfärdighet går 
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hand i hand med goda skolprestationer över lag och är viktig för skolframgång (DEJA, 

2010). Det finns en övervikt av pojkar i den grupp elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Viktigt är att skolorna tidigt uppmärksammar detta för att bidra till att 

minska skillnaderna mellan flickors och pojkars skolprestationer (DEJA, 2010). 

3.4 Grundskolans styrdokument 

Styrdokument för grundskolan omfattar skollagen (Skollagen, 2010), förordningar och 

föreskrifter (SFS, 2011) samt läroplan och kursplaner (Lgr 11). Dessutom tillkommer 

skolverkets författningssamling som innehåller egna föreskrifter, allmänna råd hur 

skolans författningar kan tillämpas och utfärdade förordningar (SKOLFS, 2013).  

Sedan införandet av grundskolereformen 1962 har styrdokumenten varit under ständig 

utveckling. Här nedan redovisas hur läroplanerna har utvecklats med avseende på lika 

behandling och bedömning av flickor och pojkar under styrdokumentens Skolans 

värdegrund och uppdrag.  

I den första läroplanen (Lgr 62) skulle skolan behandla eleverna som individer med 

personliga egenskaper, önskemål och möjligheter. Eleverna skulle inte ses som flickor 

och pojkar eller barn från olika samhällsklasser med förutbestämda platser i livet och 

samhället.  

Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana 

egenskaper hos eleverna, som i tid av stark utveckling kan bära upp och 

förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 

mellan kön, nationer och folkgrupper. (Lgr 62, s. 18) 

I den andra läroplanen (Lgr 69) betonas för första gången jämställdhet mellan könen 

med samarbete, solidaritet, demokrati och medansvar som ledord:  

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 

könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande 

förhållanden. (Lgr 69, s.14) 

Kunskapsmålen lyfts fram i den tredje läroplanen (Lgr 80) i vilken även 

jämställdhetsmålen finns kvar. De är dock något kortare formulerade: 
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Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till undervisning i grundskolan. (Lgr 80, s.14) 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 

människor. Skolan ska därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

(Lgr 80, s.17) 

I både fjärde (Lpo 94) och femte (Lgr 11) läroplanerna stärks jämställdhetsmålen 

ytterligare:  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter och 

möjligheter. Det sätt som på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleven 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Lpo 94, s.4; Lgr 11, s.8) 

Sedan införandet av grundskolereformen 1962 har jämställdhetsmålen mellan flickor 

och pojkar varit en del i skolans värdegrund och uppdrag. Skolans har således under 

lång tid haft ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas forskningsresultat angående betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar. Inledningsvis diskuteras samband mellan engagemang och motivation till ett 

skolämne med koppling till elevernas studieresultat. Därefter följer avsnitt om lärarnas 

kompetens i jämställhetsfrågor, bedömningspåverkan med avseende på 

könstillhörigheten hos lärare och elever. Avslutningsvis följer ett avsnitt angående 

slutbetyg kontra betygsresultat i nationella prov. 

4.1 Engagemang och motivation 

Det finns ett tydligt samband mellan inställning till ett skolämne och elevers 

studieresultat (DEJA, 2010). I ämnena hem- och konsumentkunskap, bild och svenska 

finner vi det största könsgapet i betyg till flickors fördel. I dessa ämnen anser klart fler 

flickor att de tycker att ämnet är intressant. Pojkarna anser att skolämnena idrott och 
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hälsa, matematik och fysik är mer intressanta och presterar också relativt väl i dessa 

(DEJA, 2010).  

Klapp Lekholm (2008) har i sin avhandling undersökt olika aspekter som påverkar 

flickors och pojkars betyg. Studien omfattande 1246 skolor och 99070 elever och har 

endast fokuserat på betygsskillnader i kärnämnena svenska, engelska och matematik. 

Forskaren undersöker möjliga influenser såsom till exempel föräldrarnas 

utbildningsnivå, lärar- föräldrar- och elevengagemang och motivation för att avgöra 

dess effekter på elevens betyg. Övergripande konstateras att flickor presterar på högre 

nivå än pojkar. Föräldrarnas engagemang och stöd har noterats ha en positiv effekt på 

elevens betyg. Ett annat viktigt resultat som framkommer ur Klapp Lekholms (2008) 

forskning angående elevers lärande och betyg visar att flickors större allmänintresse för 

lärande och starkare motivation resulterar i högre betyg jämfört med pojkar.  

Elever som är engagerade och motiverade i sina studier presterar bättre och uppnår 

högre betygsresultat än andra elever menar Högdin (2007) i sin avhandling. Resultaten 

baseras på enkätundersökningar vid fyra kommunala grundskolor i en medelstor svensk 

kommun och med svar från 1193 elever i årskurserna sju, åtta och nio. Även Högdin 

(2007) framhåller vikten av att föräldrarna är engagerade. Dock framkommer ett klart 

starkare samband mellan pojkars egenupplevda engagemang och upplevelsen av 

föräldrarnas intresse för deras skolgång. Även i denna studie klargörs att flickor i större 

uträckning än pojkar är mer engagerade i sina studier vilket i sin tur resulterar i högre 

medelbetyg än pojkar. 

4.2 Lärarnas kompetens 

Lärarnas kompetens i jämställdhetsfrågor är av största vikt för att kunna hantera 

undervisningen på ett rättvist sätt. Tantekin (2008) har studerarat hur inverkan av en 

specifik utbildning i jämställdhetsfrågor och attityder påverkar lärare i undervisningen. I 

en studie omfattande 133 lärare uppdelade i en experimentgrupp (33 lärare) och en 

kontrollgrupp (100 lärare) undersöktes effekterna av en jämställdhetsutbildning. 

Resultaten visar tydligt att kursens fokusering kring jämställdhetsfrågor har en 

betydande inverkan på experimentgruppens attityd och inställning jämfört mot 

kontrollgruppen. Tantekin (2008) menar att lärare med utbildning i jämställdhetsfrågor 

kan genom sin kunskap bidra till att skapa en inlärningsmiljö på lika villkor för alla 
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elever. En ökad medvetenhetsgrad kring jämställdhetsfrågor är en viktig del i skolans 

undervisning och bör således ingå i lärarutbildningen.  

4.3 Bedömningspåverkan 

Girard och Pinar (2009) har i sin forskning undersökt om bedömning och betygssättning 

kan påverkas av könstillhörigheten hos lärare och elever. I en studie omfattande 657 

manliga och 965 kvinnliga deltagare, där män och kvinnor omväxlande har en roll som 

presentatör och utvärderare, undersöktes om och i så fall hur könstillhörighet påverkar 

betygen. Ingen könspåverkan på betygen kunde påvisas. Däremot antyder resultaten att 

manliga studenter har en viss övertro till sin egen förmåga och resultat. Denna övertro 

återfinns inte hos de kvinnliga studenterna. 

4.4 Slutbetyg kontra betygsresultat i nationella prov 

Endast ett fåtal studier finns om pojkar i årskurs 9 missgynnas i betygsättningen jämfört 

mot flickor i kontrast till vad de presterar på de nationella proven. Tyrefors Hinnerich, 

Höglin och Johannesson (2011) har sökt svar på frågan om man med signifikans kan 

hävda att pojkar missgynnas i betygsättningen. Studien avser skolämnet svenska och 

omfattar skillnader i betygsdata från nationellt prov och slutbetyg för 858 pojkar och 

855 flickor från 94 olika skolor i Sverige. Ingen signifikans (p<0,05) i betygsresultat 

från nationellt prov i svenska mot motsvarande slutbetyg för flickor respektive pojkar 

kunde påvisas.  

I linje med Skolverkets (2011) diskussion om haloeffekter framkommer ett intressant 

delresultat i Tyrefors Hinnerich, Höglin och Johannesson (2011) studie. Lärarna i 

studien påvisar en tendens att ge sina egna elever högre betyg vid rättning av nationella 

prov än om en oberoende lärare gjort samma rättning. 

5. Teoretiskt perspektiv 

I denna studie undersöks betygsskillnader mellan flickor och pojkar i grundskolans 

årskurs 9. Slutbetyget i årskurs 9 har medvetet valts då detta representerar ett mått på 

elevens kunskapsnivå efter utgången grundskola. På grundval av studiens inriktning ges 

i detta teoretiska avsnitt en översikt över forskningen om genus och genusstrukturer 

samt hur dessa upprätthålls. Det valda genusperspektivet erbjuder särskilda tolkningar 
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och är kompletterande för studiens analys. Genusforskningen präglas av en teoretisk 

mångfald. I detta avsnitt redovisas Yvonne Hirdmans genussystem, Robert/Raewyn 

Connells könsteori och avslutningsvis intersektionalitet som det framställs av de los 

Reyes och Mulinari.  

5.1 Hirdmans genussystem  

Ordet genus kommer från latin och har enligt nationalencyklopedin (2013) betydelsen 

härkomst, släkt, stam, kön, art, slag. Tidigare har ordet endast används i Sverige inom 

språkläran för att visa att substantiv kan tillhöra olika grammatiska varianter (han, hon, 

den eller det). Under 1980-talet tog kvinnoforskare i Sverige till sig ordet genus som 

översättning för det engelska begreppet gender. Anledningen var att åskådliggöra vad 

som döljer sig bakom kategorierna kvinnor och män. Begreppet har sedan dess ofta 

förekommit inom feministisk forskning (Hirdman, 2003; Lykke, 2009). Hirdmans tanke 

var att ordet genus skulle förstås, användas och hjälpa till att se saker som inte tidigare 

uppmärksammats (Hirdman, 2003). Via begreppet genus kan förståelse uppnås hur 

människor medvetet eller omedvetet formas till kvinnor eller män. Således ska 

begreppet användas som ett instrument för att tydliggöra den roll en människa väljer 

utifrån sitt biologiska kön. 

Yvonne Hirdman, tongivande inom den genusteoretiska forskningen i Sverige, 

introducerade mot slutet av 1980-talet genussystemet (Hirdman, 1988).  Vi är enligt 

Hirdman inordnade i ett genussystem eller genusordning där osynliga genuskontrakt 

styr förhållande mellan kvinnor och män (Hirdman, 2003). Hirdmans syn på samhället 

kan karaktäriseras av två principer. Dessa principer är att det i samhället görs 

regelmässiga skillnader mellan kvinnor och män, mellan kvinnligt och manligt. Män 

och det manliga anses som norm och värderas högre än kvinnor och det kvinnliga vilket 

betyder att män placeras hierarkiskt högre än kvinnor. Det hierarkiskt lägre kvinnliga 

könet tillåts sträva efter det som är högre, det vill säga det som upplevs vara manligt. 

Däremot är det inte lika accepterat för det manliga könet att sträva mot det som upplevs 

kvinnligt och därmed lägre i hierarkin (Hirdman, 2003). 

Kvinnor och män ingår i ett genuskontrakt där varsin plats i tillvaron ges åt det 

kvinnliga respektive det manliga (Hirdman, 2003). Genom isärhållning av könen 

upprätthålls detta genuskontrakt om vad som är kvinnligt och manligt. Kvinnor och män 
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verkar inom olika sfärer, förknippas med olika förmågor och egenskaper, använder 

olika kläder och gör olika saker. Villkoren som kvinnor och män lever under är olika 

och eftersom de inte utgör samma kategori människor ges de inte lika möjligheter i 

samhället. Det finns hela tiden en norm som kvinnor och män förhåller sig till. Genom 

oavbrutet görande skapas genus; det sker genom hur någon talar, vilka intressen som 

uppvisas, vilket utseende någon har et cetera. Det finns regler vad kvinnor och män bör 

göra vilket genererar ett slags ordning i världen (Hirdman, 2003). 

5.2 Connells könsteori  

Enligt Connell (2009) handlar genusfrågor till lika stor del om kvinnor som om män. 

Hens tankegångar kring könsordning och könsregimer kan vara ett redskap för att 

tydliggöra dynamiken mellan övergripande strukturer på global, nationell och lokal nivå 

(Connell, 2009). I samhället är gruppen kvinnor generellt underordnad gruppen män. 

Denna könsordning är ett historiskt konstruerat mönster mellan kvinnor och män. 

Således kan detta mönster se ut på olika sätt vid olika tidpunkter och platser. Värt att 

notera är dock att det är en heterosexuell norm som förutsätts vid upprätthållandet av 

könsordningen (Connell, 2009). Maskuliniteter, som uppstår vid olika platser och tider, 

är alltid ämne för förändring. Maskuliniteten kan därmed även den ses som historisk 

(Connell, 2008).  

Genusproblematiken är mångfasetterad. Grupperna kvinnor och män är inte enhetliga. 

Både kvinnor och män kan åsidosättas om de inte passar in i de accepterade 

schablonmässiga formerna för kvinnlighet och manlighet (Connell, 2008). Genus 

handlar inte bara om sexualitet, makt, arbete eller identitet utan om allt detta samtidigt. 

Det är med andra ord mångdimensionellt (Connell, 2009). Genusmönster är socialt 

betingade (inte biologiska) och kan ofta framstå som oföränderliga. Dock förändras 

genusordningen hela tiden i verkligheten. Nya situationer skapas i den mänskliga 

praktiken vilket leder till att strukturerna utvecklar kristendenser. Till slut kan kanske 

genus helt upphöra. Connell (2009) menar att genussystemet kommer att förändras om 

vi som ingår i detta system utmanar det. 

Hela tiden sprids åsikter om vad som anses vara ett lämpligt genusrelaterat beteende 

(Connell, 2009). Det är inget förutbestämt tillstånd att vara kvinna eller man. Dessa 

tillstånd är blivande under aktiva konstruktioner. Kvinnlighet och manlighet är inte 
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något av naturen förutbestämt. Människor intar en plats i genusordningen och 

konstruerar sig som feminina eller maskulina. Denna plats som tilldelats förhåller sig 

kvinnor och män till genom att uppträda på särskilda sätt i det dagliga livet. Connell 

(2009) menar att för att förändra det nu rådande tvådelade genussystemet måste de 

kulturella beståndsdelarna hos genus förändras. Egenskaper som tidigare uppfattats ha 

kvinnliga respektive manliga drag kan därmed bli möjliga att uppnås för alla; både för 

kvinnor och män.  

5.3 Intersektionalitet   

Flertalet genusforskare betonar att kön endast går att förstås i dess interaktion med 

andra kategorier (Lykke, 2009). Identitetskonstruktioner och maktordningar som utgår 

från kön samarbetar med identitetskonstruktioner och maktordningar som utgår från 

etnicitet, klass, sexualitet et cetera. Olika föreställningssystem hänger samman och bär 

upp varandra (de los Reyes & Mulinari, 2005). Intersektionell forskning undersöker 

processer där individer rangordnas i samspelet mellan olika kategorier. Det handlar inte 

bara om förståelse av genus utan genus i kombination med andra perspektiv i syfte att 

motverka bibehållandet av vissa individers makt och andras ojämlikhet.  

En individ är aldrig bara kvinna eller man (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Kategoriseringar som ger upphov till ojämlika villkor handlar inte bara om könsnormer. 

Det förekommer andra kategoriseringar som är sammanlänkade och påverkar 

betydelsefulla maktordningar. Med andra ord kan man säga att intersektionellt 

forskande fokuserar på hur maktordningar fungerar och skapar varandra tillsammans. I 

ett komplext samspel kan de olika maktordningarna stärka, försvaga, komplettera eller 

konkurrera med varandra. Intersektionell forskning synliggör inte bara hur konstitution 

av underordning sker. Minst lika viktigt är att påvisa hur privilegierade positioner 

uppstår. Våra tankar och sätt att vara påverkas av normerande maktutövande. 

Intersektionalitet är ett försök att närma sig den komplexa verkligheten där individers 

och gruppers över- respektive underordning mellan sig inte innehar fasta positioner. 

Makt är en process som måste hållas vid liv. Vi har större chans att göra motstånd och 

ändra processen om vi har kunskap om hur makt skapas och återskapas.  

Intersektionalitet tillhör den kritiska traditionen som ifrågasätter gamla och nya 

sanningar och för med sig en insikt om att det inte bara är kön som är betydelsefullt för 
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att förstå könsrelationer (de los Reyes & Mulinari, 2005). Det är ett teoretiskt perspektiv 

vilket ger oss nya glasögon att se vår verklighet med. Det kan få oss att ifrågasätta den 

kunskap vi tar för given om den sociala ordning vi lever och verkar i. Intersektionalitet 

kan många gånger ge oss en ny förståelsehorisont och erbjuda oss mer än vad som 

skulle framkomma om varje kategori utforskades för sig. 

6. Metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har slutsatsen dragits att kvantitativa analyser 

av utvald skolas betygsmeritvärden över tioårsperioden 2003 till 2012 skulle vara en 

passande metod för att få fram relevant kunskap. Betyg och jämförelsen av 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar uttrycks med sifferdata till vilka kvantitativa 

statistiska analysmetoder är väl lämpade. Denna studie är en tidsserieundersökning, det 

vill säga en undersökning som visar utvecklingen mellan två eller flera tidpunkter 

(Johannessen och Tufte, 2003). I detta avsnitt presenteras metod för datainsamlingen, 

studiens kvalitetskriterier, forskningsetiska frågor och avslutas därefter med en 

metoddiskussion. 

6.1 Metod för datainsamling  

Metodvalet har utgått från relevant forskning samt pågående debatt om skolprestationer 

vilka ofta har fokuserats kring mätbara och jämförbara betygsmeritmedelvärden. 

Studien har baserats på forskning kring betygsskillnader mellan flickor och pojkar samt 

offentlig slutbetygsdata tillgänglig via Skolverkets hemsida (SIRIS, 2013). Information 

har inhämtats från vetenskapliga artiklar och avhandlingar, aktuell litteratur och 

tidningsartiklar. Data har analyserats med adekvata statiska analysmetoder.  

Studien utgick från en sekundär datakälla med offentlig slutbetygsdata uppdelad på 

flickor och pojkar (SIRIS, 2013). Användandet av sekundärdata tillgodosåg i detta fall 

tillgång till omfattande relevant betygsdata över tid. Värdet av en sekundäranalys av 

befintlig data, förädling av rådata, kan användas för att generera nya och fördjupade 

kunskaper om gällande betygsmönster. Data har hämtats för en svensk grundskola, 

årskurs 9, för samtliga skolämnen mellan tidsperioden 2003 och 2012. Tidperioden är 

vald för synliggöra tendenser i data med rimlig datamängd samt att välja en tidsperiod 

där samma betygssystem använts; Lpo 94 (Skolverket, 2006).  
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6.1.1 Urval 

Det statistiska urvalet har varit utvald skolans samtliga elever och skolämnen för 

årskurs 9. Slutbetyget i årskurs 9 har medvetet valts då detta representerar ett mått på 

elevens kunskapsnivå efter utgången grundskola. Sammanlagt har 1397 elever (687 

flickor och 710 pojkar) varit till grund för den statistiska redovisningen. Alla elever har 

dock inte studerat moderna språk. En del av eleverna har valt alternativet 

svensk/engelska i vilket inte enskilt betyg ges. Statistiken för moderna språk har således 

baserats på de elever som valt att läsa tyska, franska eller spanska. Sammanlagt har 967 

elever (520 flickor och 447 pojkar) varit till grund för den statistiska redovisningen av 

moderna språk.  

6.1.2 Signifikans 

Skillnaden mellan flickors och pojkars betygsresultat i skolan har signifikanstestats. 

Dessa tester har utförts för att föra diskussionen kring betygsskillnader ytterligare ett 

steg och inte bara fokusera på decimaltal. Vid signifikanstesterna har enkelsidigt t-test 

används. För att ett resultat ska räknas som signifikant krävdes att p < 0,05 det vill säga 

att femprocentsnivån eller bättre skulle uppnås.  

6.1.3 Betygsmeritvärden enligt Lpo 94  

Den statistik som inhämtas för denna studie har varit utvald skolas slutbetyg, årskurs 9, 

för flickor och pojkar mellan år 2003 och 2012. Under hela den angivna perioden har 

svenska skolor följt Lpo 94 med målrelaterade betyg (Skolverket, 2006). Betygsskalan 

var uppbyggd enligt ordningen G, VG och MVG. Dessa tre betygssteg baserades på 

betygskriterier i kursplanerna. Betygsmeritvärden räknades fram genom att betygen fick 

siffervärden där G gav 10 poäng, VG 15 poäng och MVG 20 poäng. En elev som inte 

uppnått målen (EUM) i ett ämne fick 0 poäng. Det högsta poäng en elev kunde erhålla 

var 320 poäng: den sammanlagda summan av bästa poäng i 16 ämnen (de 16 bästa 

betygen av vanligen 17 totalt). 

6.1.4 Genomförande  

Genom en statistisk sammanfattning av betygsmeritmedelvärden för årskurs 9 har 

betygsskillnaderna mellan skolans flickor och pojkar över tio års tid klarlagts. Vidare 

har betygsutvecklingen för varje enskilt betygsämne analyserats över samma tidsperiod 
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med fokus på fördelningen mellan flickor och pojkar. Dessa data har sedan jämförts mot 

data för riket. Slutligen har skillnaden mellan flickors och pojkars resultat i skolan och 

riket signifikanstestats övergripande och ämnesvis. Data har presenterats i form av 

grafer och tabeller. 

6.1.5 Metod för bearbetning och analys  

Vid vetenskapliga studier görs ofta skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder och analyser (Bryman, 2008). Enligt Bryman (2008) kan denna 

studie kopplas till en forskningsmetod med kvantitativ design; utifrån en 

intresseinriktning samlas data som sedan prövas. Mitt tänk kring kvantitativa och 

kvalitativa analysmetoder ligger i linje med Åsbergs (2001) resonemang. Forskaren 

menar att det finns kvantitativ (till exempel siffror, värden et cetera) och kvalitativ (till 

exempel intervjuer, enkäter et cetera) data men att analysmetoder varken är kvantitativa 

eller kvantitativa. I denna studie har dock vedertagen terminologi använts och studien 

konstateras således vara kvantitativ.  

Valet att använda en skola som ett specifikt studieobjekt (fallstudie) har inneburit en 

möjlighet att studera betygsmönster mellan flickor och pojkar i ett konkret 

sammanhang. Enligt Carlström och Carlström Hagman (2007) fokuserar en fallstudie på 

en viss avgränsad händelse eller ett fenomen för att ge en nyanserad helhetsbild. Denna 

studie har haft en partikularistisk inriktning vilket innebär att den fokuserar på en viss 

situation och företeelse. Man kan även hävda att studien har haft en heuristisk inriktning 

vilket innebär att studien kan förbättra förståelsen av det som studeras. Genom en sådan 

studie kan nya infallsvinklar framkomma (Carlström & Carlström Hagman, 2007).  

I denna studie har den inhämtade betygsinformationen översatts till 

betygsmeritmedelvärden, strukturerats och sammanställts. Sammanställningen omfattar 

flickors och pojkars betygsstatistik, årkurs 9, för riket och utvald skola. Oberoende 

enkelsidiga t-tester har genomförts med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS Statistics 

version 20. Till detta statistiska arbete har stöd sökts i Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010). De meningsfulla utsnitten av data har organiserats för att beskriva 

och förstå en specifik företeelse; eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar.  
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6.2 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna såsom reliabilitet och validitet är centrala begrepp vid ett 

forskningsarbete. Dessa begrepp utgör verktyg med syfte att påvisa att målet med 

studien har uppfyllts.  

6.2.1 Studiens reliabilitet 

En studies reliabilitet beskriver hur väl resultaten stämmer med verkligheten (Trost, 

2012). Studien får med andra ord inte bara bygga på uppfattningar utan det måste även 

finnas en bra empirisk förankring. I denna studie finns tydliga referenser namngivna. 

Genom hela arbetet har de teoretiska och statistiska utgångspunkterna tydligt redogjorts. 

Betygsstatistiken som ligger till grund för studien har varit offentlig och tillförlitlig.  

Studien har vad Bryman (2008) kallar god replikerbarhet vilket innebär att alla 

genomförda och redovisade statistiska beräkningar kan genomföras av andra forskare 

med samma resultat.  

6.2.2 Studiens validitet  

En studies validitet baserar sig på hur säkert det som har mätts faktiskt är det som 

avsetts mätas (Trost, 2012). Validiteten mäter med andra ord giltigheten i arbetet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För att erhålla hög validitet för en 

undersökning krävs således att man mäter rätt utifrån en given frågeställning (Trost, 

2012). I denna studie har tillgänglig och giltig slutbetygsdata för årkurs 9, uppdelad 

mellan flickor och pojkar i riket och utvald skola, behandlats för åren mellan 2003 och 

2012. Ett tillräckligt stort och representativt urval av Skolverkets betygsdata (SIRIS, 

2013) har studerats vilket medför att studiens validitet kan anses vara hög och 

återspegla betygsskillnader på̊ ett korrekt sätt för vald tidperiod. I tillägg har data 

analyserats med etablerade statistiska metoder vilka också använts i liknade 

undersökningar. Även detta pekar på att studiens validitet är hög.  

6.3 Forskningsetiska frågor 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) ska säkerhetsställas vid bedrivandet 

av forskning. De allmänna kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att säkerhetsställa integritet och kvalitet 

i min studie har jag tagit hänsyn till dessa principer. 
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Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Utvald skolas 

förvaltningschef, rektor och utvecklingsledare har samtliga informerats om studien 

innan dess påbörjan samt har delgivits mina resultat trots att det inte krävs då betygsdata 

för skolan är offentlig. Anledningen har varit att förankra arbetet i verksamheten med 

målsättning att involvera skolans ledning på ett tidigt stadium.  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Min 

studie innehåller avgångsbetyg satta på icke myndiga under åren 2003 till 2012 i en 

specifik skola. Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002)  bör man vara extra 

uppmärksam på etiska frågor när forskningsstudier innehåller barn. Min undersökning 

bygger på offentlig statistik och aktuell litteratur, det vill säga att ingen enskild elev kan 

identifieras i resultatet. Undersökningen är således inte av etiskt känslig karaktär. För att 

ytterligare skydda individen har även utvald skola neutraliserats så att varken ort eller 

namn framgår. 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. Inget krav i detta fall då betygsdata till utvald 

skola har varit offentlig.  

Vid beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Min undersökning bygger på 

offentlig statistik och aktuell litteratur vilket medför att denna studie inte utövar 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

6.4 Metoddiskussion 

Skolverkets databas SIRIS (2013) erbjuder en stor mängd offentlig betygsdata uppdelad 

på flickor och pojkar. Tillgängligheten till omfattande betygsdata har rent teknisk varit 

lättillgänglig men inburit en utmaning inom ramen för denna magisteruppsats. Det tog 

lite tid att vänja sig vid web-gränssnittet och hitta rätt flikar och knappar för att kunna 

ladda ner data och påbörja den statistiska analysen i min egen dator. En liknande 

process gällde för datorprogrammet IBM SPSS statistics version 20 som visserligen 

verkar vara mycket kraftfullt ur ett analysperspektiv men lämnar mer att önska för en 

inte allt för van operatör. 
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Det har funnits många intressanta aspekter att studera i studiens material vilka har fått 

stå tillbaka under genomförandet av denna uppsats. Frågor om varför skolans resultat 

ser ut som den gör och ifall det beror på lokala företeelser har ibland fått mig att tappa 

fokus i mitt arbete. Mina frågeställningar i denna uppsats handlar endast om 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar i riket och vid studiens skola.  

En annan problematik för denna studie har varit min förförståelse inom området. Jag har 

varit verksam som betygsättande lärare under hela studiens tidsperiod och har 

därigenom en god förförståelse för betygsystemet enligt Lpo 94. Frågan är vad jag inte 

uppfattat just på grund av denna förförståelse. I alla steg har jag försökt vara kritisk och 

opartisk för att inte påverka resultaten. Jag har dock i min strävan att synliggöra 

skillnader och orsaker i betygsresultat mellan flickor och pojkar samtidigt befunnit sig 

mitt i problematiken genom min lärarroll.  

7. Resultat 

Denna resultatgenomgång inleds med en beskrivning av utvald skolas bakgrund. 

Därefter berörs övergripande betygsresultat följt av de ämnesvisa resultaten för 

tioårsperioden 2003 till 2012 för riket och i utvald skola. Vidare redogörs för 

signifikans för betygsskillnader mellan flickor och pojkar övergripande och ämnesvis 

för samma tidsperiod. Avslutningsvis redovisas betygsresultat i ämnen med nationella 

prov samt slutbetyg i desamma för utvald skola för år 2012.  

7.1 Betygsskillnader mellan flickor och pojkar  

Studiens utvalda skola är en svensk högstadieskola med cirka 450 elever fördelade 

mellan årskurs 6 till 9. Skolan ligger i ett naturskönt område där många elever åker 

skolskjuts för att nå centralorten där den enda högstadieskolan finns. Under flertalet år 

har skolan uppvisat låga betygsresultat jämfört med andra högstadieskolor i landet. Vid 

de årliga genomgångarna av betygsresultaten har det framkommit att skolans flickor har 

högre betygsmeritmedelvärden än pojkarna. 

7.1.1 Övergripande  

Betygsmeritmedelvärden för rikets och studiens skolas flickor och pojkar över 

tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 1. För riket har flickor högre 
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meritmedelvärden än pojkar för alla år under hela tidsperioden. Det sammanlagda 

genomsnittet över tid för flickors meritmedelvärden är 219,6 poäng. Motsvarande poäng 

för pojkar är 197,4. Skillnaden visar att rikets flickor har i genomsnitt cirka 10,1 % 

högre poäng än skolans pojkar.  

Studiens skolas flickor uppvisar under tioårsperioden 2003 till 2012 ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (se tabell 1). Vid ett tillfälle, 

2004, har pojkarna ett högre meritmedelvärde än flickorna. 2006 har flickor och pojkar 

exakt samma meritmedelvärde. Flickornas genomsnittliga meritmedelvärde över tid är 

211,2. Motsvarande för pojkarna är 193,7. Skillnaden visar att skolans flickor har i 

genomsnitt cirka 8,3 % högre meritmedelvärde än skolans pojkar.  

Grönmarkerade meritmedelvärden i tabell 1 visar de år skolan har haft högre värden än 

riket. Vid två tillfällen, 2005 och 2007, har skolans flickor högre meritmedelvärden än 

riket i övrigt. Vid fyra tillfällen, 2003, 2004, 2006 och 2007, har skolans pojkar högre 

meritmedelvärden än riket i övrigt. Samtliga år mellan 2008 och 2012 har både skolans 

flickor och pojkar lägre meritmedelvärden än i riket i övrigt. Det sammanlagda 

genomsnittet för skolans meritmedelvärden över tioårsperioden 2003 till 2012 är något 

lägre än genomsnittet för riket, både för flickor och pojkar. 

 
Tabell 1. Betygsmeritmedelvärden för rikets och studiens skolas flickor och pojkar mellan år 2003 och 2012. Grönmarkerade 
meritmedelvärden visar värden som är högre för skolan än motsvarande för riket 
 

7.1.2 Ämnesvis  

Betygsmeritmedelvärden för rikets flickor och pojkar i alla skolans ämnen över 

tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 2. Gråmarkerade värden visar högsta 
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meritmedelvärde för flickor eller pojkar under respektive ämne och år. Rikets flickor 

har högre meritmedelvärden än rikets pojkar för alla år och i alla ämnen förutom idrott 

och hälsa. I ämnet idrott och hälsa har rikets pojkar högre meritmedelvärde än flickor 

alla år under utvald tidsperiod. 

 
Tabell 2. Betygsmeritmedelvärden för rikets flickor och pojkar i alla skolans ämnen mellan år 2003 och 2012. Gråmarkerade 
meritmedelvärden visar högst värde mellan rikets flickor eller pojkar 
 

Tabell 3 visar flickors och pojkars betygsmeritmedelvärden för studiens skolas samtliga 

ämnen mellan år 2003 till 2012. Gråmarkerade värden visar högsta meritmedelvärde för 

flickor eller pojkar under respektive ämne och år. Över studiens tioårsperiod har skolans 

flickor högre genomsnittliga betygsmeritmedelvärden än pojkarna i samtliga ämnen 

utom i ämnet idrott och hälsa. Samtidigt visas variationer inom respektive ämne över 

åren.  

Ämnena bild, hem- och konsumentkunskap och svenska påvisar högst differens till 

flickornas fördel. Som kan noteras är tendensen att meritmedelvärdena över tid blir till 

flickors fördel med undantag för 2006 där utfallet är ungefär lika mellan flickor och 

pojkar. Vid noterandet av antalet enskilda år skolans flickor eller pojkar har haft högst 

meritmedelvärde representerar ämnena engelska, matematik, fysik och teknik helt lika 

utfall för både flickor och pojkar (fem tillfällen var). Dock märks en tydlig trend att 

pojkarnas tillfällen är samlade kring den första delen av den undersökta tidsperioden 
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och flickor till den senare delen. Mer detaljerad data och tillhörande grafer avseende 

skolans samtliga ämnen återfinns i bilaga 1. 

 
Tabell 3. Betygsmeritmedelvärden för studiens skolas flickor och pojkar i alla skolans ämnen mellan år 2003 och 2012. 
Gråmarkerade meritmedelvärden visar högst värde mellan skolans flickor eller pojkar 
 

Tabell 4 visar flickors och pojkars betygsmeritmedelvärden för studiens skolas samtliga 

ämnen mellan år 2003 och 2012. Till skillnad från tabell 3 betyder här gråmarkerade 

värden tillfällen då utvald skolas flickor eller pojkar erhållit högre meritmedelvärde än 

rikets flickor och pojkar för respektive ämne och år. Över studiens tioårsperiod har 

skolans genomsnittliga betygsmeritmedelvärden i ämnena bild, engelska, hem-och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, moderna språk, biologi, religion och 

svenska varit lägre än för riket i övrigt. Detta gäller för både flickor och pojkar. I fysik 

och slöjd har både skolans flickor och pojkar högre genomsnittsvärden än rikets flickor 

och pojkar. Skolans pojkar har högre genomsnitt än rikets pojkar i ämnena musik, fysik, 

kemi, slöjd, geografi, historia, samhällskunskap och teknik. Det finns inget ämne där 

endast skolans flickor har högre genomsnittsvärde än rikets flickor.  

Som tidigare noterats (tabell 1) märks även i tabell 3 en tydlig trend i 

betygsmeritmedelvärden över tid för skolans flickor och pojkar. Värt att notera är att 

under studiens första hälft, det vill säga mellan år 2003 och 2007, uppvisar skolans 

elever generellt högre resultat än för riket. Under studiens andra hälft, mellan år 2008 
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och 2012, försämras skolans resultat mot riket i övrigt. Detaljerad data avseende rikets 

meritmedelvärden återfinns i bilaga 1. 

 
Tabell 4. Betygsmeritmedelvärden för studiens skolas flickor och pojkar i alla skolans ämnen mellan år 2003 och 2012. 
Gråmarkerade meritmedelvärden visar värden som är högre än motsvarande för riket 
 

Några utvalda ämnen 

För skolan och riket finns 17 redovisade skolämnen. Nedan redovisas fyra av dessa 

ämnen; matematik, svenska, bild och idrott och hälsa mer ingående. Resterande ämnens 

data och tillhörande grafer avseende skolan och riket återfinns i bilaga 1. 

Matematik 

Skolämnet matematik representerar ett ämne med generellt lika genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärden över tidsperioden för flickor och pojkar, både i skolan och 

riket. 

Betygsmeritmedelvärden för rikets och studiens skolas flickor och pojkar över 

tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 5. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under hela tidsperioden. Det sammanlagda 

genomsnittet över tid för flickors meritmedelvärden är 12,19 poäng. Motsvarande poäng 

för pojkar är 11,77. Skillnaden visar att rikets flickor har i genomsnitt cirka 3,4 % högre 

poäng än rikets pojkar.  
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Studiens skolas flickor uppvisar under tioårsperioden 2003 till 2012 ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (se tabell 5). Vid fem tillfällen, 

2003, 2004, 2006, 2010 och 2012 har pojkarna ett högre meritmedelvärde än flickorna. 

Flickornas genomsnittliga meritmedelvärde över tid är 11,38. Motsvarande för pojkarna 

är 11,25. Skillnaden visar att skolans flickor har i genomsnitt cirka 1,1 % högre 

meritmedelvärde än skolans pojkar.  

Grönmarkerade meritmedelvärden i tabell 5 visar de år skolan har haft högre värden än 

riket. Vid tre tillfällen, 2003, 2006 och 2007, har skolans pojkar högre 

meritmedelvärden än riket i övrigt. Samtliga år mellan 2008 och 2012 har både skolans 

flickor och pojkar lägre meritmedelvärden än i riket i övrigt. Differensskillnaden mellan 

flickor och pojkar avseende meritmedelvärden för riket är liten. Studiens skola uppvisar 

större variation över vald tidsperiod. Det sammanlagda genomsnittet för skolans 

meritmedelvärden över tioårsperioden 2003 till 2012 är lägre än genomsnittet för riket, 

både för flickor och pojkar. 

 
Tabell 5. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet matematik mellan år 2003 till 2012. Grönmarkerade meritmedelvärden 
visar värden som är högre än motsvarande för riket 
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Svenska 

Skolämnet svenska representerar ett ämne med tydliga skillnader i genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärden över tidsperioden för flickor och pojkar, både i skolan och 

riket. 

Betygsmeritmedelvärden för rikets och studiens skolas flickor och pojkar över 

tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 6. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under hela tidsperioden. Det sammanlagda 

genomsnittet över tid för rikets flickors meritmedelvärden är 14,40 poäng. Motsvarande 

poäng för pojkar är 12,00. Skillnaden visar att rikets flickor har i genomsnitt cirka 16,7 

% högre poäng än rikets pojkar.  

Studiens skolas flickor uppvisar under tioårsperioden 2003 till 2012 ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (se tabell 6). För skolan har 

flickor högre meritmedelvärden än pojkar för alla år under hela tidsperioden. Flickornas 

genomsnittliga meritmedelvärde över tid är 13,79. Motsvarande för pojkarna är 11,45. 

Skillnaden visar att skolans flickor har i genomsnitt cirka 17 % högre meritmedelvärde 

än skolans pojkar.  

Grönmarkerade meritmedelvärden i tabell 6 visar de år skolan har haft högre värden än 

riket. Vid ett tillfälle, 2005, har skolans flickor ett högre meritmedelvärde än flickorna i 

riket. Vid tre tillfällen, 2003, 2005 och 2006, har skolans pojkar högre 

meritmedelvärden än riket i övrigt. Samtliga år mellan 2007 och 2012 har både skolans 

flickor och pojkar lägre meritmedelvärden än i riket i övrigt. Differensskillnaden mellan 

flickor och pojkar avseende meritmedelvärden för riket och skolan är stor. Den största 

differensen vid studiens skola avseende betygsmeritmedel (4,25 poäng år 2009) mellan 

flickor och pojkar. Det sammanlagda genomsnittet för skolans meritmedelvärden över 

tioårsperioden 2003 till 2012 är lägre än genomsnittet för riket, både för flickor och 

pojkar. 
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Tabell 6. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet svenska mellan år 2003 till 2012. Grönmarkerade meritmedelvärden 
visar värden som är högre än motsvarande för riket 
 

Bild 

Skolämnet bild representerar det ämne med den största differensen vid studiens skola 

avseende betygsmeritmedel (5,29 poäng år 2005) mellan flickor och pojkar.  

Betygsmeritmedelvärden i bild för rikets och studiens skolas flickor och pojkar över 

tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 7. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar samtliga år under studiens valda tidsperiod. Det 

sammanlagda genomsnittet över tid för flickors meritmedelvärden är 14,90 poäng. 

Motsvarande poäng för pojkar är 11,02. Rikets pojkar uppnår med andra ord cirka 80,7 

% av rikets flickors genomsnittliga meritmedelvärde.  

Studiens skolas flickor uppvisar under tioårsperioden 2003 till 2012 ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (se tabell 7). Flickornas 

genomsnittliga meritmedelvärde över tid är 14,60. Motsvarande för pojkarna är 11,38. 

Skolans pojkar uppnår med andra ord cirka 77,9 % av skolans flickors genomsnittliga 

meritmedelvärde.  

Grönmarkerade meritmedelvärden i tabell 7 visar de år skolan har haft högre värden än 

riket. Vid tre tillfällen, 2003, 2007 och 2009, har skolans flickor högre 

meritmedelvärden än riket i övrigt. Vid två tillfällen, 2003 och 2007, har skolans pojkar 

högre meritmedelvärden än riket i övrigt. Differensskillnaden mellan flickor och pojkar 

avseende meritmedelvärden för studiens skola följer samma trend som riket i övrigt. Det 

sammanlagda genomsnittet för skolans meritmedelvärden över tioårsperioden 2003 till 

2012 är lägre än genomsnittet för riket, både för flickor och pojkar. 
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Tabell 7. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet bild mellan år 2003 till 2012. Grönmarkerade meritmedelvärden visar 
värden som är högre än motsvarande för riket 
 

Idrott och hälsa 

Skolämnet idrott och hälsa representerar det enda ämne som generellt uppvisar högre 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärden för pojkar jämfört med flickor. 

Betygsmeritmedelvärden i idrott och hälsa för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar över tioårsperioden 2003 till 2012 redovisas i tabell 8. För riket har pojkar högre 

meritmedelvärden än flickor samtliga år under studiens valda tidsperiod. Det 

sammanlagda genomsnittet över tid för pojkars meritmedelvärden är 14,08 poäng. 

Motsvarande poäng för flickor är 13,10. Skillnaden visar att rikets flickor har i 

genomsnitt cirka 7,0 % lägre poäng än rikets pojkar.  

Studiens skolas pojkar uppvisar under tioårsperioden 2003 till 2012 ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans flickor (se tabell 8). Vid tre tillfällen, 

2006, 2011 och 2012, har flickorna ett högre meritmedelvärde än pojkarna. Pojkarnas 

genomsnittliga meritmedelvärde över tid är 12,68. Motsvarande för flickorna är 12,24. 

Skillnaden visar att skolans flickor har i genomsnitt 3,5 % lägre poäng än skolans 

pojkar.  

Grönmarkerade meritmedelvärden i tabell 8 visar de år skolan har haft högre värden än 

riket. Vid ett tillfälle, 2006, har skolans flickor ett högre meritmedelvärde än flickorna i 

riket. Differensskillnaden mellan flickor och pojkar avseende meritmedelvärden för 

studiens skola är liten. Det sammanlagda genomsnittet för skolans meritmedelvärden 

över tioårsperioden 2003 till 2012 är lägre än genomsnittet för riket, både för flickor och 

pojkar. 
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Tabell 8. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet idrott och hälsa mellan år 2003 till 2012. Grönmarkerade 
meritmedelvärden visar värden som är högre än motsvarande för riket 
 

7.2 Signifikans i betygsskillnader mellan flickor och pojkar 

För att ytterligare konkretisera eventuella skillnader i meritmedelvärde mellan flickor 

och pojkar har signifikanstester, enkelsidigt t-test, genomförts. Nivån p < 0,05 har 

används för att ett resultat skall räknas som signifikant, det vill säga att 

femprocentsnivån eller bättre har uppnåtts. Detaljerad data återfinns i bilaga 2. 

7.2.1 Övergripande 

De genomsnittliga meritmedelvärdena över tid visar att rikets flickor har signifikant 

högre betyg än rikets pojkar över tioårsperioden 2003 till 2012. Genom att genomföra 

ett enkelsidigt t-test (bilaga 2) påvisas en signifikant skillnad (t = 24,375: p < 0,0005) 

mellan rikets flickor och pojkar. Rikets flickor har signifikant högre (p < 0,05) 

meritmedelvärden än rikets pojkar. 

De genomsnittliga meritmedelvärdena över tid visar att skolans flickor har signifikant 

högre betyg än skolans pojkar över tioårsperioden 2003 till 2012. Genom att genomföra 

ett enkelsidigt t-test (bilaga 2) påvisas en signifikant skillnad (t = 3,542: p < 0,005) 

mellan skolans flickor och pojkar. Skolans flickor har signifikant högre (p < 0,05) 

meritmedelvärden än skolans pojkar.  

7.2.2 Ämnesvis 

Tabell 9 visar resultaten av signifikanstester (enkelsidigt t-test) utförda på de 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdena över tidsperioden 2003 till 2012 mellan rikets 

flickor och pojkar i samtliga skolämnen. De ämnen där signifikans uppnås, det vill säga 
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ämnen som uppvisar signifikanta statistiska betygsskillnader (p < 0,05) är 

gråmarkerade. Rikets flickor har signifikant högre meritmedelvärden än rikets pojkar i 

alla ämnen utom idrott och hälsa. Idrott och hälsa, vilket var det enda ämne där rikets 

pojkar har högre meritmedelvärde än flickor, signifikanstestades utifrån frågan om 

rikets pojkar var signifikant högre än rikets flickor. Resultatet visade att rikets pojkar 

har signifikant högre resultat än skolans flickor i idrott och hälsa. Samtliga skolämnen 

uppvisar en signifikant skillnad avseende de genomsnittliga betygsmeritmedelvärdena 

mellan flickor och pojkar. Mer detaljerad data avseende utförda enkelsidiga t-tester för 

skolans samtliga ämnen återfinns i bilaga 2. 

 
Tabell 9. Signifikanstest av genomsnittliga betygsmeritmedelvärden över perioden 2003 till 2012 för riket. Gråmarkerade ämnen 
uppvisar signifikant betygsskillnad. Endast i ämnet idrott och hälsa är signifikansen till pojkars fördel 
  

Tabell 10 visar resultaten av signifikanstester (enkelsidigt t-test) utförda på de 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdena över tidsperioden 2003 till 2012 mellan 

skolans flickor och pojkar för samtliga skolämnen. De ämnen där signifikans uppnås, 

det vill säga ämnen som uppvisar signifikanta statistiska betygsskillnader (p < 0,05) är 

gråmarkerade.  Skolans flickor har signifikant högre meritmedelvärden än skolans 

pojkar i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, musik, biologi, 

slöjd, geografi, religion, samhällskunskap och svenska; det vill säga för 9 av skolans 17 

ämnen (53 %). Skolans flickor har inte signifikant högre meritmedelvärden än skolans 

pojkar i ämnena engelska, matematik, fysik, kemi, historia och teknik. Idrott och hälsa, 

vilket var det enda ämne där skolans pojkar har högre meritmedelvärde än skolans 

flickor, signifikanstestades utifrån frågan om skolans pojkar har signifikant högre 

resultat än skolans flickor. Resultatet visade att skolans pojkar inte har signifikant högre 

resultat än skolans flickor i idrott och hälsa. Mer detaljerad data avseende utförda 

enkelsidiga t-tester för skolans samtliga ämnen återfinns i bilaga 2. 
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Tabell 10. Signifikanstest av genomsnittliga betygsmeritmedelvärden över perioden 2003 till 2012 för utvald skola. Gråmarkerade 
ämnen uppvisar signifikant betygsskillnad; samtliga av dessa är till flickors fördel 
 

Tabell 11 visar resultaten av signifikanstester (enkelsidigt t-test) utförda på de 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdena över tidsperioden 2003 till 2012 mellan rikets 

flickor och skolans flickor för samtliga skolämnen. Ämnen med signifikanta skillnader 

(p < 0,05) under tioårsperioden 2003 till 2012 är gråmarkerade. Rikets flickor har 

signifikant högre meritmedelvärden än skolans flickor i ämnena engelska, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, moderna språk, biologi, kemi och 

svenska; det vill säga för 8 av skolans 17 ämnen (47 %). Rikets flickor har inte 

signifikant högre meritmedelvärden än skolans flickor i ämnena bild, musik, fysik, 

slöjd, geografi, historia, religion, samhällskunskap och teknik; det vill säga för 9 av 

skolans 17 ämnen (53 %). Skolans flickor har inte signifikant högre meritmedelvärden 

än rikets flickor i något ämne. Mer detaljerad data avseende utförda enkelsidiga t-tester 

för skolans samtliga ämnen återfinns i bilaga 3. 

 
Tabell 11. Signifikanstest av flickors genomsnittliga betygsmeritmedelvärden över perioden 2003 till 2012 för riket jämfört med 
utvald skola. Gråmarkerade ämnen uppvisar signifikant betygsskillnad; samtliga av dessa är till fördel för rikets flickor 

Tabell 12 visar resultaten av signifikanstester (enkelsidigt t-test) utförda på de 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdena över tidsperioden 2003 till 2012 mellan rikets 

pojkar och skolans pojkar för samtliga skolämnen. Ämnen med signifikanta skillnader 
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(p < 0,05) under tioårsperioden 2003 till 2012 är gråmarkerade. Rikets pojkar har 

signifikant högre meritmedelvärden än skolans pojkar i ämnena engelska, hem- och 

konsumentkunskap, matematik, moderna språk och svenska; det vill säga för 5 av 

skolans 17 ämnen (29,4 %). Rikets pojkar har inte signifikant högre meritmedelvärden 

än skolans pojkar i ämnena bild, idrott och hälsa, musik, biologi, kemi, geografi, 

historia, religion, samhällskunskap och teknik; det vill säga för 10 av skolans 17 ämnen 

(58,8 %). Skolans pojkar har signifikant högre meritmedelvärden än rikets pojkar i 

ämnena fysik och slöjd; det vill säga för 2 av skolans 17 ämnen (11,8 %). Mer 

detaljerad data avseende utförda enkelsidiga t-tester för skolans samtliga ämnen 

återfinns i bilaga 3. 

 
Tabell 12. Signifikanstest av pojkars genomsnittliga betygsmeritmedelvärden över perioden 2003 till 2012 för riket jämfört med 
utvald skola. Gråmarkerade ämnen uppvisar signifikant betygsskillnad. I ämnena fysik och slöjd är dessa till fördel för skolans 
pojkar medan de övriga är till fördel för rikets pojkar 
 

7.3 Slutbetyg jämfört med resultat på nationella prov 

Utifrån tidigare litteraturgenomgång framkom reflektioner kring avvikelser mellan 

flickors och pojkars resultat i de årliga nationella proven med de slutbetyg samma 

elever erhöll. Lindahl (2007) beskriver att lärare generellt ger högre slutbetyg än vad 

som kan motiveras med provresultaten i de nationella proven.  

 
Tabell 13. Jämförelse mellan antalet elever för givet resultat på nationella prov och slutbetyg 2012 i utvald skola (SIRIS, 2013, 
kompletterat med opublicerat material från skolan, 2012) 
 

I Skolverkets databas SIRIS (2013) har jag funnit min utvalda skolas resultat på de 

årliga ämnesproven för år 2012. Tabellen har kompletterats med opublicerat data från 
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skolan vilka har erhållits från studiens skolas utvecklingsledare. Lärare i skolan ger 

generellt högre slutbetyg än vad som kan motiveras med provresultaten i matematik och 

biologi. I engelska och svenska finner vi resultat både med högre och lägre slutbetyg. 

8. Diskussion och analys 

Syftet med arbetet har varit att belysa slutbetyg för flickor och pojkar i årskurs 9 för 

grundskolans samtliga skolämnen. Studien avser att undersöka betygsskillnader under 

tidsperioden 2003 till 2012 inom en skola och jämföra möjliga skillnader mellan flickor 

och pojkar med mönster som blir synliga av meritmedelvärdena i svenska skolor.  

Avsnittet diskussion och analys inleds med övergripande betygsresultat följt av 

ämnesvisa betygsresultat för tioårsperioden 2003 till 2012. Avslutningsvis diskuteras 

signifikans för betygsskillnader mellan flickor och pojkar övergripande och ämnesvis 

för samma tidsperiod.  

8.1 Övergripande betygsskillnader mellan flickor och pojkar 

Problematiken kring betygsskillnader mellan flickor och pojkar är inte någon ny 

frågeställning. På senare tid har dock frågan aktualiserats både på nationell och 

internationell nivå (DEJA, 2009; Jansdotter Samuelsson, 2008; Löfström, 2012). 

Skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar har i stort sett varit likvärdiga de senaste 

20 åren; sedan slutet av 1980-talet har rikets flickor erhållit cirka 10 % högre 

medelbetyg jämfört med rikets pojkar (DEJA, 2009). Detta överensstämmer väl med 

studiens övergripande resultat. Under utvald tidsperiod 2003 till 2012 uppvisar 

resultatet för riket en tydlig skillnad i det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet med 

cirka 10,1 % högre poäng för rikets flickor jämfört med rikets pojkar. Liknande resultat 

uppvisas även för utvald skola med cirka 8,3 % högre poäng för skolans flickor jämfört 

med skolans pojkar.  

En möjlig anledning för dagens aktualisering av problematiken kring betygsskillnader 

mellan flickor och pojkar är att dessa tenderar att öka över tid (Löfström, 2012). Under 

studiens valda tidsperiod, 2003 till 2012, påvisar data en tydlig ökning av skillnaderna i 

betygsmeritmedelvärden. Enligt tabell 1 är denna ökning 3,4 poäng för riket och 8,6 

poäng för utvald skola. Således uppvisar studiens skola mer än dubbelt så stor skillnad i 

betygsmeritmedelvärden mellan flickor och pojkar och över tid än motsvarande för 
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riket. Data visar en trend att det är främst pojkarna som över tid erhåller allt lägre betyg. 

Skolans data uppvisar dock en variation i betygsmeritmedelvärdena. Det finns år med 

betygsskillnader som är både större och mindre än angivet värde. Detta kan bland annat 

bero på skolans ringa elevantal som varit grund för studien. Värt att notera är ett tydligt 

trendbrott för skolans betygsmeritmedelvärden kring 2007; därefter uppvisar varken 

skolans flickor eller pojkar högre övergripande resultat än riket i övrigt för undersökt 

tidsperiod. 

Studiens resultat antyder att utvald skola ingår i ett större mönster synliggjorda av 

betygsmeritmedelvärden i svenska grundskolor. Liknande mönster återfinns även vid 

den svenska gymnasieskolan (Löfström, 2012; Richardsson, 2004) vilket resulterat i att 

fler flickor än pojkar blir behöriga att söka vidare till högskolestudier och att flickor 

intar i ökande grad höga positioner i yrkeslivet (Löfström, 2012). Samma utveckling 

sker även i andra OECD länder (Löfström, 2012). Anledningen till varför diskussionen 

kring pojkars lägre betyg har aktualiserats kan vara denna utveckling. 

Inom forskningen framkommer olika orsaker till flickors och pojkars betygsskillnader. 

Till exempel menar Connell (2009) att åsikter om vad som anses vara ett lämpligt 

genusrelaterat beteende förmedlas hela tiden i vårt samhälle. I skolans värld är det 

viktigt för pojkar att inte visa sig feminina samt att det i skolan uppfattas som feminint 

att vara duktig (Jansdotter Samuelsson, 2008). För att konstituera sin manlighet skapar 

därför pojkarna en antipluggkultur och en sådan hållning kan möjligen få till 

konsekvens att man som pojke inte anstränger sig lika mycket i skolan.  

Olika föreställningssystem i samhället hänger samman och bär upp varandra (de los 

Reyes & Mulinari, 2005). Kön går att förstås i dess interaktion med andra kategorier 

(Lykke, 2009). Förklaringen att pojkar generellt utvecklas något senare än flickor kan 

vara en orsak till skillnaderna i prestation mellan könen (Jansdotter Samuelsson, 2008). 

Elever som är engagerade och motiverade i sina studier presterar bättre och uppnår 

högre betygsresultat än andra elever menar Högdin (2007) i sin avhandling. Även 

forskaren Klapp Lekholm (2008) undersöker i sina studier möjliga influenser såsom 

föräldrarnas utbildningsnivå, lärar- föräldrar- och elevengagemang och motivation för 

att avgöra dess effekter på elevens betyg. Föräldrarnas engagemang och stöd har 

noterats ha en positiv effekt på elevens betyg. Ett annat viktigt resultat som 

framkommer ur Klapp Lekholms (2008) forskning angående elevers lärande och betyg 



38 

visar att större allmänintresse för lärande och starkare motivation resulterar i högre 

betyg. Således kan det finnas fler påverkansfaktorer än endast kön som ligger till grund 

för betygsskillnader mellan flickor och pojkar. Orsakerna till utvald skolas övergripande 

resultat kan med andra ord vara mångbottnat. 

8.2 Ämnesvisa betygsskillnader mellan flickor och pojkar 

Det övergripande resultatet (se tabell 1) av flickors särställning med generellt högre 

betyg gentemot pojkar återspeglas även vid närmare betraktande av respektive 

skolämne. Bortsett från skolämnet idrott och hälsa får flickor generellt högre betyg än 

pojkar i alla ämnen på grundskolan (Löfström, 2012; DEJA, 2010). Ungefär samma 

mönster kan iakttas i de nordiska länderna och även inom OECD-länderna (Jansdotter 

Samuelsson, 2008). Denna studie uppvisar ett motsvarande resultat avseende ämnesvisa 

betygsmedelvärden över tid. Samma betygsmönster framkommer i respektive ämne för 

både riket (tabell 2) och utvald skola (tabell 3). 

Rikets flickor har högre betygsmeritmedelvärden än rikets pojkar för alla år och i alla 

ämnen förutom idrott och hälsa (tabell 2). Studiens skola uppvisar däremot en variation 

inom vald tidsperiod och bryter således från gängse betygsmönster (tabell 3). Det finns 

år där pojkar uppvisar högre betygsmeritmedelvärden för olika ämnen jämfört flickorna. 

Vissa år (2006, 2011 och 2012) har även flickorna högre betyg i det pojkdominerade 

ämnet idrott och hälsa. Betygsmönstret för studiens skola (tabell 3) uppvisar en tydlig 

trend att pojkarnas tillfällen med högre meritvärden i olika ämnen är samlade under den 

första tidsperioden av studien (2003 till 2007) och flickornas till den senare (2008 till 

2012). Det vill säga, skolans betygsmönster har under vald tidsperiod gått från en 

jämnare betygsfördelning mellan flickor och pojkar till att närma sig rikets allmänna 

betygsmönster dominerat av flickorna. Tidsmässigt sammanfaller detta med att skolans 

resultat ämnesvis (tabell 4) och övergripande (tabell 1) under studiens andra hälft, 2008 

till 2012, försämras mot riket i övrigt vilket är kopplat till pojkarnas lägre 

betygsresultat.  

Flickors respektive pojkars genomsnittliga betyg varierar mellan olika skolämnen. Om 

skolan och studier uppfattas som feminina är det inte lika accepterat för det manliga 

könet att sträva mot det som upplevs kvinnligt och därmed lägre i hierarkin (Hirdman, 

2003). Klart fler flickor upplever bild, hem- och konsumentkunskap och svenska som 
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mer intressanta när det gäller skolans alla ämnen (DEJA, 2010). Det också dessa ämnen 

som uppvisar störst betygsskillnad till flickornas fördel. Studiens data visar att riket och 

utvald skola påvisar högst differens till flickornas fördel i ämnena bild (tabell 7), hem- 

och konsumentkunskap (Bilaga 1, tabell 3) och svenska (tabell 6). Ämnet bild uppvisar 

den största betygsskillnaden mellan könen där pojkarna i riket endast når cirka 80 % av 

flickornas betyg (DEJA, 2010). Samma mönster framträder även vid utvald skola där 

pojkarna når cirka 77,9 % av flickornas genomsnittliga meritmedelvärde över tid i 

ämnet bild. Motsvarande finner pojkar skolämnena idrott och hälsa, matematik och 

fysik mer intressanta och det är i dessa ämnen de presterar relativt väl (DEJA, 2010). 

Även detta överensstämmer väl med både rikets och utvald skolas resultat. Ämnena 

idrott och hälsa (tabell 8), matematik (tabell 5) och fysik (Bilaga 1, tabell 9) är de tre 

ämnen som pojkarna erhåller högst betyg i riket och vid utvald skola. 

Det finns regler vad kvinnor och män bör göra vilket genererar ett slags ordning i 

världen (Hirdman, 2003). Vi är själva aktiva och tar upp rådande värden och normer i 

försök att passa in i givna mallar på de sätt vi handlar och tänker. Norman (okänt 

publiceringsår) framför teorin att pojkar till följd av de rådande värden och normer i 

samhället inte tror att de behöver jobba lika hårt i skolan vilket får till följd att pojkar 

presterar sämre än flickor i skolan. Inom forskningen framkommer även att manliga 

studenter har en viss övertro till sin egen förmåga och resultat. Denna övertro återfinns 

inte hos de kvinnliga studenterna (Girard & Pinar, 2009).  

Kanske finns det även hos lärarna en föreställning och förväntning om att flickor 

presterar bättre i skolan. Tyrefors Hinnerich, Höglin och Johannesson (2011) har sökt 

svar på frågan om pojkar missgynnas i betygsättningen jämfört mot flickor i kontrast till 

vad de presterar på de nationella proven. Forskarna fann inte något statistiskt bevis för 

ett sådant samband. Lärare i utvald skolan gav 2012 generellt högre slutbetyg än vad 

som kan motiveras med provresultaten i matematik och biologi (tabell 13). I engelska 

och svenska finner vi resultat både med högre och lägre slutbetyg. Frågan är således om 

det enbart är ämneskunskaper som betygssätts i utvald skola. Liknande resonemang om 

vad som egentligen betygssätts diskuteras även i forskningen (Green, Johnson, Kim och 

Pope, 2007). Betyg ska enbart återspegla i vilken utsträckning eleverna behärskar målen 

för undervisningen och återge en elevs samlade kunskaper och färdigheter i ett ämne 

oavsett kön, bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Rikets (tabell 2) och utvald 

skolas (tabell 3) betygsmönster avseende ämnesvisa betygsmedelvärden över tid 
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sammanfaller och uppvisar en tydlig snedfördelning till flickornas fördel. Endast ämnet 

idrott och hälsa bryter detta betygsmönster med högre betyg för pojkarna. En anledning 

till ämnets särställning är att trots att de nationella riktlinjerna för ämnet idrott och hälsa 

ska vara könsneutrala gynnas pojkar av att det är annat som i praktiken betygssätts; 

traditionella idrottsliga färdigheter såsom styrka och snabbhet (Orre, 2010).  

För att skapa en inlärningsmiljö på lika villkor för alla elever oavsett skolämne menar 

Tantekin (2008) i sin forskning att det är viktigt att lärare får utbildning i 

jämställdhetsfrågor. Effekterna av en sådan utbildning har en betydande inverkan på 

lärarnas attityd och inställning och bidrar med en ökad medvetenhetsgrad i 

jämställdhetsfrågor vilket är en viktig del i skolans undervisning. Lärarnas kompetens i 

jämställdhetsfrågor är således av största vikt för att kunna hantera undervisningen på ett 

rättvist sätt både i riket och vid utvald skola. 

8.3 Signifikans i betygsskillnader mellan flickor och pojkar 

Betygsskillnader mellan flickor och pojkar presenteras oftast med grundläggande 

statistik där betygsmedelvärden är det mest frekvent använda måttet vid jämförande 

analyser. För att styrka eventuella skillnader i meritmedelvärden mellan flickor och 

pojkar har signifikanstester, enkelsidigt t-test, genomförts. Nivån p < 0,05 har används 

för att ett resultat skall räknas som signifikant.  

De övergripande resultaten för riket och utvald skola för given tidsperiod (tabell 1) 

påvisar en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar till flickornas fördel (Bilaga 2). 

Studiens skola följer således med signifikans samma betygsmönster som riket i övrigt. 

I riket uppvisar samtliga skolämnen en signifikant skillnad mellan flickors och pojkars 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärden (tabell 9). Detta resultat bekräftar ytterligare 

gängse betygsmönster med högre betyg för flickor; endast i ämnet idrott och hälsa har 

pojkarna signifikant högre betyg.  

I motsats till rikets entydiga resultat uppvisar studiens skola en variation avseende 

signifikans mellan flickors och pojkars betygsskillnader för olika skolämnen (tabell 10). 

Som framgår av data uppnår skolans flickor och pojkar endast signifikant skillnad i 

betyg för cirka 53 % av skolans ämnen; i samtliga fall till flickors fördel. Värt att notera 

är att bland de ämnen som inte uppvisar någon signifikans återfinns även ämnet idrott 
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och hälsa. Utifrån ett resonemang baserat på en statistisk analys av betygsskillnader 

mellan flickor och pojkar avviker skolans resultat således mot gängse betygsmönster. 

Det går inte att statistiskt klarlägga flickors högre betyg i alla ämnen förutom idrott och 

hälsa; inte heller går det att med signifikans påvisa pojkarnas övertag i idrott och hälsa.  

Betygsresultaten under vald tidsperiod vid utvald skola (tabell 1 och tabell 2) förefaller 

genomgående vara lägre än de i riket; både för skolans flickor och pojkar. Vid ämnesvis 

signifikanstestning av betygsskillnader mellan flickor i riket mot flickor vid utvald 

skola respektive pojkar i riket mot pojkar vid utvald skola framkommer delvis ett annat 

resultat (tabell 11 och tabell 12). Skillnaden av de ämnesvisa betygsresultaten mellan 

rikets och utvald skolas flickor uppvisar ingen signifikans i 53 % av ämnena; det vill 

säga betygsresultaten i dessa fall påvisar ingen statistisk skillnad. Motsvarande resultat 

för utvald skolas pojkar är 58,8 %. Dessutom framkommer att skolans pojkar uppvisar 

signifikant högre betygsresultat i 11.8 % jämfört rikets pojkar. Det går följaktligen inte 

att statistiskt påvisa att skolans betygsresultat genomgående är lägre än de i riket. 

En god läsfärdighet anses gå hand i hand med goda skolprestationer och är viktig för 

skolframgång i flera ämnen (DEJA, 2010). Elever som är engagerade och motiverade i 

sina studier presterar bättre och uppnår högre betygsresultat (Högdin, 2007). Till viss 

del kan betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar förklaras med att det finns en 

övervikt av pojkar i den grupp elever som har läs- och skrivsvårigheter (DEJA, 2010). 

Utvald skolas resultat i ämnet svenska (tabell 6) är jämförbart med riket i övrigt. 

Skolans flickor uppvisar ett högre betygsresultat jämfört skolans pojkar vilket också 

bekräftas med hög signifikans (p<0,0005) i tabell 10. Skolor bör tidigt uppmärksamma 

elever med läs- och skrivsvårigheter för att på så sätt påverka skolprestationer i flertalet 

ämnen (DEJA, 2010). En generell förbättring av läs- och skrivfärdigheter vid utvald 

skola borde således kunna bidra till att minska betygsskillnaderna mellan flickor och 

pojkar. 

9. Slutsatser 

Studiens resultat påvisar en tydlig snedfördelning avseende betyg mellan flickor och 

pojkar till flickors fördel. Denna snedfördelning är inte specifik för utvald skola eller för 

riket utan snarare utgör den en del av ett större övergripande betygsmönster som 

omfattar flertalet OECD länder. I genomsnitt uppvisar skolans flickor över utvald 
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tidsperiod cirka 8,3 % högre betygsmeritmedelvärde än pojkar. Detta resultat är i god 

samstämmighet med dagens forskning där det framkommer att flickor sedan slutet av 

1980-talet tills idag har 10 % högre medelbetyg. Vidare följer att betygsskillnaderna 

tenderar att öka över tid; dock med mer än dubbelt så stor ökning vid utvald skola. 

Dessutom uppvisar skolan ett tydligt trendbrott kring 2007 avseende sina betygsresultat; 

därefter uppvisar skolans flickor och pojkar lägre övergripande resultat än riket i övrigt 

för undersökt tidsperiod.  

Fördelningen av ämnesvisa slutbetyg för studiens skola visar att flickor har högre 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärden över vald tidsperiod än pojkar i alla skolans 

ämnen förutom i ämnet idrott och hälsa. Störst skillnad i meritmedelvärden, till flickors 

fördel, erhålls för skolämnena bild, hem- och konsumentkunskap och svenska. För 

skolans pojkar är idrott och hälsa, matematik och fysik de tre starkaste ämnena. Detta 

ämnesvisa betygsmönster sammanfaller med det för riket. 

De ämnesvisa betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar vid utvald skola påvisar 

signifikans för 9 av totalt 17 ämnen; i samtliga fall till flickors fördel. Detta motsvarar 

endast cirka 53 % av skolans alla ämnen. För resterande 8 skolämnen, inkluderat idrott 

och hälsa, kan ingen signifikans i betygsskillnader mellan flickor och pojkar påvisas. 

Det går således inte att vid utvald skola statistiskt klarlägga gängse betygsmönster med 

flickors högre betyg i alla ämnen förutom idrott och hälsa. Det går inte heller att med 

signifikans påvisa pojkarnas övertag i idrott och hälsa.  

10. Avslutande reflektioner och framtida forskning 

Denna studie har befäst kunskapen att snedfördelning i betyg mellan flickor och pojkar 

existerar samt att detta inte är specifikt för utvald skola. Resultatet åskådliggör ett 

gängse betygsmönster med högre betyg för flickor i alla skolämnen utom idrott och 

hälsa i vilket pojkarna har högre betyg. Värdet med denna studie har varit att påvisa 

vikten av att studera enskilda skolors betygsmönster i förhållande till rikets. Varje skola 

är unik och påverkas av kulturella, sociala och politiska händelser på både riks- och 

lokalnivå. Man kan inte förutsätta att alla enskilda skolor exakt följer rikets 

betygsmönster. Varje skola bör bedömas utifrån sina egna unika förutsättningar 

parallellt med riket i övrigt. För att kunna göra rätt insatser krävs kännedom om aktuell 

forskning, övergripande betygsstatistik samt en detaljerad och djuplodande analys av 
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den egna skolans statistik och lokala förutsättningar. Risk är annars att betygsstatistik 

hänger kvar som ett misslyckande över skolpersonal utan att leda till utveckling. 

Samtliga parter i skolans verksamhet bör vara medvetna om vilken statistik som når ut 

till allmänheten, primärt till elever och föräldrar, och med trygghet kunna förhålla sig 

till den. Ett förhållningssätt och en medvetenhet bör utvecklas när det gäller 

betygssättning kring flickor och pojkar för att bemöta eventuella missförstånd och 

stärka bilden av en medveten skola med styrka att bemöta svårigheter. 

10.1 Vidare studier 

Forskning kring läs- och skrivfärdigheter i relation till betygsresultat. Studiens resultat 

visar en tydlig snedfördelning i betygsresultat till flickors fördel både i riket och för 

utvald skola. Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar i ämnet svenska uppvisar med 

signifikans (p<0,0005) flickors högre betyg. DEJA (2010) framför att en god läs- och 

skrivkunnighet går hand i hand med goda skolprestationer över lag är viktig för 

skolframgång i flera ämnen. Vidare föreslås att skolor tidigt uppmärksammar elever 

med läs- och skrivsvårigheter för att därigenom bidra till att minska skillnaderna mellan 

flickor och pojkar i deras skolprestationer. Det är således av intresse att söka svar på 

och bekräfta sambandet mellan läs- och skrivfärdighet och betyg samt anledningen till 

observerade skillnader mellan flickor och pojkar. 

Forskning kring effekter av en positiv inställning till skolans ämnen. Det spelar stor roll 

hur viktigt ett ämne uppfattas av eleverna. En positiv inställning till ett ämne ökar 

elevens möjlighet till förbättrade studieresultat och därigenom högre betyg i ämnet i 

fråga (DEJA, 2010). Ett större allmän intresse för lärande och starkare motivation 

resulterar i högre betyg (Klapp Lekholm, 2008). Elever som är engagerade och 

motiverade i sina studier presterar bättre och uppnår högre betygsresultat än andra 

elever (Högdin, 2007). Vidare forskning kring flickors och pojkars inställning till olika 

ämnen i skolan och dess samband mot goda studieresultat är av intresse. 

Forskning avseende signifikanta betygsskillnader. Betyg och jämförelsen av 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar uttrycks ofta med sifferdata; dock sällan med 

en djupare analys där signifikanstester använts. I denna studie har endast ett fåtal 

arbeten hittats där svar sökts med signifikans. Ett av dessa är Tyrefors Hinnerich, 

Höglin och Johannesson (2011) forskning där svar sökts på frågan om man med 
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signifikans kan hävda att pojkar missgynnas i betygsättningen i svenska. Ett större 

fokus avseende signifikans kring forskningen av betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar möjliggör en djupare analys och ett statistiskt tydliggörande av betygsmönster. 

Intressant vore forskning kring vilka betygsmönster som framkommer om signifikans 

införs i betygsjämförelser. Kvarstår det mönster som forskningen uppvisar idag både 

nationellt och internationellt eller framträder andra mönster? Med en ökad förståelse av 

betygsmönster kan rätt insatser genomföras för att påverka betygsproblematik.  

Vidgade studier vid utvald skola. Studiens utvalda skola har under vald tidsperiod haft 

sex olika rektorer; alla utan fullgjord rektorsutbildning. Studier av rektors och övriga 

ledares eventuella påverkan för skolans verksamhet är av intresse för ökad förståelse av 

skolans betygsmönster. Kompletterande undersökningar med intervjuer av 

representanter för skolans alla aktörer det vill säga elever, lärare, skolledning och 

politiker är av intresse. Ett sådant undersökningsmaterial kan ha stor potential att ge en 

fördjupad insikt av dagens betygsskillnader mellan flickor och pojkar i utvald skola och 

resultera i mer konkreta möjligheter till förändringar. Detta är speciellt viktigt på lokal 

nivå då varje skolas problematik innehåller unika inslag att ta hänsyn till. 

Avslutningsvis kan konstateras att mycket arbete kvarstår avseende grundfrågan kring 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar. Läsåret 11/12 infördes ett nytt betygssystem 

(Lgr 11) vilket fortfarande innebär målrelaterad betygssättning; dock har betygsskalan 

ändrats från att vara 3-skalig till att vara 6-skalig. Möjligtvis kan den utökade 

betygsskalan ge ökad precision vid lärares bedömningar av elevers kunskaper och 

därmed ökad rättvisa och likvärdighet när det gäller betygssättning för både flickor och 

pojkar. 

10.2 Egen reflektion 

Jag anser att det inte finns några generella modeller för att helt förändra könsmönster 

när det gäller betyg och betygsskillnader mellan flickor och pojkar. En medvetenhet om 

kön, vilken roll den kan spela och på vilket sätt den kan påverka, kan dock ge ledare, i 

alla led, en förutsättning för att kunna handla annorlunda. Kan då en ledare ändra 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar? Troligtvis inte omedelbart men varje ledare 

på varje nivå bör vara medveten om problematiken för att kunna fatta beslut grundat på 



45 

fakta. Genom kunskap om fenomenet betygsskillnader mellan flickor och pojkar kan 

olika förhållningssätt och utvecklandet av strategier främjas. 
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Bilaga 1 – Statistiska data för studiens skola 

I denna bilaga redovisas statistiska data för riket och studiens skola. Tabell 1-17 visar 

betygsmeritmedelvärden, ämnesvis, för flickor och pojkar över en tioårsperiod mellan 

2003 till 2012. Data presenteras både med en graf och i tabellform. Tabell 18 visar en 

sammanställning över studiens skolas meritmedelvärden, ämnesvis, för flickor och 

pojkar över samma tidsperiod. Tabell 19 visar jämförbar data som i tabell 18 men för 

hela riket. 

 
Tabell 1. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet bild mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 2. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet Engelska mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 3. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet hem och konsumentkunskap mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 4. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet bild mellan år 2003 till 2012  
 

 
Tabell 5. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet matematik mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 6. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet moderna språk mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 7. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet musik mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 8. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet biologi mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 9. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet fysik mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 10. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet kemi mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 11. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet slöjd mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 12. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet geografi mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 13. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet historia mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 14. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet religion mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 15. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet samhällskunskap mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 16. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet svenska mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 17. Flickors och pojkars meritmedelvärden för ämnet teknik mellan år 2003 till 2012 
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Tabell 18. Skolans flickors och pojkars meritmedelvärden för alla ämnen mellan år 2003 till 2012 
 

 
Tabell 19. Rikets flickors och pojkars meritmedelvärden för alla ämnen mellan år 2003 till 2012 
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Bilaga 2 – Signifikanttester, t-test för flickor/pojkar 

I denna bilaga redovisas signifikanttester, enkelsidigt t-test, av meritmedelvärde 

övergripande samt för alla enskilda skolämnen både för rikets och utvald skolas flickor 

och pojkar över en tioårsperiod mellan 2003 till 2012.  

Meritmedelvärde - riket 

 

 

Meritmedelvärde - skolan 

 

 

Bild - riket 

 

 
  



 

  
58 

Bild – skolan 

 

 

Engelska - riket 

 

 

Engelska - skolan 

 

 

Hem- och konsumentkunskap - riket 
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Hem- och konsumentkunskap - skolan 

 

 

Idrott och hälsa - riket 

 

 

Idrott och hälsa - skolan 

 

 

Matematik - riket 
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Matematik - skolan 

 

 

Moderna språk - riket 

 

 

Moderna språk - skolan 

 

 

Musik - riket 
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Musik - skolan 

 

 

Biologi - riket 

 

 

Biologi - skolan 

 

 

Fysik - riket 
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Fysik - skolan 

 

 

Kemi - riket 

 

 

Kemi - skolan 

 

 

Slöjd - riket 
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Slöjd - skolan 

 

 

Geografi - riket 

 

 

Geografi - skolan 

 

 

Historia - riket 
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Historia - skolan 

 

 

Religion - riket 

 

 

Religion - skolan 

 

 

Samhällskunskap - riket 
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Samhällskunskap - skolan 

 

 

Svenska - riket 

 

 

Svenska - skolan 

 

 

Teknik - riket 
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Teknik - skolan 
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Bilaga 3 – Signifikanttester, t-test för flickor-flickor/pojkar-pojkar 

I denna bilaga redovisas signifikanttester, enkelsidigt t-test, av meritmedelvärde för alla 

enskilda skolämnen både för rikets och utvald skolas flickor och pojkar över en 

tioårsperiod mellan 2003 till 2012.  

Bild – flickor 

 

 

Bild – pojkar 

 

 

Engelska – flickor 

 

 

Engelska – pojkar 
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Hemkunskap – flickor 

 

 

Hemkunskap – pojkar 

 

 

Idrott och hälsa – flickor 

 

 

Idrott och hälsa – pojkar 
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Matematik – flickor 

 

 

Matematik – pojkar 

 

 

Moderna språk – flickor 

 

 

Moderna språk – pojkar 

 

 

Musik – flickor 
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Musik – pojkar 

 

 

Biologi – flickor 

 

 

Biologi – pojkar 

 

 

Fysik – flickor 
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Fysik – pojkar 

 

 

Kemi – flickor 

 

 

Kemi – pojkar 

 

 

Slöjd – flickor 

 

 

Slöjd – pojkar 
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Geografi – flickor 

 

 

Geografi – pojkar 

 

 

Historia – flickor 

 

 

Historia – pojkar 
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Religion – flickor 

 

 

Religion – pojkar 

 

 

Samhällskunskap – flickor 

 

 

Samhällskunskap – pojkar 

 

 

Svenska – flickor 
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Svenska – pojkar 

 

 

Teknik – flickor 

 

 

Teknik – pojkar 

 

 
 
 
 


