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FÖRORD 

av Mia Heikkilä

Alla gånger jag föreläser eller utbildar om jämställdhet i skolan finns 

det några saker jag alltid nämner. Det gör jag för att jag tror på att upp-

repa och hålla i viss kunskap gör att förändring sker i den riktning som 

är nödvändig, som till exempel när det gäller jämställdhet i skolan. Det 

är inte mycket som förändras gällande statistiken om skolan, för den 

enda statistik vi har tillgång till när det gäller skola och jämställdhet är 

skolresultaten. Det är viktig statistik för i skolresultaten ser vi förutom 

kunskapsmängden, också indirekt hur barn trivs och mår i skolan. Men 

vi vet också att när vi inför test och mätningar i skolan så finns det elev-

er som direkt ”förlorar”. Forskning visar att test och mätningar i sig, inte 

resultatet av den, utan testen och mätningarna gör att barn som inte 

identifierar sig eller identifieras som medelklassbarn eller övre medel-

klassbarn ”förlorar” i resultat. Det beror på olika saker, men en del av 

svaret kan vara att när ett barn sätts framför ett test eller prov kommer 

så många indirekta aspekter av provet med i barnens medvetande att 

misslyckandet ”bara blir”. I minnet kommer idéer om hur barnet fått 

höra att hen är, eller hur hen lyckas med saker, hur människor runt 

om kring har lyckats eller misslyckats och överlag förväntningar och 

förhoppningar som man fått lära sig finns kring en som person. Av den 

här anledningen är det problematiskt att vi förlitar oss så mycket på 

vad statistiken säger om jämställdhet i skolan. Det finns så många fler 

berättelser om jämställdhet i skolan.

Jag nämner alltid att jämställdhet i skolan är många olika saker, 

många olika berättelser om delar av skolan. Inte bara de resultat vi visar 

upp. Om man tänker sig att de jämställdhetsmått som skolan har bara 

finns i statistik så behöver man antingen som lärare eller skolledare 

radikalt tänka annorlunda. Det som då har hänt är att man bara ser de 

kvantitativa måtten på jämställdhet, alltså det som är möjligt att räkna. 



6

När det gäller jämställdhet, på samma sätt som sådant som demokrati, 

empati, inklusion och rättvisa, går det inte att bara se på statistik för 

att se hur skolan lyckas. Vi behöver fler berättelser. Jämställdhet är ju i 

någon mån en upplevd känsla och en upplevelse av trygghet att få vara 

och visa vem man är. Utan att känna att det finns ett krav på att ändras. 

För att veta om skolan uppnår detta, eftersom jämställdhet är ett upp-

drag för skolan, behöver man därför lyssna på flera sätt på elever och 

lärare i skolan hur de har det när det gäller just jämställdhet.  

Jämställdhet i skolan är förutom konkreta skolresultat, också klass-

rumsmiljön, klassrumsjargongen, och den är en stor del av elevernas 

vardag, och det är sak att uppmärksamma gällande hur flickor och poj-

kar har det. Från forskning finns kunskap om att pojkar fortfarande tar, 

och tillåts ta, en större del av klassrumsutrustning, det jag brukar kalla 

det auditiva utrymmet, det vill säga ljudutrymmet. De hörs helt enkelt 

oftast mer, inte alltid, men mer frekvent om man tittar på systematiskt 

framtagen kunskap. Pojkar får ofta, kanske som en konsekvens av det, 

mycket oftare tillgång till särskilt stöd. Har saknas nationell statistik, 

men det finns siffror som menar på att fördelningen mellan flickor och 

pojkar gällande särskilt stöd är 30% till flickor och 70% till pojkar. Och 

då ska vi påminna oss om, att det inte går att säga att det finns intel-

lektuella eller känslomässiga skillnader mellan gruppen flickor och 

gruppen pojkar. Det finns individuella skillnader, ja, men så här stora 

skillnader mellan grupperna borde inte vara möjliga. Såvida det inte 

finns andra aspekter som vi lägger in i tron på att pojkar behöver mer 

stöd. Där kanske spökar gammal kunskap som vi för längesen borde ha 

lagt bakom oss, som till exempel att pojkar skulle vara mindre mogna 

än flickor, eller att ”pojkar är ju som pojkar är”, och att mer stöd därför 

är berättigat. Pojkar och flickor behöver sannolikt lika stor del av sko-

lans resurser för särskilt stöd, men så är det inte idag. 

Hela metoo-rörelsen visade också med all önskvärd tydlighet att 

vi gjort för lite i klassrums- och skolmiljön för att se till att sexuella 

trakasserier inte ska få finnas. De berättelser som vi fick ta del av berör 

alla skolor. I grunden handlar trakasserier och kränkningar om att 
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vissa grupper i skolan får ta, och tillåts ta, makt över andra grupper 

och på olika sätt markera den makten. När det gäller sexuella trakas-

serier är det gruppen pojkar, inte alla individuella pojkar, som tillåts 

ta makten både verbalt och fysiskt över gruppen flickor, men inte över 

alla individuella flickor. Men det finns en tydlig struktur där gruppen 

pojkar tar makten över gruppen flickor genom att kalla flickor nedsät-

tande saker och genom att ovälkommet röra vid flickors kroppar. Detta 

sker i, jag vågar påstå, alla skolor, och påverkar självklart alla som är 

direkt inblandande, alla som ser och alla som vet om att detta sker. Alla 

blir negativt påverkade, alla blir otrygga och den här otryggheten tar 

barnen med sig in i klassrummet och det påverkar barnens möjligheter 

till lärande negativt. Ingen som är otrygg kan lära maximalt, eftersom 

lärande alltid innehåller aspekter av att ge sig ut på okänd mark, att 

kommunicera kring den okända marken med andra och sedan hitta sätt 

att förstå den okända marken på, alltid tillsammans med andra. Om de 

man då ska arbeta tillsammans med, är förövare på rasterna säger det 

sig självt att det är omöjligt att visa sig som lärande person i klassrum-

met. Det är mycket riskabelt, för vad sker på rasten om jag visar mig 

svag och okunnig på lektionen? I vissa fall sker trakasserier också i klass-

rummen och lärarens ledarskap räcker inte till för att förhindra det. Det 

går inte att tillräckligt påpeka hur oacceptabelt det på alla sätt är.

För att få veta hur det ser ut i just den skolan man själv arbetar på, 

med bland annat de saker som jag nämnt, behöver man kartlägga. Det 

är en sådan sak som jag alltid nämner på mina föreläsningar. Det går 

aldrig bara att kartlägga en sak och tro att man vet hur det står till med 

jämställdheten, men man behöver börja någonstans. Kartläggningar 

visar en större bild av en verksamhet än den man själv har, och där kan 

man antingen få sin bild av verksamheten bekräftad eller förändrad. 

Och då behöver man vara beredd att så kan ske. För att arbeta med 

jämställdhet behöver kartläggningar av hur verksamheten ser ut idag 

vara grunden för att sedan hitta sätt att arbeta för att förändra de delar 

av verksamheten som inte går i linje med uppdraget eller de formu-

lerade målen. Jämställdhet är därför en del av det systematiska kvali-
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tetsarbetet, och ska aldrig ses som ett särspår som man arbetar med 

när tid finns. Utifrån det jag beskrivit ovan i den här texten så kan 

det omöjligt bli ett särspår utan det är ju sådant som sker varje dag, 

varje klassrumssituation. Eller i alla fall att det kan ske. Och det är väl 

tillräckligt för att förstå att jämställdhet är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet som sker kontinuerligt i skolan. 

Kartläggningar ska sedan analyseras noga, med ny kunskap och 

med öppna sinnen. Efter analyserna ska sedan nya eller reviderade 

mål formuleras så att alla vet vilka målen är med jämställdhetsarbetet 

och varför målet är sådant. Kartläggningen har ju visat på något som 

behöver förändras. Då vet ju också alla vilken riktning arbetet ska ta. 

Det svåra här, har det visat sig, är att få med alla på tåget. Många har 

fortfarande gammal kunskap i sig om att det skulle finnas så kallade 

biologiska skillnader mellan flickor och pojkar och att dessa skulle 

göra att lärare behöver bete sig olika mot flickor och pojkar eller gam-

la idéer om att flickor är mer lämpade för vissa ämnen medan pojkar 

är mer lämpade för andra. Den här gamla kunskapen tar det tid att 

byta ut till en uppdaterad version, som till exempel säger att individer 

är olika intresserade av olika saker, men att vi inte ska utgå i från att 

det har att göra med kön. Utan det behöver vi på riktigt lära känna 

eleverna för att veta. 

De texter som Askersunds kommun tagit fram genom Anneli 

Jöesaar och Elin Weiss är utmärkta exempel på kartläggningar och 

analyser som behöver användas för att tänka tillsammans och fundera 

med öppenhet på. Vad gör vi nu? Hur ska vi göra annorlunda? Hur tar 

vi oss an denna kunskap? Det här behöver få ta tid och enkla lösning-

ar kan inte lösa de dilemman som dessa viktiga kartläggningar och 

analyser visar på. Det är komplext och hör ihop med andra delar i sko-

lan. Jämställdhetsmetoder, eller att bara tänka jämställdhet, när man 

söker lösningar går inte, utan didaktiska, undervisningsnära lösningar 

behövs, samtidigt som det från skolledning och nämnd behöver ges 

förutsättningar för ett sådant arbete. 

Texterna placerar Askersunds kommun i ett guldläge för att skapa 

en skola för alla flickor och alla pojkar. En skola där alla kan lära och 
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alla får möjlighet att lära på lika villkor. Inget barn, ingen flicka, ingen 

pojke, ska antas ha mer kapacitet att lära eller lyckas i skolan - alla ska 

ges den utgångspunkten. Det är dessa idéer vårt skolsystem bygger på, 

och som praktiken ska vila på. Det är principen om alla människors lika 

värde, och alla människors lika möjlighet till lärande. Om skolan inte 

når dit, är det ett misslyckande. De som kan lyckas med detta är de som 

arbetar i skolan, förutsatt att man ges möjlighet och att man vill. 

Mia Heikkilä, docent i pedagogik Åbo Akademi/Mälardalens högskola, 

Stockholm maj 2018.
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INTRODUKTION 

av Anneli Jöesaar och Elin Weiss

Att förskolan, skolan och fritidshemmet ska arbeta med jämställdhet 

framgår i samtliga styrdokument. Hur verksamheterna ska arbeta är 

inte lika tydligt, mer än att arbetet ska ske systematiskt och medvetet. 

För att utveckla Askersunds kommuns jämställdhetsarbete har det 

först och främst varit viktigt att identifiera jämställdhet som ett av 

våra utvecklingsområden, tilldela samordnare samt skriva in arbetet 

med jämställdhet i Barn- och utbildningsnämndens budget. Utifrån 

den sedan tidigare konstaterade vetskapen om stora könsskillnader 

avseende betygsresultat i kommunen fokuserades arbetet initialt på 

kartläggning för att därefter fördjupa arbetet med analyser av för-

klaringsmodeller, elevfrånvaro, kränkande behandling, trygghet och 

trivsel, normer och attityder, social bakgrund och skillnader mellan 

slutbetyg och betyg på nationella prov. Parallellt med undersökning-

arna har fortlöpande lokalt och regionalt delgivande av information 

varit ett centralt inslag, samt verksamhetsbesök, aktiv hemsida och 

föreläsningar. 

Att arbeta med jämställdhet i förskolan, skolan och fritidshemmet 

är inte alltid enkelt men vissa faktorer kan framhållas påverka arbetet 

positivt. Dessa är bland annat att ha samordnare på övergripande nivå 

där jämställdhetsarbetet ingår i tjänsterna och ses som en naturlig del 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare är legitimitet och utrymme 

både av förvaltningen men också av andra aktörer i kommunen av 

betydande värde.

Skriftens olika rapportdelar utgår från utvecklingsuppdrag som 

bedrivits i Askersunds kommun där skribenterna varit nyckelpersoner 

och medaktörer. Utgångspunkten återfinns både i det stora och det 

lilla, det nationella och det lokala. Författarnas förhoppning är att 

skriften kan fungera som ett stöd för reflektion kring jämställdhets-
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arbete inte bara för kommunens skolledare och personal utan också 

som inspiration för andra som arbetar med jämställdhet i förskola, 

grundskola och fritidshem. För att ytterligare belysa möjliga ingångar 

har därför lagts till ett antal diskussionsfrågor i slutet av skriften som 

relaterar till innehållet i varje rapport, detta för att väcka tankar och 

skapa vidare diskussion.

Med detta vill vi rikta ett stort tack till vår chef Vendela Lehn samt 

vår nämnd för deras fokus på jämställdhet i förskolan, skolan och fri-

tidshemmet. Tack till Mia Heikkilä för värdefull handledning samt till 

Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro och Örebro universitet för deras 

uppmuntran och intresse för Askersunds kommuns jämställdhets- 

arbete.

Anneli och Elin, Askersund maj 2018

Anneli Jöesaar är fil. master i pedagogiskt arbete samt verksam som 

kvalitetsstrateg och genuspedagog i Askersunds kommun. Hon har 

en bakgrund som legitimerad grundskolelärare för de äldre åren samt 

fördjupade akademiska studier avseende bland annat mobbning och 

utsatthet, elevinflytande, handledning och studieteknik. 

Elin Weiss är fil. master i genusvetenskap och är verksam som utveck-

lingsledare och genuspedagog i Askersunds kommun. Hon har en 

bakgrund som innefattar en kandidatexamen i psykologi och läser just 

nu en masterexamen i Rätt, Genus och Samhälle vid Umeå universitet. 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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könssegregerad utbildningsarena och arbetsmarknad kommer att ytterligare befästas. 
(Heikkilä, 2015, s.15) 

Föreliggande studie avser att undersöka könsuppdelad statistik i Askersunds kommun i 

jämförelse med riket samt i förhållande till tid.  

   Studien fokuserar på följande frågeställningar: 

 
x Vad visar en kartläggning av flickors och pojkars betyg i den aktuella 

kommunen? 
x Hur förhåller sig möjliga skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg för 

Askersunds kommun och riksdata över tid utifrån Lpo94 respektive Lgr11? 

x Hur förhåller sig möjliga skillnader mellan flickor och pojkar avseende 

underkänt slutbetyg över tid i Askersunds kommun? 

x Vilka indikationer kan uppmärksammas avseende könsskillnader i nuvarande 

betyg i årskurs 6, 7 och 8 i Askersunds kommun?  

2. METOD 
Vanligtvis brukar den samhällsvetenskapliga forskningen delas upp mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Det är forskningsfrågan som är 

avgörande vid valet av kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats. Insamlad data i 

föreliggande arbete utgår från statistisk data erhållen från SIRIS (2017) och elevernas 

betyg för höstterminen 2016 genom utdrag ur lärplattformen InfoMentor. Därmed drogs 

slutsatsen att arbetets forskningsansats var kvantitativ.  

     Genom en statistisk sammanfattning av betygsmeritmedelvärden för årskurs 9 har 

betygsskillnaderna mellan skolans flickor och pojkar över 14 års tid klarlagts. Vidare 

har betygsutvecklingen för varje enskilt betygsämne analyserats över samma tidsperiod 

med fokus på fördelningen mellan flickor och pojkar. Dessa data har sedan jämförts mot 

data för riket. Data har presenterats i form av grafer och tabeller. Vidare har underkänt 

slutbetyg över tid analyserats. En inledning till kartläggning av indikationer i 

betygsskillnader enligt kön har initialiserats för att se om könsskillnader återfinns även i 

årskurserna 6,7 och 8 och för att finna tendenser till när könsskillnader kan uppstå. 

Även här är forskningen kvantitativ.      

3. RESULTAT OCH ANALYS 
Som nämnts ovan finns det i riket relativt stora, men varierande, skillnader mellan 

flickors och pojkars betygsresultat och meritvärde. Skillnaden är i stort till flickors 

fördel i mer eller mindre omfattning i samtliga skolämnen. Idrott och hälsa är det enda 
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ämne där pojkar får högre betyg och meritvärde än flickor. För att kunna analysera 
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inledande studie över vilka indikationer till könsuppdelade betygsresultat som kan 
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2016 redovisas i figur 1. För riket har flickor högre meritmedelvärden än pojkar för alla 

år under tidsperioden. Skillnaden visar att rikets flickor har i genomsnitt cirka 10 % 
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meritmedelvärde. Vid jämförelse av utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan 

Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet 

har ökat för riket och att skillnaderna mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått.  

 
Figur 1 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i alla 
skolämnen över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan 
år 2013-2016). Genomsnittligt meritvärde har beräknats för 16 betyg mellan år 2003-2014 och för 
17 betyg mellan år 2015-2016. 

3.1.1 Bild 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet bild för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 2. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  
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     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, från 2003 till 2016, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 2). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 2 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet bild över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.2 Engelska 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet engelska för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 3. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  
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genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 
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Figur 3 Graf över genomsnittliga meritvärden för slutbetyg (årskurs 9) i skolämnet engelska över 
tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-2016).  

3.1.3 Hem- och konsumentkunskap 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet hem- och konsumentkunskap för rikets och 

studiens skolas flickor och pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 4. För riket har 

flickor högre meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, från 2003 till 2016, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 4). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 4 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet hem och konsumentkunskap över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 
2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-2016).  
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3.1.4 Idrott och hälsa 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet idrott och hälsa för rikets och studiens skolas 

flickor och pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 5. För riket har pojkar högre 

meritmedelvärden än flickor för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skola uppvisar ett mer varierat utfall när det gäller det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 5). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har minskat något. 

 
Figur 5 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet idrott och hälsa över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och 
Lgr11 mellan år 2013-2016).  

3.1.5 Matematik 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet matematik för rikets och studiens skolas flickor 

och pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 6. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skola uppvisar ett mer varierat utfall när det gäller det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 6). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 
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med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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Figur 6 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet matematik över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och 
Lgr11 mellan år 2013-2016).  

3.1.6 Moderna språk 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet moderna språk för rikets och studiens skolas 

flickor och pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 7. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, från 2003 till 2016, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 7). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 7 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet moderna språk över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och 
Lgr11 mellan år 2013-2016).  
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3.1.7 Musik 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet musik för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 8. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, utom 2003, ett högre genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 8). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 8 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet musik över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.8 Biologi 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet biologi för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 9. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, utom 2006, ett högre genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 9). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 
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Figur 9 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet biologi över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  
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pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 10. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skola uppvisar ett mer varierat utfall när det gäller det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 10). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 10 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet fysik över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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3.1.10 Kemi 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet kemi för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 11. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skola uppvisar ett mer varierat utfall när det gäller det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 11). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 11 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet kemi över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.11 Geografi 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet geografi för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 12. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, förutom 2003, 2006 och 2012, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 4). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 
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Figur 12 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet geografi över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.12 Historia 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet historia för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 13. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, förutom 2003 och 2006, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 13). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 13 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet historia över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  
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3.1.13 Religion 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet religion för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 14. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, förutom 2006, ett högre genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 4). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 14 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet religion över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.14 Samhällskunskap 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet samhällskunskap för rikets och studiens skolas 

flickor och pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 15. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, förutom 2003, 2004, 2006 och 2007, ett 

högre genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 4). Vid jämförelse 

av utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittligt betygsmeritmedelvärde har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 
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betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 
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med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
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Figur 15 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet samhällskunskap över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 
och Lgr11 mellan år 2013-2016).  

3.1.15 Slöjd 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet slöjd för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 16. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, förutom 2004, ett högre genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 16). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 16 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet slöjd över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  
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3.1.16 Svenska 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet svenska för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 17. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skolas flickor uppvisar för alla år, från 2003 till 2016, ett högre 

genomsnittligt betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 17). Vid jämförelse av 

utfall över tid utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer 

att det genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna 

mellan flickors och pojkars slutbetyg har bestått. 

 
Figur 17 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet svenska över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.1.17 Teknik 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet teknik för rikets och studiens skolas flickor och 

pojkar från 2003 till 2016 redovisas i figur 18. För riket har flickor högre 

meritmedelvärden än pojkar för alla år under tidsperioden.  

     Studiens skola uppvisar ett mer varierat utfall när det gäller det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 18). Vid jämförelse av utfall över tid 

utifrån möjliga skillnader mellan Lpo94 respektive Lgr11 framkommer att det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet har ökat för riket och att skillnaderna mellan 

flickors och pojkars slutbetyg har ökat något. 
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Figur 18 Graf över genomsnittliga meritvärden för flickors och pojkars slutbetyg (årskurs 9) i 
skolämnet teknik över tid - Sjöängsskolan jämfört riket (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 
mellan år 2013-2016).  

3.2 Underkänt slutbetyg årskurs 9 över tid (Lpo94 och Lgr11) 

Slutbetyg årskurs 9 är viktiga mätinstrument i flera avseenden. De används av eleverna 

för att söka in till gymnasiala utbildningar. Vidare förs nationell statistik gällande rikets 

och kommuners slutbetyg för årskurs 9 offentligt för att säkra allas rätt till insyn samt 

möjliggöra ytterligare analyser. I Askersunds kommun finns slutbetygen i årskurs 9 med 

som budgetmål för barn- och utbildningsnämnden där man mäter, och har som mål att 

öka, andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram samt andelen 

elever i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Att utforska faktorer 

som påverkar elevernas nående av målen är därför av största intresse. 

3.2.1 Svenska, engelska och matematik 

Skillnader mellan utfall för flickor och pojkar avseende underkänt slutbetyg över tid, 

2003 till 2016, i Askersunds kommun i skolämnena svenska, engelska och matematik 

redovisas i figur 19. Variation finns över åren, med tyngdpunkt på att relativt fler pojkar 

inte erhållit slutbetyg i dessa ämnen. Samma trend framkommer oavsett läroplan, Lpo94 

respektive Lgr11. 
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Figur 19 Stolpdiagram för relativ skillnad i underkänt slutbetyg (årskurs 9) i respektive skolämne 
mellan Sjöängsskolans flickor och pojkar (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-
2016).  

3.2.2 Naturorienterande ämnen 

Skillnader mellan utfall för flickor och pojkar avseende underkänt slutbetyg över tid, 

2003 till 2016, i Askersunds kommun i skolämnena kemi, biologi och fysik redovisas i 

figur 20. Variation finns över åren. Samma trend framkommer oavsett läroplan, Lpo94 

respektive Lgr11. 

 

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 4.   

1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 4.   

1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 



32

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 20.   

Figur 20 Stolpdiagram för relativ skillnad i underkänt slutbetyg (årskurs 9) i respektive skolämne 
mellan Sjöängsskolans flickor och pojkar (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-
2016).  

3.2.3 Samhällsorienterande ämnen 

Skillnader mellan utfall för flickor och pojkar avseende underkänt slutbetyg över tid, 

2003 till 2016, i Askersunds kommun i skolämnena historia, religion, geografi och 

samhällskunskap redovisas i figur 21. Variation finns över åren, med tyngdpunkt på att 

relativt fler pojkar inte erhållit slutbetyg i dessa ämnen. Samma trend framkommer 

oavsett läroplan, Lpo94 respektive Lgr11. 

 
Figur 21 Stolpdiagram för relativ skillnad i underkänt slutbetyg (årskurs 9) i respektive skolämne 
mellan Sjöängsskolans flickor och pojkar (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-
2016).  

3.2.4 Bild, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap 

Skillnader mellan utfall för flickor och pojkar avseende underkänt slutbetyg över tid, 

2003 till 2016, i Askersunds kommun i skolämnena bild, slöjd, musik och hem- och 

konsumentkunskap redovisas i figur 22. Variation finns över åren, med tyngdpunkt på 

att relativt fler pojkar inte erhållit slutbetyg i dessa ämnen. Samma trend framkommer 

oavsett läroplan, Lpo94 respektive Lgr11. 
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Figur 22 Stolpdiagram för relativ skillnad i underkänt slutbetyg (årskurs 9) i respektive skolämne 
mellan Sjöängsskolans flickor och pojkar (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-
2016).  

3.2.5 Moderna språk, idrott och hälsa och teknik 

Skillnader mellan utfall för flickor och pojkar avseende underkänt slutbetyg över tid, 

2003 till 2016, i Askersunds kommun i skolämnena moderna språk, idrott och hälsa och 

teknik redovisas i figur 23. Variation finns över åren, med tyngdpunkt på att relativt fler 

pojkar inte erhållit slutbetyg i dessa ämnen. Samma trend framkommer oavsett läroplan, 

Lpo94 respektive Lgr11. 
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Figur 23 Stolpdiagram för relativ skillnad i underkänt slutbetyg (årskurs 9) i respektive skolämne 
mellan Sjöängsskolans flickor och pojkar (Lpo94 mellan år 2003-2012 och Lgr11 mellan år 2013-
2016).  
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3.2.6 Samlade resultat 

De samlade resultaten för Sjöängsskolans elever i årskurs 9 gällande 2016 visar, i linje 
med tidigare forskning av rikets flickor och pojkar, att pojkar får högre betyg i idrott 
och hälsa och att flickor får högre betyg i samtliga andra ämnen. Den lokala 
verksamhetsbilden visar på störst könsskillnader i bild, moderna språk och svenska, 
följt av teknik, musik och hem- och konsumentkunskap. Vi bör däremot vara noggranna 
med att nämna att skillnaderna endast reflekterar åk 9 under höstterminen 2016. 
Sammanställningen gjordes för att jämföras med Skolverkets (2006) sammanställning 
över könsskillnader i betyg och bistå med en lokal verksamhetsbild.  
  
Vi ser att det, i jämförelse med Skolverkets (2006) tabell nedan, finns en del skillnader 
mellan den aktuella kommunen och riket men att de ämnena med största uppvisade 
könsskillnaderna är bild till flickornas fördel och idrott och hälsa till pojkarnas fördel.    
 

 
Figur 24 Stolpdiagram för de ämnesvisa könsskillnaderna (flickors meritvärden minus pojkars 
meritvärden, åk 9 Sjöängsskolan 2016).  
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Figur 25 De ämnesvisa könsskillnaderna i grundskolan (flickornas betygspoäng minus pojkarnas 
betygspoäng), (Skolverket, 2006). 

 

3.3 Vidare tendenser 
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Figur 26 Fördelning av Sjöängsskolans pojkar och flickors betyg (ht 2016 - årskurs 6) för fem utvalda 
skolämnen.  

3.3.1 Bild årskurs 6 

För ämnet bild i årskurs 6 finns skillnader mellan pojkar och flickor. Den stora 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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3.3.2 Engelska årskurs 6 

I ämnet engelska framkommer att pojkarna återfinns i samtliga betygskategorier A-F. 

Det vanligast förekommande betyget i engelska för pojkarna i åk 6 är C (32 %) följt av 

D (27 %) och E (14 %.) 23 % av pojkarna i årskurs 6 får ett F i engelska och 2 % av 

pojkarna får betyget A. För flickorna är det vanligast förekommande betyget C (27 %), 

följt av D (25 %) och E (22 %). 13 % av flickorna får ett F i betyg. Flickorna återfinns 

inte i betygskategorin A i engelska medan 2 % av pojkarna får ett A. 13 % av flickor 

och 2 % av pojkar får betyget B i engelska. 40 % av flickorna och 36 % av pojkarna får 

betygen A-C.  

3.3.3 Idrott och hälsa årskurs 6 

I ämnet idrott och hälsa framkommer att flickornas och pojkarnas resultat för årskurs 6 

nästan är identiska. Varken pojkar eller flickor återfinns i betygskategorin A men 5 % 

av flickorna och 4 % av pojkarna får ett B i idrott och hälsa. 32 % av flickor och pojkar 

får betyget C i ämnet och 27 % av flickor och 26 % av pojkar får betyget D. I 

betygskategorin E återfinns 33 % av flickorna och 34 % av pojkarna i årskurs 6. Ett F 

får 3 % av flickorna och 4 % av pojkarna. 37 % av flickorna och 36 % av pojkarna får 

betygen A-C. 

3.3.4 Matematik årskurs 6 

I ämnet matematik framkommer att flickornas betyg oftare återfinns i de aningen högre 

betygskategorierna A, B och C i jämförelse med pojkarna: A 3 % för flickorna jämfört 

med 0 % för pojkarna. 10 % av flickorna får ett B och 7 % av pojkarna i årskurs 6 får 

betyget B. Ett C får 27 % av flickorna och 22 % av pojkarna. Ett D får 11 % av 

flickorna och 24 % av pojkarna. När det kommer till betyget E är pojkarna och 

flickornas resultat väldigt lika och 28 % av flickorna och 27 % av pojkarna får ett E. 

Även pojkars och flickors resultat för betyget F är mycket lika, 21 % för flickor och 20 

% för pojkar. Det vanligaste betyget är E både för flickor och pojkar. Det finns också en 

relativt stor andel flickor och pojkar som inte klarar matematiken. Flickor återfinns 

oftare än pojkar i de högre betygskategorierna: 40 % av flickorna och 29 % av pojkarna 

får betygen A-C. 

3.3.5 Svenska årskurs 6 

Svenska, likt bild, är det ämne som uppvisar störst skillnad mellan pojkar och flickor då 

den stora majoriteten av pojkarna (53 %) får ett E i svenska och medan flickorna som 

vanligast förekommande betyg får ett C (30 %). Flickornas betyg återfinns till 25 % i 
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betygskategorin D och 19 % av flickor får betyget E. 2 % av flickor får ett A och 10 % 

ett F i svenska. Inga pojkar får ett A i svenska och 23 % av pojkarna får ett F. 40 % av 

flickorna och 19 % av pojkarna får betygen A-C. 

 

 
Figur 27 Fördelning av Sjöängsskolans pojkar och flickors betyg (ht 2016 - årskurs 7) för fem 
utvalda skolämnen.  

3.3.6 Bild årskurs 7 
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ämnet. 38 % av flickorna och 17 % av pojkarna får ett C i bild. C är det vanligaste 

förekommande betyget för flickor och det vanligaste förekommandet betyget för pojkar 
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är D (45 %) gentemot flickorna där 11 % får betyget D. 30 % av pojkarna får ett E i bild 

och 4 % av flickorna får detta betyg. 4 % av flickorna och 3 % av pojkarna får ett F i 

bild. 81 % av flickor och 22 % av pojkar får betygen A-C.  

3.3.7  Engelska årskurs 7 
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% av flickorna får betyget F.    

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 4.   

1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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Figur 28 Fördelning av Sjöängsskolans pojkar och flickors betyg (ht 2016 - årskurs 8) för fem 
utvalda skolämnen.  

3.3.11 Bild årskurs 8 

I ämnet bild i årskurs 8 har 10 % av flickorna och 2 % av pojkarna betyget A. Det 

vanligast förekommande betyget för flickor är B (27 %). 2 % av pojkarna ges ett B i 

bild. 14 % av flickorna och 13 % av pojkarna får ett C medan 31 % av pojkarna och 22 

% av flickorna får betyget D. Det vanligast förekommande betyget för pojkar är ett E 

(51 %) medan 23 % av flickorna får ett E. 4 % av flickorna och 0 % av pojkarna får ett 

F i bild. 51 % av flickorna får betygen A-C gentemot 17 % av pojkarna.  
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sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 



42

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 30.   

3.3.12 Engelska årskurs 8 

I ämnet engelska fortsätter könsskillnaden att vara mindre än i bild och svenska. 4 % av 

flickorna och 9 % av pojkarna får betyget A. Mer än dubbelt så många pojkar får ett A i 

engelska. Däremot bör uppmärksammas att tre gånger så många pojkar som flickor även 

får ett F i engelska, 16 % i jämförelse med flickornas 4 %. Ett B får 21 % av flickorna 

och 9 % av pojkarna. 31 % av flickorna får ett C i engelska och 26 % av pojkarna får 

samma betyg. Flest pojkar och flickor får betyget C i ämnet. 21 % av flickorna och 16 

% av pojkarna får ett D och 19 % av flickorna och 24 % av pojkarna får betyget E. 56 % 

av flickorna och 44 % av pojkarna får betygen A-C i engelska.  

3.3.13 Idrott och hälsa årskurs 8 

Ämnet idrott och hälsa i årskurs 8 uppvisar även det mindre könsskillnader än ämnen 

som bild och svenska. 6 % av flickorna och 8 % av pojkarna får betyget A. 20 % av 

flickorna och 13 % av pojkarna får ett B i idrott och hälsa. Ett C får 24 % av flickorna 

och 33 % av pojkarna. Betyget A-C ges alltså till 50 % av flickorna och 54 % av 

pojkarna. 33 % av pojkarna och 28 % av flickorna får betyget D och 16 % av flickorna 

gentemot 13 % av pojkarna får betyget E. 6 % av flickorna och 0 % av pojkarna får ett 

F i idrott och hälsa. Det vanligast förekommande betyget som ges till pojkarna är C och 

D och till flickorna D.  

3.3.14 Matematik årskurs 8 

I ämnet matematik finns ganska stora likheter bland flickorna och pojkarna men den 

markanta skillnaden är att det finns dubbelt så många pojkar i betygskategorin A (4 %) 

som flickor (2 %). Vidare finns även dubbelt så många flickor (18 %) i betygskategorin 

F som pojkar (9 %). I övrigt är betygen till stor del mer lika. 12 % av flickor och 11 % 

av pojkar får ett B. 24  % av flickor och 21 % av pojkar får ett C. Ett D får 26 % av 

flickor och 19 % av pojkar. 18 % av flickorna och 36 % av pojkarna får ett E. 38 % av 

flickorna och 36 % av pojkarna får betygen A-C.  

3.3.15 Svenska årskurs 8 

I ämnet svenska i årskurs 8 finns stora könsskillnader när det gäller betyg. 6 % av 

flickor och 0 % av pojkar får ett A i svenska. 15 % av flickor och 7 % av pojkar får ett 

B i ämnet. 36 % av flickor och 14 % av pojkar får betyget C. 57 % av flickorna och 21 

% av pojkarna får betygen A-C. Majoriteten av flickor får betyget C och majoriteten av 

pojkar (50 %) får ett E i svenska. Ett D ges till 24 % av flickorna och pojkarna. 4 % av 

flickorna och 5 % av pojkarna får betyget F.   
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3.3.16 Sammanlagda resultat för flickor och pojkar i åk 6, 7 och 8 
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visat på relativt stabila mönster mellan årskurserna som den inledande indikativa 

undersökningen visar på är könsbundna. Exempelvis så verkar det vara mindre 

skillnader mellan pojkar i årskurs 6, 7 och 8 än mellan flickor och pojkar i nämnda 

årskurser. En sammanställning av det sammanlagda resultatet över årskurserna ger ett 

ökat statistiskt underlag.  

 

 
Figur 27 Fördelning av Sjöängsskolans pojkar och flickors betyg (ht 2016 - årskurs 6,7 och 8) för fem 
utvalda skolämnen.  
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20 åren; sedan slutet av 1980-talet har rikets flickor erhållit cirka 10 % högre 

medelbetyg jämfört med rikets pojkar (DEJA, 2009). Detta resultat överensstämde väl 
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flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 
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kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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3.3.17 Bild årskurs 6, 7 och 8 

I jämförelsen mellan pojkar och flickor i ämnet bild framkommer att 1 % av pojkarna 

har A i ämnet medan 14 % av flickorna har A i ämnet. Gällande betyget B i ämnet är 

skillnaden mycket mindre mellan pojkar och flickor med 16 % av flickorna fick betyget 

B jämfört med 14 % av pojkarna. 30 % av flickorna fick betyget C i bild i jämförelse 

med 11 % av pojkarna. Markant fler pojkar än flickor har betyget D (27 %) och E (45 

%) jämfört med flickornas betyg i D (19 %) och E (19 %). 2 % av pojkarna och 

flickorna hade F i betyg i bild. Det vanligaste betyget i bild för pojkar var ett E medan 

flickornas vanligaste betyg var ett C.  

3.3.18 Engelska årskurs 6, 7 och 8 

I ämnet engelska är resultaten inte lika tydligt till flickornas fördel som ovan i bild. I 

engelska har 8 % av pojkarna betyget A och samma betyg har endast 3 % av flickorna. 

Pojkar och flickor uppvisar en jämnare betygsfördelning än i ämnet bild: B för pojkar 

10 % och 13 % för flickor. 30 % av flickorna fick ett C i betyg jämfört med 23 % av 

pojkarna. 23 % av flickorna fick D i betyg och 21 % av pojkarna fick samma betyg. Det 

var även väldigt jämnt mellan könen för betyget E, 22 % av flickorna fick detta betyg i 

jämförelse med 23 % av pojkarna. Den större skillnaden är att 15 % av pojkarna fick ett 

F i engelska medan 9 % av flickorna fick ett F.   

3.3.19 Idrott och hälsa årskurs 6, 7 och 8 

Offentlig statistik visar att ämnet idrott och hälsa är det enda ämne där pojkarna 

återkommande får högre betyg än flickorna. De samlade betygen för flickor och pojkar i 

åk 6, 7 och 8 visar en relativt jämn betygsättning på pojkar och flickor. 4 % av flickorna 

och 3 % av pojkarna får ett A i idrott och hälsa. 12 % av flickorna och 10 % av pojkarna 

får ett B i idrott och hälsa. 33 % av pojkarna och 27 % av flickorna får ett C. Betyget C 

var det vanligaste betyget för pojkar. 34 % av flickorna och 27 % av pojkarna fick ett D 

i betyg och betyget D var det vanligaste för flickorna. 19 % av flickorna fick ett E i 

betyg i jämförelse med 22 % av pojkarna. 4 % av flickorna och 5 % av pojkarna fick ett 

F i idrott och hälsa.  

3.3.20 Matematik årskurs 6, 7 och 8 

I matematiken får 5 % av flickorna och 3 % av pojkarna ett A. Ett B får 10 % av 

flickorna och 9 % av pojkarna. 23 % av flickorna och 20 % av pojkarna får ett C i betyg 

och både 19 % av pojkar och flickor får ett D i betyg. Den största skillnaden mellan 

könen återfinns i kategorin för betygen E och F där 28 % av flickorna och 39 % av 
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pojkarna får ett E och 17 % av flickorna får betyget F i jämförelse med 12 % av 

pojkarna.  

3.3.21 Svenska årskurs 6, 7 och 8 

3 % av flickorna får ett A i svenska. Ingen pojkar får däremot ett A i ämnet. Även 

betyget B får fler flickor än pojkar, 13 % av flickorna och 5 % av pojkarna. Ett C får 35 

% av flickorna (detta är det vanligaste betyget för flickor i svenska) och 15 % av 

pojkarna. När det gäller betyget D får 19 % av pojkarna och 25 % av flickorna betyget. 

Betyget E är det vanligaste för pojkarna då hela 50 % av pojkarna får detta betyget 

gentemot 19 % av flickorna. 5 % av flickorna och 11 % av pojkarna får ett F i svenska.  
 

4. DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att söka en djupare förståelse för vilka könsskillnader 

som potentiellt kan upptäckas i betygsresultat för elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 samt om 

ett byte från ett betygssystem, Lpo94 till Lgr11, har påverkat elevers resultat. Vidare har 

studien undersökt hur möjliga skillnader mellan flickor och pojkar avseende underkänt 

slutbetyg förhåller sig över tid och huruvida det förekommer indikationer på 

könsskillnader i nuvarande betyg i årskurs 6, 7, och 8. Kartläggningar avseende 

könsskillnader har genomförts för att kunna gå vidare i en analys gällande jämlika 

förutsättningar och skolans uppdrag att stödja alla elevers lärande samt verka för en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011; 2013).  

     I studien framkommer att det generellt finns könsskillnader i betyg till flickor fördel 

i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa och att flickors och pojkars genomsnittliga 

meritvärde generellt har ökat efter bytet av betygssystem från Lpo94 till Lgr11. Vidare 

kan uppmärksammas att könsskillnader i betygsresultat till flickornas fördel i stort har 

bestått. Det finns en variation över år och ämne för flickor och pojkar som får 

underkända betyg men det är något vanligare att pojkar får underkända betyg. De fem 

ämnen som valdes ut för undersökning i årskurs 6, 7 och 8 visar att de största 

könsskillnaderna till flickors fördel finns i ämnet bild och svenska. I engelska, 

matematik och idrott och hälsa är könsskillnaderna jämnare med betygsfördel för flickor 

i matematik och engelska och betygsfördel för pojkar i idrott och hälsa.  

     Utifrån studien framkommer resultat vilka kan tolkas som mönster. De 

könsskillnader i resultat som märks i årskurserna 6, 7 och 8 verkar återspeglas i 

resultaten för årskurs 9. Könsskillnaderna i betygsresultat i idrott och hälsa har minskat 
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något medan könsskillnaderna i bild och svenska består till flickornas fördel. Resultaten 

i engelska visar på ett mer varierat utfall för samtliga årskurser och i matematik 

återfinns också ett mer varierat utfall medan flickorna fortfarande har ett något högre 

meritvärde. 

     De mönster eller indikationer som framkommer utifrån studiens resultat är att 

betygsskillnaderna mellan könen verkar stå sig över årskurserna. Exempelvis så är det 

vanligast förekommande betyget för flickor i svenska C i årskurs 6, 7 och 8. Större 
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betyg eller beror könsskillnaderna i betygsresultat på motivation, undervisningssätt, 

normer eller elevernas inställning till ämnet? Vidare uppkommer frågor om vad som 

kan ligga bakom könsskillnaderna i betyg uppmärksammade i studiens kommun. Är det 

en slump att de ämnen med största könsskillnaderna i betyg till flickors fördel är 

svenska och bild, ämnen som traditionellt har uppfattats som feminina? Hur kan vi öka 

måluppfyllelsen? Är det genom att försöka påverka elevernas motivation och inställning 

till ämnet samt använda oss av normkritik och ett genusperspektiv? 

5. SLUTSATSER 
Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras: 

x Att det finns skillnader i betyg mellan pojkar och flickor, nästan uteslutande till 

flickors fördel, 

x Flickor och pojkars meritvärden har generellt ökat enligt betygssystemet för 

Lgr11 i jämförelse med Lpo94, 

x Könsskillnader i betygsresultat till flickornas fördel har till stor grad bestått, 

x Det finns variation i skillnader och år mellan flickor och pojkar avseende 

underkänt slutbetyg över tid i Askersunds kommun med trenden att något fler 

pojkar får underkända betyg, 

x Samma trend avseende underkänt slutbetyg framkommer oavsett läroplan, 

Lpo94 respektive Lgr11, 
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x Flickor och pojkar har mycket likvärdiga betyg i idrott och hälsa i årskurs 6. I 

årskurs 7 och 8 är skillnaderna något större där pojkarnas vanligast 

förekommande betyg blir högre än flickornas, 

x De ämnen som uppvisar allra störst könsskillnader till flickornas fördel är bild 

och svenska,  

x Könsskillnader mellan flickor och pojkar i årskurs 9 i ämnena bild, engelska, 

idrott och hälsa, matematik och svenska verkar överensstämma med skillnaderna 

som kan upptäckas redan i årskurs 6, 7 och 8.  

6. EGEN REFLEKTION 
Föreliggande studie är ett första steg i att undersöka könsskillnader i betyg. Här kan 

könsskillnader och mönster konstateras. Nästa steg i ledet kan vara att se över 

förklaringsmodeller och undersöka hur dessa relaterar till könsskillnader på den lokala 

nivån. Ett sådant arbete har sin grund i de bestämmelser som finns i läroplanerna, 

skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) och är sammankopplat med 

måluppfyllelse, rätten till utbildning för alla barn och elever, mänskliga rättigheter, 

likabehandling och arbete mot kränkningar. För att utföra ett sådant arbete är ett genus- 

och ett normkritiskt perspektiv lovande då det ur intersektionellt sätt att betrakta utgår 

ifrån flera olika aspekter så som kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet och sexuell 

läggning.  

     Avslutningsvis bör framhållas att vid en studie, som denna, behöver alltid styrkor 

och brister diskuteras för att resultat ska kunna tolkas rättvist och för att fortsatta studier 

ska kunna utvecklas. Det bör beaktas att studiens författare själva är en del av den 

verklighet som undersökts i detta arbete vilket oavsiktligt och omedvetet kan ha 

påverkat resultatet på grund av förförståelse, förväntningar eller förutfattade meningar 

(Andrén, 2011; Gustavsson, 2011). Det är också viktigt att uppmärksamma att statistik 

ger övergripande information som beskriver hela grupper men att det alltid kommer att 

finnas individer som är undantag från de statistiska resultat som redovisas. Med sådan 

statistik som presenteras ovan beskrivs pojkar som en grupp och flickor som en grupp, 

vilket vi måste vara uppmärksamma på (Heikkilä, 2015).    
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intensifierats på nationell och internationell nivå (DEJA, 2009; Jansdotter Samuelsson, 
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inte med avseende på intelligens eller förmåga (SOU 2010:51; Connell & Pearse, 2015).  
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att studera då alla barn har rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011). 

Barnombudsmannen (2015) beskriver att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention 

omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering men trots detta visar statistik att 

det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, speciellt då 

gällande skolresultat och psykisk ohälsa. För att alla barn ska få en likvärdig utbildning 

måste alla utbildande verksamheter, såsom skolan, undersöka, diskutera och analysera 

könsskillnader.  

Enligt undersökningen Max 18 (Barnombudsmannen, 2015) finns det variationer 

i könsskillnader i betyg vilka förefaller vara särskilt varierande för vissa enskilda 

skolämnen. Vidare har uppmärksammats att flickor generellt har högre betyg både i 

grundskolan och i gymnasiet (Figur 1). Därtill kan uppmärksammas att 70 % av 

eleverna med ett meritvärde över 300 poäng är flickor (Skolverket, 2006). Flickor får 

högre betyg och uppnår dessutom högre resultat i prov som mäter kunskapsnivåer. I 

svenska uppnår pojkarna lite drygt 80 % av flickornas prestationer (SOU, 2010:99). 

Generellt får flickor högre betyg i ämnen som är mer grundade i läsförståelse, 

exempelvis samhällsvetenskap och språk.  Betygsskillnaderna i matematik är däremot 

mindre mellan flickor och pojkar (Barnombudsmannen, 2015). I en rapport från 

Skolverket (2006) framkommer det bland annat att pojkar i genomsnitt uppnår 90 % av 

flickornas prestationer.  

Flickors högre betyg kan inte förklaras av den större andelen kvinnliga lärare 

som verkar i skolan, inte heller kan social bakgrund eller etnicitet till fullo förklara 

könsskillnaderna (Skolverket, 2006). Dock framkommer att en viss del av förklaringen 
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kan återfinns i att flickor lägger mer tid på skolarbetet i jämförelse med pojkar. Till 
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Figur 1 De ämnesvisa könsskillnaderna i grundskolan (flickornas betygspoäng minus pojkarnas 
betygspoäng), (Skolverket, 2006).  
 

Tidigare studier på ämnet inom Askersunds kommun, undersökt med den under 

hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan flickor och pojkar i 

kommunen jämfört med riket under tidsperioden 2003 till 2012, överensstämde väl med 

i riket uppvisade resultat (Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det 

genomsnittliga betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens 

flickor jämfört med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % 
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till höstterminen 2016 vilken återigen påvisar liknande resultat (Jöesaar & Weiss, 2017). 

Författarna uppmärksammade att betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar var 

bestående samt att flickor generellt hade högre betyg än pojkar i samtliga ämnen 

förutom idrott och hälsa. Studien undersökte också eventuella skillnader mellan 

betygsmedelvärde i övergången mellan betygssystem, från Lpo94 till Lgr11, och vilka 

indikationer som kunde uppmärksammas gällande könsskillnader i fem utvalda ämnens 

betyg för årskurserna 6, 7 och 8 i kommunen. I resultatet framkom att flickors och 

pojkars meritvärden generellt ökade enligt betygssystemet för Lgr11 i jämförelse med 

Lpo94 och att könsskillnader i betygsresultat till flickornas fördel i stor grad bestått vid 

analys av betygsskillnader i årskurs 9. För att söka efter indikationer på könsskillnader i 

betygsresultat undersöktes flickors och pojkars betyg i årskurserna 6-8 i svenska, 

matematik, engelska, idrott och hälsa samt bild. De ämnen som uppvisade allra störst 

könsskillnader till flickornas fördel för årskurs 6, 7 och 8 var bild och svenska. Vidare 

kunde konstateras att könsskillnader mellan flickor och pojkar i årskurs 9 i skolämnena 

bild, engelska, idrott och hälsa, matematik och svenska förefaller överensstämma med 

skillnaderna som redan kan upptäckas i årskurs 6, 7 och 8. Könsskillnader i betyg för 

idrott och hälsa börjar märkas till pojkarnas fördel först i årskurs 7 för de aktuella 

högstadieeleverna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie avser att undersöka följande frågeställningar: 

x Vilka förklaringsmodeller är aktuella i diskussionen kring könsskillnader mellan 

flickor och pojkar i betyg?  

x För att vidare undersöka könsskillnader i skolprestationer lokalt, vilka 

förklaringar och vilken statistik behöver närmare utforskas? 

2. METOD 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är de metoder som främst används för 

samhällsvetenskaplig forskning och det är forskningsfrågan som är avgörande vid valet 

av forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2009). Aktuell studie använder kvalitativ data 

genom aktuell forskning, teoriunderbyggnad och beskrivning av företeelser (Patel & 

Davidson, 2011). Föreliggande studie kan därmed bäst beskrivas som en metaanalys av 

kvalitativ natur.   
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3. FÖRKLARINGSMODELLER 
Idag ligger problemfokus främst på pojkars lägre prestationer samt ökande 

betygsskillnader mellan flickor och pojkar (Jansdotter Samuelsson, 2008; 

Barnombudsmannen, 2015; Skolverket, 2006). Inom forskningen beskrivs ett antal 

modeller för att förklara dessa skillnader.  

3.1 Skolan har feminiserats 

En relativt vanlig och ofta uppmärksammad teori gällande pojkars lägre betyg i 

jämförelse med flickor är att förskolan och skolan är feminiserad i och med att 

verksamheterna ofta har en mycket större andel kvinnliga än manliga pedagoger, både i 

Sverige men också internationellt (Löfström, 2012). Problematiseringen av det höga 

antalet kvinnor och det låga antalet män i skolan avser oro huruvida den höga andelen 

kvinnor kan resultera i att pojkar inte har några naturliga manliga förebilder, vilket 

anses viktigt för pojkars identitetsutveckling. I och med att det är fler kvinnor än män i 

förskolan och skolan har även frågeställningen lyfts om huruvida kvinnliga lärare 

möjligtvis bedriver en undervisning som bättre passar flickor. 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). I detta sammanhang kan även uppmärksammas forskning som menar att om man 

bortser från antalet kvinnor kan man faktiskt hävda att utvecklingen inom skolans 

verksamhet de senaste decennierna har gått i en maskulin riktning med ett tydligt 

tekniksprång (Löfström, 2012). Denna teknifiering har inte påverkat könsgapet i 

betygsresultat då pojkarnas prestationsnivå inte närmat sig flickornas över samma 

tidsperiod.  

Istället för att fokusera på om skolan är feminiserad, för ”flickvänlig” eller att 

lärarens kön spelar roll borde möjligtvis fokus snarare vara på lärarens egenskaper som 

än mer avgörande. Dock förefaller det finnas vissa belägg för att pojkar generellt 

gynnas av mer traditionell undervisning än individuell samt grupp- och projektorienterat 

arbete (Löfström, 2012). Även ett traditionellt upplägg och organisation av 

undervisning har antagits vara bättre anpassade för flickor och en feminin identitet. 

Exempelvis tros en individualisering av skolan och skolarbetet generellt vara bättre 

anpassat för resursstarka hem och flickor (Barnombudsmannen, 2015). Svårigheterna 

med antagandet att skolan är bättre anpassad för flickor är att man starkt generaliserar 

alla flickor att vara på ett särskilt givet sätt. Vidare kan ifrågasättas om vissa 
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studietekniker och viss organisation verkligen är fördelaktiga för alla flickor. Dessutom 

framkommer synsättet att betrakta alla pojkar som en homogen grupp som gör bättre 
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individuellt och självständigt arbete bättre passar flickor, som generellt är mer 

motiverade och anstränger sig mer än pojkar, kan innebära att flickor som har svårt att 

prestera i en miljö som karakteriseras av en hög grad av icke lärarledd skoltid och 

individuellt arbete glöms bort (SOU, 2010:99).  

Steen Baggø Nielsen (2005) diskuterar i artikeln Argument för och emot manlig 

personal i förskolan den påtalade feminiseringen av förskolan och skolan och berör just 

ämnet manlig personal och frågan om representation och identifiering för pojkar. Baggø 

Nielsen beskriver att det förekommer en sorts hopplöshet i antagandet att förskolan 

aldrig kommer att bli jämställd då den är så kvinnodominerad. Ett sådant antagande är 
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argument ovan antas vara speciella, inte kan visa på några konsistenta mönster som 

skulle sägas vara specifikt manligt. Även Connell och Pearse (2015) ifrågasätter 

argumentet att män och kvinnor skulle vara så pass olika att specifika och konsistenta 

mönster skulle uppstå. Istället menar författarna att män och kvinnor är mer lika än 

olika och att det finns ytterst få olikheter. Connell och Pearse skriver: ”Det är nu 

allmänt accepterat att det inte finns några signifikanta könsskillnader när det gäller 

intelligens” (s. 69) och menar även att det inte finns några belägg för att flickor är mer 
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Nordberg (2005a) antagandet att män och kvinnor uppvisar olikheter och att män 
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behövs för att stå för ett så kallat manligt perspektiv. Manliga pedagoger förväntas 

kompensera för den ojämna könsfördelningen i förskolan samt kompensera för 

avsaknaden av manliga förebilder i hemmet. Vidare, menar Nordberg, antas det att alla 

män har samma syn på jämställdhet, samma intresse för frågor kring jämställdhet samt 

helt enkelt förväntas utmana könsstereotyper genom att endast finnas i verksamheterna. 

Manliga pedagoger förväntas därmed kunna ge barnen något som kvinnliga pedagoger 

inte kan. Återigen upprepas antagandet om att män och kvinnor är mycket olika eller 

helt enkelt varandras motsatser. I sina studier med manliga förskollärare visar Nordberg 

hur olika mäns perspektiv kan vara och utmanar därmed antagandet att män behövs i 

förskolan och skolan för att de har speciella könsbenämnda egenskaper. Vidare 

problematiserar Nordberg med frågorna: Vad innebär det att vara en manlig pedagog? 

Vilket manlighetskoncept förväntas en manlig pedagog praktisera och vad innebär 

egentligen ”ett manligt perspektiv?” Vilka möjliga positioner skapas egentligen för och 

av de manliga pedagogerna som exempelvis träder in på en förskola?  

3.2 Kön, jämställdhet och betyg  

En förklaringsmodell som har diskuterats avser lärarens kön och relaterar till 

betygsättning när det gäller huruvida möjligtvis lärarens eller elevens kön påverkar 

betygsättning (Löfström, 2012). För att undersöka förklaringsmodellen har forskning i 

stort fokuserat på skillnader och likheter i slutbetyg och betyg på nationella prov. 

Undersökningar har även fokuserats på möjliga skillnader i hur lärare behandlar flickor 

och pojkar, samt hur dessa upplever att lärare behandlar och bedömer dem genom 

attitydundersökningar. 

I Skolverkets Attityder till skolan 2015 har lärarnas egna åsikter huruvida de 

behandlar flickor och pojkar olika eller ger dem olika möjligheter undersökts 

(Skolverket, 2016). Även eleverna har tillfrågats om hur de upplever skolan och om 

undervisningen är jämställd eller inte. Enligt undersökningen för lärarna anser nio av tio 

att de lyckas mycket bra eller ganska bra med att ge pojkar och flickor lika goda 

möjligheter och endast en procent av lärarna svarar att de lyckas ganska dåligt eller 

mycket dåligt. Sedan attitydundersökningen 2012 har andelen lärare som anser att deras 

skola lyckas att verka för jämställdhet mellan könen i mycket stor utsträckning eller i 

ganska stor utsträckning ökat till sju av tio lärare samtidigt som endast fyra procent 

anser att deras skola bara lyckas verka för jämställdhet i mycket liten eller ganska liten 

utsträckning. I samma undersökning frågades både lärare och elever om de ansåg att 
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flickor och pojkar blev rättvist behandlade. Eleverna fick frågan om lärarna behandlade 

eleverna rättvist och lärarna blev frågade om skolans arbete med jämställdhet. I årskurs 

6 ansåg sju av tio elever att flickor och pojkar behandlades lika och tre procent ansåg att 

inga lärare behandlade flickor och pojkar rättvist. Bland de äldre eleverna var det fler 

som ansåg at de flesta lärare behandlade flickor och pojkar rättvist vilket även det är en 

ökning från attitydundersökningen 2012. Nästan nio av tio elever ansåg att alla eller de 

flesta lärare behandlade flickor och pojkar rättvist medan fem procent av eleverna ansåg 

att få eller inga lärare behandlade eleverna rättvist.  

 En större andel pojkar än flickor i de lägre åldrarna ansåg att alla lärare var bra 

på att förklara. I de äldre åldrarna ansåg en större andel pojkar än flickor att alla eller de 

allra flesta lärarna tror på eleven och dess förmåga att lära (Skolverket, 2016). Även fler 

pojkar upplevde att de fick det stöd och den hjälp de behövde i undervisningen. Flickor 

är mer kritiska till undervisningen än vad pojkar är och anser inte i lika stor utsträckning 

att de ges utmaningar eller att lärarna får dem intresserade av ett ämne. Flickor anger 

också att de känner större betygsstress än vad pojkar gör. Vidare upplever de sig mer 

stressade på samtliga områden förutom krav och förväntningar från föräldrarna där 

pojkar och flickor rapporterar lika höga nivåer av stress (Skolverket, 2016). 

Brålin Låftman & Modin (2012) fann i sin studie av 8456 niondeklassare att 

flickorna generellt fick högre betyg, var mer motiverade till skolarbete och tyckte bättre 

om skolan men att de samtidigt upplevde större press i relation till undervisningen. 

Flickorna upplevde också större emotionell stöttning från lärare än vad pojkarna gjorde. 

Pojkarna å andra sidan ansåg att de fick mer praktisk hjälp och mer uppmuntrande och 

uppskattande stöd. Vidare framhålls att det är värdefullt att kartlägga upplevelsen av 

stöd som eleverna känner från lärare. Vidare bör i detta sammanhang uppmärksammas 

att i Brålin Låftman och Modins resultat framkom att stöd från läraren var 

sammankopplat med bättre hälsa hos eleverna.  

Forskning har funnit skillnader i hur pojkar och flickor behandlas och exempel 

ges av Heikkilä (2015) i Lärande i förskola och skola där hon genom att belysa olika 

situationer i förskolan och skolan visar på hur flickor och pojkar behandlas olika. Här 

kan nämnas situationer där pojkar och flickor fick könsstereotypa huvudbonader i 

presentationen av barnen på en förskola, hur pojkar och flickors förväntas ta med sig 

olika nyheter till skolan, att pojkar och flickor får olika mycket utrymme och hur 

pojkars och flickors medhavda leksaker värderas olika samt hur pojkarna tillåts att 

förminska flickornas saker.  
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Skolverkets rapport från 2006 undersöker huruvida lärarens kön påverkar 

betygsättning och drar slutsatsen att det inte går att hitta något samband mellan lärarens 

kön och differensen mellan könen i den aktuella undersökningen (Skolverket, 2006). 

Rapporten diskuterar även att det inte finns någon märkbar skillnad i könsskillnader 

mellan pojkar och flickor i de skolor som har 30 till 60 % kvinnliga lärare i jämförelse 

med motsvarande skolor där andelen är 80 till 100 %. Inte heller kan könsskillnaderna 

förklaras i jämförelse med de uppvisade skillnaderna mellan flickors och pojkars 

resultat i gymnasieskolan där andelen manliga lärare och kvinnliga lärare är jämnare än 

i grundskolan. En vidare förklaring skulle istället kunna vara lärares behörighet och 

utbildning då andelen lärare varierar ämnesvis vilket även framkommer i Skolverkets 

analys av lärarsituationen 2004. Undersökningen visade att det finns en något högre 

andel obehöriga lärare inom språkämnena och praktisk-estetiska ämnen, områden där 

könsskillnaderna i betygsresultat traditionellt har varit något större till flickors fördel. 
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skola och vuxenutbildning för 2016/2017 att tyska, svenska och matematik är de ämnen 

med högst andel behöriga lärare i grundskolan medan den lägsta genomsnittliga andelen 

lärare med behörighet undervisar i spanska, svenska som andraspråk och hem- och 

konsumentkunskap. Undersökningen från 2016/2017 visade alltså på både hög och låg 

andel behöriga lärare i ämnen (språk och svenska) som anses traditionellt feminina.   

 Könstillhörighet i förhållande till betygsresultat har diskuterats som en möjlig 

förklaring till de uppmärksammade könsskillnaderna avseende betyg. Nationella 

provresultat har undersökts i och med att proven i årskurs 9 är obligatoriska och ska 

fungera som ett stöd för likvärdig betygsättning. Dock bör i sammanhanget 

uppmärksammas att nationella provresultat inte enkom styr betygsättningen av enskilda 
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skolan, exempelvis social kompetens, uppförande, goda värderingar och personlig 

utveckling (SOU 2010:51). Resultaten av Skolverkets (2006) undersökning 

Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval visade att pojkar är i majoritet av de 

elever som tilldelas ett slutbetyg som är lägre än provbetyget. Utav de elever som fick 

ett lägre slutbetyg än ämnesbetyg i matematik var 62 % pojkar. I svenska var andelen 

pojkar 57 % och i engelska var andelen pojkar 65 %. När det gällde elever som 

tilldelades ett betyg som låg över deras resultat på ämnesprovet var majoriteten i 
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samtliga ämnen flickor och störst skillnad registrerades i ämnet engelska där 62 % av 

eleverna som fick ett högre slutbetyg än betyg på ämnesprovet var flickor (Figur 2). 

Vad som måste tas i beaktning är även det faktum att en stor majoritet av eleverna får 

samma slutbetyg som resultat på ämnesprovet. Enligt Skolverkets senaste resultat 

(2017b) kan konstateras att det inte går att säkerställa några klara tendenser om utfall; 

det varierar mellan olika skolenheter. Det finns skolor med stora skillnader och de med i 

princip inga skillnader alls. 

 

 
Figur 2 Fördelning av pojkars och flickors slutbetyg i förhållande till provresultat på nationella prov, 
(Skolverket, 2006).  
 

3.3  Pojkar mognar senare än flickor 

Att pojkar generellt utvecklas senare än flickor kan vara en förklaring till 

könsskillnaderna i skolprestation (Jansdotter Samuelsson, 2008; Skolverket 2006). 

Resonemanget 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). Det har även uppmärksammats skillnader 

mellan flickor och pojkar gällande kognitiv funktion, emotionell reglering och 

mognadstakt (Ingvar, 2010; DEJA, 2010). Pojkarnas språkliga, sociala och finmotoriska 

förmåga 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 
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fulla potential måste skillnaderna i skolprestationer tas på allvar. Om detta inte sker 

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

 Skolverkets (2006) undersökning Könsskillnader i måluppfyllelse och 

utbildningsval undersökte mognadshypotesen tillsammans med betygsstatistik. I ett 

försök att särskilja potentiella skillnader som påverkar betygsresultat från mognad som 

en förklaring, exempelvis genom att ta hänsyn till socioekonomiskt ursprung, 

kontrollerades gruppen som studerades. Kontrollgruppen utgjordes av pojkar födda i 

januari och flickor födda i december samma år och samtliga elever hade gått i skolan 

lika länge. Elevernas socioekonomiska profil var i stort identisk med lika hög andel av 

eleverna som hade välutbildade föräldrar. Studien omfattade ett stort antal elever och 

flera grupper. Resultaten av studien visade på att ungefär 30 % av skillnaderna i resultat 

och betyg försvinner när pojkarnas biologiska ålder i ett experiment tillåts öka med ett 

år (Figur 3). I den aktuella studien fann man stöd för mognadshypotesen men liknande 

jämförelse gjordes inte inom könsgrupperna, vilket antagligen också hade lett till 

skillnader.  

 Svårigheterna med mognadshypotesen gäller det faktum att pojkarna inte alltid 

senare i livet verkar komma ikapp flickorna. Mognadseffekten kan inte förklara hela 

skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar vilket visas i det faktum att 
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flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 
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samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 
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Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 
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fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
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Figur 3 Jämförelse av betygsskillnad mellan kontrollgrupp och totalpopulation (i kontrollgruppen är 
pojkarna ca ett år äldre), (Skolverket, 2006).  
 

3.3 Tuffa killar pluggar inte – antiplugg och maskulina normer 

Begreppet genus initierades för att beskriva hur maskulinitet och femininitet ”görs” och 

skapas relationellt och i sociala sammanhang (Hedlin, 2011). Man kan inte förstå genus 

utan att maskulinitet och femininitet jämförs och ställs mot varandra. Begreppet genus 

används för att beskriva att uppvisandet av maskulinitet och femininitet är föränderligt, 

socialt reglerat och ständigt pågående. Det finns även överordnade och underordnade 

hierarkier inom ”manlighet” och inom ”kvinnlighet” (Nordberg, 2012b). Genus och kön 

är nära sammankopplat då genus speglas i vilket biologiskt kön vi har och normer och 

uppfattningar om vad som är korrekt beteende varierar beroende på om en person anses 
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exempelvis beröra hur vi ska bete oss, hur vi ska klä oss, på vilket sätt vi ska prata och 

mycket mer (Svaleryd, 2005). Ett normkritiskt perspektiv undersöker och utmanar dessa 
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människor (Martinsson & Reimers, 2014). Undersökningar i skolmiljö har visat att 

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 4.   

1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 

Jöesaar & Weiss, 2017-02-10 4.   

1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 



62

Weiss & Jöesaar 2017-05-02 14.   

pojkar i större utsträckning än flickor använder skällsord så som ”bög”, ”hora” eller 

”kärring” för att tillrättavisa och feminisera andra pojkar och för att klättra i status eller 

framställa andra människor som mindre värda (Pascoe, 2007; Connell & Pearse, 2015; 

SOU, 2010:99). Studier har även fastställt att det finns normer gällande vilka ämnen 

som anses feminina eller mer maskulina (SOU 2010:53). Det finns därmed normer som 

i förlängningen leder till att personer missgynnas eller missgynnar andra. En sådan 

norm, ”antipluggkulturen” hos pojkar, har lyfts fram som en förklaring till 

könsskillnaderna i betyg mellan pojkar och flickor.  

Åsikter framförs även att pojkar till följd av den rådande könsmaktsordningen i 

samhället inte tror att de behöver jobba lika hårt i skolan. Flertalet studier finner också 

att pojkar överskattar sina förmågor, skattar sina prestationer högre än vad flickor gör 

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

(Skolverket, 2006; Jansdotter Samuelsson, 2008; Girard och Pinar, 2009). Vidare 

framkommer studier som visar att flickor ligger steget före i sin planering inför 

framtiden och att flickor presterar bättre därför att de anstränger sig mer än pojkar 

(Löfström, 2010). De lägger ner mer tid, arbete och engagemang i skolarbetet 

(Skolverket, 2016) vilket resulterar i högre resultat än för pojkar (DEJA, 2009). I SOU 

2010:51 beskrivs även att pojkar i större utsträckning uttalar att deras låga prestationer 

har att göra med utomstående faktorer medan flickor till stor del lägger mer skuld på sig 

själva. Detta fenomen är både positivt och negativt då pojkar kan må bra av att inte var 

så självkritiska samtidigt som de överskattar sin egen förmåga och inte ser sin del i 

exempelvis ett lågt betyg. Jansdotter Samuelsson (2008) argumenterar att det i skolans 

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

feminint att vara duktig. För att påvisa och upprätthålla sin manlighet skapar därför 

pojkarna en antipluggkultur med en möjlig konsekvens att man som pojke inte 

anstränger sig lika mycket i skolan.  

Att pojkar inte anstränger sig lika mycket i skolan och att flickor ägnar mer tid åt 

skolarbetet har tidigare nämnts och till detta kommer, enligt Skolverkets (2016) 

Attityder till skolan 2015, att stressen bland eleverna har ökat betydligt mer bland 

flickor än vad den har gjort för pojkar. Det som främst stressar är läxor, prov och egna 

krav. Att flickor rapporterar ökad stress kan kopplas till deras generellt större 

engagemang i skolan och att det verkar spela större roll för flickor hur det går för dem i 

skolan. Pojkar betraktar även språk och litteratur som feminina ämnen vilket kolliderar 

med normerna för manlighet som direkt motsats till kvinnlighet. Den traditionella 
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ideologin avseende manlighet hindrar därmed pojkar från att vilja göra bra ifrån sig 
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könsskillnader i betygsresultat till föräldrars utbildning då det finns ämnesvisa 

skillnader för elever med olika socioekonomiska bakgrunder (Skolverket, 2006). 

Resultatskillnaden för elever med högutbildade föräldrar och lågutbildade föräldrar är 

inte lika stor i alla ämnen. Könsskillnaderna i svenska verkar till större del vara mellan 

pojkar och flickor trots föräldrarnas utbildningsbakgrund. I ämnena naturvetenskap och 

matematik är skillnaderna mycket mindre. Andra studier har funnit att pojkar som grupp 

presterar sämre i svenska än flickor som grupp och att betygsskillnaden är större i 

svenska än i många andra ämnen. En god läsfärdighet går hand i hand med goda 

skolprestationer över lag och är viktig för skolframgång varpå pojkars sämre resultat i 

svenska är bekymmersamt (DEJA, 2010). 

Nedan återfinns Skolverkets (2006) statistik avseende meritvärdet för elever födda 

1982 uppdelade efter mammans utbildning, från förgymnasial utbildning till 

forskarutbildning (Figur 4). Elevernas meritvärden, både för flickor och för pojkar, 

stiger i och med mammans högre utbildning. Däremot består könsskillnaderna i 

meritvärde mellan gruppen flickor och gruppen pojkar. Det förefaller därmed finnas ett 

samband med mammans utbildning och elevens högre meritvärde, samtidigt som 

könsskillnaderna mellan flickor och pojkar består. 

 

 
Figur 4 Meritvärdet för elever födda 1982 uppdelade efter mammans utbildning (Skolverket, 2006). 
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Andra möjligheter till föräldrars påverkan på sina barns betyg har lagts fram av  

Löfström (2012) som menar att alltför täta skiften av betygssystem eller okunskap kring 

betygssystemet kan påverka föräldrars engagemang för sina barns skolarbete och 

därmed påverka barnens skolarbete genom negativa attityder eller brist på förståelse 

från föräldrarnas sida. Enligt denna studies egen tidigare undersökning (Jöesaar & 

Weiss, 2017) uppmärksammades att betygssystemen hade påverkan på elevernas betyg 

då betygsmedelvärdet ökade från läsåret 2011/2012 då det nya betygssystemet (Lgr 11) 

infördes och betygsskalan ändrades från 3-skalig till 6-skalig. Ökningen i 

betygsmedelvärde ökade för både flickor och pojkar. Möjligtvis kan därmed påvisas att 

olika betygssystem påverkar elevernas betygsresultat och att föräldrarnas förståelse för 

betygssystemen är viktig.  

4. DISKUSSION 
Föreliggande studie, en kvalitativ metaanalys, har utforskat olika förklaringsmodeller 

gällande könsskillnader i betygsresultat mellan flickor och pojkar för att överskåda de 

teorier som försöker förklara varför pojkar och flickors betygsresultat skiljs åt och 

varierar mellan olika skolämnen. Även om det framkommer att flickors betygsförsteg 

finns på alla prestationsnivåer (Skolverket 2006; SOU 2010:51) kan kön inte förklara 

skillnaderna i betygsresultat mellan flickor och pojkar. Ett flertal faktorer har 

framhållits som inflytelserika i sökandet efter möjliga förklaringar till könsskillnaderna 

i betyg mellan flickor och pojkar. I föreliggande studie framhålls följande 

förklaringsmodeller: feminiseringen av skolan och lärarens kön, jämställdhet, kön och 

betygsättning, att pojkar mognar senare än flickor, antipluggkultur och normer, samt 

social bakgrund. I sammanhanget bör noteras att Skolverket (2006) framhåller att 

forskningen övergår från att betona individuella förklaringsmodeller till fördel för ett 

mer komplext betraktelsesätt med samverkan mellan individ och kontext.  

 I föreliggande studie framkommer att olika förklaringsmodeller kan användas i 

sökandet efter en ökad förståelse av skillnader i betygsresultat mellan flickor och 

pojkar. En god kunskap över den lokala verksamheten behövs för att kunna tolka och 

förklara den aktuella kommunen resultat. I sökandet efter en vidare förståelse av 

könsskillnaderna i betygsresultat i aktuell kommun har studiens författare tidigare 

kartlagt potentiella betygsskillnader mellan flickor och pojkar i årskurs 9 samt sökt och 

identifierat betygsmönster för årskurserna 6, 7, och 8. Föreliggande studie har bidragit 

med en översikt över olika förklaringsmodeller samt identifierat vilka som kan ge en 
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5. SLUTSATSER 
Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras: 

x  Ett antal studier framhåller olika förklaringsmodeller vilka finner stöd i sina 

teorier gällande könsskillnader i betyg mellan pojkar och flickor.  

x Forskningen har allt mer övergett betoningen på individuella förklaringar till 

fördel för ett betraktelsesätt som betonar en komplexitet där flertalet 

förklaringar samverkar i sammanhanget mellan individ och kontext. 

x En fortsatt kartläggning krävs utifrån den lokala kommunens förutsättningar. 

Samtliga förklaringsmodeller bör undersökas vidare med olika verktyg i 

avsikt att kvalitetssäkra skolans uppdrag om allas rätt till en likvärdig 

utbildning. 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
Förklaringsmodeller för skillnader mellan flickor och pojkar avseende måluppfyllelse och 

betyg, till flickornas fördel, grundar sig på ett antal olika faktorer baserade på eventuella 

skillnader mellan grupperna såsom mognad eller att skolan är bättre lämpad för flickor. 

Aktuell forskning påvisar dock ingen skillnad mellan flickors och pojkars intelligens eller 

förmåga som förklarar könsskillnaderna avseende betygsresultat (Wernersson, 2010; 

Connell & Pearse, 2015).  

De existerande könsskillnaderna i betyg och resultat mellan flickor och pojkar är 

angeläget att studera då alla barn har rätt till en likvärdig utbildning vilket är en tydlig del 

av skolans jämlikhetsuppdrag. Jämlikhetsuppdraget finns inskrivet i skollag och läroplaner. 

Ett av regeringens nationella jämställdhetsmål behandlar utbildning och uttrycker att 

flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor gällande studieval, utbildning och 

personlig utveckling. Skolverket har tagit fram en mall för systematiskt jämställdhetsarbete 

och uttrycker vikten av ett systematiskt arbete (Skolverket, 2017). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) vittnar om hur viktigt jämställdhetsarbetet 

är och planerar eller lyfter följande insatser: 

x Att främja ett normkritiskt arbete på skolor för att skapa tryggare skolmiljö och höja 

pojkars (och flickors) skolresultat, 

x Att stödja en studie- och yrkesvägledning som utmanar föreställningar om vilka 

utbildningar och yrken som killar och tjejer ska välja, 

x Att arbeta våldsförebyggande i förskolan och skolan. 

Barnombudsmannen (2015) beskriver att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention 

omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Dock påvisas i samma rapport en 

statistisk skillnad mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, speciellt med avseende 

på skolresultat och psykisk ohälsa. För att försäkra att alla barn får en likvärdig utbildning 

behöver könsskillnader i utbildningen systematiskt undersökas, analyseras och diskuteras. 

Skolverket (2017) bidrar med råd inför sådant systematiskt arbete och menar att 

jämställdheten i skolan kan analyseras med frågor så som: Vilka skillnader i resultat finns 

det mellan flickor och pojkar när det gäller betyg, olika skolämnen och nationella prov? 
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Finns det skillnader i hur flickor och pojkar upplever skolan när det till exempel gäller 

motivation, trygghet och trivsel? samt Hur kan eventuella skillnader förstås?  

SKL:s Öppna jämförelser (2016) beskriver de nyckeltal som används för att undersöka 

kommuners jämställdhet. Nyckeltalen relaterar bland annat till skolornas utbildning i 

antalet elever som klarat alla delar av nationella prov, trygghet i skolan och 

könsnormbrytande val till gymnasiet (Tabell 1). Därmed framhålls att det är betydelsefullt 

att skolan arbetar med jämställdhet och normer samt analys av könsuppdelad statistik. SKL 

(2016) beskriver jämställdhet som ”… en fråga om hur makt, möjligheter och resurser 

fördelas beroende på kön” (s. 12). 
 
Tabell 1 
Nyckeltal för att undersöka kommuners jämställdhet (SKL Öppna jämförelser, 2016) 

 

 

1.1 Könsuppdelad statistik i kommunen 

Föreliggande studie är nummer tre i en serie fördjupningar vilka avser undersöka 

betygsskillnader mellan pojkar och flickor i Askersunds kommun. Den första studien 

kartlade könsskillnader i betyg genom frågeställningarna: Vad visar en kartläggning av 

flickors och pojkars betyg i den aktuella kommunen? Hur förhåller sig möjliga skillnader 

mellan flickors och pojkars slutbetyg för Askersunds kommun och riksdata över tid utifrån 

Lpo94 respektive Lgr11? Hur förhåller sig möjliga skillnader mellan flickor och pojkar 

avseende underkänt slutbetyg över tid i Askersunds kommun? Vilka indikationer kan 
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uppmärksammas avseende könsskillnader i nuvarande betyg i årskurs 6, 7 och 8 i 

Askersunds kommun (svenska, engelska, matematik, bild och idrott). Resultaten visade att 

flickor hade högre betygsmedelvärde än pojkar i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa i 

årskurs 9 och att könsskillnaderna bestod över tid. Vidare uppmärksammades att både 

flickors och pojkars meritvärden ökat med övergången från Lpo94 till Lgr11. Fem ämnen 

undersöktes i årskurserna 6-8 efter mönster gällande betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar (svenska, bild, engelska, matematik samt idrott och hälsa). Resultaten visade att 

betygsskillnaderna varierade men var stora till flickors fördel i ämnena svenska och bild. I 

matematik och engelska var könsskillnaderna i resultat små till flickornas fördel och i 

idrott och hälsa var dessa i resultat små till pojkarnas fördel, dock inte gällande årskurs 6 

(Jöesaar & Weiss, 2017).  

I den andra studien undersöktes förklaringsmodeller gällande könsskillnaderna mellan 

flickor och pojkar avseende skolresultat och betyg. Studien utgick från frågeställningarna: 

Vilka förklaringsmodeller är aktuella i diskussionen kring könsskillnader mellan flickor 

och pojkar i betyg och för att vidare undersöka könsskillnader i skolprestationer lokalt, 

vilka förklaringar och vilken statistik behöver närmare utforskas? De modeller som 

undersöktes var: skolan har feminiserats, pojkar mognar senare än flickor, tuffa killar 

pluggar inte, kön, betygsättning och lärarens kön, samt social bakgrund.  

Sammanfattningsvis framkom i den andra studien olika förklaringsmodeller gällande 

könsskillnader i betyg mellan pojkar och flickor. Forskningen fokuserar allt mer på ett 

komplext betraktelsesätt med ett flertal förklaringar som samverkar i sammanhanget 

mellan individ och kontext och därmed med en minskad betoning på individuella 

förklaringar. I och med det behövs fortsatta kartläggningar utifrån den lokala kommunens 

förutsättningar där samtliga förklaringsmodeller från tidigare studie bör undersökas vidare 

(Weiss & Jöesaar, 2017).  

Vikten av att finna rätt förklaringsmodeller beskriver Ingvar på följande sätt: ”En 

förutsättning för att sätta in effektiva åtgärder för att skolan skall kunna minska 

skillnaderna mellan könen är att ha en adekvat förklaringsmodell till varför skillnaderna 

uppkommer” (SOU 2010:52, s. 7). Ingvar menar vidare att skillnader mellan flickor och 
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pojkar kan hanteras på olika sätt men att hanteringen alltid bör relatera till orsaken till de 

skillnader som observeras eller hur man förstår orsaken till observerade skillnader.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie avser att undersöka följande frågeställning: 

x Hur ser den könsuppdelade statistiken ut avseende elevfrånvaro i kommunen?  

 

2. METOD 

Studiens data är av kvantitativ natur och undersökningarna utgår från fokus på 

elevfrånvaro i skolan. Data är taget ur lärplattformen InfoMentor gällande elevfrånvaro. 

Information om elevfrånvaro identifieras endast på gruppnivå utifrån könstillhörighet eller 

via ålder genom uppdelning av årskurser. Ingen identifierbar data användes för den 

föreliggande studien och därmed kan inte heller några enskilda individer framgå utifrån 

den. Studien uppmärksammar endast antal elever och framträdande mönster. 

 

3. ELEVFRÅNVARO 

Skolinspektionen (2016a) finner att ogiltig upprepad ströfrånvaro är betydligt vanligare i 

de högre årskurserna jämfört med de lägre. Drygt 43 av 1 000 elever i årskurs 7–9 

rapporterades ha varit upprepat ströfrånvarande i jämförelse med cirka 7 av 1 000 elever i 

årskurs 1–6. Den upprepade ströfrånvaron är något högre bland pojkar i jämförelse med 

flickor i samtliga årskurser. Ungefär 20 pojkar i jämförelse med 16 flickor av 1 000 elever 

rapporterades ha ogiltig upprepad ströfrånvaro (Tabell 2). Det finns även forskning som 

visar att flickor har högre betyg än pojkar i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa 

(Wernersson 2010; DEJA, 2009; Skolverket, 2006; SOU, 2010:99) och det är därmed av 

intresse att undersöka eventuellt samband mellan frånvaro och betyg och huruvida det 

finns könsskillnader gällande elevfrånvaro med utgångspunkt från studiens utvalda 

kommun. 
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Tabell 2 
Andel flickor och pojkar med upprepad ogiltig ströfrånvaro, uppdelat på årskurser (Skolinspektionen, 
2016a). Statistiken avser riket. 

 

 
3.1 Lokal verksamhetsbild av frånvaro 

Vid Askersunds kommuns barn- och utbildningsförvaltning bedrivs ett systematiskt arbete 

gällande elevfrånvaro för att dels minska frånvaron men även att stötta elever med 

omfattande frånvaro. Rutiner vid elevfrånvaro presenteras i kommunens Handlingsplan vid 

frånvaro - Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds 

kommuns förskolor och grundskolor. I nämnda handlingsplan finns också dokumenterat 

kommunens aktuella handlingsplan och insatstrappa vid elevfrånvaro. Elevernas frånvaro 

registreras dagligen av den aktuella läraren vid varje skollektion och regelbundna 

rapporteringar sker till barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och 

utbildningsnämnden. Ett av förvaltningens utvecklingsområden är arbetet kring omfattande 

elevfrånvaro med analys, gemensam fortbildning, kommunövergripande rutiner samt 

samarbete med andra förvaltningar och verksamheter. Då genusperspektivet ej tagits med i 

tidigare analyser är det av stort intresse att undersöka om elevfrånvaron skiljer sig mellan 

flickor och pojkar samt vidare om frånvaron kan kopplas till betygsresultat och 

måluppfyllelse.   
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När elever i kommunens verksamheter har frånvaro som oroar, definierad som frånvaro 

i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot 

utbildningens mål, inleds ett antal steg för att komma till rätta med frånvaron. Detta 

omfattar all frånvaro, det vill säga giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och 

upprepad frånvaro (SOU 2016:94). De flesta elever har relativt låg frånvaro, vissa elever 

har ingen frånvaro, medan andra elever har en omfattande frånvaro. Elever med 

omfattande frånvaro (ELOF) är elever som har en frånvaro som betyder att de sällan eller 

mycket sällan är i skolan. Dessa elever utgör ingen homogen grupp utan andel frånvaro 

och orsak till frånvaro varierar inom gruppen och både flickor och pojkar har observerats 

inom gruppen elever med omfattande frånvaro. Forskning har dock funnit gemensamma 

faktorer som påverkar skolfrånvaron negativt, så som bland annat kränkningar, trakasserier 

och mobbning, normbrytande beteende, ströfrånvaro och högre frånvaro i vissa ämnen 

(Skolinspektionen, 2016b; Skolverket, 2012; SOU 2016:94). Tidigare analyser gällande 

elever med omfattande frånvaro inom kommunen har visat att både flickor och pojkar har 

funnits bland de elever som har omfattande frånvaro. Omfattande frånvaro har funnits hos 

elever i låg-, mellan- och högstadiet med störst omfattning på högstadiet.  

En könsuppdelad analys av elevfrånvaron för högstadieeleverna (åk 6-9) under 

höstterminen 2016 visade att totalt 7.2 % av skolans pojkar hade en frånvaro som översteg 

20 % (den gräns som då användes för att definiera oroande frånvaro medan definitionen 

ovan, från SOU 2016:94 nu används) medan 6.1 % av flickorna hade en frånvaro som 

översteg 20 %. Data påvisar en tydligt högre frånvaro och lägre betyg för pojkarna jämfört 

flickorna, något som möjligen kan vara av intresse för förklaringarna till könsskillnaderna i 

betyg. Vidare framgick av analysen att det förefaller finnas ett samband mellan högre 

frånvaro och lägre måluppfyllelse (Tabell 3). Resultaten visade att elever med frånvaro 

över 20 % i större utsträckning hade F i fler än tre ämnen jämfört med elever med lägre 

procentuell frånvaro. Undersökningen om elevers frånvaro i procent kopplat till 

måluppfyllelse gjordes med samma data som verksamhetens analys av elevfrånvaro för 

högstadieeleverna (6-9) under höstterminen 2016. 
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Tabell 3  
Antal F och procentuell frånvaro för elever i åk 6-9 (ht 2016). Statistiken avser kommunen.  

 

Analysen visar att sammanlagt 74 elever i årskurserna 6-9 hade ett eller flera F. Av 

dessa hade 26 % av eleverna över 20 % skolfrånvaro. Elever med ett eller flera F återfanns 

i samtliga frånvarokategorier men den största gruppen av elever som inte nådde målen 

hade en omfattande frånvaro med minst 20 %. I analysen verkar det inte finns något 

samband mellan frånvaro och de elever som hade F i ett ämne, förslagsvis kan det vara så 

att bekymmer att nå betyg i ett ämne handlar om specifika svårigheter och inte med 

enkelhet kan kopplas till frånvaro. Inte heller framkommer stöd för det faktum att antalet F 

upp till ”F i tre ämnen” påverkas negativt av skolfrånvaron. Däremot är det tydligt att det 

finns en koppling mellan ”F i fler än tre ämnen” och elevfrånvaro när betygsutfallet och 

frånvaron undersöks utifrån information från höstterminen 2016.     

Analys av elevfrånvaro kopplat till betyg för eleverna i årskurs 9 med slutbetyg för 

vårterminen 2017 (sammanlagt 102 elever, varav 50 flickor och 52 pojkar) visade att totalt 

15 pojkar och 3 flickor fick ett eller flera F. Pojkarnas antal F varierade mellan 1 F till 6 F. 

Samtliga pojkar utom en hade ogiltig frånvaro mellan 0.1-6 %. Den ogiltiga frånvaron var 

inte så hög som förväntat men däremot var pojkarnas giltiga frånvaro högre. 2 av de 15 

0-5 % 5-10 % 10-15 % 15-20 % Över 20 %

F i ett ämne F i 1-3 ämnen F i fler än tre ämnen
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pojkarna med F i betyg hade ingen hög giltig frånvaro men resterande 13 pojkar hade giltig 

frånvaro mellan 5.5 – 38.5 %. Snittet låg på 16.45 % giltig frånvaro för pojkarna med ett 

eller flera F. Genom analysen fann författarna att tre flickor hade ett eller flera F. Samtliga 

flickor hade ogiltig frånvaro som varierade mellan 1 % till 15 % (högre än pojkarnas 

ogiltiga frånvaro men mätt på endast tre elever). Flickornas genomsnittliga giltiga frånvaro 

var 11. 86 %. Analysen visar att elever som hade ogiltig frånvaro hade i snitt en giltig 

frånvaro på 11.99 % och elever som inte hade någon registrerad ogiltig elevfrånvaro hade 

en genomsnittlig frånvaro på 6.70 %.  

Tillsammans med analysen av betyg och frånvaro utfördes även en kartläggning av 

pojkars och flickors frånvaro från tidigare terminer (Tabell 4-8). Här avses frånvaro mätt 

vid ett tillfälle under terminen och reflekterar ogiltig frånvaro, både upprepad eller 

frånvaro vid enstaka tillfällen.  

Tabell 4  
Antal elever med ogiltig frånvaro ht 2015 (data saknas för åk 6). Statistiken avser kommunen.  

 

Resultat av elevfrånvaron höstterminen 2015 visade att pojkarna hade högre ogiltig 

frånvaro än flickorna och att frånvaron ökade ju äldre eleverna var. Data för åk 6 saknades 

vid genomlysningen av elevfrånvaro för höstterminen 2015.  
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Tabell 5  
Antal elever med ogiltig frånvaro vt 2016. Statistiken avser kommunen. 

 

Resultat av elevfrånvaron för vårterminen 2016 (Tabell 5) innefattade samtliga 

årskurser och pojkarna hade högre frånvaro än flickorna i årskurserna 6, 7 och 8 medan 

flickorna hade högre frånvaro i årskurs 9. Här framkommer inte samma tydliga uppgång i 

frånvaro för de äldre eleverna utan resultatet varierade med relativt stor frånvaro i årskurs 

6.  

Tabell 6  
Antal elever med ogiltig frånvaro ht 2016. Statistiken avser kommunen. 
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Gällande elevfrånvaron för årskurserna 6-9 för höstterminen 2016 (Tabell 6) var 

resultaten åter varierande. Pojkarna hade högre frånvaro än flickorna i samtliga årskurser 

förutom årskurs 8 och störst frånvaro har elever i årskurs 9. 

 
Tabell 7  
Antal elever med ogiltig frånvaro vt 2017. Statistiken avser kommunen. 

 

Undersökningen av elevfrånvaro för årskurserna 6-9 under vårterminen 2017 (Tabell 7) 

visade också den på ett varierat resultat mellan årskurserna. I samtliga årskurser hade 

pojkarna högre frånvaro än flickorna.  

Tabell 8  
Antal elever med ogiltig frånvaro ht 2017. Statistiken avser kommunen. 
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Elevfrånvaron för höstterminen 2017 (Tabell 8) visade jämna resultat för pojkarna 

ogiltig frånvaro mellan årskurserna. Frånvaro mellan flickor och pojkar är jämförbar i 

årskurs 7 med större variationer i övriga årskurserna.  

En analys av den sammanlagda ogiltiga frånvaron för årskurs 6-9 från höstterminen 

2015 till höstterminen 2017 visar på varierade resultat för årskurserna och mellan könen. 

Pojkarna har generellt högre ogiltig frånvaro än flickorna och pojkarnas frånvaro är allra 

högst i årskurs 9. Noterbart är också, med undantag för höstterminen 2017, att pojkarna i 

årskurs 6 uppvisar ökande frånvaro och att pojkarna i årskurs 8 generellt uppvisar en 

minskad frånvaro. Flickorna i årskurs 6 uppvisar likt pojkarna en stigande frånvaro i 

årskurs 6, med undantag för höstterminen 2017 medan flickorna i årskurs 8 visar på en 

nedgång i frånvaro de senaste terminerna samt en tydlig nedgång i ogiltig frånvaro för 

flickorna i årskurs 9 över tid.  

 
Tabell 9  
Elever i procent som svarar att de brukar skolka. Statistiken avser kommunen. 

 

Tabell 9 visar statistik gällande kommunens högstadieskola från undersökningen Liv & 

Hälsa Ung för åren 2014 och 2017. Undersökningen från 2014 visar jämna resultat för 

flickor och pojkar medan resultaten från 2017 visar att pojkarna i årskurs 9 till större del än 

r  r  Fli r  Fli r  

2-3 r m n  1 r ve  fler  r ve   
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flickor svarar att de brukar skolka medan fler flickor än pojkar i årskurs 7 svarar att de 

brukar skolka.  

Tidigare analys visar att de elever i årskurs 9 som inte hade någon registrerad ogiltig 

elevfrånvaro hade en genomsnittliga frånvaro på 6.70 %. Av intresse är därmed att 

undersöka den giltiga frånvaron hos eleverna i de lägre årskurserna 1-5 för att söka 

mönster där. Ingen ogiltig frånvaro rapporterades i de lägre åldrarna så frågeställningen 

infattade därför giltig frånvaro med tankar kring ifall det fanns någon könsskillnad i den 

giltiga frånvaron samt någon märkbar skillnad mellan årskurserna.  
 
Tabell 10 
Genomsnittlig giltig frånvaro för pojkar och flickor i åk 1-5 vt 2016. Statistiken avser kommunen. 

 

Tabell 10 visar den genomsnittliga frånvaron för pojkar och flickor i årskurserna 1-5. 

Tabellens kolumner visar könsuppdelad statistik för åk 1-5 samt den sammanlagda 

statistiken baserad på kön. I tabellen framkommer att resultaten varierar både baserat på 

kön och på årskurs. Den genomsnittliga frånvaron för flickor och pojkar ligger mellan 

5,12–7,81 %. Inga tydliga mönster baserat på kön framgår från resultaten för eleverna i 

årskurserna 1-5. Elevernas frånvaro är relativt stabil över årskurserna och elevernas 

frånvaro är jämförbar med frånvaron för eleverna som inte hade någon registrerad ogiltig 

elevfrånvaro i årskurs 9 vilket var 6,70 %. 
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3.1.1 Frånvaro från nationella prov 

Genomlysningen för vårterminen 2017 gällande de nationella proven för åk 3, 6 och 9, 

diskuterades i Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat 2017 

(Jöesaar, 2017) och där angavs antalet flickor och pojkar som deltar vid de nationella 

provtillfällena. En analys utifrån könsskillnader visade generellt att fler flickor än pojkar 

deltog vid provtillfällena. Data för årskurs 3 i engelska saknas men med data som finns 

tillgänglig kan noteras att det generellt är fler pojkar än flickor som inte deltar i de 

nationella proven med undantag för flickor och pojkar i åk 9 i svenska där 0,5 % fler 

flickor än pojkar är frånvarande. Anledningarna till detta kan vara ett flertal och flickors 

och pojkars deltagande i de nationella proven behöver fortsatt undersökas i och med den 

negativa kopplingen mellan frånvaro och betyg.   

Tabell 11 
Elever i procent som inte deltagit i nationella proven i svenska vt 2017. Statistiken avser kommunen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

5
13

12 5

2

12 5

 3   

Fli r r



86

16 

Weiss & Jöesaar, 2017-11-21

 

Tabell 12 
Elever i procent som inte deltagit i nationella proven i matematik vt 2017. Statistiken avser kommunen. 

 

Tabell 13 
Elever i procent som inte deltagit i nationella proven i engelska vt 2017. Statistiken avser kommunen. 

 

De likheter mellan flickor och pojkar som upptäcks när vi studerar frånvaron från 

nationella proven utifrån ålder och kön är att pojkar generellt har högre frånvaro från 

nationella proven än flickorna. Data är begränsad men denna första genomlysning 

indikerar att det kan finnas mönster både gällande kön och ålder, dock behövs frånvaron 
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vid nationella prov följas upp över tid. När det gäller frånvaro från nationella proven i 

svenska, matematik och engelska framkommer att frånvaron generellt är lägre i årskurs 3 

för att öka i årskurs 6 och sedan minska i årskurs 9 (undantag för flickorna i årskurs 9 i 

svenska). Mönstren är tydliga för båda könen gällande ålder och pojkarna har generellt 

högre frånvaro än flickor, dock inte i årskurs 9.  

 

3.1.2 Ämnesuppdelad ogiltig frånvaro 

En genomlysning av högstadieelevernas (åk 6-9) ogiltiga frånvaro uppdelat per ämne visar 

att vissa ämnen möjligtvis kan upplevas som svårare då elevfrånvaron är större i vissa 

ämnen än andra. Elevfrånvaron per ämne varierar mellan årskurserna men det finns även 

en del likheter. Vidare kan mönster per klass avseende frånvaro framkomma där eleverna i 

olika klasser har ogiltig frånvaro av samma procent och i samma ämnen vilket kan antyda 

att den ogiltiga frånvaron möjligtvis sker tillsammans. 

Den vanligast förekommande ogiltiga frånvaron för flickor i årskurs 6 var i So-ämnena, 

därefter No-ämnena med liknande resultat för svenska, teknik och idrott. För pojkarna i 

årskurs 6 observerades den största ogiltiga frånvaron i matematik, följt av musik och idrott 

vilken hade liknande ogiltiga frånvaro och därefter No-ämnena. Analysen gällande ogiltig 

frånvaro hos flickorna i årskurs 7 visade att den högsta ogiltiga frånvaron återfanns i So-

ämnena och svenska, följt av matematik och engelska och därefter musik. Pojkarna i 

årskurs 7 visade på störst ogiltig frånvaro i svenska, So-ämnena och matematik, slöjd och 

engelska. Gällande frånvaron i årskurs 8 för flickor observerades den högsta ogiltiga 

frånvaron i slöjd. Den ogiltiga frånvaron bland flickorna i årskurs 8 var väldigt låg och 

resterande frånvaro utgjordes endast av en person per ämne. Pojkarna i årskurs 8 hade 

störst frånvaro i engelska, följt av kemi och musik och därefter So-ämnena och biologi. För 

årskurs 9 var den största frånvaron bland flickorna i idrott, följt av musik, därefter svenska 

och So-ämnena och sedan hem- och konsumentkunskap och fysik. Flickorna i årskurs 9 

uppvisade generellt låg frånvaro. Pojkarna i årskurs 9 hade störst frånvaro i ämnena musik, 

matematik, So-ämnena och engelska. 

 Genomlysningen är intressant då den visar att den största frånvaron hos pojkarna under 

den mätta tiden skedde i årskurs 7 och i årskurs 9 där den allra största frånvaron 
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observerades i årskurs 9. Pojkarna hade här högre frånvaro från idrotten trots att idrotten 

har varit det ämne där pojkarna har haft högre betyg än flickorna. Flickorna i årskurs 7 var 

de, under tiden för genomlysningen, som hade största frånvaro av flickorna i de olika 

årskurserna. Flickorna visade på större frånvaro än pojkarna gällande moderna språk än 

vad pojkarna gjorde trots det faktum att flickor generellt har högre betyg än pojkar i 

moderna språk. Detta indikerar att inte endast frånvaro är av vikt för elevernas 

betygsresultat. 

 

4. DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att utifrån kvantitativ data söka en djupare förståelse för 

måluppfyllelse i förhållande till elevfrånvaro i Askersunds kommun. Kartläggningar avseende 

könsskillnader har genomförts för att kunna gå vidare i en analys gällande jämlika 

förutsättningar och skolans uppdrag att stödja alla elevers lärande samt verka för en livslång 

lust att lära. Även om det framkommer att flickor generellt presterar högre på alla nivåer 

(Skolverket 2006; Wernersson, 2010) kan kön inte förklara skillnaderna i betygsresultat 

mellan flickor och pojkar. För att försäkra att alla barn får en likvärdig utbildning behöver 

därmed könsskillnader i utbildningen systematiskt undersökas, analyseras och diskuteras. 

Forskning uppmärksammar en statistisk skillnad mellan flickors och pojkars 

levnadsförhållanden, speciellt med avseende på skolresultat och psykisk ohälsa 

(Barnombudsmannen, 2015). I denna kontext blir därmed elevfrånvaro ett intressant 

perspektiv att närmare granska och analysera. 

4.1 Elevfrånvaro 

Elevfrånvaro är ett av förvaltningens utvecklingsområden med fokus mot gemensam 

fortbildning, kommunövergripande rutiner och samarbete med andra förvaltningar och 

verksamheter. Föreliggande studie påvisar ett mönster att pojkar generellt har större ogiltig 

frånvaro än flickor och att stor frånvaro kan korreleras mot studieresultat och i förlängningen 

mot antal betyg på F nivå. Den aktuella studien visar att elever med ogiltig frånvaro i årskurs 

9 även har en större andel giltig frånvaro jämfört elever utan ogiltig frånvaro. Vidare 

framkommer att 89 % av eleverna i årskurs 9 med ett eller flera betyg på F nivå hade ogiltig 
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frånvaro. Vid analys av giltig frånvaro i årskurserna 1-5 kunde inte några mönster eller 

märkbara könsskillnader gällande giltig frånvaro påvisas. I Askersunds kommun finns för 

dessa årskurser ingen noterbar ogiltig frånvaro. Detta resultat kan sättas i relation till 

Skolinspektionens tabeller (se tabell 2) där även elever i yngre åldrar har ogiltig frånvaro, 

dock till en lägre andel än för de äldre eleverna. Dessutom kan uppmärksammas att 

elevfrånvaron per ämne varierar mellan årskurserna men det även finns vissa likheter. Det 

framkomna klassmönstret avseende elevfrånvaro i olika klasser med ogiltig frånvaro, 

procentuellt och ämnesvis, antyder att den ogiltiga frånvaron kan ske tillsammans. Samtliga 

nämnda aspekter behöver vidare uppmärksammas och ingå i det fortsatta arbetet med 

elevfrånvaro. Sammantaget förefaller elevfrånvaron vara ett värdefullt instrument att följa och 

uppmärksamma i strävan för högre måluppfyllelse. 

 

5. SLUTSATSER 

Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras att: 

x Pojkarna i årkurserna 6-9 uppvisade ett mönster med generellt större ogiltig 

frånvaro än flickorna i årskurserna 6-9, vilket kan korreleras mot studieresultat och 

i förlängningen även mot antal betyg på F nivå,  

x Av eleverna i årskurs 9 (undervårterminen 2017) med ett eller flera betyg på F-nivå 

(17 % flickor och 83 % pojkar) hade 89 % av eleverna ogiltig frånvaro,  

x Elever med ett eller flera betyg på F-nivå och som hade ogiltig frånvaro i årkurs 9 

hade även en större andel giltig frånvaro jämfört elever utan ogiltig frånvaro,  

x Märkbara könsskillnader gällande giltig frånvaro kan inte påvisas för årskurserna 1-

5, 

x Frånvaro är ett värdefullt instrument att nogsamt följa och uppmärksamma i strävan 

efter högre måluppfyllelse tillsammans med en god och hälsosam lärmiljö. 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
Förklaringsmodeller för skillnader mellan flickor och pojkar avseende måluppfyllelse och 

betyg, till flickornas fördel, grundar sig på ett antal olika faktorer baserade på eventuella 

skillnader mellan grupperna såsom mognad eller att skolan är bättre lämpad för flickor. 

Aktuell forskning påvisar dock ingen skillnad mellan flickors och pojkars intelligens eller 

förmåga som förklarar könsskillnaderna avseende betygsresultat (Wernersson 2010; 

Connell & Pearse, 2015).  

De existerande könsskillnaderna i betyg och resultat mellan flickor och pojkar är 

angeläget att studera då alla barn har rätt till en likvärdig utbildning vilket är en tydlig del 

av skolans jämlikhetsuppdrag. Jämlikhetsuppdraget finns inskrivet i skollag och läroplaner. 

Ett av regeringens nationella jämställdhetsmål behandlar utbildning och uttrycker att 

flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor gällande studieval, utbildning och 

personlig utveckling. Skolverket har tagit fram en mall för systematiskt jämställdhetsarbete 

och uttrycker vikten av ett systematiskt arbete (Skolverket, 2017). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) vittnar om hur viktigt jämställdhetsarbetet 

är och planerar eller lyfter följande insatser: 

x Att främja ett normkritiskt arbete på skolor för att skapa tryggare skolmiljö och höja 

pojkars (och flickors) skolresultat, 

x Att stödja en studie- och yrkesvägledning som utmanar föreställningar om vilka, 

utbildningar och yrken som killar och tjejer ska välja 

x Att arbeta våldsförebyggande i förskolan och skolan. 

Barnombudsmannen (2015) beskriver att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention 

omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering. Dock påvisas i samma rapport en 

statistisk skillnad mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, speciellt med avseende 

på skolresultat och psykisk ohälsa. För att försäkra att alla barn får en likvärdig utbildning 

behöver könsskillnader i utbildningen systematiskt undersökas, analyseras och diskuteras. 

Skolverket (2017) bidrar med råd inför sådant systematiskt arbete och menar att 

jämställdheten i skolan kan analyseras med frågor så som: Vilka skillnader i resultat finns 

det mellan flickor och pojkar när det gäller betyg, olika skolämnen och nationella prov? 
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Finns det skillnader i hur flickor och pojkar upplever skolan när det till exempel gäller 

motivation, trygghet och trivsel? samt Hur kan eventuella skillnader förstås?  

SKL:s Öppna jämförelser (2016) beskriver de nyckeltal som används för att undersöka 

kommuners jämställdhet. Nyckeltalen relaterar bland annat till skolornas utbildning i 

antalet elever som klarat alla delar av nationella prov, trygghet i skolan och 

könsnormbrytande val till gymnasiet (Tabell 1). Därmed framhålls att det är betydelsefullt 

att skolan arbetar med jämställdhet och normer samt analys av könsuppdelad statistik. SKL 

(2016) beskriver jämställdhet som ”… en fråga om hur makt, möjligheter och resurser 

fördelas beroende på kön” (s. 12). 
 
Tabell 1 
Nyckeltal för att undersöka kommuners jämställdhet (SKL Öppna jämförelser, 2016) 

 

 

1.1 Könsuppdelad statistik i kommunen 

Föreliggande studie är nummer fyra i en serie fördjupningar vilka avser undersöka 

betygsskillnader mellan pojkar och flickor i Askersunds kommun. Den första studien 

kartlade könsskillnader i betyg genom frågeställningarna: Vad visar en kartläggning av 

flickors och pojkars betyg i den aktuella kommunen? Hur förhåller sig möjliga skillnader 

mellan flickors och pojkars slutbetyg för Askersunds kommun och riksdata över tid utifrån 

Lpo94 respektive Lgr11? Hur förhåller sig möjliga skillnader mellan flickor och pojkar 

avseende underkänt slutbetyg över tid i Askersunds kommun? Vilka indikationer kan 
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uppmärksammas avseende könsskillnader i nuvarande betyg i årskurs 6, 7 och 8 i 

Askersunds kommun (svenska, engelska, matematik, bild och idrott). Resultaten visade att 

flickor hade högre betygsmedelvärde än pojkar i samtliga ämnen förutom idrott och hälsa i 

årskurs 9 och att könsskillnaderna bestod över tid. Vidare uppmärksammades att både 

flickors och pojkars meritvärden ökat med övergången från Lpo94 till Lgr11. Fem ämnen 

undersöktes i årskurserna 6-8 efter mönster gällande betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar (svenska, bild, engelska, matematik samt idrott och hälsa). Resultaten visade att 

betygsskillnaderna varierade men var stora till flickors fördel i ämnena svenska och bild. I 

matematik och engelska var könsskillnaderna i resultat små till flickornas fördel och i 

idrott och hälsa var dessa i resultat små till pojkarnas fördel, dock inte gällande årskurs 6 

(Jöesaar & Weiss, 2017).  

I den andra studien undersöktes förklaringsmodeller gällande könsskillnaderna mellan 

flickor och pojkar avseende skolresultat och betyg. Studien utgick från frågeställningarna: 

Vilka förklaringsmodeller är aktuella i diskussionen kring könsskillnader mellan flickor 

och pojkar i betyg och för att vidare undersöka könsskillnader i skolprestationer lokalt, 

vilka förklaringar och vilken statistik behöver närmare utforskas? De modeller som 

undersöktes var: skolan har feminiserats, pojkar mognar senare än flickor, tuffa killar 

pluggar inte, kön, betygsättning och lärarens kön, samt social bakgrund. 

Sammanfattningsvis framkom i den andra studien olika förklaringsmodeller gällande 

könsskillnader i betyg mellan pojkar och flickor. Forskningen fokuserar allt mer på ett 

komplext betraktelsesätt med ett flertal förklaringar som samverkar i sammanhanget 

mellan individ och kontext och därmed med en minskad betoning på individuella 

förklaringar. I och med det behövs fortsatta kartläggningar utifrån den lokala kommunens 

förutsättningar där samtliga förklaringsmodeller från tidigare studie bör undersökas vidare 

(Weiss & Jöesaar, 2017a).  

Vikten av att finna rätt förklaringsmodeller beskriver Ingvar (2010) på följande sätt: 

”En förutsättning för att sätta in effektiva åtgärder för att skolan skall kunna minska 

skillnaderna mellan könen är att ha en adekvat förklaringsmodell till varför skillnaderna 

uppkommer” (SOU 2010:52, s. 7). Ingvar menar vidare att skillnader mellan flickor och 
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pojkar kan hanteras på olika sätt men att hanteringen alltid bör relatera till orsaken till de 

skillnader som observeras eller hur man förstår orsaken till observerade skillnader.  

Den tredje studie undersökte elevfrånvaro i kommunen genom frågeställningen: Hur ser 

den könsuppdelade statistiken ut avseende elevfrånvaro i kommunen? (Weiss & Jöesaar, 

2017b). Resultat som framkom visade på att pojkarna i årkurserna 6-9 generellt hade större 

ogiltig frånvaro än flickorna och att elevfrånvaro verkade ha ett samband med 

studieresultat och antal betyg på F nivå. Studien visade också att elever med ett eller flera 

betyg på F nivå och ogiltig frånvaro hade större giltig frånvaro jämfört med elever utan 

ogiltig frånvaro. Inga märkbara könsskillnader gällande giltig frånvaro kunde påvisas för 

årskurserna 1-5.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie avser att undersöka följande frågeställning: 

x Hur ser den könsuppdelade statistiken ut avseende kränkande behandling, trygghet 

och trivsel i kommunen? 

  

2. METOD 

Studiens data är av kvantitativ natur och undersökningarna utgår från fokus på 

måluppfyllelse, trygghet och trivsel i skolan. Data är taget från kommunens blanketter om 

anmälan om kränkande behandling och diskriminering. Vidare har information hämtats 

från Region Örebros enkätundersökning Liv & Hälsa Ung och hälsoenkäten ELSA. 

Deltagande i samtliga enkäter har varit anonymt. Information om kränkande behandling på 

kommunnivå som nämner elevers känsla av utsatthet identifieras endast på gruppnivå 

utifrån könstillhörighet eller via ålder genom uppdelning av årskurser. Vid rapportering av 

ärenden som avser kränkande behandling eller diskriminering identifieras barn och elever i 

de blanketter som skickas till förvaltningen. Ingen identifierbar data användes för den 

föreliggande studien och därmed kan inte heller några enskilda individer framgå utifrån 

den. Studien uppmärksammar endast antal elever och framträdande mönster. 
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3. KRÄNKANDE BEHANDLING, TRYGGHET OCH TRIVSEL 

Skolan har en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot all form av kränkande 

behandling (Nilsson, 2013; Skolinspektionen, 2016b). Kränkande behandling är ett 

uppträdande som, utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen (STF 

2008:567), kränker barns eller elevers värdighet (Nilsson, 2013; Skolverket, 2012b). 

Flickor och pojkar utsätts i stort i samma utsträckning (Nilsson, 2013) men när det gäller 

utsatthet kan dock flickor respektive pojkar delvis gynnas av olika åtgärder (Ekerwald & 

Säfström, 2012; Frånberg & Wrethander, 2011; Ringrose, 2008). En förklaring till behovet 

av olika åtgärder kan vara att flickornas kränkningar oftare är av social/indirekt karaktär 

och pojkarnas är mer fysisk/direkt (Frånberg, 2013; Ringrose, 2008). I strävan efter större 

förståelse av verksamma krafter kan därför en analys av inrapporterade incidenter ge en 

större förståelse för skolans aktuella situation. Frågor som: Hur ser fördelningen ut mellan 

flickor och pojkar när det gäller utsatthet och utsättande och Främjar våra insatser både 

flickor och pojkar kan ge värdefull information i det vidare arbetet.  

 

3.1 Lokal verksamhetsbild av kränkande behandling, trygghet och trivsel 

Askersunds kommun arbetar systematiskt och har en övergripande plan mot kränkande 

behandling och diskriminering samt verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner i 

förskolan, skolan och fritidshemmen. Kränkningar och diskriminering anmäls till 

förvaltningen och följs upp enligt skollagen. Antalet anmälningar redovisas årligen till 

barn- och utbildningsnämnden och det finns rutiner för klagomål och synpunkter på 

kommunens hemsida samt likabehandlingsteam på alla förskole- och skolenheter. 

Värdegrundsarbete ingår i det dagliga arbetet på kommunens förskolor, fritidshem och 

skolor. Under sommaren och hösten 2017 undersöktes särskild statistik för kommunen 

inför föreliggande arbete kring utsatthet. Tabell 2 visar de kränkningsärenden som inkom 

till förvaltningen under läsåren 2012/2013 till 2016/2017. 
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Tabell 2 
Antal elever som upplevde sig kränkta, åk 1-9 år 2012-2017. Statistiken avser kommunen.  

 

Kommunens statistik från läsåret 2012/2013 visar att fler flickor (55 %) än pojkar (45 

%) utsattes för kränkande behandling. 23 % av de som utsatte andra för kränkande 

behandling var flickor medan 77 % var pojkar. Den lokala verksamhetsbilden från läsåret 

2012/2013 visar, i motsats till Skolinspektionens granskning Anmälningar och beslut 2013 

(Skolinspektionen, 2014) där cirka 50 % av anmälningarna rörde pojkar och 10 % rörde 

flickor, att fler flickor än pojkar utsattes för kränkande behandling. Fysiska och verbala 

kränkningar var vanligast förekommande.  

Kommunens statistik från läsåret 2013/2014 visar att fler flickor (64 %) än pojkar (36 

%) utsattes för kränkande behandling. Även fler pojkar (65 %) än flickor (35 %) utsatte 

andra elever för kränkande behandling. Den lokala verksamhetsbilden från läsåret 

2013/2014 visar, i motsats till Skolinspektionens granskning Anmälningar och beslut 2014 

(Skolinspektionen, 2015) där hälften av anmälningarna rörde pojkar och drygt en tredjedel 

flickor, att fler flickor än pojkar utsattes för kränkande behandling i Askersunds kommun. 

Fysiska och verbala kränkningar var vanligast förekommande.  

Kommunens statistik från läsåret 2014/2015 visar att fler pojkar (57 %) än flickor (43 

%) blev utsatta för kränkande behandling. Fysiska och verbala kränkningar var vanligast 
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förekommande. Den lokala verksamhetsbilden från läsåret 2014/2015 visar, likt 

Skolinspektionens Anmälningar och beslut 2015 (Skolinspektionen, 2016a), att fler pojkar 

än flickor utsattes för kränkande behandling. Skolinspektionens analys visade att 56 % av 

inkomna ärenden rörde pojkar och 37 % rörde flickor som blivit kränkta. Här liknar 

kommunens siffror vad som rapporterats av Skolinspektionen.  

Kommunens statistik från läsåret 2015/2016 visar att fler pojkar (54 %) än flickor (46 

%) utsattes för kränkande behandling och analysen visar att fysiska och verbala 

kränkningar var vanligast. I den lokala verksamhetsbilden från läsåret 2015/2016 

konstateras att fler pojkar än flickor utsattes för kränkningar. Detta är i enighet med 

Skolinspektionens granskningar från 2015 och 2016 (Skolinspektionen 2016c; 

Skolinspektionen, 2017).   

Kommunens statistik från läsåret 2016/2017 visar att fler flickor än pojkar utsattes för 

kränkande behandling samt att det var fler pojkar än flickor som kränkte andra elever. 52 

% av anmälningarna gällde flickor som uppgivit att det blivit kränkta och 48 % av 

anmälningarna gällde pojkar. Generellt utsatte pojkar både flickor och pojkar, främst 

genom fysiska och verbala kränkningar, medan flickor var inblandade i färre 

kränkningsärenden än pojkar och kränkte då främst andra flickor genom psykiska eller 

verbala kränkningar. Den lokala verksamhetsbilden från läsåret 2016/2017 visar att flickor 

kränktes oftare än pojkar och att pojkar var de som oftare kränkte. Resultaten var därmed i 

motsats till Skolinspektionens granskning av ärenden från 2016. Genomlysning av 

samtliga anmälda fall av kränkningar under vårterminen 2017 visar på att 20 pojkar, 18 

flickor och 1 pedagog utsattes för kränkningar. 23 pojkar, 9 flickor och 2 pedagoger har 

enligt anmälningarna utsatt andra för kränkande behandling. 19 fall av kränkningar angavs 

vara verbala, 13 fysiska, 4 psykosociala och 3 via text eller bild. Antalet 

kränkningsärenden i riket har generellt ökat över åren och detta faktum återfinns även i 

Skolinspektionens granskningar (Tabell 3). 
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Tabell 3 
Antal inkomna ärenden till Skolinspektionen 2009-2016. Statistiken avser riket.   

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun arbetar med kränkande 

behandling på ett antal sätt. I ledningsgruppen har antalet anmälningar diskuterats där 

fokus har varit på att till större grad uppmärksamma och synliggöra kränkande behandling, 

samt aktivt arbeta med planer och blanketter för inrapportering till förvaltningen. Detta kan 

vara en rimlig förklaring till den ökning av kränkningsärenden som inkommit till 

förvaltningen. Skolinspektionen (2017) förklarar ökningen av anmälda ärenden till 

myndigheten som ökad kunskap och medvetenhet i samhället om möjligheten att kunna 

anmäla missförhållanden i skolan. 

Kommunens statistik gällande elevernas mående erhålls genom egna trivselenkäter, 

hälsosamtal med förskoleklassen, åk 4 och åk 7, samt från insamlad information i arbetet 

Liv & Hälsa Ung (data presenteras i Liv & Hälsa Ung vartannat år för åk 7 och åk 9).  

    Andelen elever som tycker att det stämmer precis/ganska bra att ingen behöver känna 

sig rädd eller hotad på skolan får varierande resultat (Tabell 4). 2005, 2007 och 2014 

tycker samtliga pojkar att detta stämmer bättre än vad flickorna tycker. Vid betraktandet av 

pojkar som en grupp och flickor som en grupp och vid generalisering mellan årskurserna 

och åren framkommer att det genomsnittliga svaret är något högre för pojkarna.  
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Tabell 4 
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att ingen behöver känna sig rädd eller hotad på skolan 
(källa: Liv & Hälsa Ung). Statistiken avser kommunen.  

 

 

Gällande påståendet om eleven trivs mycket/ganska bra i skolan (Tabell 5) framkommer 

även här varierande resultat mellan årskurserna men pojkarna, med undantag för 2009, 

svarar generellt i högre andel än flickor att de trivs mycket eller ganska bra i skolan. 

Pojkarna i årskurs 7 verkar generellt vara de som trivs bäst i undersökningen och bättre än 

pojkarna i årskurs 9. 2011, 2014 och 2017 har flickorna i årskurs 7 varit de som angett att 

de trivs sämst i skolan.  
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Tabell 5 
Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan (källa Liv & Hälsa Ung). Statistiken avser kommunen.  

 

Tabell 6 visar andelen elever i kommunens årskurser 7 och 9 som har uppgett att de har 

blivit kränkta av skolkamrater och vuxna under det senaste läsåret.  

Tabell 6 
Elever i procent som blivit kränkta av skolkamrater och vuxna 2017 (källa Liv & Hälsa Ung). Statistiken 
avser kommunen.  

 

        

Pojkar åk 7 Pojkar åk 9 Flickor åk 7 Flickor åk 9



103

13 

Weiss & Jöesaar, 2017-11-21

 

Under läsåret 2016/2017 fick förvaltningen in anmälningar som visade på att 

sammanlagt 88 elever i kommunens alla årskurser och verksamheter hade utsatts för 

kränkande behandling. I snitt under terminen hade skolorna ungefär 1100 elever (1156 vid 

slutet på terminen) vilket innebär att ca 7.6 - 8 % av eleverna angivit att det blivit utsatta 

för kränkande behandling. I undersökningen Liv & Hälsa Ung (tabell 5) uppger i snitt 20 

% av eleverna i åk 7 och 9 att de har blivit utsatta för kränkande behandling av 

skolkamrater. I snitt anger 11 % av eleverna att de har blivit utsatta för kränkande 

behandling av vuxna. Det verkar här vara en skillnad på inrapportering till ansvariga på 

skolan och mer anonym rapportering i en enkät. 

Statistiken från Liv & Hälsa Ung berör även kränkande behandling online genom att 

undersöka andelen elever som anger att de har blivit kränkta på nätet. Att bevaka huruvida 

kommunens elever upplever sig kränkta på nätet är av stor vikt för skolan då kränkningar 

som sker utanför skoltid ska utredas och hanteras av skolan om kränkningarna har ett 

samband med skolans verksamhet, oavsett om kränkningarna har skett på skoltid eller på 

elevens fritid (Barn- och elevombudet, 2016). 

 Resultaten av undersökningen Liv & Hälsa Ung visar att fler flickor än pojkar anger att 

de har blivit kränkta på nätet (Tabell 7). Noterbart är även att andelen elever som anger att 

de blivit utsatta för kränkande behandling på nätet har ökat mellan 2014 och 2017. Frågan 

som eleverna svarade på ställdes som följande: Har du under de senaste 12 månaderna 

blivit utsatt för trakasserier eller kränkning via mobiltelefon och/eller Internet (SMS, MSN, 

facebookmejl eller liknande)?  
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Tabell 7 
Andel elever som blivit kränkta på nätet eller via mobil (källa Liv & Hälsa Ung 2014 & 2017). Statistiken 
avser kommunen.  

 

Även de hälsosamtal som utförs av skolsköterska används för att samla in statistik 

angående hälsa och mående. Detta göra via en enkät som kallas ELSA. Enkäten är viktig 

då den kan ge ledtrådar kring mående, trivsel, hur eleverna upplever skolan, om de känner 

att kränkande behandling förekommer och hur de upplever sig behandlade av skolans 

personal och andra elever. Genom att jämföra svaren mellan årskurserna kan mönster i 

mående baserade på kön och ålder framkomma. Hälsosamtalen för läsåret 15/16 och frågan 

Jag känner mig lugn och trygg inför skoldagen visar (med undantag för pojkarna i årskurs 

4) en nedåtgående trend baserad på ålder. Fler pojkar och flickor svarar generellt ”stämmer 

mycket bra” med allt lägre frekvens då de kommer högre upp i årskurserna. För flickorna 

är trenden tydligare än för pojkarna. Noterbart är även att det främst är de yngre eleverna 

som svarar ”stämmer inte alls” på påståendet. 

Hälsosamtalen för läsåret 16/17 gällande samma fråga visade inte samma tendens till 

nedgång i trivsel kopplat till ålder som tidigare år men flickorna i årskurs 7, följt av 

pojkarna i årskurs 7, svarade i större utsträckning mindre positivt än de yngre eleverna. 

Dessutom svarade fler elever i årskurs 4, både pojkar och flickor, ”stämmer mycket bra” på 

Flickor åk 7 Flickor åk 9 Pojkar åk 7 Pojkar åk 9

7
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påståendet Jag känner mig lugn och trygg inför skoldagen än elever i förskoleklass. 

Eleverna i årskurs 4 svarar till störst del ”stämmer mycket bra” på påståendet.   

Hälsosamtalen för läsåret 15/16 och frågan Jag trivs i skolan visar en tydligt 

nedåtgående trend baserad på ålder. Pojkarna och flickorna svarar mindre positivt på 

frågan ju äldre de är och att det är fler pojkar och flickor i de yngre åldrarna som svarar 

”stämmer dåligt” på påståendet. Inga elever svarade ”stämmer inte alls”. 

Hälsosamtalen för läsåret 16/17 och frågan Jag trivs i skolan visar en tendens till 

nedåtgående trend baserad på ålder med undantag för flickorna i årskurs 4 som svarar till 

störst del ”stämmer mycket bra” på påståendet.  

Hälsosamtalen för läsåret 15/16 och frågan Jag tycker att all skolpersonal är vänlig mot 

mig visar även den en nedåtgående trend baserad på ålder. Här är det inte lika tydligt vilka 

elever som svarar negativt på frågan utan detta gäller båda könen och i varierande 

årskurser. Däremot svarar pojkar i något större utsträckning svarar negativt på frågan. 

Hälsosamtalen för läsåret 16/17 och frågan Jag tycker att all skolpersonal är vänlig mot 

mig visar även den en nedåtgående trend baserad på ålder. Både flickor och pojkar svarar 

mindre positivt med stigande ålder och pojkar svarar något mer negativt än vad flickor gör. 

De elever som svarar ”stämmer inte alls” på påståendet är elever i årskurs 7, både flickor 

och pojkar. 

Gällande frågan Jag tycker att alla elever är vänliga mot mig för hälsosamtalen under 

läsåret 15/16 får vi dock en mer varierande bild. Här är det pojkar i förskoleklassen som 

svarar mest negativt på frågan och pojkarna som grupp svarar generellt mindre positivt på 

frågan.  

Gällande frågan Jag tycker att alla elever är vänliga mot mig för hälsosamtalen under 

läsåret 16/17 får vi, likt svaren på frågan från föregående år, en mer varierande bild. Här är 

det pojkarna i förskoleklass och årskurs 4 som svarar mest positivt på frågan, i motsats till 

förskoleklassens pojkars svar från föregående år. Pojkarna och flickorna i årskurs 7 är de 

som svarar mest negativt på frågan. Sammanlagda resultat ger inga större skillnader mellan 

flickor och pojkar och inte heller ser vi några framträdande mönster gällande ålder.  
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4. DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att utifrån kvantitativ data söka en djupare förståelse för 

könsskillnader i förhållande till kränkande behandling, trygghet och trivsel i skolan i 

Askersunds kommun. Kartläggningar avseende könsskillnader har genomförts för att kunna 

gå vidare i en analys gällande jämlika förutsättningar och skolans uppdrag att stödja alla 

elevers lärande samt verka för en livslång lust att lära. Även om det framkommer att flickor 

generellt presterar högre på alla nivåer (Skolverket 2006; Wernersson, 2010) kan kön inte 

förklara skillnaderna i betygsresultat mellan flickor och pojkar. För att försäkra att alla barn 

får en likvärdig utbildning behöver därmed könsskillnader i utbildningen systematiskt 

undersökas, analyseras och diskuteras. Forskning uppmärksammar en statistisk skillnad 

mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, speciellt med avseende på skolresultat och 

psykisk ohälsa (Barnombudsmannen, 2015). I denna kontext blir därmed kränkande 

behandling, trygghet och trivsel intressanta perspektiv att närmare granska och analysera. 

 

4.1 Kränkande behandling, trygghet och trivsel 

Skolan har en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot all form av kränkande 

behandling (Nilsson, 2013; Skolinspektionen, 2016b). Flickor och pojkar utsätts i stort i 

samma utsträckning (Nilsson, 2013) men kan dock gynnas av delvis olika åtgärder 

(Ekerwald & Säfström, 2012; Frånberg & Wrethander, 2011; Ringrose, 2008). En 

förklaring till detta kan vara att flickornas sätt oftare är av social/indirekt karaktär medan 

pojkarnas är mer fysisk/direkt (Frånberg, 2013; Ringrose, 2008). Askersunds kommun 

arbetar systematiskt och har en övergripande plan mot kränkande behandling och 

diskriminering samt verksamhetsspecifika likabehandlingsplaner i förskolan, skolan och 

fritidshemmen. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering är ständigt pågående 

och utvecklas/anpassas till uppkomna situationer.  

Skolinspektionen finner generellt att fler pojkar än flickor utsätts för kränkningar och 

kränker andra elever (Skolinspektionen, 2014; Skolinspektionen, 2015; Skolinspektionen, 

2016a; Skolinspektionen 2017). Detta kan sättas i relation till den lokala verksamhetsbilden 

för Askersunds kommun vilken visar att fler pojkar än flickor kränker. Intressant att reflektera 
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över är även frågan om möjliga mörkertal gällande flickors kränkningar av andra då det även 

finns indikationer på att flickor och pojkar i stort utsätts i samma utsträckning (Nilsson, 

2013). Pojkarnas mer fysiska/direkta sätt kan leda till att dessa kränkningar lättare 

uppmärksammas och rapporteras in oftare av personal. I tillägg kan det finnas ett stort 

mörkertal för hur mycket av den kränkande behandlingen på nätet som rapporteras in. 

Kränkningar i skolmiljö kan också påvisa vilka gällande normer som finns i 

verksamheterna. Föreliggande studie och studier inom området (Skolinspektionen, 2017) 

uppmärksammar ett behov av att ifrågasätta maskulinitetsnormer och hur sådana normer 

gestaltas av pojkar då pojkar utsätter andra för kränkningar i högre grad än vad flickor gör. 

Åtgärder kan vara att arbeta med pojkars syn på våld, maskulinitet och utövandet av 

maskulinitet, samt våld mot flickor och kvinnor. Många utsatta unga svarar att de har blivit så 

på grund av kön och att de har brutit mot normen genom att inte se ut som tjejer eller killar 

förväntas se ut (Friends, 2015). I detta sammanhang blir frågan om mående central då studier 

visar att det är generellt stor skillnad mellan flickors och pojkars mående 

(Barnombudsmannen, 2015; Skolverket, 2016). Sammantaget förefaller även kränkande 

behandling och mående vara värdefulla instrument att följa och uppmärksamma i strävan för 

högre måluppfyllelse tillsammans med en god och hälsosam lärmiljö. 

 

5. SLUTSATSER 

Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras att: 

x Den lokala verksamhetsbilden visar att fler pojkar än flickor kränker andra och att 

det varierar mellan könen vilken grupp som i större utsträckning kränks,  

x Tryggheten och trivseln i skolan minskar generellt med stigande ålder men 

samtidigt är det fler yngre elever som svarar ”stämmer dåligt” eller ”stämmer inte 

alls” på frågan om de känner sig trygga eller trivs i skolan, 

x Äldre elever upplever skolpersonalen som mindre trevliga mot dem än vad yngre 

elever gör, 
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x Kränkande behandlingar och mående är värdefulla instrument att nogsamt följa och 

uppmärksamma i strävan efter högre måluppfyllelse tillsammans med en god och 

hälsosam lärmiljö. 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
De främsta förklaringsmodeller gällande skillnader mellan flickor och pojkar grundar 

sig på ett antal olika faktorer. En utgångspunkt att förhålla sig till är att det inte går att 

påvisa några skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller intelligens eller förmåga 

(Wernersson, 2010; Connell & Pearse, 2015). Könsskillnaderna i betyg och resultat 

mellan flickor och pojkar är av vikt att studera då alla barn har rätt till en likvärdig 

utbildning. Barnombudsmannen (2015) beskriver att barns rättigheter enligt FN:s 

barnkonvention omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering men trots detta 

visar statistik att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, 

speciellt då gällande skolresultat och psykisk ohälsa. För att se till att alla barn får en 

likvärdig utbildning måste vi undersöka, diskutera och analysera könsskillnader.  

Studier utförda av författarna när det gäller betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar (Jöesaar & Weiss, 2017), förklaringsmodeller (Weiss & Jöesaar, 2017a) och 

verksamhetsbilder utifrån elevfrånvaro, kränkande behandling samt trygghet och trivsel 

(Weiss & Jöesaar, 2017b; Weiss & Jöesaar, 2017c) påvisar både övergripande såväl 

som lokala möjliga mönster. 

Likt de resultat som framkommit för Sverige i stort, uppvisar Askersunds kommun 

liknande resultat gällande könsskillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. I 

den första kartläggning som utfördes (Jöesaar & Weiss, 2017) visade resultaten att 

flickorna i kommunen hade högre betyg i samtliga ämnen än pojkarna med undantag för 

idrott och hälsa. Den genomsnittliga skillnaden mellan flickor och pojkars betyg var 

cirka 10 % till flickors fördel. 

Kartläggningen undersökte också huruvida det nya betygssystemet (Lgr 11) hade 

någon påverkan på flickors och pojkars betygsresultat och könsskillnaden i 

måluppfyllelse. Det nya betygssystemet infördes läsåret 11/12 och innebar fortsatt 

målrelaterad betygssättning; dock hade betygsskalan ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Forskning framhöll frågan om den utökade betygsskalan möjligtvis kunde 

ge ökad precision vid lärares bedömningar av elevers kunskaper och därmed ökad 

rättvisa och likvärdighet när det gäller betygssättning för både flickor och pojkar 

(Jöesaar, 2013). Kommunens studie påvisade att flickors och pojkars meritmedelvärde 

ökat med Lgr 11 men fann emellertid ingen skillnad i ökade eller minskade 

könsskillnader i måluppfyllelse (Jöesaar & Weiss, 2017). 

I rapport två, som behandlade förklaringsmodeller, undersöktes de mest frekventa 

förklaringsmodeller som forskningen framhåller (Weiss & Jöesaar, 2017a). 
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kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2009). Den aktuella 
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attityder gällande skolan. Ett sådant perspektiv utgår från att könsskillnader till stor del 

beror på normer och sociala aspekter av kön. Björnsson (2005) skriver om 

könsskillnader i betyg:  

”Dessa skillnader kan knappast förstås eller förklaras utifrån biologiskt-genetiska 
utgångspunkter. De mönster vi ser i form av förändringar av könsskillnaderna, 
demonstrerar rätt tydligt att vi främst har att göra med socialt och kulturellt skapat 
kön. Innehållet i manligt och kvinnligt skiftar över tid och över kulturer. Vi föds 
inte till kvinnor och män - vi lär oss bli det. Arbetet att lära sig vara flicka eller 
pojke är ofta hårt och börjar tidigt. Att »biologi« har betydelse för vår utveckling 
m.m. är en annan sak” (s. 11).  

3. NORMER OCH ATTITYDER 
Likt de resultat som framkommit för Sverige i stort, uppvisar Askersunds kommun 

liknande resultat gällande könsskillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. I 

detta sammanhang blir vidare undersökningar av den lokala verksamhetsbilden gällande 

normer och attityder, både avseende elever och personal, jämställdhet och syn på 

skolan, samt elevernas resultat på nationella prov, könsskillnader i gymnasiebehörighet 

och föräldrars utbildningsnivå intressanta aspekter.  

3.1 Normer 

Normer är något som ses som förgivettagna sanningar, något naturligt och bortom kritik 

(Göransson, 2016, Hedlin, 2011). En norm visar på vad som ska uppfattas som normalt 

och önskvärt i en situation och därmed även dess motsats, det onormala (Martinsson & 

Reimers, 2014). Det som kategoriseras onormalt är oönskat, annorlunda och inte lika 

bra. Genom normer skapas vissa positioner, det förväntade och det annorlunda. Dessa 

anger till exempel hur hen ska leva, bete sig och agera för att uppfattas som normenlig 

(Heikkilä, 2015; Martinsson & Reimers, 2014). Genom att kritiskt granska vad normer 

utgår ifrån, hur de samspelar, ger makt och i förlängningen blir vardagliga handlingar 

kan de även förändras, både avseende normerna i sig och konkreta handlingsmönster 

(Heikkilä, 2015; Lenz Taguchi, 2016). Det är därför viktigt med ett normkritiskt 

perspektiv; att lyfta fram normer för granskning och reflekterande samt att därmed 

uppmärksamma hur vissa inkluderas och andra exkluderas när normalitet skapas 

(Hedlin, 2011). Inom utbildningsverksamhet verkar, görs och utmanas normer 

(Martinsson & Reimers, 2014). Det blir därmed viktigt att undersöka vilka normer det 

är som befästs och utmanas i skolans normarbete. Normer bör därmed kontinuerligt 

kritiskt granskas och dess effekter undersökas i strävan efter att finna vad i 
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verksamheten som behöver ifrågasättas. Frågan om vad som görs till norm i en viss 

situation måste ständigt vara närvarande. 

3.2 Läromedel 

Läroböcker utgör en betydande del av skolans faktiska verklighet (Pettersson, 2008; 

Reichenberg, 2000). För att följa skolans värdegrund och uppdrag kan kunskap om 

vilka normer läroböcker förmedlar vara ett angeläget forskningsområde med både 

pedagogisk och vetenskaplig relevans. Utan medvetna pedagogiska upplägg och 

organisation kring undervisningen kan föreställningar om flickors och pojkars 

möjligheter medföra att traditionella gränser mellan könen upprätthålls (Karlsson, 

2009). Genom att påvisa könsstereotypa föreställningar utifrån beskrivningar och 

analyser kan skolan medvetet påverka arbetet i önskvärd riktning och uppnå ökad 

måluppfyllelse. I detta sammanhang kan en läroboksanalys vara ett led i arbetet att 

synliggöra om det finns en oönskad förfördelning avseende någon grupp elever:  

”Bortsett från den enskilda lärarens kompetens kan alltså läromedlen i sig antas 
vara en viktig faktor som påverkar elevernas resultat och, i kombination med 
övriga intryck i omgivningen, deras föreställningar om ämnet i fråga såväl som om 
världen och människorna som befolkar den. Detta i sin tur gör att det är av största 
vikt att innehållet i såväl som bruket av skolornas läromedel uppmärksammas” 
(Skolverket, 2011, s. 10).  

Enligt skollagens kap. 10 § 10 (SFS, 2010) ska grundskolan erbjuda tidsenliga material 

och verktyg. Skolverket (2018a) skriver också att alla barn och elever har rätt till en 

utbildning fri från diskriminering. Det är därför viktigt att skolans läromedel ger en 

tidsenlig och icke-diskriminerande bild av samhället. 

Huvudtendenserna av aktuella studier visar en överrepresentation av pojkars 

bildutrymme i läroböcker (Berge & Widding, 2006; Bronäs, 2000; Gharbavi & 

Mousavi, 2012; Khurshid, Gillani & Hashmi, 2010; Moser & Hannover, 2013; 

Skolverket, 2006b). Detta kan därmed innebära att läroböcker genomsyras av en manlig 

norm (Berge & Widding, 2006; Skolverket, 2006b; Tietz, 2007). Flertalet studier i 

området framhåller resultat som pekar på otidsenliga läromedel, bristande granskning av 

aktuella läromedel och avsaknad av resonemang om läromedlen utifrån ett 

genusperspektiv eller etnicitetsperspektiv (Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2011). 

Forskning som utförts på värdegrundsperspektiven genus och etnicitet i mellanstadiets 

läromedel har pekat på en dominans gällande ett svenskt eller eurocentriskt perspektiv 

och ett manligt perspektiv. Detta kan leda till att elever med annan etnisk och social 

bakgrund än etnisk svensk medelklass, samt flickor, kan uppleva att de inte känner sig 
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hemma inom området då representationen visar på något annat. Läromedel kan alltså 

utgöra en selektiv samhällsbild eller en ensidig bild av världen (Skolverket, 2011). I 

läromedel för högstadiet framkommer problematik vid granskning (Skolinspektionen, 

2011; SOU: 2010:10; SOU:2010:33). Traditionella värden knyts både till kvinnor och 

män där pojkar representerar styrka, uthållighet och intellekt samtidigt som kvinnor 

representerar kropp, skönhet, kost, tvätt och hushåll. Samtidigt framställs kvinnor i de 

mer samtida läromedlen som framåtblickande och moderna medan män ofta knyts till 

historien som arbetarklass eller hantverkare. Grovt generaliserat innebär 

bildrepresentationen ungefär två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Gällande 

etnicitet så uppmärksammas andra etniciteter än stereotypt svensk endast genom sin 

frånvaro då det totalt finns få representationer som har koppling till etnicitet. 

Skolinspektionen menar vidare att bilder av människor från andra länder, eller av 

invandrare generellt kopplas till problem eller brister så som språkproblem, terrorism 

och avvikande beteende. Västvärlden, i kontrast, framställs som rättvist, modernt och 

utvecklat. Läromedlen kan därmed bidra till att skapa ett ”vi” och ett ”dom”.  

En nyligen utförd studie gällande skolans läromedel (Ottar, 2017) fann att ett 

heteronormativt perspektiv ofta präglar sex- och samlevnadsundervisningen trots att 

skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2018b). Ottars 

undersökning av åtta läromedel i biologi och samhällskunskap fann att vissa böcker inte 

inkluderar ett normkritiskt perspektiv, att kunskaperna kring hbtq och genus var 

bristande samt att vikten av reproduktion framhävdes. Hbtq-frågor beskrivs ofta 

kortfattat och ”plikttroget” i kortare inlägg och utsatthet eller diskriminering av hbtq-

personer får inte uppmärksamhet. Även frågor om trans, könsidentitet och könsuttryck 

får mycket begränsat utrymme, visar granskningen.  

Studie utförd på lokal nivå, i Askersunds kommun, avseende läroböcker i matematik 

och svenska påvisar även den ett gängse mönster med större bildutrymme för pojkar än 

flickor i läroböcker (Jöesaar, 2015a). Då läroböcker genomsyras av en manlig norm kan 

detta bidra till att bevara och rättfärdiga könsskillnader i den sociala ordningen vilket 

skolan enligt gällande styrdokument har som ansvar för att motverka. Om 

utbildningssystemet, genom till exempel läroböcker, ständigt visar flickor och pojkar i 

stereotypa eller förlegade roller förstärks dessa bilder i samhället (Tietz, 2007).  
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3.3 Attityder  

I rapporten Attityder till skolan 2015 påvisar Skolverket (2016) att det har skett en 

ökning bland eleverna och då främst bland flickorna gällande hur många som anser att 

kraven som ställs i skolan och som eleverna ställer på sig själva är för höga. Flickorna 

uppger en betydligt högre stressnivå än vad pojkarna gör (Figur 1 och Figur 2). Det som 

stressar är främst egna krav, läxor och prov och äldre elever upplever mer stress. 

Rapportens slutsats är att flickor, mer än pojkar, upplever sig stressade gällande betyg 

och elever med utländsk bakgrund känner större betygsstress än vad elever med svensk 

bakgrund gör. Flickorna upplever sig stressade inom nästan alla områden, det vill säga 

läxor/hemuppgifter, egna krav, prov, betyg och tiden mellan lektionerna. Det enda 

område där flickor och pojkar upplever lika stor stress gäller krav och förväntningar 

från föräldrarna (Skolverket, 2016).  

 
Figur 1. Jämförelse Andel äldre elever som anser att kraven som ställs på dem i skolan är för höga 1997-
2015. Källa: Attityder till skolan 2015 (Skolverket, 2016).  
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Figur 2. Andel äldre elever i procent som svarat att de oftast eller alltid känner sig stressade i skolan. 
Totalt och fördelat på skolform och kön år 2000–2015. Källa: Attityder till skolan 2015 (Skolverket, 
2016). 
 

Statistik från den aktuella kommunen mäter inte elevernas stress eller ställer frågor 

om elevernas upplevelse av krav. Däremot ställs det frågor som kan relatera till hur 

eleverna uppfattar skolan. I elevhälsoenkäten 2016/2017 som ges till årskurs 7 svarar 45 

% av flickorna och 30 % av pojkarna stämmer mycket väl på påståendet: ”Jag har inga 

svårigheter i skolan”. På påståendet ”Jag är nöjd med mitt skolarbete” svarar 42 % av 

flickorna och 33 % av pojkarna stämmer mycket väl. Gällande frågan ”Jag ser positivt 

på framtiden” svarar 49 % av flickorna och 62 % av pojkarna att detta stämmer mycket 

väl. På frågor om mående, ”Jag sover gott på natten”, svarar 55 % av flickorna och 65 

% av pojkarna varje dag. På frågan ”Jag mår bra” svarar 30 % av flickorna och 65 % 

av pojkarna varje dag. Gällande frågan ”Jag är nöjd med mig själv” svarar 36 % av 
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flickorna att de spenderar mycket tid vid datorn. 22 % av pojkarna, gentemot 1 % av 

flickorna, uppgav att de var mycket intresserade av datorer. Ungefär 40 % av pojkarna 

och 26 % av flickorna angav att de tillbringade merparten av sin fritid hemma för sig 

själva eller med familjen. Vid förfrågning vilka aktiviteter som flickor och pojkar ägnar 

sig åt svarar flickorna att de läser medan pojkar i stor utsträckning spelar tv-och 

dataspel eller surfar. Pojkarna uppger att de följer nyheter, mer så än flickorna. Pojkar 

uppger också till större del än flickor att de har mer fritid och speciellt då pojkarna som 

bodde i glesbygd gentemot stad. Pojkarna värderade friluftsliv och sport högre än 

flickorna som värderade skola, utbildning, familj, vänner, kultur, konst, teater och 

litteratur högre än vad pojkarna gjorde.  

Skolverkets rapport (2006a) nämner att forskning funnit att hemmamiljön 

reproducerar könsroller och föräldrar och uppdelningen av sysslor i hemmet formar 

barn. Studier har visat att flickor hjälper till mer hemma och speciellt om det finns 

mindre barn i hushållet. Arbetsfördelningen mellan flickor och pojkar motsvarar i stort 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i hemmet. Att föräldrar agerar som 

förebilder och att normer utformas socialt märks då forskning visar att när pappor gör 

medparten av arbetet i hemmet gör också pojkar och flickor mer hushållsarbete. Ju mer 

arbete föräldrar gör som anses icke typiskt för det egna könet, ju fler sådana sysslor gör 

även barnen.  

När flickor och pojkar har fått svara på frågan hur noga det är hemma gällande att 

komma i tid på kvällen, sköta sitt skolarbete, uppföra sig väl mot andra och hjälpa till 

hemma svarade fler flickor än pojkar ”mycket noga” (Skolverket, 2006a). Också kravet 

att sköta sitt skolarbete ställs tidigare på flickorna än på pojkarna.    

En genomlysning av elevhälsoenkäten ELSA i Askersunds kommun för årskurserna 

4 och 7 under läsåren 2015/2016 och 2016/2017 med fokus på trivsel i hemmet visade 

att pojkarna svarar stämmer mycket bra något oftare än flickorna på frågan ”Jag trivs 

bra hemma”. För årskurs 4 läsåret 2015/2016 svarade 92 % av flickorna och 96 % av 

pojkarna stämmer mycket bra. För läsåret därpå 2016/2017 svarade 90 % av flickorna 

och 96 % av pojkarna stämmer mycket bra. För årskurs 7 läsåret 2015/2016 svarade 93 

% av flickorna och 94 % av pojkarna stämmer mycket bra. För läsåret 2016/2017 

svarade 79 % av flickorna och 91 % av pojkarna stämmer mycket bra.   

Gällande frågan ”Jag känner mig trygg hemma” fanns det vissa könsskillnader. För 

årskurs 4 läsåret 2015/2016 svarade 90 % av flickorna stämmer mycket bra och 98 % av 

pojkarna svarade samma sak. Följande läsår, 2016/2017 svarade 88 % av flickorna och 
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96 % av pojkarna stämmer mycket bra. Gällande årskurs 7 och elevernas svar för läsåret 

2015/2016 svarade 94 % av flickorna och 98 % av pojkarna stämmer mycket bra. Nästa 

läsår, 2016/2017 svarade 88 % av flickorna och 87 % av pojkarna stämmer mycket bra. 

På frågorna om trivsel och trygghet i hemmet verkar det finnas vissa könsskillnader där 

pojkarna upplever större trygghet och trivsel i hemmet. Huruvida detta beror på stress, 

föräldrars krav och förväntningar eller generellt mående kan inte svaras på.   

En av skolans stora utmaningar är att förverkliga de nationella styrdokumentens 

förväntningar och krav avseende målet med att främja lärande (Selberg, 2001). I goda 

lärandemiljöer skapas förutsättningar och möjligheter för eleverna att förbättra sina 

kunskaper i att utöva inflytande i sitt eget lärande. Utifrån genomförda nationella prov 

och analyser av dessa, utförda av lärarna i Askersunds kommun, framkom en upplevelse 

av svårigheten i utmaningen att motivera och engagera alla elever att satsa på skolan 

och jobba för högre kunskapsnivåer (Jöesaar, 2015b). Vid närmare analys framhöll 

lärarna på kommunens högstadieskola att de uppfattar att lärande i grunden handlar om 

att finna en mening i det man gör samt skapa goda relationer. Skolverkets rapport 

(2016) Attityder till skolan 2015 undersöker bland annat lärares attityder och tankar 

kring sitt eget arbete. Resultatet från undersökningen visar att nio av tio lärare anser att 

de lyckas mycket bra eller ganska bra med att ge flickor och pojkar lika goda 

möjligheter. Endast en procent av lärarna anser att de istället lyckas mycket dåligt eller 

ganska dåligt. Sju av tio lärare anser dessutom att deras skola verkar för jämställdhet 

mellan könen i stor utsträckning eller i mycket stor utsträckning. I jämförelse svarar 

fyra procent av lärare negativt, att deras skola i ganska liten utsträckning eller i mycket 

liten utsträckning lyckas med att verka för jämställdhet mellan könen. 

När eleverna tillfrågas anser sex av tio av de yngsta eleverna att alla lärare behandlar 

pojkar och flickor rättvist. Sju av tio elever i årskurs 4 och fem av tio elever i årskurs 5 

och 6 svarar att alla lärare behandlar pojkar och flickor rättvist medan tre procent anser 

att inga lärare behandlar pojkar och flickor rättvist (Skolverket, 2016). När frågan ställts 

till de äldre eleverna anser nästa nio av tio att de flesta eller alla lärare behandlar flickor 

och pojkar rättvist medan fem procent av eleverna anser att inga eller få lärare 

behandlar eleverna rättvist.  

Under våren 2017 skickades en enkät ut av denna rapports författare till samtlig 

personal inom förskola samt högstadie i Askersunds kommun för att undersöka tankar 

om jämställdhet i förskola och skola. Frågeställningarna handlade om upplevelsen av 

jämställdhet på sin arbetsplats, vad jämställdhet innebar samt vad som fungerar bra eller 
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Figur 3. Ämnen kodade som kvinnliga eller manliga enligt årskurs 3 Askersunds kommun (ht 2017). 
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Syftet med denna studie har varit att fortsatt kartlägga, analysera och diskutera 

könsuppdelad statistik i Askersunds kommun samt reflektera över de mönster gällande 

könsskillnader, normer och attityder som en lokal verksamhetsbild kan ge. Resultaten 

har visat att kommunens elever i årskurs 3 uppfattar vissa ämnen som mer kvinnligt 

eller manligt kodade, och därmed kan slutsatsen dras att redan i årskurs 3 finns det fasta 

uppfattningar gällande vissa ämnen vilket kan påverka elevernas motivation och 

inställning till ämnet. Samtliga ämnen kodades främst som passande för både flickor 

och pojkar men vissa ämnen uppfattades som mer passande flickor än pojkar och 

tvärtom. De ämnen som främst kodades som passande för flickor var (i ordning): musik, 

textilslöjd, hem- och konsumentkunskap, bild, och svenska och matematik. De ämnen 

som eleverna främst uppfattade som passande för pojkar var (i ordning): träslöjd, 

teknik, engelska och idrott.  

Studien visar även, genom tidigare analys av pojkars och flickors representation i 

läromedel i svenska och matematik, att pojkar var överrepresenterade i jämförelse med 

flickor. Analys gällande personalen i förskola och skolas tankar kring jämställdhet 

visade att den kvinnliga personalen i högre grad än den manliga upplevde ojämställdhet. 

Till sist undersöktes ett antal påståenden genom statistik från den hälsoenkät som 

eleverna i årskurs 7 svarar på. Här kunde generellt uppmärksammas att flickorna mer så 

än pojkarna sa att de inte hade några svårigheter i skolan och var mer nöjda med sitt 

skolarbete. Pojkarna svarade i större utsträckning att de trivdes och kände sig trygga i 

hemmet. Flickorna uppvisade en sämre psykisk hälsa. Resultaten går i stort i linje med 

de resultat som uppvisas i riket och med aktuell forskning på ämnet. 

5. SLUTSATSER 
Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras att elever i årskurs tre 

kodar vissa skolämnen som mer manliga och vissa skolämnen som mer kvinnliga, att 

personal i förskola och skola anser att det finns utmaningar i jämställdhetsarbetet samt 

att kvinnor i grundskolan för de äldre åldrarna i högre grad anser att skolan är mindre 

jämställd än männen i grundskolan för de äldre åldrarna.  

6. VIDARE ARBETE 
Skolans uppdrag avseende jämställdhet mellan flickor och pojkar är tydligt framskrivna 

i gällande styrdokument (Skolverket, 2011). Oavsett egna personliga åsikter är således 

dessa värderingar inte förhandlingsbara. Vi är dock alla både offer och medskapare till 

rådande normer i vårt samhälle (Martinsson & Reimers, 2014). Genom ökad 
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medvetenhet kan emellertid föreställningar utmanas, orättvisor blottas och skeenden än 

mer förstås. Skolan, med dess givna uppdrag, blir därmed en viktig arena för ökad 

medvetenhet. I det sammanhanget blir Björnssons (2005) råd till myndigheter av 

särskilt intresse. Björnsson uppmanar myndigheter att ta könsdifferenserna i 

skolframgång på allvar, involvera skolan i en spännande debatt, använda möjligheten 

till lokal kvantitativ uppföljning, uppmärksamma antiplugg-kulturerna, få alla elever att 

läsa, skapa allianser med föreningar samt skapa arenor för samtal med eleverna. 

Arbetet att gynna skolutveckling i vilken jämställdhet är en självklar integrerad 

komponent blir därmed något att förhålla sig systematiskt och bestående till. Mer 

kunskap behövs för att i kommunens skolverksamheter än mer kunna arbeta med 

jämställdhet. Utifrån den aktuella rapporten finns det anledning att reflektera över hur 

förskolan och skolan arbetar kring manligt och kvinnligt kodade ämnen för att 

undersöka huruvida ämnen och kunskaper framställs enligt könsstereotypa mönster. 

Vidare är det av framtida vikt att kommunens läromedel utvärderas ur ett 

genusperspektiv inför inköp och användande.  
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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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
Problematiken kring betygsskillnader mellan flickor och pojkar är inte någon ny 

frågeställning. På senare tid har dock frågan aktualiserats både på nationell och 
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betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
De främsta förklaringsmodeller gällande skillnader mellan flickor och pojkar grundar 

sig på ett antal olika faktorer. En utgångspunkt att förhålla sig till är att det inte går att 

påvisa några skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller intelligens eller förmåga 

(Wernersson, 2010; Connell & Pearse, 2015). Könsskillnaderna i betyg och resultat 

mellan flickor och pojkar är av vikt att studera då alla barn har rätt till en likvärdig 

utbildning. Barnombudsmannen (2015) beskriver att barns rättigheter enligt FN:s 

barnkonvention omfattar alla barn utan åtskillnad eller diskriminering men trots detta 

visar statistik att det finns skillnader mellan flickors och pojkars levnadsförhållanden, 

speciellt då gällande skolresultat och psykisk ohälsa. För att se till att alla barn får en 

likvärdig utbildning måste vi undersöka, diskutera och analysera könsskillnader.  

Studier utförda av författarna när det gäller betygsskillnader mellan flickor och 

pojkar (Jöesaar & Weiss, 2017), förklaringsmodeller (Weiss & Jöesaar, 2017a) och 

verksamhetsbilder utifrån elevfrånvaro, kränkande behandling samt trygghet och trivsel 

(Weiss & Jöesaar, 2017b; Weiss & Jöesaar, 2017c) påvisar både övergripande såväl 

som lokala möjliga mönster. 

Likt de resultat som framkommit för Sverige i stort, uppvisar Askersunds kommun 

liknande resultat gällande könsskillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. I 

den första kartläggning som utfördes (Jöesaar & Weiss, 2017) visade resultaten att 

flickorna i kommunen hade högre betyg i samtliga ämnen än pojkarna med undantag för 

idrott och hälsa. Den genomsnittliga skillnaden mellan flickor och pojkars betyg var 

cirka 10 % till flickors fördel. 

Kartläggningen undersökte också huruvida det nya betygssystemet (Lgr 11) hade 

någon påverkan på flickors och pojkars betygsresultat och könsskillnaden i 

måluppfyllelse. Det nya betygssystemet infördes läsåret 11/12 och innebar fortsatt 

målrelaterad betygssättning; dock hade betygsskalan ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Forskning framhöll frågan om den utökade betygsskalan möjligtvis kunde 

ge ökad precision vid lärares bedömningar av elevers kunskaper och därmed ökad 

rättvisa och likvärdighet när det gäller betygssättning för både flickor och pojkar 

(Jöesaar, 2013). Kommunens studie påvisade att flickors och pojkars meritmedelvärde 

ökat med Lgr 11 men fann emellertid ingen skillnad i ökade eller minskade 

könsskillnader i måluppfyllelse (Jöesaar & Weiss, 2017). 

I rapport två, som behandlade förklaringsmodeller, undersöktes de mest frekventa 

förklaringsmodeller som forskningen framhåller (Weiss & Jöesaar, 2017a). 
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Förklaringsmodellerna lade grunden för vad som undersöktes i rapport tre till fem 

(Weiss & Jöesaar, 2017b; Weiss & Jöesaar, 2017c; Jöesaar & Weiss, 2018) och vad 

som avses undersökas i den aktuella rapporten. 

Rapport tre och fyra, som undersökte den lokala verksamhetsbilden av 

könsskillnader i elevfrånvaro, kränkande behandling, trygghet samt trivsel, fann att det i 

kommunen, likt övriga Sverige, fanns könsskillnader i elevfrånvaro (Weiss & Jöesaar, 

2017b; Weiss & Jöesaar, 2017c). Studierna fann att pojkar generellt hade högre 

frånvaro än flickor. Dessutom kunde antalet F sammankopplas med procentuell 

frånvaro där högre frånvaro och högre antal F sammanföll. Vidare fanns indikationer på 

att den stora majoriteten av elever med F hade ogiltig frånvaro men även en giltig 

frånvaro som översteg den medelfrånvaro som fanns hos elever utan F och utan ogiltig 

frånvaro. Därtill visade resultaten att fler pojkar än flickor kränkte andra, att trygghet 

och trivsel generellt minskar med stigande ålder och att yngre elever upplever 

skolpersonalen som trevligare mot dem än vad äldre elever gör.   

Rapport 5 (Jöesaar & Weiss, 2018) undersökte den lokala verksamhetsbilden 

gällande normer och attityder, både elevernas och personalens gällande jämställdhet och 

syn på skolan. Studien påvisade att elever i årskurs tre kodar vissa skolämnen som mer 

manliga och vissa skolämnen som mer kvinnliga. Vidare framkom att personal i 

förskola och skola anser att det finns utmaningar i jämställdhetsarbetet och kvinnor i 

grundskolan för de äldre åldrarna i högre grad anser att skolan är mindre jämställd än 

männen i grundskolan för de äldre åldrarna. 

Den aktuella rapporten avser undersöka den lokala verksamhetsbilden gällande 

elevernas resultat på nationella prov och könsskillnader i gymnasiebehörighet och även 

kopplingen mellan föräldrars utbildningsnivå och elevernas betyg. Rapporten utgår från 

tidigare forskning på ämnet som teoretisk grund för den lokala verksamhetsbilden och 

undersökningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie avser att undersöka följande frågeställningar: 

x Hur förhåller sig kommunens resultat avseende nationella prov i relation till 

slutbetyg? 

x Hur förhåller sig kommunens gymnasiebehörighet i förhållande till riket? 

x Hur förhåller sig föräldrars utbildningsnivå i relation till elevernas 

betygsresultat i kommunen? 
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2. METOD 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är de metoder som främst används för 

samhällsvetenskaplig forskning och forskningsfrågan är avgörande vid valet av en 

kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2009). Den aktuella 

studien använder kvalitativ data genom aktuell forskning, teoriunderbyggnad, 

beskrivning av företeelser och enkäter (Patel & Davidson, 2011). Därtill tillkommer 

kvantitativ data i form av statistik främst hämtad ifrån offentliga databaser såsom 

Skolverket (SIRIS, 2018).  

Föreliggande studie, likt tidigare rapporter, utgår från ett genus- och normkritiskt 

perspektiv för att undersöka könsskillnader i måluppfyllelse och andra aspekter som 

påverkar måluppfyllelse så som elevfrånvaro, kränkande behandling, normer och 

attityder gällande skolan. Ett sådant perspektiv utgår från att könsskillnader till stor del 

beror på normer och sociala aspekter av kön. Björnsson (2005) skriver om 

könsskillnader i betyg:  

”Dessa skillnader kan knappast förstås eller förklaras utifrån biologiskt-genetiska 
utgångspunkter. De mönster vi ser i form av förändringar av könsskillnaderna, 
demonstrerar rätt tydligt att vi främst har att göra med socialt och kulturellt skapat 
kön. Innehållet i manligt och kvinnligt skiftar över tid och över kulturer. Vi föds 
inte till kvinnor och män - vi lär oss bli det. Arbetet att lära sig vara flicka eller 
pojke är ofta hårt och börjar tidigt. Att »biologi« har betydelse för vår utveckling 
m.m. är en annan sak” (s. 11).  

3. NATIONELLA PROV OCH SLUTBETYG 
I dag ligger problemfokus på pojkars lägre prestationer och ökande betygsskillnader 

mellan flickor och pojkar (Jansdotter Samuelsson, 2008; Barnombudsmannen, 2015; 

Skolverket, 2006a). I detta sammanhang kan frågeställningen om det finns möjliga 

avvikelser mellan elevers resultat i de årliga nationella proven och det slutbetyg samma 

elever erhöll vara av intresse. Detta både utifrån ett nationellt perspektiv (riket) och ett 

lokalt perspektiv (Askersunds kommun).  

3.1 Bedömning  

Betyg och kunskapsbedömning är en given men omdiskuterad del av läraryrket 

(Jöesaar, 2013). Betygssättning innehåller en problematik om vad som ska bedömas och 

på vilket sätt. Enligt skolförordningen ska betyg på ett neutralt och rättvist sätt avspegla 

elevens samlade kunskaper och färdigheter i ett ämne (SFS, 2011). 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 
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enbart ska 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). 

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. 

3.2 Nationella prov i relation till slutbetyg  

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).  

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. Tidigare studier av 

möjliga avvikelser mellan elevers resultat i de årliga nationella proven och det slutbetyg 

samma elever erhöll i Askersunds kommun visade främst på skillnader i matematik 

(Jöesaar, 2013). I engelska och svenska återfanns också resultat både med högre och 

lägre slutbetyg, dock i mindre omfattning. 

3.2.1 Årskurs 6 

Detta avsnitt redogör i korthet för en analys av Sjöängsskolans resultat mot riket i övrigt 

när det gäller engelska, svenska och matematik samt dessa i relation till skolans och 

rikets resultatutfall över tid. Till analysens hjälp har data inhämtas från SIRIS (2018). 
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Figur 1. Jämförelse av provbetyg NP och betyg i engelska över tid för årskurs 6 i riket respektive 
Sjöängsskolan Askersund. 
 
Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 6 i 

engelska redovisas i Figur 1. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns 

inom kategorin Lika. Vidare kan en tydlig förskjutning noteras till kategorin Lägre, 

samtliga med högre utfall för Sjöängsskolan. 

 
Figur 2. Jämförelse av provbetyg NP och betyg i svenska över tid för årskurs 6 i riket respektive 
Sjöängsskolan Askersund. 
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flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 
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gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 6 i 

svenska redovisas i Figur 2. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns inom 

kategorin Lika. Vidare kan en förskjutning noteras till kategorin Högre, de två sista åren 

med högre utfall för Sjöängsskolan, till skillnad från 2014/15 där en förskjutning mot 

Lägre framkommer. 

 
Figur 3. Jämförelse av provbetyg NP och betyg i matematik över tid för årskurs 6 i riket 
respektive Sjöängsskolan Askersund. 
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3.2.2 Årskurs 9 
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Figur 4. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i engelska över tid för årskurs 9 i riket 
respektive Sjöängsskolan Askersund. 
 
Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 9 i 

engelska redovisas i Figur 4. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns 

inom kategorin Lika. Vidare kan en tydlig förskjutning noteras till kategorin Högre. 

Intressant att notera är skillnaden i förskjutning från årskurs 6 utfall från en tydlig 

förskjutning till kategorin Lägre (Figur 1), till en tydlig förskjutning till kategorin 
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Figur 5. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i svenska över tid för årskurs 9 i riket 
respektive Sjöängsskolan Askersund. 
 
Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 9 i 

svenska redovisas i Figur 6. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns inom 

kategorin Lika. Vidare kan en relativt mindre förskjutning noteras till kategorin Lägre. 

Intressant att notera är skillnaden i förskjutning från årskurs 6 utfall från en förskjutning 

till kategorin Högre (Figur 2), till en förskjutning till kategorin Lägre i årskurs 9 (Figur 

5). 
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Figur 6. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i matematik över tid för årskurs 9 i riket 
respektive Sjöängsskolan Askersund. 
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från Skolverket uppkommer därmed 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.  

Sammanfattningsvis kan, enligt tidigare i denna rapport redovisat material (avsnitt 

4.21-4.22), noteras att riket och Sjöängsskolans resultat för årskurs 6 och 9 avseende 

jämförelse provbetyg och betyg varierar mellan grupper och år. Detta resultat är i linje 

med Skolverkets bedömning (Skolverket, 2018). Sjöängsskolans resultatutveckling över 

tid påvisar likartad utveckling som den för riket i övrigt, dock med tydligare avvikelse 

när det gäller resultat för matematik (Figur 7 och Figur 8).  

 
Figur 7. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i engelska, matematik och svenska för årskurs 
6 vid Sjöängsskolan Askersund, termin 2016/17. 
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Figur 8. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i engelska, matematik och svenska för årskurs 
9 vid Sjöängsskolan Askersund, termin 2016/17. 

 

4. GYMNASIEBEHÖRIGHET OCH FÖRÄLDRARS 

UTBILDNINGSNIVÅ 
I Sverige svarar åtta av tio elever i årskurs 7–9 samt gymnasieskolan att de i framtiden 

absolut eller troligtvis kommer att läsa vidare på universitet eller högskola (Skolverket, 

2016). Ofullständiga betyg begränsar en persons valmöjligheter vilket även kan 

innebära en svårare etablering på arbetsmarknaden (SKL, 2013). Studier påvisar därtill 

att godkända betyg i årskurs 9 är en stark skyddsfaktor mot psykosociala problem. 

Enligt resultat presenterade av Socialstyrelsen är risken åtta gånger högre att varken 

arbeta eller studera för den som överhuvudtaget inte påbörjat gymnasiet än för den som 

gått ett studieförberedande program på gymnasiet. I detta sammanhang bör även 

uppmärksammas att den som har avbrutit påbörjade gymnasiestudier har större risk att i 

framtiden varken arbeta eller studera i förhållande till den som har fullföljt en 

gymnasieutbildning. Detta mönster återfinns i alla socioekonomiska grupper. 

Gymnasiebehörighet blir därmed en viktig skyddsfaktor att förhålla sig till när det gäller 

en kommuns elever. 

4.1 Gymnasiebehörighet 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet yrkesprogram för rikets samtliga 

huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 82,5% och för Sjöängsskolan 86,9% (Figur 9). 
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Figur 9. Andel behöriga elever till gymnasieskolan 2016/17 – Riket i jämförelse med Örebro läns 
kommuner. 
 
Andel procentuellt behöriga till gymnasieskolan över tid avseende riket jämfört 

Sjöängsskolan, Askersunds kommun, har varierat över tid (Figur 10). Riket uppvisar 

relativt ett jämnare utfall över tid, dock kan konstateras en årlig ökning av 

Sjöängsskolans resultat från 2014/15 till 2016/17.  
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Figur 10. Andel behöriga elever till gymnasieskolan över tid – Riket (randiga staplar) i jämförelse 
med Sjöängskolan, Askersund (fyllda staplar). 
 

4.1.1 Flickor och pojkar  

Studier påvisar resultat att det är vanligare att flickor än pojkar svarar att de kommer att 

läsa vidare vid universitet eller högskola i framtiden. (Skolverket, 2016). Detta är att 

sätta i relation till att det är betydligt fler pojkar än flickor som inte når målen i alla 

ämnen eller som inte blir behöriga till gymnasieskolan (SKL, 2013). Vidare 

framkommer att fler kvinnor än män tar gymnasieexamen (Skolverket, 2017). Till detta 

framkommer åsikten att vi som samhällsmedborgare ständigt bör vara uppmärksamma 

på de normativa system vi är en del i att konstruera (Johansson, Lindgren & Hellman, 

2013). Medvetenheten om vilka gränser vi själva är medskapare till måste således hela 

tiden aktualiseras då jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget (SKL, 2013). 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet yrkesprogram för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad till flickors fördel (Figur 11). 

För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, resultat framkommer med 

relativt likvärdigt resultat såsom större skillnader, alla till flickors fördel.  
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Figur 11. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans yrkesprogram över tid – 
Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet estetiskt program för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad till flickors fördel (Figur 12). 

För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, resultat framkommer mer 

likvärdigt till pojkars fördel såsom större skillnader till flickors fördel.  

 
Figur 12. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans estetiska program över tid 
– Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
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Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet ekonomi, humanistisk och 

samhällsvetenskapligt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över 

tid en skillnad till flickors fördel (Figur 13). För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet 

mer varierat, resultat framkommer mer relativt likvärdigt till pojkars fördel såsom större 

skillnader till flickors fördel. 

 
Figur 13. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans ekonomiska, humanistiska 
och samhällsvetenskapliga program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med 
Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
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Figur 14. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans naturvetenskapligt och 
tekniskt program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund 
(fyllda linjer). 
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utbildning (Figur 15). För Sjöängsskolan, Askersund, framkommer likvärdigt resultat 

med tydlig fördel till elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

 
Figur 15. Andel behöriga elever som uppnått kunskapskraven till gymnasieskolan i alla ämnen 
utifrån föräldrarnas högsta utbildningsnivå över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med 
Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 
 

Genomsnittligt meritvärde i relation till föräldrarnas högsta utbildningsnivå för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en markant skillnad till fördel för elever 

med föräldrar med eftergymnasial utbildning (Figur 16). För Sjöängsskolan, Askersund, 

framkommer likvärdigt resultat med tydlig fördel till elever med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning.  
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Figur 16. Genomsnittligt betygsmeritmedelvärde för slutbetyg årskurs 9 utifrån föräldrarnas 
högsta utbildningsnivå över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, 
Askersund (fyllda linjer). 
 

5. DISKUSSION 
Enligt skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan 

flickor och pojkar samt ansvara för att traditionella könsmönster motverkas (Skolverket, 

2011). Vidare ska skolan med bestämdhet ta avstånd från allt som strider mot dessa 

grundläggande värden. I skolans framåtsträvande arbete bör därmed de formella och 
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att elever vars föräldrar har högre utbildning själva har högre betyg. Vidare 

framkommer även att det finns skillnader gällande slutbetyg och betyg på nationella 

proven i kommunen där största skillnaden finns i matematiken. Flickor tenderar att få 

högre slutbetyg än betyg på nationella proven i större utsträckning än pojkar. Resultaten 

går i stort i linje med de resultat som uppvisas i riket och med aktuell forskning på 

ämnet. 

6. SLUTSATSER 
Utifrån föreliggande studies frågeställningar kan konstateras att det finns vissa 

skillnader i betyg på nationella prov i relation till slutbetyg med störst skillnad i 

matematik. Kommunens gymnasiebehörighet i förhållande till riket visar att 

kommunens elever har god gymnasiebehörighet och att flickors behörighet till 

gymnasiet är större än pojkars. Till sist visar studien att kommunens elever vars 

föräldrar har högre utbildning har högre betyg och behörighet till gymnasiet.   

 

7. VIDARE ARBETE 
Skolans uppdrag avseende jämställdhet mellan flickor och pojkar är tydligt framskrivna 

i gällande styrdokument (Skolverket, 2011). Oavsett egna personliga åsikter är således 

dessa värderingar inte förhandlingsbara. Vi är dock alla både offer och medskapare till 

rådande normer i vårt samhälle (Martinsson & Reimers, 2014). Genom ökad 

medvetenhet kan emellertid föreställningar utmanas, orättvisor blottas och skeenden än 

mer förstås. Skolan, med dess givna uppdrag, blir därmed en viktig arena för ökad 

medvetenhet. I det sammanhanget blir Björnssons (2005) råd till myndigheter av 

särskilt intresse. Björnsson uppmanar myndigheter att ta könsdifferenserna i 

skolframgång på allvar, involvera skolan i en spännande debatt, använda möjligheten 

till lokal kvantitativ uppföljning, uppmärksamma antiplugg-kulturerna, få alla elever att 

läsa, skapa allianser med föreningar samt skapa arenor för samtal med eleverna. 

Arbetet att gynna skolutveckling i vilken jämställdhet är en självklar integrerad 

komponent blir därmed något att förhålla sig systematiskt och bestående till. Mer 

kunskap behövs för att i kommunens skolverksamheter än mer kunna arbeta med 

jämställdhet. Utifrån den aktuella rapporten finns det anledning att reflektera över hur 

förskolan och skolan arbetar kompensatoriskt för barn och elever gällande föräldrars 

utbildningsbakgrund. Vidare kan det förfalla sig naturligt att reflektera över 
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betygsättning och slutbetyg i relation till betyg på nationella prov samt anonymiserat 

rättande av prov och uppgifter.  
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1. INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
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 resultat överensstämde väl 

med den under hösten 2013 genomförda studien avseende betygsskillnader mellan 

flickor och pojkar i Askersunds kommun jämfört riket under tidsperioden 2003 till 2012 

(Jöesaar, 2013). Studien påvisar en tydlig skillnad i det genomsnittliga 

betygsmeritmedelvärdet med cirka 8,3 % högre poäng för kommunens flickor jämfört 

med kommunens pojkar. Riket visar liknande resultat med cirka 10,1 % högre poäng för 

flickorna. Ett flertal förklaringsmodeller har föreslagits till varför könsskillnaderna i 

betygsresultat existerar och inte minskar. Dessa modeller grundar sig på ett antal 

faktorer men kan samtidigt inte påvisa några skillnader mellan pojkar och flickor när det 

gäller intelligens eller förmåga (Wernersson, 2010). 

     Läsåret 2011/12 infördes ett nytt betygssystem (Lgr 11) vilket fortfarande innebär en 

målrelaterad betygssättning; betygsskalan har dock ändrats från att vara 3-skalig till att 

vara 6-skalig. Möjligtvis kan en utökad betygsskala öka precisionen för elevernas 

kunskapsbedömning och därigenom påverka både den individuella betygssättningen 

samt eventuella betygsskillnader mellan flickor och pojkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Att jämföra och mäta flickors och pojkars läranderesultat är ett exempel på 

kunskapsuppdragets koppling till jämställdhet och ett sätt att mäta jämställdhet i skolan. 

Det är också viktigt att undersöka könsuppdelad statistik och jämföra nationell statistik 

med lokala tendenser för att utröna hur det ser ut i en viss skola eller i en viss kommun; 

att på så vis få en lokal verksamhetsbild. Den lokala verksamhetsbilden tillåter sedan 

verksamheten att ställa följdfrågor och utveckla skolans jämställdhetstänk samt komma 

fram till om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever (Heikkilä, 2015). I detta 

sammanhang kan uppmärksammas att: 

Det går att hävda att så länge förskolan och skolan inte reflekterar kunskapsbaserat, utan 
snarare åsiktsbaserat kring barns kön kommer skolan inte att nå de kvalitetsmål som satts 
upp i till exempel läroplanen. Eller än värre – flickor och pojkar kommer att fortsätta lära 
sig olika mycket och olika saker, prestera olika bra och få olika betyg, och en 
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BILAGA 1 

Diskussionsfrågor  

Genus 1: 

Rapporten Genus 1: Kartläggning av skillnader i betyg visade att det i Askersunds kommun, 
likt övriga Sverige, är stora skillnader i betyg där flickor som grupp får högre betyg än pojkar 
som grupp. 

• Syns några av dessa skillnader redan i förskolan eller tidigt i skolan? 
• Finns det något i undervisningen eller bemötandet som kan förklara skillnaderna? 
• Märker du som pedagog eller lärare några könsskillnader i motivation eller vilja hos 

barnen och eleverna? 
• Bidrar vi vuxna på något vis till att skapa eller stärka normer? 

 
Genus 2: 

Rapporten Genus 2: Förklaringsmodeller visade att det finns ett antal förklaringsmodeller 
som forskningen framhåller när det gäller att förklara könsskillnaderna mellan flickor och 
pojkar.  

• Står någon av förklaringsmodellerna ut när du tänker på din barngrupp, klass eller 
grupp? 

• Märker du några könsskillnader i måluppfyllelse, mål eller betyg? Märks skillnader 
tydligare i någon åldersgrupp? 

• Märker du som pedagog/lärare några könsskillnader i motivation eller vilja hos barnen 
och eleverna? 

• Märker du av någon så kallad ”anti-plugg kultur” bland barnen eller eleverna? 
• Tror du att vuxna i barnens eller elevernas närhet påverkar deras utbildning eller 

kunskap? 

 
Genus 3: 

I rapporten Genus 3: Lokal verksamhetsbild av könsskillnader i elevfrånvaro 
fann vi att det i Askersunds kommun fanns skillnader mellan flickor och pojkar där pojkarna 
hade högre frånvaro än flickorna. Elever med F hade också större giltig frånvaro än elever 
utan F. Studien visade även en koppling mellan elevfrånvaro och antal F. 
 

• Behöver förskolan, fritidshemmet och skolan arbeta könsspecifikt med frånvaro och i 
så fall hur? 

• Finns det normer i förskolan, fritidshemmet och skolan som kan förklara frånvaro? 
• Hur kan vi i förskolan, fritidshemmet och skolan arbeta med giltig frånvaro?  
• Hur reflekterar du som pedagog eller lärare över flickors och pojkars frånvaro? 

 
 



 

Genus 4: 

Rapporten Genus 4: Kränkande behandling, trygghet och trivsel visade att pojkar till större 
del än flickor kränker andra. Pojkar tenderar att kränka både pojkar och flickor medan 
flickor allt oftast kränker andra flickor. Studien fann också att äldre elever kände sig 
mindre trevligt bemötta av personalen än yngre elever. 

• Behöver förskolan, fritidshemmet och skolan arbeta könsspecifikt med kränkningar 
och i så fall hur? 

• Finns det normer i förskolan, fritidshemmet och skolan som kan förklara kränkningar? 
• Äldre elever upplever sig ofta sämre behandlade än vad yngre elever gör. Vad tror du 

att detta beror på och hur kan vi påverka detta? 

 
Genus 5: 

Rapporten Genus 5: Normer och attityder visade att läromedel i svenska och matematik 
överrepresenterade pojkar/män i jämförelse med flickor/kvinnor. Rapporten fann också att 
flickorna var mer motiverade men mådde psykiskt sämre samt att pojkar trivdes något bättre 
hemma och kände sig något tryggare i hemmet än flickorna.  

• Hur ser våra läromedel eller barnböcker ut? Har du reflekterar över hur normer 
presenteras i det material som finns tillgängligt? 

• Är både flickor/kvinnor, pojkar/män representerade i de läromedel eller barnböcker 
som finns tillgängliga? 

• Vad kan förklara studiens resultat gällande flickors mående och skillnaden mellan 
flickors och pojkars trivsel i hemmet? Märker du som pedagog/lärare någon skillnad? 

 
Genus 6:  

Rapporten Genus 6: Nationella prov, gymnasiebehörighet och föräldrars utbildningsnivå fann 
skillnader mellan slutbetyg och betyg i nationella proven, speciellt i matematik. Slutligen 
visade statistik att föräldrars utbildningsnivå till stor del påverkar elevernas betyg. 

 
• Enligt skollagen 2010 (800) ska skolan kompensera för elevers socioekonomiska 

bakgrund. Hur gör vi detta? 
• Enligt Martinsson & Reimers i boken Skola i normer är det inte ovanligt att förskolans 

och skolans personal har förväntningar på elever utifrån deras bakgrund. Händer detta 
och hur påverkar det vårt och barnens eller elevernas beteende och attityder? 

• Flickor får oftare än pojkar högre slutbetyg i jämförelse med betyg på nationella 
proven, vad kan detta bero på? Kan det vara så att vi bedömer elevers egenskaper 
tillsammans med kunskaper? 
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nell nivå. Att jämföra och mäta flickors och pojkars lärande-
resultat är ett exempel på kunskapsuppdragets koppling till 
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om och hur könsnormer kan begränsa barn och elever.

I denna skrift samlas de rapporter, skrivna 2017 och 2018 av 
Anneli Jöesaar och Elin Weiss, som avser jämställdhetsarbetet 
i Askersunds kommun. Rapporterna presenteras kronolo-
giskt i sin helhet med en gemensam inledning av docent Mia 
Heikkilä.
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