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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: 

 

 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 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 

eventuella betygsskillnader i Askersunds kommun och erhålla en lokal bild utfördes en 

grundlig kartläggning. Nedan följer resultaten från kartläggningen i årskurs 9 följt av en 

inledande studie över vilka indikationer till könsuppdelade betygsresultat som kan 

noteras i nuläget avseende årskurs 6, 7 och 8.   

3.1 Betygsdata slutbetyg årskurs 9 över tid (Lpo94 och Lgr11)  

Betygsmeritmedelvärden för rikets och studiens skolas flickor och pojkar från 2003 till 

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 % 

högre poäng än rikets pojkar.  

     Studiens skolas flickor uppvisar från 2003 till 2016 ett högre genomsnittligt 

betygsmeritmedelvärde än skolans pojkar (figur 1). Vid ett tillfälle, 2004, har pojkarna 

ett högre meritmedelvärde än flickorna. 2006 har flickor och pojkar exakt samma 

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.  

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

betygsmeritmedelvärdet för 2003 till 2016 (figur 3). 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 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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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).  

3.1.9 Fysik 

Betygsmeritmedelvärden i skolämnet fysik för rikets och studiens skolas flickor och 

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 

mellan år 2013-2016).  
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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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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. 
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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 

Nedan följer en kartläggning av pojkars och flickors betyg i årskurserna 6, 7 och 8 i 

ämnena bild, engelska, idrott och hälsa, matematik och svenska. Dessa ämnen har valts 

då stora betygsskillnader mellan flickor och pojkar har iakttagits (DEJA, 2015; 

Heikilää, 2015; Wernersson, 2010) samt att engelska, matematik och svenska är 

(kärn)ämnen för vilka även nationella prov ges. Betygsstatistiken för dessa ämnen i 

årskurserna 6, 7 och 8 används i ett försök att upptäcka mönster och tendenser gällande 

könsskillnader i betyg.  
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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 

majoriteten av pojkar, 75 %, har ett E i bild. Pojkarna återfinns sedan i samtliga andra 

betygskategorier, även A och F. 40 % av flickorna har C i bild, följt av 31 % som får ett 

E och 27 % som får ett D. Flickorna i årskurs 6 återfinns inte i A eller F-kategorierna. 

42 % av flickor och 12 % av pojkar får betygen A-C.  
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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 

Gällande betygen för årskurs 7 i bild kan noteras att 18 % av flickorna i åk 7 har A i 

bild i jämförelse med 0 % av pojkarna. 25 % av flickorna och 5 % av pojkarna har B i 

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 

Gällande betygen i engelska för åk 7 är det vanligare att pojkar har de två högsta 

betygen, A och B. 12 % av pojkar får ett A i åk 7 medan 5 % av flickor får samma 

betyg. Ett B i engelska får 19 % av pojkar och 5 % av flickor. Däremot får fler flickor 

än pojkar ett C, 34 % gentemot 14 % för pojkar. 23 % av flickor och 18 % av pojkar får 

betyget D och 23 % av flickor och 18 % av pojkar får betyget E. 8 % av flickor och 7 % 

av pojkar får betyget F. 45 % av pojkarna och 44 % av flickorna får betygen A-C.    

3.3.8 Idrott och hälsa årskurs 7 

I ämnet idrott och hälsa i åk 7 är betygen mellan flickor och pojkar fortsatt ganska 

överensstämmande lika. Dubbelt så många flickor (6 %) som pojkar (3 %) får ett A i 

ämnet. 13 % av flickor och 12 % av pojkar får ett B. Däremot får 24 % av flickor och 

34 % av pojkar ett C i idrott och hälsa. 43 % av flickorna och 49 % av pojkarna får 

betygen A-C. C i idrott och hälsa är det vanligast betyget för pojkar medan D är det 

vanligast betyget för flickor (49 %). Fler pojkar har betyget E (18 %) gentemot flickor 

(6 %). Även fler pojkar (8 %) än flickor (2 %) får ett F i idrott och hälsa.  

3.3.9 Matematik årskurs 7 

I matematik är betygsskillnaden mellan pojkar och flickor inte så stor till flickors fördel. 

Dock kan uppmärksammas att 11 % av flickorna och endast 5 % av pojkarna får ett A i 

matematik. 11 % av flickorna och 8 % av pojkarna får ett B och 17 % av flickor och 

pojkar får ett C. Det betyder att 37 % av flickorna och 30 % av pojkarna återfinns i 

betygskategorierna A-C. 15 % av flickorna och 10 % av pojkarna får ett D i matematik 

och för både flickor och pojkar återfinns majoriteten av eleverna i betygskategorin E, 52 

% för pojkar och 37 % för flickor. Däremot får fler flickor (11 %) än pojkar (8 %) ett F.  

3.3.10 Svenska årskurs 7 

I ämnet svenska finns tämligen stora könsskillnader gällande betyg. Flickorna återfinns 

till större del i de högre betygskategorierna A-C (totalt 52 % med 2 % A, 13 % B och 37 

% C). 19 % av pojkarna får betygen A-C (0 % A, 4 % B och 15 % C). 27 % av flickorna 

och pojkarna får ett D i svenska. Majoriteten av pojkarna får betyget E, 48 %, gentemot 

flickornas 21 %. Majoriteten av flickorna får betyget C (37 %). 6 % av pojkarna och 0 

% av flickorna får betyget F.    
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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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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 

Kartläggningen av betygsresultaten för flickor och för pojkar i årskurs 6, 7 och 8 har 

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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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 

betygsskillnader verkar ofta återfinnas mellan flickor och pojkar än inom respektive 

könsgrupp. Könsskillnaderna i betyg förefaller vara relativt fasta över årskurserna vilket 

kan påvisa det viktiga värdet av fortsatta undersökningar. Tidigare forskning har visat 

att skillnader mellan flickor och pojkar avseende intelligens och förmåga inte är 

märkbar och inte heller uppvisar signifikans (Wernersson, 2010). Frågan är om pojkar 

behandlas som en grupp och flickor som en annan grupp till den grad att de får liknande 

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: 

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

flickors fördel, 

 Flickor och pojkars meritvärden har generellt ökat enligt betygssystemet för 

Lgr11 i jämförelse med Lpo94, 

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

 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, 

 Samma trend avseende underkänt slutbetyg framkommer oavsett läroplan, 

Lpo94 respektive Lgr11, 
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 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, 

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

och svenska,  

 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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