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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) 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 (Weiss & 

Jöesaar, 2017b) och vad som avses undersökas i den aktuella rapporten. 

Rapport tre, 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). Studien 

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.   

Den aktuella rapporten avser undersöka den lokala verksamhetsbilden gällande 

normer och attityder, både elevernas och personalens gällande jämställdhet och syn på 

skolan, samt 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: 

 Hur förhåller sig möjliga normer och värderingar avseende ämnen inom 

skolverksamheten i kommunen? 

 Hur förhåller sig möjliga normer och värderingar avseende jämställd 

behandling inom förskole- och skolverksamheten i kommunen? 

 Hur förhåller sig kommunens resultat avseende nationella prov i relation till 

slutbetyg? 

 Hur förhåller sig kommunens gymnasiebehörighet i förhållande till riket? 

 Hur förhåller sig föräldrars utbildningsnivå i relation till elevernas 

betygsresultat i kommunen? 

2. METOD 

Kvalitativ och kvantitativ forskning är de metoder som främst används för 

samhällsvetenskaplig forskning och forskningsfrågan är avgörande vid valet av en 
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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. 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 
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(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 

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 (2018) 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 
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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 

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, 2015). Då läroböcker genomsyras av en manlig norm kan 
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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).  

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 

flickorna och 70 % av pojkarna varje dag. Det finns en tendens för gruppen flickor och 

pojkar att flickorna upplever skolarbetet som lättare och är mer nöjda med sina 

prestationer vilket kan kopplas till ambitionsnivå. Däremot svarar flickorna i mycket 

mer negativ ton på frågor gällande mående, om de är nöjda med sig själva och huruvida 

de sover gott på natten. Dessa frågor kan kopplas till stress och prestation.  

I rapporten Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval skriver Skolverket 

(2006a) att flickors och pojkars fritid skiljer sig mellan könen men att båda könen 

rankar fest med vännerna högst gällande vad som är betydelsefullt för dem. Hemmets 

betydelse för pojkar och flickor verkar växa allt mer och hemmet är mer betydelsefullt 

för pojkar än för flickor då pojkarna uppger att hemmet är deras favoritplats. 65 % av 

pojkarna i studien uppgav att de tillbringar mycket av sin tid vid datorn och att datorn är 

en stark anledning till hemmets betydelse för pojkarna. I jämförelse uppger 24 % 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, 2015). 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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mindre bra och vad som är svårast att förändra när man försöker arbeta för en jämställd 

förskola/skola. Personalens svar skilde sig inte märkbart över kommunen utan i stort 

uppmärksammades samma utmaningar i jämställdhetsarbetet. Pedagogerna framför 

utmaningen med vanor och normer både när det gäller sina egna uppfattningar, 

medvetna eller omedvetna, men även yttre påverkansfaktorer. Samhälleliga 

förändringar, medieutbud och människors normer är något som kan vara svårt att 

hantera och tar tid att omskapa. Gällande tankar kring genus och jämställdhet framkom 

uppfattningar med varierad upplevelse av jämställdhet i verksamheterna. Dessa 

uppfattningar omfattade både perspektiven pedagog/elev och pedagoger emellan. 

Vidare framkommer åsikter där en del menar att flickor gynnas och andra att pojkar 

gynnas. Även uppfattningen om upplevd jämställdhet mellan verksamheternas vuxna är 

olika samt motsättningar mellan personal och mellan personal och vårdnadshavare. I 

högstadiet, där personalen bestod av både män och kvinnor till skillnad från förskolan 

vilken uteslutande hade kvinnlig personal, framförde kvinnorna i större grad upplevda 

orättvisor än männen i samma verksamhet. I stort menade dock pedagogerna att det 

handlar om att utgå från individen, inte från vilket kön personen har. Vidare framhålls 

ett än mer vidare tänk där allas lika värde betonas. 

Under hösten 2017 skickades även en enkät ut av denna rapports författare till 

samtliga elever årskurs 3 i Askersunds kommun för att undersöka tankar om elevers 

möjliga upplevelse av skolämnens kodning (se Figur 3). Frågeställningarna handlade 

om upplevelsen om skolämnen uppfattades mest vara för flickor, för pojkar, för både 

flickor och pojkar eller om eleverna inte visste vad de tyckte. Resultatet påvisar ett 

mönster där, i årskurs 3, flertalet ämnen börjar anta en kvinnlig respektive manlig 

kodning (total sammanställning i Bilaga 1). De högst kvinnligt kodade skolämnena var 

musik och textilslöjd. De högst manligt kodade skolämnena var trä-och metallslöjd och 

teknik.  
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Figur 3. Ämnen kodade som kvinnliga eller manliga enligt årskurs 3 Askersunds kommun (ht 2017). 

 

I sammanhanget blir därmed frågan om normer begränsar handlingsutrymmet att 

kunna välja tillhörighet mycket intressanta. Detta är att sätta i relation till att enligt 

skolans styrdokument ska skolan aktivt och medvetet främja jämställdhet mellan flickor 

och pojkar samt ansvara för att traditionella könsmönster motverkas (Skolverket, 2011).  

4. 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).  

4.1 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 

enbart ska återspegla i vilken utsträckning eleverna behärskar målen för undervisningen. 
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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. 

4.2 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. 

4.2.1 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 4. 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 4. 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 5. Jämförelse av provbetyg NP och betyg i svenska över tid för årskurs 6 i riket respektive 

Sjöängsskolan Askersund. 
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Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 6 i 

svenska redovisas i Figur 5. 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 6. Jämförelse av provbetyg NP och betyg i matematik över tid för årskurs 6 i riket 

respektive Sjöängsskolan Askersund. 

 

Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 6 i 

matematik redovisas i Figur 6. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns 

inom kategorin Lika. Vidare kan en tydlig förskjutning noteras till kategorin Högre. 

Riket har högre utfall av Lägre i samtliga redovisade noteringar än Sjöängsskolan.  

Sammanfattningsvis kan noteras att riket och Sjöängsskolans resultat för årskurs 6 

avseende jämförelse provbetyg och betyg varierar mellan grupper och år. 

Sjöängsskolans resultatutveckling över tid påvisar likartad utveckling som den för riket 

i övrigt, dock med tydligare avvikelse när det gäller resultat för matematik. 

4.2.2 Årskurs 9 

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 7. 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 7. 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 4), till en tydlig förskjutning till kategorin 

Högre i årskurs 9 (Figur 7). 
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Figur 8. 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 5), till en förskjutning till kategorin Lägre i årskurs 9 (Figur 

8). 

 

Figur 9. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i matematik över tid för årskurs 9 i riket 

respektive Sjöängsskolan Askersund. 

 

Rikets och Sjöängsskolans provbetyg NP i förhållande till betyg för årskurs 9 i 

matematik redovisas i Figur 9. Vid analys framkommer att resultaten främst återfinns 

inom kategorin Lika, dock med undantag för Sjöängsskolan 2016/17 vilket faller under 

kategorin Högre. Vidare kan noteras att förskjutningen till kategorin Högre är än mer 

påtaglig för årskurs 9 (Figur 9) än för årskurs 6 (Figur 6).  

Sammanfattningsvis kan noteras att riket och Sjöängsskolans resultat för årskurs 9 

avseende jämförelse provbetyg och betyg varierar mellan grupper och år. 

Sjöängsskolans resultatutveckling över tid påvisar likartad utveckling som den för riket 

i övrigt, dock med tydligare avvikelse när det gäller resultat för matematik. 
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4.2.3 Flickor och pojkar 

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

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

SFS, 2011). Det har dock uppmärksammats en tydlig avvikelse mellan flickors och 

pojkars resultat i de årliga nationella proven och det slutbetyg samma elever erhöll 

(Lindahl, 2007). Författaren visar att lärare ger generellt högre slutbetyg än vad som kan 

motiveras av provresultaten. Enligt provresultaten presterar flickor bättre än pojkar i 

ämnena svenska och engelska. Ingen motsvarande skillnad återfinns i ämnet matematik. 

Flickorna har däremot högre slutbetyg än pojkarna i alla dessa tre ämnen. Frågan är om 

det enbart är ämneskunskaper som betygssätts i skolan (Arevik, 2011). Utifrån statistik 

från Skolverket uppkommer 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 10 och Figur 11).  

 

Figur 10. 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 11. Jämförelse av provbetyg NP och slutbetyg i engelska, matematik och svenska för 

årskurs 9 vid Sjöängsskolan Askersund, termin 2016/17. 

 

5. 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. 

5.1 Gymnasiebehörighet 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet yrkesprogram för rikets samtliga 

huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 82,5% och för Sjöängsskolan 86,9% (Figur 12). 



Jöesaar & Weiss 2018-03-14 21.   

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet estetiskt program för rikets 

samtliga huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 81,7% och för Sjöängsskolan 84,1%. Andel 

procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet ekonomi, humanistisk och 

samhällsvetenskapligt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 

80,1% och för Sjöängsskolan 83,2%. Andel procentuellt behöriga med 

gymnasiebehörighet naturvetenskapligt och tekniskt program för rikets samtliga 

huvudmän, årskurs 9, 2016/17, var 79,3% och för Sjöängsskolan 81,3%. Sjöängsskolan 

uppvisar därmed ett något högre resultat än riket. Vidare framkommer både högre och 

lägre resultat inom Örebro län.  

 

Figur 12. 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 13). 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 13. Andel behöriga elever till gymnasieskolan över tid – Riket (randiga staplar) i jämförelse 

med Sjöängskolan, Askersund (fyllda staplar). 

 

5.1.1 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 14). 

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 14. 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 15). 

För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, resultat framkommer mer 

likvärdigt till pojkars fördel såsom större skillnader till flickors fördel.  

 

Figur 15. 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 16). För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet 

mer varierat, resultat framkommer mer relativt likvärdigt till pojkars fördel såsom större 

skillnader till flickors fördel. 

 

Figur 16. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans ekonomiska, humanistiska 

och samhällsvetenskapliga program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med 

Sjöängskolan, Askersund (fyllda linjer). 

 

Andel procentuellt behöriga med gymnasiebehörighet naturvetenskapligt och 

tekniskt program för rikets samtliga huvudmän, årskurs 9, påvisar över tid en skillnad 

till flickors fördel (Figur 17). För Sjöängsskolan, Askersund, är utfallet mer varierat, 

resultat framkommer till pojkars fördel såsom större skillnader till flickors fördel. 
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Figur 17. Andel behöriga flickor respektive pojkar till gymnasieskolans naturvetenskapligt och 

tekniskt program över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, Askersund 

(fyllda linjer). 

 

5.2 Föräldrars utbildningsnivå 

Det har blivit allt svårare att veta vad som gäller avseende utbildningsval och 

framtidsmöjligheter (Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Näringslivet är 

föränderligt och kraven på självutveckling är höga. Dessutom verkar karriärvägarna, 

trots fler möjligheter, påverkas av social bakgrund, kön och etnicitet. Vidare 

framkommer tydliga samband mellan skolprestationer och uppväxtvillkor. Studier 

påvisar att i Sverige framkommer mönster där elever vars föräldrar som har högre 

grundskoleutbildning också i högre grad tror att de kommer att läsa vidare på universitet 

eller högskola (Skolverket, 2016). Forskning med intresse för föräldrars utbildningsnivå 

och elevers sociala bakgrund drar även slutsatserna att mönster av lägre måluppfyllelse 

finns hos pojkar, elever med utländsk bakgrund samt elever med lågutbildade föräldrar 

(Skolverket, 2006). Det finns däremot begränsningar gällande kunskapen om 

föräldrarnas utbildningsnivå och dess påverkan på pojkar och flickor då skillnaden 

mellan könen fortfarande finns, oavsett föräldrarnas bakgrund (Jansdotter Samuelsson, 

2008). 

        Andel elever vilka procentuellt uppnått kunskapskraven i alla ämnen 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 
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utbildning (Figur 18). För Sjöängsskolan, Askersund, framkommer likvärdigt resultat 

med tydlig fördel till elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

 

Figur 18. 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 19). För Sjöängsskolan, Askersund, 

framkommer likvärdigt resultat med tydlig fördel till elever med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning.  
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Figur 19. Genomsnittligt betygsmeritmedelvärde för slutbetyg årskurs 9 utifrån föräldrarnas 

högsta utbildningsnivå över tid – Riket (streckade linjer) i jämförelse med Sjöängskolan, 

Askersund (fyllda linjer). 

 

6. 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 

informella maktstrukturerna uppmärksammas så att dessa inte verkar utestängande för 

varken flickor eller pojkar (Daniels, 2012). Trots detta visar aktuella forskningsresultat 

att kön fortfarande tycks utgöra en avgörande variabel (Skolverket, 2013).   

Trots att tydliga direktiv finns avseende jämställdhet är det inte med säkerhet fast att 

det är direktivens åsikter som i praktiken gör sig gällande. Möjligtvis på grund av att 

skärningspunkten när det gäller jämställdhet finns mellan personliga och offentliga 

sfärer blir fenomenet i sig extra känslomässigt laddat. 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). 

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 
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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. Dessutom finner studien 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. 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. 

 

7. 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 med 

kvinnor i grundskolan för de äldre åldrarna i högre grad anser att skolan är mindre 

jämställd än männen i grundskolan för de äldre åldrarna. Vidare dras genom studien 

slutsatsen 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 
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gymnasiet är större än pojkars. Till sist visar studien att kommunens elever vars 

föräldrar har högre utbildning har högre betyg och behörighet till gymnasiet.   

 

8. 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: 

 Ta könsdifferenserna i skolframgång på allvar 

 Involvera skolan i en spännande debatt 

 Använd möjligheten till lokal kvantitativ uppföljning 

 Uppmärksamma antiplugg-kulturerna 

 Språkutvecklingen: Att få alla elever – även pojkar! – att gärna läsa 

 Skapa allianser med föreningar, ungdomsorganisationer och nätverk 

 Skapa arenor för samtal med elever om sociala frågor, personlig utveckling 

m.m. i skolan 

 

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. Det förfaller sig också naturligt att reflektera över betygsättning 

och slutbetyg i relation till betyg på nationella prov samt anonymiserat rättande av prov 

och uppgifter. Dessutom behöver diskussioner och reflektion kring manligt och 

kvinnligt kodade ämnen ske 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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