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FÖRFATTARE, DEL 1

FÖRFATTARE, DEL 2

V ARFÖR GÅR DET BÄTTRE FÖR 
FLICKOR ÄN POJK AR I SKO-
L AN? Kan skolans kvalitet förkla-

ra könsskillnaden i resultat? Har skillnaden i 
skolresultat mellan könen ökat över tid – och 
vad kan det i så fall bero på? I den här skrif-
ten analyseras utvecklingen av könsskillna-
der i utbildning över tid och bakomliggande 
orsaker diskuteras. Den första delen av skrif-
ten presenterar en amerikansk studie, och i 
den andra delen ges en kommentar baserad 
på svenska data. Författarna har studerat om 
könsskillnader i skolresultat skiljer sig mellan 
hög- och lågkvalitativa skolor. Resultaten för 
skolkvalitet jämförs sedan med andra egen-
skaper, såsom föräldrarnas utbildningsnivå.

POJK AR PRESTER AR SÄMRE I SKOL AN ÄN 
FLICKOR. Flickor presterar i genomsnitt bättre än poj-
kar i skolan, både i USA och i Sverige.  Könsskillnaden 
i utbildning är större i Sverige än i USA. Framför allt är 
skillnaderna stora i svenska, och de ökar genom skol-
gången.

BR A SKOLOR MINSK AR KÖNSSKILLNADERNA. 
Skillnaderna mellan könen i kunskapsresultat, frånvaro 
och avstängning är mindre i högkvalitativa skolor än i låg-
kvalitativa skolor. I de bästa skolorna finns knappt några 
skillnader alls. Att satsa på att höja skolkvaliteten skul-
le därmed kunna minska de könsrelaterade skillnaderna i 
skolresultat i grundskolan.

KÖNSSKILLNADER I SKOLRESULTAT ÄR INGET 
NY TT FENOMEN.  Flickor har presterat bättre än poj-
kar i grundskolan åtminstone lika länge som Sverige haft 
nationell statistik. 

David Autor
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Under de tre senaste årtiondena har kvinnor 
gått om män i utbildningsnivå i många delar 
av världen. År 2011 var kvinnor mer benägna 
att fullfölja en högskoleutbildning i 29 av de 34 
OECD-länderna (figur 1). I endast fem länder 
(Chile, Japan, Luxemburg, Mexiko och Turkiet) 
hade män i högre grad fullföljt en högskoleut-
bildning. I USA fullföljer 5 procentenheter fler 
kvinnor än män gymnasiet (figur 2a). För hög-
skoleexamen är skillnaden 7 procentenheter till 
kvinnors fördel (figur 2b).

Vad kan flickors och pojkars skilda utveck-
ling i skolresultat bero på? Aktuell forskning 
visar att uppväxtförhållanden spelar särskilt 
stor roll för hur pojkar utvecklar kognitiva fär-
digheter och beteenden. Dessa förhållanden 
innefattar familje- och boendesituation1, möd-
rarnas sysselsättning2 och fattigdom3. 

Nyligen genomförda studier visar att det 

1 Bertrand och Pan (2013); Autor m.fl. (2016b).

2 Fan, Fang och Markussen (2015).

3 Chetty och Hendren (2015).

finns fler faktorer som skulle kunna förklara 
de nämnda könsskillnaderna. Det finns exem-
pelvis rön som visar att skolors kvalitet påver-
kar pojkar och flickor på olika sätt. Det råder 
dock delade meningar om vilket kön som gyn-
nas mest. När man studerat system med skol-
val som tillämpar antagning genom lottning i 
populära skolor, har man sett att flickor påver-
kas mer positivt än pojkar om de får sitt första-
handsval.4 Å andra sidan finns studier som visar 
mer varierade resultat. Exempelvis finns belägg 
för att ett ökat fokus på läsning och matema-
tik på låg- och mellanstadiet (primary school) 
gynnar det kön som generellt presterar sämre 
i det ämnet. Pojkar gynnas då av ett ökat fokus 
på läsförståelse, medan flickor i högre utsträck-
ning gynnas av extra matematikundervisning.5

4 Hastings, Kane och Staiger (2006); Deming m.fl. (2014).

5 Machin och McNally (2008).

Kvinnor har 
högre utbildning 
än män i många 
delar av världen.

Pojkars kogni-
tiva färdigheter 
och beteenden 
påverkas mer 
än flickors av 
uppväxtförhål-
landen.

Del 1. Skolkvalitet och könsskillnader  
i utbildning

Figur 1. Kvoten mellan antal kvinnor och antal män som fullföljt en högskoleutbildning i OECD-länderna.
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 Översättning av Autor m.fl. (2016a)
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Dåliga skolor missgynnar 
särskilt pojkar
Baserat på ett mycket omfattande datamate-
rial från delstaten Florida undersöks huruvi-
da grundskolans kvalitet påverkar de befintliga 
könsskillnaderna i skolprestationer och bete-
endemönster. Genom att analysera både födel-
sedata och uppgifter från offentliga skolor för 
populationen är det möjligt att undersöka hur 
skolprestationer utvecklas hos hundratusentals 
barn födda i Florida 1994–2002. I denna studie 
fokuserar vi särskilt på tre utfall som observe-
rats för varje elev i årskurs 6–8: standardisera-
de poäng på prov i matematik och läsförståelse, 
frånvarofrekvens och omfattning av avstäng-
ning från skolan.

 Skolkvalitet mäts genom att beräkna sko-
lornas förbättringspoäng. Denna poäng base-
ras på hur stor andel av eleverna i Floridas 
grundskolor som uppvisade förbättrade resul-
tat i matematik och läsförståelse under perio-
den 2002–2013. Varje skola tilldelades sedan 
en genomsnittlig förbättringspoäng baserad på 
elevernas resultat, och placerades därefter i oli-
ka percentiler. Efter detta tilldelades varje stu-
dent en genomsnittlig skolkvalitetsnivå för de 
skolor de gått på från årskurs ett och uppåt. 

Figur 3 och 4 visar förhållandet mel-
lan skolkvalitet och elevers kunskapsresultat 
re spektive frånvaro- och avstängningsfrekvens. 
Detta sker genom att kartlägga pojkars och 
flickors genomsnittliga resultat i matematik och 
läsförståelse samt frånvaro- och avstängnings-

frekvens som en funktion av de aktuella sko-
lornas kvalitet. I likhet med tidigare forskning 
visar studien att elever av båda könen uppnår 
bättre resultat på skolor som håller hög kvali-
tet. Värt att notera är dock att det positiva för-
hållandet mellan en skolas kvalitet och elevers 
kunskapsresultat och hur mycket de är frånva-
rande och/eller avstängda är brantare för poj-
kar än för flickor. 

Det finns en betydande skillnad mellan 
könen vid de skolor som håller lägst kvalitet, 
framför allt när det gäller avstängnings- och 
frånvarofrekvens. Exempelvis är det 1 procent-
enhets större sannolikhet att pojkar i skolor 
som rankas i de tio lägsta percentilerna är från-
varande; och det är 14 procentenheter mer san-
nolikt att dessa pojkar blir avstängda jämfört 
med flickor. Det är i princip ingen skillnad mel-
lan könen på skolor som rankas bland de abso-
lut bästa.

En jämförelse av bröder  
och systrar

Figur 3 och 4 visar tydligt att skolor med läg-
re kvalitet kan skada pojkar mer än flickor. En 
annan tolkning är att de stora könsskillnader-
na i lågkvalitativa skolor beror på faktorer utan-
för skolmiljön. Vi har i tidigare forskning visat 
att könsskillnader när det gäller kunskapsresul-
tat och frånvaro- och avstängningsfrekvens är 
märkbart större bland barn från familjer med 
ogynnsamma förutsättningar.6 Eftersom vi vet 
att barn från utsatta hem i högre utsträckning 
går i lågkvalitativa skolor kan man tolka resul-

6 Autor m.fl. (2016b).

Båda könen 
uppnår bättre 
 resultat på 
högkvalitativa 
skolor.

I USA fullföljer 5 
procentenheter 
fler kvinnor än 
män gymnasiet. 
För högskole
examen är 
skillnaden 7 pro-
centenheter till 
kvinnors fördel.

Pojkars skol
resultat är star-
kare relaterade 
till skolkvalitet 
än flickors.

Bland elever på 
de bästa skolor
na finns ingen 
könsskillnad i 
resultat.

Figur 2. Könsskillnader i utbildningsnivå, USA (individer födda 1930–1975).
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taten som att förhållandet mellan skolkvalitet 
och könsskillnader kan förklaras av socioeko-
nomisk bakgrund. För att kontrollera för detta 
jämför vi syskon av olika kön som gått i samma 
skolor. På så vis undersöker vi effekten av att gå 
i en hög- eller lågkvalitativ skola mellan bröder 
och systrar, vilket gör att vi tar hänsyn till att 
familjer skiljer sig åt.

Resultaten visar att även när vi tar hän-

syn till skillnader i familjebakgrund och skolors 
varierande kvalitet förblir mönstret detsamma. 
I de skolor som håller lägst kvalitet har pojkar 
betydligt sämre utfall än vad flickor har. Men 
detta gap minskar ju högre kvalitet skolorna 
håller. Exempelvis noterar vi att pojkar på sko-
lor med lägst kvalitet i genomsnitt presterar en 
åttondel av en standardavvikelse sämre än syst-
rar i samma skola när det kommer till matema-
tik och läsförståelse. När vi i stället undersöker 
skolor i den femtionde percentilen kan vi se att 
könsskillnaderna minskar med 0,06 standard-
avvikelser, det vill säga med ungefär hälften.7 

Slutligen jämför vi syskons utfall då de gått 
i skolor av varierande kvalitet på grund av att 
familjen flyttat mellan olika upptagningsom-
råden i Floridas skolsystem. Resultaten i dessa 
fall visar återigen att pojkar och flickor i regel 
påverkas positivt av att gå i skolor som håller 
hög kvalitet. Vi kan även se att bröder i större 
utsträckning påverkas positivt av ett sådant sce-
nario än vad deras systrar gör. 

När vi jämför de olika utfallen är det uppen-
bart att skolans kvalitet påverkar könsskillna-
derna i kunskapsresultat samt beteenden olika. 
De ursprungliga skillnaderna mellan könen är 
mindre för kunskapsresultat än för beteende 
(mätt som frånvaro och avstängning), och skill-
naden minskar i mindre utsträckning mellan 
skolor med låg respektive hög kvalitet. Dessa 
resultat ligger i linje med vår tidigare forskning 
om familjeförhållanden, där vi funnit att famil-
jens socioekonomiska status påverkar köns-
skillnader i frånvaro- och avstängningsfrekvens 
mest.8

Andra faktorer som påverkar 
könsskillnader i skolresultat
Vilken effekt har skolan på könsskillnader när 
det gäller utbildningsutfall jämfört med andra 
faktorer under uppväxten? Genom att i figur 5 
kombinera resultat från tidigare forskning om 
effekterna av familjeförhållanden, inkomster 
och inkomströrlighet i närområdet med köns-

7 Se ruta i Anna Sjögrens bidrag i denna skrift (s. 8) för en 
intuitiv beskrivning av samband mellan standardavvikelse 
och fördelning. 

8 Autor m.fl. (2016b).

Figur 3. Samband mellan matematik- och läsförståelse-
resultat och skolkvalitet, årskurs 6–8. 

Figur 4. Samband mellan frånvaro- och avstängnings-
frekvens och skolkvalitet, årskurs 6–8.
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Bröder har 
betydligt sämre 
utfall än sina 
systrar i skolor 
med låg kvalitet.
Skillnaderna 
är mindre för 
kunskapsresultat 
än för beteende-
mönster.



 Nr 42  ·  Könsskillnader i utbildning 5

skillnader i utbildningsutfall kan vi jämföra den 
relativa betydelsen av dessa faktorer. En familjs 
socioekonomiska status verkar ha störst effekt 
på könsskillnader i frånvaro; en förändring med 
en standardavvikelse leder till att könsskill-
naderna minskar med 0,094 procentenheter. 
Skolans kvalitet har också en betydande, men 
mindre effekt. Minst effekt har faktorer koppla-
de till barnets närområde.

Avslutningsvis kan vi konstatera att gene-
rellt gäller att bättre skolor utgör en effektiv 
hävstång för att motverka könsskillnader i utfall 
på grundskolenivå. Eftersom dessa utfall, som 
observerats på medellång sikt, är goda instru-
ment för att förutspå andelen som slutför en 
gymnasieutbildning kan skolor även ha effekt 
på könsgapet i utbildningsutfall på längre sikt.
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Socioekono-
misk status har 
störst effekt på 
könsskillnader 
i frånvaro. Sko-
lans kvalitet har 
också en bety-
dande effekt.

Bättre skolor 
utgör en effektiv 
hävstång för att 
motverka köns-
skillnader.

Figur 5. Faktorer som påverkar könsskillnader  
i frånvarofrekvens.
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Könsskillnader 
i skolan är inget 
nytt eller enbart 
amerikanskt 
fenomen.

Stort intresse för 
könsskillnader i skolan
Många frågar sig varför det går bättre för flick-
or än pojkar i skolan. Det finns också en före-
ställning om att skillnaderna mellan könen 
har ökat. I Sverige har könsskillnaderna i sko-
lan och pojkars svaga skolresultat lyfts fram i 
flera rapporter och utredningar, men också i 
samhällsdebatten och i medierna.1 Även inter-
nationellt och inom forskarvärlden är intres-
set för könsskillnader på utbildningsområdet 
stort.2

På senare tid motiveras detta intresse av 
en växande oro för att utvecklingen ska få kon-
sekvenser som ekonomisk ojämlikhet, utslag-
ning, kriminalitet och snedrekrytering till högre 
utbildning. En litteratur om pojkars skörhet och 
manlig utsatthet har växt fram med syftet att 
förstå orsaker till, och konsekvenser av, ökad 
ekonomisk och social ojämlikhet.3

I första delen av den här skriften har Autor 
m.fl. (2017) studerat skillnader mellan pojkar 
och flickor i skolor i Florida. De argumenterar 
för att satsningar på förbättringar av skolkva-
liteten skulle kunna minska skillnader mellan 
könen. De visar också hur kvinnors utbildnings-
nivå, både vad gäller gymnasium och högre 
utbildning, dragit ifrån männens i USA, liksom 
i stora delar av världen. Jag kommer här att pre-
sentera ett svenskt perspektiv på deras resul-
tat och lyfta fram skillnader, men framför allt 
peka på likheter mellan Sverige och USA. Den 
empiri som presenteras är framtagen på basis 
av Skolverkets databas SIRIS om inget annat 
anges.4

1 SOU 2009:64, SOU 2010:99, SOU 2010:97 och SOU 
2010:52, men också Boda (2017) och Leijnse (2017).

2 Se till exempel Goldin, Katz och Kuziemko (2006), Pek-
karinen (2012) och Sjögren (2012).

3 Autor och Wasserman (2013).

4 SIRIS är Skolverkets databas över kvalitet och resultat i 
skolan. Uppgifter om elever, personal, betyg, nationella prov 
med mera redovisas på skolnivå.

Könsskillnader i skolan är 
inget nytt
Det finns en föreställning om att könsskillna-
derna i skolan har ökat på senare tid. Men flick-
or har haft bättre betyg än pojkar så länge vi 
haft tillgång till nationell statistik över elevers 
skolresultat från den svenska grundskolan.5 
Könsskillnader i skolresultat är alltså vare sig 
ett nytt eller ett enbart amerikanskt fenomen. 

Skillnader i gymnasiet och i högre utbildning
I Sverige började andelen högskoleutbildade 
kvinnor öka i förhållande till andelen högsko-
leutbildade män redan bland dem som är föd-
da i mitten av 1940-talet. Det är ett decennium 
tidigare än motsvarande utveckling kan skön-
jas i USA.6 Denna utveckling framgår av figur 1. 
Skillnaden i andelen med högskoleutbildning 
mellan män och kvinnor födda under 1950- och 
1960-talen är en följd av att fler kvinnor utbil-
dade sig, medan andelen låg relativt konstant 
bland männen. I och med 1990-talets utbygg-
nad av den högre utbildningen drog kvinnor-
na ifrån ytterligare, trots att män födda i början 
på 1970-talet också utbildade sig i allt högre 
utsträckning. Bland dem som är födda i mitten 
av 1970-talet är det ungefär 50 procent vanliga-
re att kvinnor har högre utbildning än att män 
har det.7

5 Detta konstateras i SOU 2009:64. Se även Vlachos 
(2016) som visar statistik över könsskillnadernas utveckling 
från de internationella kunskapsmätningarna PISA och 
TIMMS. I Bhalotra m.fl. (2016) visas att det fanns en betygs-
skillnad till flickors fördel i årskurs 1–4 redan för elever 
födda i Sverige under tidigt 1930-tal.

6 Bland 40-talisterna var det många kvinnor som utbil-
dade sig sent i livet. Det gör att tidpunkten när kvinnor 
gick om män när det gäller högre utbildning ser lite olika ut 
beroende på vid vilken ålder vi studerar dessa äldre gene-
rationer. I Björklund m.fl. (2010) framgår att det var först 
bland 50-talisterna som kvinnor hade större sannolikhet att 
studera vidare i 20-årsåldern. 

7 Avmattningen i utvecklingen i andelen med högskole-
utbildning i de senare kohorterna kan delvis förklaras av att 
många av dem som utbildar sig inte ännu är färdiga med sin 
högre utbildning.

Del 2. Könsskillnader i den svenska skolan
– ett svenskt perspektiv på Autor m.fl. (2017)
Anna Sjögren
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Könsskillnader-
na i högre utbild-
ning är större 
än skillnaderna i 
gymnasiet.

Könsskillnaderna 
i fullgjord gym-
nasieutbildning 
är till stor del en 
konsekvens av 
politiska beslut.

Om vi i stället undersöker hur det ser ut 
på gymnasienivå kan vi i figur 2 se att ande-
len med gymnasieutbildning ökade stadigt 
fram till kohorterna födda i slutet av 1970-talet. 
Ökningen fortsätter alltså fram till det tidiga 
1990-talets omfattande gymnasiereformer som 
innebar att alla gymnasieprogram blev treåri-
ga, kursbetyg infördes och betyget icke godkänt 
återinfördes. Av figuren framgår att andelen 
kvinnor med gymnasieutbildning blir högre än 
andelen män med gymnasieutbildning från och 
med kohorterna födda i mitten av 1950-talet. 
Det är något senare jämfört med USA. 

Det framgår också av figur 2 att ned-
gången i andelen av en kohort som har gym-
nasieutbildning i samband med 1990-talets 
gymnasiereformer var större bland män än 
bland kvinnor. Det är väl känt att dessa refor-
mer slog särskilt hårt mot elever på yrkes-
program och elever med svaga betyg från 
grundskolan.8 Eftersom pojkar är överrepre-
senterade i dessa grupper är det också en stör-
re andel pojkar som har svaga förkunskaper 
och inte klarar sig igenom gymnasiet med full-
ständiga betyg. Det är också fler pojkar som 
inte kvalificerar sig till gymnasiets nationel-
la program och som därmed är hänvisade till 
introduktionsprogram (tidigare individuel-

8 Se till exempel Hall (2012), Sjögren (2012) och Holm-
lund m.fl. (2014).

la programmet) med små möjligheter att ta sig 
igenom gymnasiet med fullständiga betyg.9 

Ökade skillnader efter betygsreform
Könsskillnaderna när det gäller att klara gym-
nasiet är dock betydligt mindre än könsskill-
naderna i att ha en högre utbildning. Det bör 
påpekas att ökningen av könsskillnaderna i 
att ha en fullständig gymnasieutbildning i hög 
utsträckning är en oönskad, men till stora delar 
förutsägbar, konsekvens av politiska beslut. 
Sedan tidigt 1990-tal har det förts en politik 
som syftat till att skärpa kraven och höja kvali-
teten på gymnasieskolan, bland annat genom 
att införa målrelaterade betyg och betyget icke 
godkänt. 

I debatten talas det ofta om gymnasieav-
hopp, men Holmlund m.fl. (2014) visar att ned-
gången i andel med avslutat gymnasium inte 
nödvändigtvis är ett resultat av avhopp, utan 
just en funktion av att betygen inte räcker till en 
fullständig examen. Inte heller ser nedgången i 
andelen som klarar gymnasiet i samband med 
dessa reformer ut att ha påverkat chanserna att 
hitta arbete för individer i de nedre delarna av 
grundskolans betygsfördelning.10 Detta tyder 
på att de här eleverna inte nödvändigtvis lärde 
sig mindre.

9 Se till exempel SNS Konjunkturråds rapport 2017, Nord-
ström Skans m.fl. (2017). 

10 Se Holmlund m.fl. (2014).

Figur 1. Andel av en födelsekohort som har högskole-
utbildning.

Källa: Egna beräkningar utifrån utbildningsregistret, SCB.
Not: Med högskoleutbildning avses minst 3 års högskoleut-
bildning enligt Utbildningsregistret. Uppgifter enligt Utbild-
ningsregistret vid 65 års ålder (alltså år 1997 för kohorten 
född 1932) eller den ålder individen har 2011.

Figur 2. Andel av en födelsekohort med avslutad  
gymnasieutbildning.

1930 1940 1950 1960 1970 1980

P
ro

ce
nt

20

0

40

60

80

100

Kohort

Män Kvinnor

Källa: Egna beräkningar utifrån utbildningsregistret, SCB.
Not: Med gymnasieutbildning avses minst 2 års gymnasial 
utbildning fram till kohorter födda 1975 och minst 3 år 
därefter. Uppgifter enligt Utbildningsregistret vid 65 års 
ålder (alltså år 1997 för kohorten född 1932) eller den ålder 
individen har 2011.
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Könsfördel-
ningen är mer 
jämn på de mest 
prestigefyllda 
utbildningarna.

Män och kvinnor 
har olika incita-
ment för högre 
utbildning.

Olika incitament till utbildning
När det gäller högre utbildning är det troligt 
att könsskillnader i gymnasiebetyg får konse-
kvenser för konkurrensen om utbildningsplat-
ser. Trots detta är könsfördelningen jämnare 
på de mest prestigefyllda utbildningarna än på 
högskolan som helhet.11 Unga män lyckas alltså 
i ungefär samma utsträckning som unga kvin-
nor komma in på dessa utbildningar. De stora 
könsskillnaderna återfinns i stället på mindre 
prestigefyllda utbildningar som ofta leder till 
kvinnodominerade yrken. 

En möjlig delförklaring till könsskillnader-
na i att skaffa sig högre utbildning kan därför 
vara en könssegregerad arbetsmarknad och att 
incitamenten för högre utbildning därmed ser 
olika ut för män och kvinnor. Många av de van-
ligaste kvinnodominerade yrkena, som lära-
re och sjuksköterska, kräver högre utbildning. 
Däremot finns det flera mansdominerade yrken 
med högre eller motsvarande lönenivå som inte 
kräver högre utbildning, till exempel elektri-
ker, byggnadsarbetare, fordonsmekaniker och 
maskinförare.12 

Könsskillnader i grundskolan
Hur ser det då ut i den svenska grundsko-
lan? I figur 3 visas resultat från Holmlund m.fl. 
(2014). Figuren redovisar könsskillnader i stan-

11 Andelen män som 2014/2015 antogs på prestigefyllda 
utbildningar var följande: civilekonom 47 procent, civilin-
genjör 69 procent, jurist 42 procent och läkare 45 procent. 
På samtliga mastersprogram var andelen män 51 procent 
enligt UKÄ (2016).

12 SCB (2016).

dardiserade resultat på kognitiva förmågetester 
i årskurs 6, nationella prov i årskurs 9 (ämnes-
prov) och avgångsbetyg från grundskola och 
gymnasieskola för kohorter av svenska elever 
födda i slutet av 1960-talet och in på 1990-talet. 

Mönstren i figur 3 tyder på att skillnaderna 
till flickors fördel i betyg är större än skillnader-
na i nationella provresultat (ämnesprov), som 
i sin tur är större än skillnader i kognitiva för-
mågor, som är obefintliga för kohorterna födda 
från slutet av 1970-talet. Flickorna har allt-
så ungefär lika stora kognitiva förmågor, men 
högre nationella provresultat (ämnesprov) och 
ännu högre betyg än pojkarna. Resultaten visas 
i standardiserade värden. Se ruta ovan för tolk-
ning av resultaten.

Av figur 3 framgår att skillnaderna mel-
lan pojkar och flickor har utvecklats lite oli-
ka över tid, beroende på vilket kunskapsmått 
man väljer att studera. Medan könsskillnader-
na i betyg i grundskolans kärnämnen har mins-
kat, har skillnaderna i nationella provresultat 
(ämnesprov) ökat.13 Att könsskillnaden är stör-
re i nationella provresultat och betyg som gäller 
årskurs 9 (8) än i förmåga som mäts i årskurs 6 
skulle också kunna tyda på att skillnaderna mel-
lan pojkar och flickor ökar med ålder, men kan 
förstås också bero på att en given förmågeskill-
nad får stort genomslag på skolresultaten. 

13 Se Holmlund m.fl. (2014) för en utförlig diskussion av 
dessa förändringar och Vlachos (2016) för en redogörelse av 
hur könsskillnader i PISA-resultat utvecklats.

Tolkning av standardiserade resultat

A tt resultaten har standardiserats innebär att medelvärdet för alla elever är 0 och standardavvi-
kelsen 1. Skillnaden i resultat mäts som skillnaden i genomsnittsresultat mellan flickor och poj-
kar. Ett värde större än noll betyder alltså att skillnaden är till flickors fördel. 

En skillnad på 0,25 standardavvikelse innebär att flickorna befinner sig på cirka 55:e percentilen och 
pojkarna på cirka 45:e percentilen. En skillnad på 0,5 motsvarar att flickor befinner sig på i genomsnitt 
60:e percentilen i fördelningen medan pojkarna befinner sig på cirka 40:e percentilen. Om skillnaden är 
1 standardavvikelse motsvarar det att flickorna i genomsnitt är på 70:e percentilen och pojkarna på 30:e 
percentilen, medan en skillnad på 2 standardavvikelser betyder att flickorna är på cirka 84:e percentilen 
medan pojkarna är på den 15:e percentilen. 
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Skillnaderna 
tycks växa sig 
starkare under 
den tidiga skol-
gången.

Könsskillnaderna uppstår 
redan i grundskolan
Könsskillnader i långsiktiga utbildningsutfall 
har till viss del sin rot i hur det går på gymna-
siet. Och skillnader i hur pojkar och flickor kla-
rar gymnasiet har till stor del att göra med hur 
de klarar grundskolan: flickor och pojkar med 
samma grundskolebetyg har lika goda chanser 
att klara gymnasiet med fullständiga betyg.14 Så 
hur tidigt uppstår könsskillnaderna i den svens-
ka skolan? Och hur utvecklas de?

Figur 3 antyder att könsskillnader i skolre-
sultat för det första har att göra med hur flick-
or och pojkar förmår – och förmås – att förvalta 
sina förmågor och tillägna sig kunskaper. För 
det andra verkar skillnaderna ha att göra med 
hur de lyckas redovisa sina kunskaper och fär-
digheter i klassrummet och i provsamman-
hang. Skillnaderna tycks också växa sig starkare 
under den tidiga skolgången.15 

I figur 4 undersöks närmare hur skillna-
der i flickors och pojkars resultat på nationella 
prov utvecklas i grundskolan genom att stude-
ra nationella provresultaten i årskurs 3, 6 och 
9.16 Figurens heldragna blå linje visar att skill-

14 Se till exempel Sjögren (2012).

15 Att skillnader växer i takt med exponering för skolan 
stöds av att könsskillnader i resultat mellan invandrade 
elever blir större ju längre de varit i landet (Böhlmark 2008).

16 Liksom i figur 3 är de redovisade resultatskillnaderna 

naderna i provresultat mellan flickor och poj-
kar i matematik vårterminen 2016 var små och 
att skillnaden inte ökar under grundskolan. I 
ämnet svenska, den röda heldragna linjen, finns 
däremot redan i årskurs 3 en resultatskillnad 
till flickors fördel på en halv standardavvikel-
se. Könsskillnaden i provresultat i svenska för-
dubblas fram till årskurs 6 och är nästan en och 
en halv standardavvikelse i årskurs 9.

De heldragna linjerna visar provresultat 
från läsåret 2015/16. Jämförelsen mellan års-
kurser görs alltså för elever födda olika år. Det 
är möjligt att resultaten fångar en tidstrend i 
stället för att visa utvecklingen över årskurser. 
De streckade linjerna visar därför hur könsskill-
naderna i nationella provresultat i svenska och 
matematik har utvecklats för de elever som föd-
des 2000 och som alltså gick i årskurs 9 våren 
2016. Det framgår att resultatskillnaderna mel-
lan flickor och pojkar i såväl svenska som mate-
matik för dessa elever var tämligen lika vid 
motsvarande ålder som de var för de elever som 
skrev nationella proven i årskurs 3 och 6 våren 
2016. Det finns alltså inte något som tyder på att 
könsskillnaderna i nationella provresultat har 
ökat över tid, mellan kohorter, men däremot att 

standardiserade. Här innebär detta att skillnaden i resultat 
är baserad på skolgenomsnitt för flickor och pojkar, där 
dessa genomsnitt är standardiserade så att genomsnittsre-
sultatet för samtliga skolor i landet är 0 och standardavvikel-
sen 1. Skillnaden mäts alltså i standardavvikelser.

Figur 3. Skillnader i skolresultat mellan flickor och 
pojkar (standardiserade värden).
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Källa: Holmlund m.fl. (2014).
Not: Alla mått har normerats per födelseår. Kognitiva 
förmågor inkluderar induktiv förmåga (talserier), verbal 
förmåga (ordkunskap) och spatial förmåga (metallvikning). 
Ämnesprov inkluderar nationella prov (ämnesprov) i årskurs 
9 (eller 8) i matematik, svenska och engelska. Betyg i årskurs 
9 inkluderar betyg i kärnämnena matematik, svenska och 
engelska. Skillnaderna mäts i standardavvikelser. 

Figur 4. Nationella provresultat vårterminen 2016 och 
för elever födda 2000 (standardiserade värden på skol-
nivå, viktat med antal elever).
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Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
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årskurs 3 gäller uppgifterna genomsnittsvärden för andel 
godkända på samtliga delprov i respektive ämne. Uppgifter 
för årskurs 6 och årskurs 9 gäller genomsnittligt provbetyg i 
respektive ämne. Värdet 0 innebär att pojkar och flickor har 
samma resultat.
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könsskillnaderna i svenskkunskaper ökar kraf-
tigt under grundskolan. 

I matematik finns inte samma  tecken 
på en tilltagande könsskillnad över åldrar. 

Fascinerande nog ger en beräkning av köns-
skillnaderna i betyg i matematik, läsning och 
skrivning i årskurs 1 och årskurs 4 för elever 
födda tidigt 1930-tal mycket liknande resultat.17 
Könsskillnaden i matematik var bland dessa 
elever 0,1 och i läsning och skrivning 0,3–0,4. 
Detta ger ytterligare stöd för att dagens köns-
skillnader i skolresultat inte är ett nytt feno-
men.

Vad beror könsskillnaderna på?
Utvecklingen genom skolgången i de  olika 
ämnena skiljer sig alltså åt. Detta kan bero på 
flera faktorer: pojkars och flickors mentala 
utveckling,18 normer om vad pojkar respektive 
flickor är bra på, hur undervisningen i de oli-
ka ämnena bedrivs eller saker som har att göra 
med pojkars och flickors aktiviteter utanför sko-
lan. Det är till exempel känt att flickor läser mer 
på fritiden än pojkar, vilket kanske bidrar till att 
könsskillnaderna är särskilt stora i svenska.19

En hypotes som lyfts fram i Autor m.fl. är att 
skolans kvalitet är av betydelse för könsskillna-
derna i resultat och att dålig skolkvalitet särskilt 
missgynnar pojkar. En annan, kompletterande, 
hypotes är att uppväxtförhållanden och famil-
jebakgrund har större genomslag för pojkars 
skolprestationer. Finns det stöd för att så skul-
le vara fallet också i Sverige? För att undersö-
ka dessa hypoteser jämförs först flickors och 
pojkars resultat på nationella prov i skolor som 
rangordnats efter skolans kvalitet.20 Jag under-
söker sedan hur mycket av könsskillnaderna 
bland svenska elever som kan förklaras av å ena 

17 Bhalotra m.fl. (2016).

18 SOU 2010:52.

19 SOU 2009:64.

20 I Autor m.fl. mäts skolkvalitet med ett mervärdesmått, 
eller valueadded-mått, som bygger på att man undersöker 
hur mycket av elevernas resultatförbättringar (försämringar) 
från ett mättillfälle till nästa som kan förklaras av vilken 
skola eleven går på. Det kvalitetsmått som används i denna 
studie baseras i stället på den av Skolverket framtagna så 
kallade SALSA-residualen. Denna mäter hur en skolas elever 
presterar i genomsnitt, sedan hänsyn tagits till elevsam-
mansättningen på skolan. Residualen beräknas som skolans 
faktiska betygsgenomsnitt i årskurs 9, minus skolans förvän-
tade betygsgenomsnitt baserat på en modell som tar hänsyn 
till föräldrarnas utbildningsnivå och migrationsbakgrund 
och fördelningen av flickor och pojkar på skolan. 

sidan skolkvalitet och å andra sidan familjebak-
grund och andra skolfaktorer som skolans stor-
lek, andelen nyanlända och andelen pojkar.21 

Det kvalitetsmått som använts i beräkning-
arna gäller läsåret 2015/16, vilket medför att det 
sannolikt innehåller mer extrema värden än om 
måttet i stället baserats på ett medelvärde för 
flera år. I analysen av de svenska förhållande-
na är det årskurs 9 som undersökts, i Autor m.fl. 
årskurs 6–8. Bägge dessa skillnader i analysen 
gör att man kan förvänta sig större skillnader 
mellan skolor i den svenska analysen och större 
könsskillnader, eftersom mätpunkten är vid en 
högre ålder.

Figur 5 visar att skillnader mellan flickors 
och pojkars resultat på de nationella proven i 
matematik och svenska minskar när vi går från 
skolor i botten till toppen av fördelningen av 
skolkvalitet.

Om vi jämför med figur 3 i Autor m.fl. kan 
vi konstatera att skillnaden mellan de bästa och 
de sämsta skolorna i Sverige är cirka 1,3 stan-
dardavvikelser bland flickor och 1,7 standard-
avvikelser bland pojkar, jämfört med cirka 1,15 
respektive 1,25 i standardavvikelser i USA. Om 

21 Analysen har gjorts på data på skolnivå och skiljer sig 
på så sätt från analysen i Autor m.fl. som gjorts på individ-
data. Resultaten som presenteras har viktats med skolans 
elevantal, vilket gör dem jämförbara med de resultat som 
presenteras i Autor m.fl.

Figur 5. Nationella provresultat i årskurs 9 i svenska 
och matematik för flickor och pojkar i skolor med olika 
kvalitet (standardiserade värden). 
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Källa:Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Standardisering av flickors och pojkars resultat har 
skett på basis av genomsnittsresultat för samtliga elever 
på alla skolor i ämnena svenska och matematik så att det 
nationella genomsnittet är 0 och standardavvikelsen är 1. 
Varje punkt i diagrammet svarar för en procent av eleverna 
(pojkar respektive flickor). De heldragna linjerna visar det 
linjära sambandet mellan resultat och skolkvalitet för flickor 
(röd) och pojkar (blå).

I matematik 
ökar inte köns-
skillnaderna med 
åldern som de 
gör i svenska.
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vi jämför resultaten mellan pojkar och flick-
or är gapet nästan 0,9 standardavvikelser i 
botten av fördelningen och cirka 0,5 standard-
avvikelser i toppen av fördelningen i Sverige, 
jämfört med USA där gapet går från några tion-
delars standardavvikelse i botten till 0 i toppen. 
Könsskillnaderna i skolresultat är alltså betyd-
ligt större i Sverige och mer beroende av skolans 
kvalitet än i USA. 

Figur 4 visade att könsskillnader på de 
nationella proven är betydande i svenskämnet, 
men att det inte finns någon skillnad i mate-
matik. Det är därför intressant att analysera de 
två ämnena separat och i relation till skolkva-
litet. I figur 6 och 7 visas hur skillnaden mellan 
flickors och pojkars resultat på nationella pro-
ven i årskurs 9 i ämnena svenska och matematik 
varierar med skolans kvalitet. Figur 6 visar att 
könsskillnaden i resultat på nationella provet i 
svenska är betydande över hela fördelningen. 
Resultaten bland flickorna i de svagaste skolor-
na ligger i nivå med resultaten bland pojkar i de 
bästa skolorna. Könsskillnaden går från cirka 
1,70 standardavvikelser i botten av fördelning-
en till cirka 1,25 standardavvikelser i toppen.22 

I matematik är skillnaden mellan flick-

22 I en regression där könsskillnaden i resultat förklaras 
med skolans percentil i SALSA-residualfördelningen mins-
kar skillnaden med 0,436 standardavvikelser när skolan 
förflyttar sig från botten till toppen av fördelningen. Se tabell 
1 i bilaga 1.

or och pojkar liten över hela fördelningen av 
skolor. Resultatskillnaden är drygt 0,1 av en 
standardavvikelse till flickors fördel på de låg-
kvalitativa skolorna och drygt cirka 0,1 stan-
dardavvikelse till flickors nackdel på de 
högkvalitativa skolorna. Könsskillnaden i prov-
resultat minskar alltså med skolkvalitet ock-
så i ämnet matematik, och i de bästa skolorna 
 presterar pojkar till och med något bättre än 
flickorna, även om sambandet är svagare än för 
ämnet svenska.23 

Sammantaget visar dessa figurer att skol-
kvalitet samvarierar starkt med könsskillna-
der i studieprestationer också i svenska skolor. 
Pojkar klarar sig alltså bättre, relativt flickor, på 
skolor av hög kvalitet jämfört med skolor av läg-
re kvalitet. Sambandet är dessutom starkare i 
Sverige än i Florida som är den delstat som ana-
lyseras i Autor m.fl. Som nämndes tidigare kan 
en delförklaring till det starkare sambandet i 
Sverige vara att jag mäter skolkvalitet under ett 
enstaka år och att jag studerar äldre elever, vil-
ket kan ge större könsskillnader i skolresultat.

23 I tabell 1 i bilaga 1 framgår att könsskillnaden i mate-
matik minskar med 0,252 standardavvikelser när skolan 
förflyttar sig från botten till toppen av SALSA-residualför-
delningen.

Figur 6. Nationella provresultat i årskurs 9 i svenska för 
flickor och pojkar i skolor med olika kvalitet (standardi-
serade värden).
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Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Standardisering av flickors och pojkars resultat har 
skett på basis av genomsnittsresultat för samtliga elever på 
alla skolor i ämnet svenska så att det nationella genomsnittet 
är 0 och standardavvikelsen är 1. Varje punkt i diagrammet 
svarar för en procent av eleverna (pojkar respektive flickor). 
De heldragna linjerna visar det linjära sambandet mellan 
resultat och skolkvalitet för flickor (röd) och pojkar (blå).

Figur 7. Nationella provresultat i årskurs 9 i matematik 
för flickor och pojkar i skolor med olika kvalitet (stan-
dardiserade värden).
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Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Standardisering av flickors och pojkars resultat har 
skett på basis av genomsnittsresultat för samtliga elever 
på alla skolor i ämnet matematik så att det nationella 
genomsnittet är 0 och standardavvikelsen är 1. Varje punkt 
i diagrammet svarar för en procent av eleverna (pojkar 
respektive flickor). De heldragna linjerna visar det linjära 
sambandet mellan resultat och skolkvalitet för flickor (röd) 
och pojkar (blå).

Könsskillnaderna 
i skolresultat är 
större i Sverige 
än i USA.

I svenska pre-
sterar flickor i 
lågkvalitativa 
skolor i nivå med 
pojkar i högkva-
litativa skolor.
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Betydelsen av skolkvalitet, familjebakgrund 
och andra faktorer 

För att undersöka hur könsskillnaderna i prov-
resultat bland svenska elever påverkas av skol-
kvalitet, elevernas familjebakgrund och andra 
skolfaktorer genomförs en så kallad regres-
sionsanalys. Skolkvalitet mäts som tidigare 
med skolans SALSA-residual. Elevernas famil-
jebakgrund mäts med variabler som på skol-
nivå fångar föräldrarnas utbildningsbakgrund 
och andelen nyanlända elever (som invand-
rat de senaste fyra åren).24 Jag undersöker ock-
så betydelsen av andelen pojkar, skolans storlek 
och om skolan är fristående eller kommunal. 
Beskrivande statistik för dessa skolegenskaper 
presenteras i tabell 2 i bilaga 2. 

Samtliga variabler har standardiserats, 
med undantag för indikatorn som gäller om 
skolan är fristående. Detta innebär att storle-
karna på koefficienterna, som redovisas i figur 
8–10, mäter hur mycket en standardavvikelses 
ökning av skolegenskapen påverkar könsskill-
naden i provresultat i svenska och matematik. 
För att förstå vad en standardavvikelses ökning 
av skolkvalitet innebär kan man tänka att om 
genomsnittsskolan skulle förbättras (försäm-
ras) med en standardavvikelse skulle den precis 
kvala in bland landets 16 procent bästa (sämsta) 
skolor. Skulle den förbättras (försämras) med 
två standardavvikelser skulle den tillhöra lan-
dets topp (botten) 2,5 procent.

Figur 8 visar resultaten för svenska och 
matematik tillsammans. Det framgår att skol-
kvalitet har större betydelse än föräldrarnas 
utbildningsbakgrund för könsskillnaderna i 
nationella provresultat. En  standardaavvikelse 
högre skolkvalitet innebär att könsskillnaden 
i provresultat minskar med 9,7 procent av en 
standardavvikelse.25 En hög andel nyanlända 

24  I databasen SIRIS mäts föräldrarnas utbildningsbak-
grund enligt tre nivåer. Elevernas föräldrars genomsnitt-
liga utbildningsnivå har beräknats genom att omvandla 
genomgången folkskola/grundskola till 1 poäng, genom-
gången gymnasial utbildning till 2 poäng och eftergymnasial 
utbildning till 3 poäng. För varje skolenhet beräknas en 
genomsnittlig utbildningsnivå för samtliga elevers föräldrar. 
Andel nyinvandrade elever mäts som andel elever som har 
blivit folkbokförda i Sverige för första gången under de fyra 
senaste åren. I SALSA 2015 ingår även elever som saknar 
personnummer om de till exempel inte är folkbokförda i 
Sverige i kategorin nyinvandrade.

25 Detta motsvarar 13 procents minskning av den genom-
snittliga könsskillnaden i matematik och svenska, som är 
0,74 standardavvikelser. Detta kan jämföras med att Autor 

elever ser ut att minska gapet mellan flickor och 
pojkar. En standardavvikelse högre andel nyan-
lända är förknippad med 0,064 standardavvi-
kelser mindre könsskillnader. Vare sig andelen 
pojkar, skolans storlek eller om det är en fristå-
ende skola har koefficienter skilda från noll. 

I figur 9 och 10 visas resultaten separat för 
svenska respektive matematik. Det framgår 
att skolkvalitet och föräldrars utbildning har 
stor betydelse för könsskillnaderna i svenska, 
en standardavvikelses ökning av bägge mins-
kar könsskillnaden med 12,2 respektive 13 pro-
cent av en standardavvikelse. Könsskillnaderna 
i matematik är mindre påverkade av skolkvali-
tet och familjebakgrund, 6,3 respektive 3,2 pro-
cent av en standardavvikelse. Betydelsen av 
föräldrarnas utbildning, andelen pojkar, sko-
lans storlek och om skolan är fristående är inte 
statistiskt skilda från noll. 

m.fl. (2017) redovisar att en standardavvikelse förbättrad 
skolkvalitet leder till en minskning av könsskillnaden i 
frånvaro med 0,066 procentenheter. Detta motsvarar 12 
procents minskning av det genomsnittliga könsgapet, som 
var 0,47 procentenheter, enligt Autor m.fl. (2016).

Figur 8. Könsskillnader i nationella provresultat i 
svenska och matematik i årskurs 9, 2016. Påverkan av 
skolkvalitet och andra skolegenskaper.

-0,097

-0,076

-0,064

-0,009

-0,033

-0,037

Skolkvalitet

Föräldrars utbildning

Andel nyanlända

Andel pojkar

Skolstorlek

Fristående skola

S
ko

le
ge

ns
ka

p

-0,2 -0,1 0 0,1 0,2

Förändring av könsskillnad

Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Punktestimat och 95-procentiga konfidensintervall 
från en multivariat linjär regression med könsskillnad i 
provresultat på skolnivå som beroende variabel. Regressio-
nerna är viktade med elevantal. I regressionen kontrolleras 
för provämne. Robusta standardfel. Könsskillnad i svenska 
är 1,5 och i matematik 0,03 standardavvikelser. Oberoende 
variabler beskrivs i tabell 2 i bilaga 2.

Skolkvalitet har 
större betydelse 
än föräldrarnas 
utbildning.

Könsskillnader-
na i matematik 
påverkas mindre 
av skolkvalitet 
och föräldrarnas 
utbildning än 
skillnaderna i 
svenska.
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Slutsatser och diskussion
Skillnaden mellan pojkars och flickors skolre-
sultat är stor i Sverige – större än i USA, enligt 
den jämförelse som gjorts här. Detta kan bero 
dels på att mätmetoderna skiljer sig åt, dels på 
att det finns faktiska skillnader. Det är i synner-
het i ämnet svenska som skillnader mellan hur 
flickor och pojkar klarar sig i skolan återfinns. 
Dessa skillnader blir dessutom större under 
skolgången. Könsskillnaderna i skolprestatio-
ner är starkt relaterade till skolkvalitet. Också 

detta resultat gäller framför allt i ämnet svens-
ka. Även elevernas familjebakgrund är av stor 
betydelse. Jag finner däremot inte stöd för att 
könsskillnaderna i grundskolan skulle ha blivit 
större över tid, även om det ser ut som att kon-
sekvenserna av könsskillnaderna blivit mer all-
varliga eftersom de i dag har större betydelse för 
pojkarnas möjligheter att klara gymnasiet och 
konkurrera om platser på högskolan än förr.

Vad säger tidigare forskning om möjliga 
förklaringar?

Kan tidigare svensk forskning som undersökt 
kausala effekter på elevresultat hjälpa oss att 
förstå vad som driver könsskillnaderna i sko-
lan och vilka aspekter av skolkvalitet som spelar 
roll? Ett ofullständigt nedslag i litteraturen ger 
viss vägledning till vad som inte bidrar till att 
förklara skillnaderna mellan pojkar och flick-
or: klasstorlek, lärarnas kön, betygssättningen 
eller det fria skolvalet.

Ett vanligt mått på skolkvalitet är klasstor-
lek. Klasstorlek har i experimentella och kvasi-
experimentella studier visats ha betydelse för 
elevresultat: mindre klasser ger bättre skol-
resultat. Fredriksson, Öckert och Oosterbeek 
(2013) finner dock inte att klasstorlek skul-
le påverka flickor och pojkar i mellanstadiet på 
olika sätt. 

En annan hypotes om varför pojkar miss-
gynnas i skolan har att göra med att skolan är en 
kvinnlig miljö med övervägande kvinnliga lära-
re. Studier på svenska data har dock inte hit-
tat särskilt starka effekter av att ha en lärare av 
samma kön. Holmlund och Sund (2008) finner 
inget stöd för att lärarens kön skulle påverka 
elevutfall, medan Lindahl (2016) finner tecken 
på att en lärare av samma kön som eleven har en 
positiv effekt på provresultat i matematik. Givet 
ett en övervägande del av lärarna är kvinnor kan 
detta knappast driva att skillnaden är särskilt 
stor i svenska, även om andelen kvinnliga lärare 
är större i svenska än i matematik.

Ytterligare en hypotes är att bedömning och 
betygssättning favoriserar flickor och att det-
ta har negativa konsekvenser i synnerhet för 
pojkarnas motivation. Hinnerich, Höglin och 
Johannesson (2011) studerar om svenskuppsat-
ser på högstadiet rättas mer generöst för flickor, 

Figur 9. Könsskillnader i nationella provresultat i 
svenska i årskurs 9, 2016. Påverkan av skolkvalitet och 
andra skolegenskaper.
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Förändring av könsskillnad

Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Punktestimat och 95-procentiga konfidensintervall från 
en multivariat linjär regression med könsskillnad i provre-
sultat på skolnivå som beroende variabel. Regressionerna 
är viktade med elevantal. Robusta standardfel. Oberoende 
variabler beskrivs i tabell 2 i bilaga 2.

Figur 10. Könsskillnader i nationella provresultat i ma-
tematik i årskurs 9, 2016. Påverkan av skolkvalitet och 
andra skolegenskaper.
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Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Punktestimat och 95-procentiga konfidensintervall från 
en multivariat linjär regression med könsskillnad i provre-
sultat på skolnivå som beroende variabel. Regressionerna 
är viktade med elevantal. Robusta standardfel. Oberoende 
variabler beskrivs i tabell 2 i bilaga 2.

Könsskillnader-
na i skolresultat 
är starkt relate-
rade till skolkva-
litet i framför allt 
svenska.

Könsskillnaderna 
kan inte förkla-
ras av klasstor-
lek, lärarnas lön, 
betygssättningen 
eller fritt skolval.
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men finner inte stöd för den hypotesen. 
Skolval skulle också kunna påverka pojkar 

och flickor olika. Fler flickor än pojkar går i fri-
stående skolor. Hinnerich och Vlachos (2016) 
studerar effekten av att gå i fristående gym-
nasieskola. De jämför nationella provresultat 
och betyg med omrättade nationella provresul-
tat och finner tecken på att pojkar på friståen-
de skolor klarar sig relativt sämre än flickorna, 
men effekten är inte statistiskt signifikant.

Ytterligare en hypotes som diskuterats i 
media, men också i utredningar, är att modern 
pedagogik, byggd på självständigt arbete och 
egen motivation särskilt skulle missgynna poj-
kar.26 Denna tes är svår att testa. De betygsskill-
nader i matematik, läsning och skrivning som 
Bhalotra m.fl. (2016) visar fanns mellan flick-
or och pojkar redan bland elever födda under 
tidigt 1930-tal är emellertid lika stora som 
dem som jag har redovisat för dagens elever. 
Det tyder på att könsskillnaderna i skolan i dag 
knappast är en konsekvens av modern pedago-
gik, utan att det har med andra faktorer att göra.

Långsiktiga konsekvenser
För att förstå varför pojkar klarar sig dåligt i 
skolan krävs mer forskning. En tröst för pojkar-
na, och möjligen också en delförklaring till sva-
ga skolprestationer, är att de flesta av pojkarna, 
skolan till trots, ser ut att klara sig bättre – kun-
skapsmässigt och ekonomiskt – än många av 
de duktiga flickorna när de väl kommer ut på 
arbetsmarknaden. Mäns inkomster domine-
rar kvinnors över så gott som hela fördelningen, 
även i yngre kohorter. Detta kanske inte förvå-
nar mot bakgrund av resultaten från PIAAC,27 
som mäter vuxnas färdigheter och kunska-
per. Dessa visar att könsskillnader i färdighe-
ter bland 16–24-åringar i stället är till männens 
fördel. Något händer alltså mellan skolans värld 
och yrkeslivet eller världen utanför skolan, 
antingen med de faktiska färdigheterna eller 
med motivationen eller förmågan att redogöra 
för dem och prestera på prov.28

Samtidigt ska man inte vifta bort de per-
sonliga och sociala kostnaderna förknippa-

26  SOU 2010:52.

27  SCB (2013).

28  Det bör nämnas att PIAAC genomförs digitalt, vilket 
kan vara till pojkarnas fördel.

de med att misslyckas i skolan. Det finns därför 
all anledning att förbättra insatserna för  elever 
som har det svårt i skolan. Vi vet heller inte 
hur konsekvenserna av svaga skolresultat blir i 
framtiden, men redan i dag är det problematiskt 
att det finns en rad formella hinder som försvå-
rar svagpresterande elevers fortsatta skolgång, 
till exempel betyget icke godkänt i kombination 
med tuffa behörighetskrav för inträde på gym-
nasiet och på högskolan.29 Denna typ av admi-
nistrativa hinder, som drabbar pojkar särskilt 
hårt, har ökat kostnaderna för tidiga skolmiss-
lyckanden utan att de ser ut att ha bidragit till 
att främja elevernas lärande på annat sätt. 

I tidigare generationer berodde mäns för-
delar i högre utbildning och på arbetsmark-
naden sannolikt till stor del på formella och 
kulturella hinder för kvinnors deltagande och 
avancemang. Normer om vad som är kvinn-
liga och manliga karriärvägar finns dock kvar 
och bidrar till fortsatt starkt könssegregerade 
utbildnings- och karriärval. Även om pojkars 
svaga skolprestationer hittills inte lett till en all-
varlig snedrekrytering av kvinnor och män till 
prestigefyllda utbildningar, är det problema-
tiskt om ojämlika prestationer i skolan bidrar 
till en fortsatt könssegregering på arbetsmark-
naden och till att mäns och kvinnors förmågor 
inte tas till vara på ett bra sätt.
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Bilaga 1
Tabell 1. Könsgapet i resultat på nationella prov i årskurs 9, 2015/16.

Källa: Egna beräkningar utifrån SIRIS, Skolverket.
Not: Robusta standardfel inom parentes *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Skolkvalitet mäts som skolans percentil i 
fördelningen av SALSA-residualer.

(1) (2) (3)

matematik svenska matematik 
och svenska

Skolkvalitet -0,252*** -0,436*** -0,395***

(0,076) (0,085) (0,073)

konstant 0,152*** 1,703*** 0,930***

(0,045) (0,050) (0,042)

Observationer        1 269         1 188        1 288

R2 0,009 0,023 0,023

Bilaga 2
Tabell 2. Skolegenskaper i årskurs 9, 2015/16, enligt databasen SIRIS, viktat med elevantal.

Not: I databasen SIRIS mäts föräldrarnas utbildningsbakgrund enligt tre nivåer. Elevernas föräldrars genomsnittliga 
utbildningsnivå har beräknats genom att omvandla genomgången folkskola/grundskola till 1 poäng, genomgången 
gymnasial utbildning till 2 poäng och eftergymnasial utbildning till 3 poäng. För varje skolenhet beräknas en genom-
snittlig utbildningsnivå för samtliga elevers föräldrar. Andel nyinvandrade elever mäts som andel elever som har blivit 
folkbokförda i Sverige för första gången under de fyra senaste åren. I SALSA 2015 ingår även elever som saknar person-
nummer om de till exempel inte är folkbokförda i Sverige i kategorin nyinvandrade.

Variabel Genom-
snitt

Standard-
avvikelse

Könsskillnad svenska och matematik Nationellt prov årskurs 9 
(standardavvikelser)

0,74 0,74

Könsskillnad svenska Nationellt prov årskurs 9 (standardavvikelser) 1,49 0,82

Könsskillnad matematik Nationellt prov årskurs 9 (standardavvikelser) 0,03 0,76

Föräldrars utbildningsbakgrund 2,27 0,23

Andel nyanlända (%) 4,78 6,13

Andel pojkar (%) 51,71 7,62

Antal elever i årskurs 9 (skolstorlek) 84,88 46,45

Andel elever i fristående skola 0,17 0,38


