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Abstract 

This essay looks into whether a teacher's gender affects a student's performance in school. If 

this is the case this essay will investigate how and why the affects occur. The primary focus of 

this essay is on whether the teachers gender affects the students depending on if they share the 

same gender.  Alongside student performance, this essay aims to explore teacher bias in 

regards to their assessment of a student and if belonging to the same gender plays a part in 

that assessment. The method this essay has used is a qualitative text analysis of articles. The 

literature material that this essay is based on is different statistical measurements of school 

tests and how the students' grades have changed over time. Through the articles we can see if 

the teacher's gender affects students and if it does, we can also see in what way it affects the 

students. 
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Sammanfattning  

I denna uppsats undersöker vi om hur lärarens kön påverkar elevernas prestationer och om 

lärare är bias vid bedömning mot elever. Syftet med uppsatsen är att se om det finns något 

samband mellan elevers prestation och lärarens kön. Detta även om sambanden är negativa 

eller positiva, samt om lärare favoriserar elever som har samma kön som läraren t.ex. när 

läraren ska bedöma eleven. För att besvara detta så har vi använt oss av både nationella och 

internationella artiklar under forskningsarbetet. Uppsatsen använder sig av sju artiklar, två av 

artiklarna har samlat data från Sverige och resterande artiklar använder sig av internationell 

data. Artiklarna har på något sätt berört uppsatsens syfte och våra tre frågeställningar. 

Uppsatsen har valt dessa artiklar då de svarar på frågeställningarna samtidigt som de ger en 

internationell och nationell bild.  

 

Metoden som har använts i uppsatsen är kvalitativ undersökningsmetod i litteraturanalys med 

hjälp av sekundärkällor. Avgränsningen som uppsatsen har är att enbart fokusera på hur 

lärarens kön påverkar eleverna och inte hur eleverna själva påverkas av sitt egna kön. Samt att 

enbart fokusera på ungdomar och inte elever/studenter som är äldre än 18 år.   

     Den information som hittats i litteraturen och som uppsatsen lyfter upp är att det finns 

svaga samband mellan elevers prestationer och lärarens kön som går att mäta kvantitativt. De 

olika artiklarna använder sig av olika mätningsmetoder och olika variabler för respektive 

statistiska kvantitativa undersökningsmetoder samt att vissa av artiklarna fokuserar på ett land 

medan andra artiklar jämför globalt med flera länder. Detta gör att uppsatsen kan jämföra 

olika resultat från hela världen och därefter kunna dra en slutsats. Litteraturen nämner några 

från samband mellan läraren och ökning av elevers prestationer. Uppsatsen har enbart en 

artikel om lärare som är bias mot elever vid bedömning, till anledning av att det är ett 

forskningsområde som inte gjorts mycket forskning inom. Detta leder till att uppsatsens syfte 

att undersöka bias mot elever är delvis begränsad, sambanden som nämns i litteraturen är 
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svaga och ingen artikel i litteraturen har hittat liknande samband, vilket leder till att det inte 

går att dra en definitiv slutsats .  

Nyckelord: Bias, Lärare, kön, elev, prestation, modellinlärning, Lärare-elev relation, 

bedömning. 
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1. Inledning 
Skolan är en viktig hörnsten i alla samhällen och i många länder världen över spenderar 

många barn en stor del av sin ungdom bakom en skolbänk. Detta gör att barn påverkas utav 

sin skolgång och skapas till blivande vuxna statsmedborgare. Läraryrket är idag ett 

kvinnodominerat yrke världen över. Sedan mitten av sjuttiotalet har antal kvinnliga lärare 

världen över gått från 45% till 54%. Detta mycket på grund av att läraryrket har setts som ett 

kvinnoyrke, speciellt i de lägre åldrarna där man som lärare lär ut till barn och inte till 

ungdomar.1 

    I Sverige är läraryrket också dominerat av kvinnor, speciellt i grundskolan där 76% av 

lärarna var kvinnor år 2011, samtidigt som antal manliga lärare de senaste tjugofem åren 

minskat från 31% till 24% inom grundskolan.2 Att samhället har sett lärare som ett kvinnligt 

yrke kan ha hjälpt till att denna utveckling har skett. Vilket inte gör det konstigt att i vissa 

länder så vill man få in mer manliga lärare, för jämna ut könsfördelningen inom läraryrket. Ett 

exempel på att man vill få in mer män i skolan kan vara att den moderna benämningen är 

förskollärare och inte dagisfröken, för att få ett mer könsneutralt ord.  

     Det finns så kallat ”gender gap” i skolan som menas med att flickor presterar bättre än 

pojkar i majoriteten av skolämnena och det finns på så vis skillnader mellan elever beroende 

på elevernas kön i avseendet för deras prestationer. 3 Om elevers prestation är olika beroende 

på deras kön så kan det då vara möjligt att lärarens kön har betydelse för eleverna. Kan det 

vara möjligt att lärarens kön kan vara en faktor för elevens prestation inom skolan? 

Majoriteten av lärarna är dessutom kvinnor, samtidigt som flickor presterar bättre än pojkar. 

Kan det vara så att kvinnliga lärare är bias mot flickor då de har samma kön, eller att 

kvinnliga lärare är hårdare mot pojkar?  

Om pojkar presterar bättre med manliga lärare så skulle satsning på införande av högre andel 

män i läraryrket vara legitim. Om elevernas prestationer inte påverkas av lärarens kön så finns 

                                                                 
 

1 World Bank, Data world bank. 2018  https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.TCHR.FE.ZS?end=2017&start=1970 

2
 Robert Hansson, Större andel kvinnliga lärare i grundskolan, Statistiska Central Byrån, 2015-09-30, 

,https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Storre-andel-kvinnliga-larare-i-grundskolan/ 

3  Holmlund Helena & Kirster Sund. Is the gender gap in school performance affected 

by the sex of the teacher? ,Labour Economics Volume 15, Issue 1,  2008, sidor  37-53,. DOI: 10.1016/j.labeco.2006.12.002.  s. 38 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09275371
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09275371/15/1
https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1016/j.labeco.2006.12.002
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det på så vis ingen anledning att införa mer män i läraryrket om argumentet vore att lärarna 

ska förutom som utbildare även fungera som förebilder. Denna uppsats fokuserar på om 

lärarens kön har någon betydelse för elevers prestation, beroende på om det i så fall finns ett 

samband som kan avgör om det är negativt eller positivt.   

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns eller möjligen uppstår skillnader på 

elevers prestation på grund av lärarens kön. Vi vill se positiva såväl som negativa samband 

mellan elevers prestation och lärarens kön. Syftet blir därför att undersöka hur elevers 

prestationer påverkas av lärarens kön.   

 
1.2 Frågeställningar  
 
1.  Har lärarens kön betydelse för elevers prestation?  

2  Finns det eventuella skillnader mellan pojkar och flickor? 

3. Kan eventuella skillnader bero på skillnader i bedömning?  

  

2. Teori 
Teorin som vår undersökning utgår ifrån är en ihopslagning av två tidigare huvudteorier som 

är grundade inom ämnesområdet pedagogisk psykologi. Dels är den tagen från Vygotskijs 

sociokulturella teori, där kunskap är en kulturellt redskap som förs vidare socialt genom att 

eleven lär sig från härmning.4 Detta tolkar vi kan ske under undervisningen av läraren, vilket 

på så sätt påverkar elevens prestation och på så vis kan påverkas av lärarens kön. 

     Dels är vår teori även tagen från Banduras socialkonstruktivistiska teori där 

modellinlärning – att människor lär sig saker av att observera och imitera andra människor - 

och modellering – att förändringar av känslor eller tankar sker genom att människor 

                                                                 
 

4 Woolfolk, Anita, Pedagogisk psykologi, Pearson, Harlow, 2015, s. 60f 
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observerar en annan modell, dvs en annan person.5 Detta är något vi tolkar i skolmiljön som 

de situationer där elever lär sig genom att imitera läraren. Dessutom har Banduras teori om 

inlärning även två till underkategorier som i kombination med de tidigare teorierna förklarar 

inlärning ytterligare. Dessa heter direkt förstärkning - då en person reproducerar modellens 

beteende och får beröm för det för att uppmanas fortsätta med beteendet – samt 

ställföreträdande förstärkning – då en person ser andra personer få beröm för ett beteende och 

därmed uppmanas att själva utföra beteendet för att också få beröm.6 Vi slår ihop dessa 

nämnda teorier - Vygotskijs sociokulturella teori och Banduras socialkonstruktivistiska teori -   

till en enklare teori för vår uppsats - kortfattat att läraren är elevens förebild och därmed 

påverkar eleven i dennes yrkes-relation till eleven. Vi vill undersöka om lärarens kön 

påverkar eleven på något i avseendet för elevens prestationer i de olika skolämnena. 

3. Metod 
Vi har använt oss utav kvalitativ undersökningsmetod i litteraturanalys med hjälp av 

sekundärkällor, då vi inte har genomfört en egen kvalitativ fältstudie eller liknande som grund 

för analys. Artiklar som vi har använt har varit med fokus på lärarens kön i olika länder olika 

skolsystem. I och med att vi inte har kunnat finna forskning som använder sig av en och 

samma mätningsmetod så har vår analys fått fler olika slutresultat som följer samma mönster 

men är baserade på olika slags kvantitativa såväl som kvalitativa mätningsmetoder. Data som 

vi har använt oss av  är artiklar som vi samlat ihop som vi anser svara på vår frågeställning. 

Artikel-materialet har vi funnit via Linköpings Universitets bibliotek-databas och därmed 

sållat ut de artiklar som vi har tolkat vara väsentliga för denna studie. Då vi inte bara sökt på 

artiklar som beskriver studier gjorda i Sverige utan även från andra länder så är samtliga 

artiklar skrivna på engelska. För att kunna använda artiklarna till denna studie har vi översatt 

de begreppen som artiklarna använder så gott vi kunnat, det kan göra att vår översättning inte 

är hundra procent rätt. Sökorden som vi använder oss är, Teachers sex, Teachers bias, 

Teachers Bias, students performance. 

                                                                 
 

5 Woolfolk. 2015 s. 380  

Woolfolk 2015, s 240 

6 Woolfolk. 2015 s. 245. 
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     Starrin och Svensson beskriver den kvalitativa analysen som att identifiera företeelser som 

inte ännu är kända eller otillfredställt kända för att se vilka variationer, processer och 

strukturer dessa företeelser yttrar sig i.7 Dessa företeelser sker i skolmiljön där lärarnas kön 

och hur det gör påverkan på elevernas prestationer, vilket är det som identifieras i denna 

uppsats.  

  

Textinnehållet har vi som lärarstudenter sett ur en hermeneutisk vetenskaplig syn där 

materialet, i detta fall om skolprestationer, har setts ur en kontext eller ett sammanhang. 

Eftersom skolan är en speciell miljö där lärande för barn och ungdomar har sin egen prägel på 

varje skola bör därför textmaterialet ses med skolmiljöns referensramar, som Starrin och 

Svensson kallar det att se informationen genom en ”lins”, för att kunna tolka datan på bästa 

sätt vad gäller resultat och prestationer.8 Våra egna referensramar som undersökare i detta fall 

har varit vår egen bakgrund som studenter i samhällskunskap i avseendet att kunna förstå de 

samhällsvetenskapliga termerna. Men även bakgrunden som både före detta elev och 

nuvarande lärarstudenter med termer och insikt i skolans värld gör att rollen som undersökare 

också ser genom de ”linserna” eller om man så vill kalla det för ”glasögonen”. Detta skulle 

hermeneutiker kunna kalla för förförståelse inför hur skolans undervisning ser ut. 9 

 

3.1 Avgränsning 

Denna uppsats kommer enbart att fokusera på elevers prestation inom skolan, om deras 

prestation har något samband med lärarens kön. Elever och elevers prestation är något som 

kan tolkas olika, vi har därför valt att fokusera på elever som är under arton år eller går sista 

året på gymnasiet. Anledningen är att en individ under arton år är räknas fortfarande som ett 

barn i juridisk och biologisk mening. En vuxen individ betraktas att vara självständigt och det 

påverkas således inte lika mycket av andra människor, medan barn och ungdomar påverkas 

samt influeras fortfarande mycket av människor i sin omgivning när de utvecklar sin egen 

                                                                 
 

7 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund, 1994 s 23. 
8  Starrin, B. & Svensson. 1994 s 59. 
9 Starrin, B. & Svensson 1994 s 59. 
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personlighet. Artiklarna som används i uppsatsen har avgränsat sig efter olika ämnen och 

åldrar, vi däremot har inte avgränsat oss till olika ämnen utan vill ha så bred bild som möjligt 

gällande elevers prestation inom skolan.  

     Det betyder att vissa påståenden vi har är inom matematik och några andra kan vara inom 

svenska. En annan avgränsning som vi även har haft i vår litteratur-studie är den kulturella 

aspekten, dvs att olika länder har olika kulturer. Detta tror vi sannolikt påverkar varje enskilt 

lands utformning av den egna skolverksamhet .Den kulturella avgränsningen har vi gjort för 

att kunna nå ut bredare och hitta fler exempel, då endast kultur för påverkan av skol 

utformning och därmed påverkan på elevprestationer skulle kunna vara ett brett enskilt arbete 

att skriva om.       

        

En annan avgränsning är hur elevers prestation definieras. Artiklarna vi har använt oss av har 

sett elevers prestationer i betygen som är ett enkelt och mätbart sätt att se elevers prestationer 

och även. Att kontrollera hur aktiva de är på lektioner är tidskrävande och svårt att undersöka. 

Denna uppsats väljer att följa artiklarnas avgränsning på elevers prestationer för samma 

anledning som dem har. Uppsatsen väljer även framförallt att fokusera på elevers prestation 

och inte deras välmående inom skolan. Anledning att denna uppsats inte fokuserar på 

sambandet mellan elevers välmående och lärarens kön är för det skulle bli ett för brett 

område, även att vi vill se lärarens kön och hur de påverkar elevers prestationer som det står 

ovan i syftet. En annan avgränsning är att det är lärarens kön som vi vill se samband med 

elevers prestationer, inte om elevers kön och hens prestation har något samband, som det så 

kallade ”gender gap” eller varför det existerar. Självklart tar uppsatsen upp om hur tjejer eller 

pojkar gynnas av könet på läraren, men bortsett ifrån det kommer denna uppsats inte ha något 

fokus på elevers kön.  

 

3.2 Begrepp  

För att göra detta examensarbete enklare att förstå så väljer vi att gå igenom begrepp som är 

återkommande i arbetet. Istället för att kontinuerligt skriva kvinnlig elev så har vi på vissa 

ställen skrivit flicka, vilket betyder att ordet flicka i detta arbete är en elev som har det 

kvinnliga könet, detsamma gäller för ordet pojkar och elever av manligt kön.  
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   Science är benämningen på de naturvetenskapliga ämnena som används internationellt, 

något som vi i svensk skolkontext benämner istället för NO-ämnen (Naturvetenskaplig 

Orientering) dvs teknik, biologi, kemi, fysik samt matematik.  STEM - Science, Technology, 

Engineering, Mathematics - en benämning för samma sak som ovanstående punkt inom 

Science. 

   Ordinary least squares (OLS) är en metod för att uppskatta de okända parametrarna i en 

linjär regressionsmodell, OLS väljer parametrarna för en linjär funktion av en uppsättning av 

variabler genom att minimera summan av kvadraterna för skillnaderna mellan den 

observerade beroende variabeln (värden för variabeln som förutses) i den givna data satsen 

och de som förutses av den linjära funktionen. 

    Fixed Effect (FE)  Är att man antar att de oberoende variablerna är korrelerade med 

individuella effekter , vilket man sedan kontrollerar för.  

 

4. Resultat 
För att kunna svara på frågeställningen så har artiklar använts, för att förenkla artiklarnas 

resultat så finns en tabell i slutet som sammanställer artiklarna och vad de har kommit fram 

till. Artiklarna är uppdelade en efter en och i slutet av varje sammanställning så finns det en 

koppling till vår frågeställning.  

 

4.1 Are Teacher Assessments Biased?- Evidence from Sweden - 
Författare: Erica Lindahls 
 

Erica Lindahls artikeln handlar om att ta fram fakta om det finns bias inom skolan, det är 

svensk studie och hon har tagit sin data från skolverket. Målet med artikeln är att se om lärare 

är bias emot elever med samma kön och etnicitet vid betygsättning av slutbetyg vid årskurs 

nio. Artikeln väljer att fokusera enbart på bias vid bedömning och inte om läraren kan vara en 

förebild för eleverna som gör att de presterar bättre. Författaren vill se om lärare favoriserar 

elever med samma karaktärsdrag som läraren själv har, därmed om läraren favoriserar elever 

som delar kön med läraren eller har samma etnicitet.  Genom att få svar om detta kan man lära 
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sig om det feminina beteendet, att man är lugn och villig att lära sig, om det är önskad bland 

kvinnliga lärare eller manliga lärare. Om det visar sig att kvinnliga lärare föredrar kvinnligt 

beteende så skulle det kunna vara en orsak till att flickor får högre betyg än vad pojkar, då de 

flesta lärare är kvinnor. Artikelns huvudfråga är, favoriserar lärare elever som är lika dom 

själva.10  Artikeln har samlat data från år 2002-2005 igenom skolverket, där artikeln har fått 

data från hundrafemtio olika skolor, under 2003 fick artikeln enbart data från 55% av 

skolorna, åren 2004-2005 var ungefär 11% av eleverna i skolorna inte delaktiga i 

undersökningen.11 

     Blind bedömning som artikeln skriver om i början visade att elever fick lägre betyg än vad 

de fick vid icke blind bedömning, vilket indikerar på att det sker någon slags bias. Metoden 

artikeln använder sig av är att jämföra elevers slutbetyg från grundskolan som ges ut i nian, 

med elevernas prestationer på de nationella proven. För att sedan se skillnader och likheter 

mellan nationella proven och slutbetygen. Nationella proven är utformade så att 

kunskapskraven för de olika betygen testas, det gör att vad skolverket anser elever ska kunna 

för ett visst betyg ska testas. Elevers slutbetyg är ett bevis på vilken nivå eleven har presterat 

under sin skolgång mellan årskurserna sju till nio. Skillnaden mellan elevers slutbetyg och 

vad de presterade på nationella provet är lärarens kännedom om vad eleven har presterat 

tidigare under sin skolgång, artikeln undersöker om denna skillnad är på grund av att lärarna 

är bias mot elever som de delar etnicitet eller kön med.12   

     Artikeln skriver även om hur en skolas status kan påverkas av hur många flickor som går 

på skolan, eller om flickor drar sig till skolor där det är många kvinnliga lärare, vilket kan 

göra att skolan kan främja feminina beteende som då gynnar flickor mer än pojkar. 13 Något 

som inte är intressant för vår uppsats eller som svarar på vår frågeställning därför kommer det 

inte nämnas mer, detsamma gäller artikelns undersökning om lärares etnicitet och om det har 

någon koppling till elevers betyg. Då det inte svarar på några frågor ifrån vår frågeställning.  

Något som artikeln finner är att det är vanligare att betyg höjs till godkänt om elever ligger på 

                                                                 
 

10 Lindahl Erica, Are Teacher Assessments Biased?--Evidence from Sweden,Education Economics 

, Vol. 24, No. 2, 224–238, 2016, DOI 10.1080/09645292.2015.1014882, s 224 

11 Lindahl. 2016 s.  226 
12 Lindahl. 2016, s. 224F 
13 Lindahl. 2016, s.230 

https://doi.org/10.1080/09645292.2015.1014882
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gränsen till godkänt än om eleven ligger på gränsen till ett högre betyg. 14 

     Att vara flicka och dela kön med läraren finns det ingen direkt fördel när det kommer till 

betygsättning, däremot skriver artikeln om att flickor presterade bättre på prov när läraren är 

kvinna. När det kommer till betygsättning är kvinnor mindre generösa emot flickor än vad de 

är emot pojkar, artikeln skriver att orsak till detta kan vara att kvinnor är rädda för att de ska 

vara bias mot flickorna.15  

      Ungefär 10% av eleverna höjde sitt slutbetyg jämför med vad de presterade på nationella 

proven.16 Däremot så är det större chans att flickors slutbetyg höjs jämfört med vad de har 

presterat på nationella provet, flickor har även runt 1% chans att få sitt slutbetyg höjt om 

läraren går från manlig till kvinnlig lärare.  Artikeln nämner inte det som bias eller 

favorisering utan troligtvis att flickorna har presterat bättre under grundskolan än vad de 

presterat på nationella proven.17    

     Artikelns huvudmål var att undersöka om elever får högre slutbetyg jämfört med vad de 

presterade på nationella proven. Ingenting I artikelns resultat kommer fram till att lärare är 

bias emot elever som har samma kön som läraren. Däremot går det att se i resultaten att 

kvinnor är mindre generösa emot flickor, anledningen till detta förklaras som att lärare kan 

vara rädda för att påverkas av bias. Detta påverkar inte flickor till en stor grad, utan är en liten 

påverkan av deras betyg, något som författaren inte kan dra en säker slutsats om.  18 

 

Koppling till frågeställning: 

Med hjälp av denna artikel går det att se tecken på att lärare inte är bias emot sina elever vid 

bedömning i åtminstone avseendet för slutbetyget, vilket  besvarar delvis vår tredje 

frågeställning. Anledningen till att denna artikeln kan besvarar frågeställningen grundar sig att 

artikeln berör bedömning av elevers prestationer och sambandet med lärarens kön. Artikeln 

                                                                 
 

14 Lindahl. 2016, s. 232F 
15 Lindahl, 2016, s. 233 
16 Lindahl, 2016, s. 228 
17 Lindahl,2016, s. 233 
18 Lindahl, 2016 s. 236 
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undersöker även om lärarens etnicitet och bedömning av elevers prestationer har något 

samband, vilket inte besvarar frågeställning och kommer därför inte nämnas mer.  face 

 

4.2 Do children perform and behave better at school when taught by 

same-gender teachers? - Författare: Eveline L.de Zeeuw, Catharina E.M.van 

Beijsterveldta, Tina J.Glasner, Meike Bartels, Eco J.C.de Geus, Dorret I.Boomsmaab 

 

En studie från Nederländerna som belyser om elevers beteende och deras  prestationer i 

läsning, skrivning och matematik och om det blir förbättrad när undervisningen hålls av en 

lärare som har samma kön som eleven.  Undersökningen använder sig av tvillingar, 

anledningen bakom göra undersökningen på tvillingar är att de har samma biologiska och 

samma socioekonomiska status.  Tesen artikeln har är att elever arbetar hårdare i skolan när 

den som bedömer har samma kön som eleverna själva, det gör att gapet mellan flickors och 

pojkars studieresultat påverkas av vilket kön deras lärare har. I Nederländerna är kvinnor 

överrepresenterade inom läraryrket, enligt då artikelns tes så kommer då flickor inom skolan 

jobba hårdare än vad pojkar gör, för det är mer kvinnor i skolan än män. Därför blir det viktigt 

att veta om lärarens kön påverkar hur hårt och bra elever presterar inom skolan. 19 

     Datan är samlad från tvillingpar, de delade upp tvillingarna i två olika kategorier, MZ och 

DOS. MZ tvillingarna fick inte samma lärare som sitt syskon, antagligen var läraren manlig 

eller kvinnlig. Föräldrar skulle även rapportera in om deras barn hade samma ämnen och var i 

samma klassrum, samt könen på lärarna som eleverna hade. Detta gjorde att runt ett tjugotal 

tvillingpar inte rapporterade in och data från dom kunde inte användas.  Inom denna kategori 

var det 129 tvillingpar. DOS var när tvillingarna delade samma lärare och klassrum, om en 

lärare hade eleverna mindre än fyra gånger i veckan så räknades den läraren bort, vilket 

gjorde att runt 320 tvillingpar inom DOS kunde användas till undersökningen. Eleverna 

bedömdes på tre kategorier –  Education Achievement test, School performance och 

Behaviural problems. En motsvarighet till nationellt prov genomfördes, där det gick att mäta 

                                                                 
 

19Zeeuw Eveline, L.E.J., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma,  

Learning and Individual Differences, Volume 36, December 2014, 152-156.  DOI : 10.1016/j.lindif.2014.10.017 S. 153 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080/36/supp/C
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hur elevernas skolresultat utvecklades samt hur deras beteende förändrades.20  

        Den huvudsakliga effekten av lärare och elevers kön och effekten av interaktionen 

mellan dessa två parter och hur det påverkade elevers skolresultat och elevers beteende inom 

skolan undersöktes kontinuerligt. Det gjordes för att få fram om det fanns något samband 

mellan lärarens kön och elevers prestationer inom skolan.21  I artikelns resultat finner dom 

inget som antyder på att lärarens kön har påverkat eleverna, utan att elevernas kön har spelat 

en viss roll. Som exempel hos MZ tvillingar fann man att elevernas kön spelar lite roll när det 

kom till beteendet, pojkar inom MZ tvillingar visade mer ADHD beteende än flickorna.22 

 

 Artikeln har inte undersökt eleverna i unga åldrar och tidig skolgån,  utan när de är äldre och 

har enbart kollat efter kortsiktiga effekter av att dela kön med läraren. Manliga och kvinnliga 

lärare bedömer inte olika, de är ger inte heller elever som de delar kön med högre betyg, 

lärare favoriserar inte elever som de delar kön med. Enligt de nationella testen som artikeln 

använde sig av som inte rättas av elevernas lärare, så visas det ingen marginell skillnad mellan 

elever som har haft en kvinnlig eller manlig lärare. Även de samband som hittades att elever 

gynnas av att dela kön med läraren är så små att författarna inte kunde dra en slutsats om det. 

Det betyder att undersökningens resultat säger att införande av fler manliga lärare i 

skolsystemet för att jämna ut lärarkårens kön skulle inte ha någon påverkar på elevers  

prestationer  och skulle därför inte jämna ut det så kallade ”gender gap”. 23  

 

Koppling till frågeställning: 

Då artikeln visar att lärarens kön inte har någon betydelse för elevernas prestation. I avseendet 

för om det skulle finnas några eventuella skillnader mellan pojkarnas och flickornas 

prestationer så har åtminstone inga skillnader kunnat bevisats med hjälp av denna artikel. Det 

går inte heller att se eventuella skillnader att manliga och kvinnliga lärare bedömer olika. 

Däremot kan skillnader i avseendet beteende i klassrummet skilja sig, då forskarna 

                                                                 
 

20  Zeeuw Eveline, L.E.J., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma.  2014, s 153 

21 Zeeuw Eveline L.E.J. , van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma, 2014 , s 155 

22  Zeeuw Eveline  L.E.J., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma, 2014, s 155 

23  Zeeuw Eveline., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma, 2014, s 155 
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uppmärksammade ett mer ADHD-liknande beteende hos pojkarna än hos flickorna. Det kan 

vara en orsak till olika nivåer av prestationer, men endast en marginell då artikeln inte 

beskriver någon betydande skillnad i avseendet av prestationer. För vår studie  är dessutom 

beteende inte med av avgränsnings-skäl.     

 

4.3 Is the gender gap in school performance affected by the sex of the 

teacher? - Författare: Helena Holmlund, Krister Sund 

 

Flickors resultat har blivit bättre medan pojkars resultat har stått still de senaste trettio åren. 

Vilket gör att flickors prestationer är bättre i alla ämnen utom matematik och några av NO-

ämnena. Artikeln undersöker om lärarens kön har något samband med det, då läraryrket har 

fått in fler kvinnor de senaste trettio åren då samtidigt även flickors prestationer har ökat. Det 

artikeln vill eftersträvar är att se om läraren agerar som en förebild för eleverna eller om lärare 

favoriserar elever som har samma kön som läraren själv.  

     Artikeln har fyra olika hypoteser om hur lärarens kön kan påverka eleven.  Första 

hypotesen är att lärare föredrar och favoriserar elever med samma kön som sitt eget. Den 

andra hypotesen är att det kommer påverka eleverna igenom könsstereotyper, då lärarens 

bedömning av eleverna kan påverka prestationen. T.ex. om kvinnor är hårdare emot pojkar då 

de anser att pojkar är stökiga.  Den tredje hypotesen är att läraren kan bli en förebild för 

eleverna, t.ex. om en manlig lärare är svensklärare så kan han ses som en förebild och att det 

är okej för pojkar att vara duktiga i svenska. Den fjärde hypotesen är ett resultat som 

utkommer ifrån att lärare av samma kön ökar elevens studieresultat kan korrelera med teorin 

om stereotyphot, vilket leder till en negativ stereotyp av en viss grupp, där 

gruppmedlemmarna kommer internalisera stereotypen som förklaring till sitt eget beteende. 

Det är viktigt att veta om någon av hypoteserna stämmer, då elevers framtid och val av 

framtida utbildning påverkas av deras betyg.24 

     Undersökningen har skett på gymnasium i Sverige, och för varje kurs eleven har tagit så 

har det samlats information om lärarens kön och om elevernas. Den empiriska utmaningen 

                                                                 
 

24 Holmlund Helena & Kirster Sund. Is the gender gap in school performance affected 

by the sex of the teacher? ,Labour Economics Volume 15, Issue 1,  2008, sidor  37-53,. DOI: 10.1016/j.labeco.2006.12.002. s. 38 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09275371
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09275371/15/1
https://doi-org.e.bibl.liu.se/10.1016/j.labeco.2006.12.002
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med undersökningen är att hitta en identifierings-strategi som gör att författarna kan tolka 

deras resultat som orsakssamband mellan lärarens kön och elevers prestationer, eftersom 

lärare inte slumpmässigt tilldelas kurser. Undersökningen använder sig av en metod med två 

olika metodsätt att se om hur eleverna påverkas av lärarens kön.  

      Författarna antar att lärarens kön är exogen, dvs att det är av yttre orsaker och går inte 

ändra på lärarens kön, och gör en OLS-regression som första metodsätt, vilket är en uträkning 

med hjälp av en ekvation med olika variabel-värden som beskriver ett eventuellt 

förändringsförlopp. Inom OLS så använder författaren variabler för att se skillnader och 

likheter mellan kvinnliga lärare och flickor samt en variabel för hur de interagerar med 

varandra, i samband med hur många elever det är i klassen av respektive kön, klass storlek 

och lärarens ålder räknas in. 25   

     Det andra metodsättet  utgå ifrån sparad data från elever tidigare prestationer från det s.k. 

HANNA-databasen, för att sedan skapa en ekvation om en uppskattning om elevers 

prestationer i framtiden. Detta i syfte för att sedan se variationer mellan lärarens kön och 

vilken kurs det är, även om en ny lärare kommer in. Denna metod är bra att använda för att se 

obemärkta egenskaper eleverna kan ha, lärarens uppdelning i olika ämnen och även för att ta 

hänsyn till elevernas tidigare skolgång. Sedan försöker forskarna se ett samband mellan dessa 

två metoder om de korrelerar med varandra. Resultatet som kommer fram genom denna meto 

visar att det inte går att skilja om läraren är en förebild eller diskriminerar eleverna. 26   

     Studien har använts sig av data från sextionio olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet, 

datan gör att författarna kan se varje elev och vilka kurser eleverna har, elevernas slutbetyg, 

lärarens kön och hur klassen ser ut. Datan som används ger även undersökningen information 

om klassen storlek, skolans storlek och hur könsfördelningen i klassen ser ut. Författarna vill 

undersöka homogena klasser, med homogena så menas det klasser där könsfördelningen är 

relativ lika och den socioekonomiska skillnaden inte är för stora. Författarna väljer därför att 

undersöka naturprogrammet och samhällsprogrammet. Därför undersökningen inte sker på 

hela skolan utan enstaka program så måste undersökningen ske i ämnen som är obligatoriska, 

vilket gör att undersökningen är i svenska, matematik och engelska då dessa tre ämnena är 

                                                                 
 

25 Holmlund & Sund. 2008, 45 

26 Holmlund & Sund 2008, 39f 
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obligatoriska. Författarna ser elevers betyg som deras prestationer, då det är lättaste sättet att 

se elevers prestationer över tid, undersökningen börjar med att undersöka hur betygsskillnader 

ser ut i de olika ämnena, för att sedan undersöka om lärarnas kön i ämnena är dominerat av ett 

kön. 27 

     Betygen som var i den svenska skolan när undersökningen gjordes så var det IG-MVG, 

författarna gjorde en skala med 0,10,15,20. Där 0 är IG och 20 är MVG. Detta för att göra det 

enklare att se samband vid ökningen eller sänkta betyg för eleverna. Det betyder för att gå 

från ett G till ett VG måste eleven öka med 5,0. 28 Det som går att se med hjälp av OLS är att 

ämnen där lärare är majoritet kvinnor presterar flickor bra, deras betyg är höga.  Författarna 

vill inte se skillnaden mellan pojkar och flickor mellan ämnen, utan hur pojkar och flickor 

påverkas inom ämnena. För att få fram ett mer giltigt resultat av hur lärarens kön korrelerar 

med elevers prestationer.  29 

    I ett fall går det att se ett samband mellan lärarens kön och elevers prestationer. Det 

sambandet är för pojkar som går naturprogrammet och som har samma kön som läraren i 

ämnet svenska, pojkar presterade 0,5 bättre med manliga lärare i svenska ämnet medan flickor 

presterade 0,1 med kvinnliga lärare. Vilket är en liten påverkan på elevers betyg, då en 0,5 är 

långt ifrån vad som behövs för att öka ett betyg från godkänt till väl godkänt. 30 

I undersökningen så är detta det enda som kommer fram där det finns ett samband, där pojkar 

som går naturprogrammet får en liten positiv påverkan på deras prestationer inom svenska 

ämnet. Svenska ämnet är det ämnet där det är störst skillnad mellan pojkar och flickors 

prestationer. Resultatet i undersökningen stärker inte hypotesen att flickor får en fördel av att 

ha kvinnliga lärare, det finns inte heller några starka samband med mellan elevers prestationer 

och lärarens kön. De samband som finns är alldeles för små för att kunna dra en slutsats enligt 

författarna.Det enda som är i närheten av att stärka författarnas hypotes om att elever har 

fördel med att ha samma kön som lärare är fallet med pojkar som studerade naturprogrammet 

och hade en manlig svensklärare. 31 

                                                                 
 

27 Holmlund & Sund , 2008, s. 42f   

28 Holmlund & Sund s.2008, s .44  
29 Holmlund & Sund 2008,  s. 47 

30 Holmlund & Sund 2008 s. 50 

31 Holmlund & Sund2008  s.50 
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Koppling till frågeställningar:  

Denna artikels resultat säger att lärarnas kön har en  liten påverkan på elevers 

prestation, så liten att författarna inte kunde dra en säker slutsats att det fanns en 

koppling mellan lärarnas kön och elevs prestation.  Däremot presterade pojkar som 

gick naturprogrammet bättre i svenska när de hade manlig lärare än när de hade 

kvinnlig lärare, orsak bakom detta kunde inte dras då pojkar prestation inte ökade 

marginellt. Med hjälp av denna artikeln går det att se en liten skillnad mellan pojkar 

och flickor, då pojkar som studerade naturprogrammet påverkades mer än flickorna i 

samma program. Slutsats om bakomliggande faktorer till varför pojkar påverkades mer 

går inte att dra enligt författaren.  

 

 

4.4 The Effect of teacher–student gender matching: Evidence From 

OECD countries - Författare: Insook Cho 

 
Undersökningen huvudmål är att se om det finns något som talar för att elever har fördel med 

att ha samma kön som sin lärare. Då författaren skriver att det finns studier som säger att 

elever upplever lärare olika beroende på lärarens kön, då det finns många hypoteser om hur 

det påverkar eleverna. Det finns hypoteser om att lärare som har samma kön med eleverna 

förstår dem eleverna bättre och på så sätt kan eleverna prestera bättre. En annan hypotes är att 

eleverna ser lärarna som förebilder, som exempel kan en flicka se en kvinnlig lärare som en 

förebild, vilket gör att flickor presterar bättre i det ämnet. Det finns en hypotes som säger 

lärare som har motsatt kön kan däremot ha en negativ påverkan på elevers betyg genom att 

stärka negativa stereotyper.32 

    

                                                                 
 

32 Insook Cho, The effect of teacher–student gender matching: Evidence from OECD countries, Economics of Education Review Volume 

31, Issue 3,  2012, 54-67, s.54 

https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/journal/02727757
https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/journal/02727757/31/3
https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/journal/02727757/31/3
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Artikeln vill därför se om det finns någon negativ eller positiv påverkan på elevers 

prestationer beroende på lärarens kön, även om ett kön gynnas av att ha samma kön som sin 

lärare. Författaren vill även se om det är finns fakta som kan stärka argument som “vi behöver 

fler män i förskolan” eller liknande argument. De empiriska bevisen som undersökningen har 

antyder på att fördelen som har funnits med att eleven har samma kön som läraren har, 

minskar i U.S.A de senaste decennierna.  Författaren väljer att inte enbart undersöka i ett land 

utan i femton länder. Anledning till detta är för att om en elev gynnas eller missgynnas beror 

på hur lärar-elev relationen ser ut och vill därför få en så bred bild som möjligt. Eleverna har 

oftast olika lärare i ämnena och man kan därför se hur elevers prestationer påverkas utifrån 

läraren.33  

    Informationen som används i artikeln kommer ifrån  Trends in International Mathematics 

and Sciene Studies - TIMSS -  från fyra olika år 1995,1999,2003 och 2007 och är för “lower 

secondary school” vilket kan ses som motsvarigheten till högstadiet i svenska skolsystemet. 

Studien väljer att fokusera på femton länder inom Organisation for Economic Co-operation 

and Development  - OECD.  TIMSS är en internationell studie som bedömer elevers 

prestationer inom matematik och No-ämnena. TIMSS väljer hundrafemtio eller fler skolor, 

beroende på skolans storlek eller var skolan ligger. Eleverna ska sedan ta ett internationellt 

prov i matematik och No-ämnena, för att sen enbart välja ut en  klass per skola slumpmässigt 

som ingår då i TIMSS databas. Dessa elever i den klassen har olika lärare, vilket gör det 

enklare att se samband mellan lärares kön och elevers prestationer. 34 Artikeln använder sig av 

två olika modeller att se samband det en är OLS (Ordinary Least Squares regression) och 

andra är First Difference-modell (FD), författaren använder sedan Fixed Effect för att få ett 

mer legitimt svar. 35  

     Det finns flera anledningar till varför enbart femton länder studeras, en anledning är att de 

måste vara nio års skola, som i Turkiet slutar skolan i årskurs åtta. Vissa länder kunde enbart 

inte vara med på grund av att lärarna inte gjorde sitt jobb korrekt med TIMSS, sista 

anledningen är att vissa länder som t.ex. Italien borträknades då eleverna har samma lärare i 

                                                                 
 

33 Insook Cho. 20012 s 56 

34 Insook Cho. 2012 s 58 

35 Insook Cho.2012  s 59 
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matematik och NO. 36 

    Med hjälp av TIMSS och OLS går det att se att i fem länder inom OECD finns det ett 

positivt samband mellan elevers prestationer och att ha samma kön som läraren. I Kanada så 

presterar pojkar bättre med manliga lärare än med en kvinnlig lärare, I Japan, Nya Zeeland 

och Nederländerna så fick flickor högre testresultat när de hade haft en kvinnliga lärare. I 

Tjeckien så fick både flickor och pojkar högre testresultat när de hade haft lärare som hade 

samma kön som sig själva. Däremot finns det lite problem med att använda sig av OLS, det är 

att OLS uppskattning kan påverkas negativt av bias och egenskaper som inte observeras hos 

eleverna.37  Variablerna i OLS i denna studie är  lärarens ålder, klassen storlek etc, tillägg till 

OLS för denna studie är socioekonomiska förutsättningar, separerade föräldrar, föräldrarnas 

utbildningsnivå, etnicitet, antal böcker som finns i hemmet och familjens hushåll.38  

    Insook Cho använder sig av något som kallas First difference Model (FD), där elevers 

resultat anses vara  korrelerade med om eleverna har samma kön som läraren, precis som den 

tidigare studien av Dee. Chos artikel använder sig liksom som Dee även av Fixed Effect (FE) 

som betyder att undersökaren antar att de variablerna som inte går att observera är korrelerade 

med individuella effekter – för att sedan ta bort dessa variabler i syfte att kontrollera om de 

har något utfall på resultatet, vilket är till skillnad från OLS-mätningen39. De individuella 

effekterna kan t.ex. vara en elevs egna förmågor eller deras preferenser, t.ex. vilka skolämnen 

eleverna känner att de har lätt för respektive svårt för.40 I OLS-mätningen så tas det då till 

hänsyn till hur bra eleverna har presterar beroende på vilket kön läraren har, men inte räknar 

med dessa individuella effekter som t.ex. elevers förmågor41. Eftersom lärare kan bli 

slumpmässigt utplacerade i klasser så kan exempelvis en kvinnlig mattelärare få en 

lågpresterande klass i hopp om att hon kan bättre hjälpa dem bättre för att hon är kvinna.42 

Om undersökaren inte räknar med individuella effekter, det vill säga elevers förmågor och 

preferenser så kanske den kvinnliga mattelärarens elever presterar sämre och då kan 

                                                                 
 

36 Insook Cho. 2012 s. 58f 

37 Insook Cho. 2012 s. 59 

38 Insook Cho. 2012 s .58 

39 Insook Cho. 2012 s. 59  
40 Insook Cho 2012. s. 58 

41 Insook Cho 2012. s. 59 

42 Insook Cho 2012. s. 59 
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korrelationen att eleverna och läraren har olika kön bli negativ.43 Detta beror då nödvändigtvis 

inte på att den kvinnliga läraren är har brister i sitt yrkesutövande, utan snarare kan det då 

bero på andra variabler, t.ex. att elevernas förmågor för att lära sig matematik är svaga och att 

deras preferenser är istället fallenhet för andra ämnen. Utan dessa variabler i beräkning som 

då är Fixed Effects, så skapas det en negativ korrelation  mellan elevers prestation och 

lärarens kön. Men i denna studie av Cho så får First Difference-modellen och Fixed Effect 

samma utfall när den sistnämnda, som beräknar med elevers förmågor, i variablerna.44  

     Artikeln hittar med hjälp av FE-modellen enbart tre länder ut av femton länder där flickor 

presterar bättre med kvinnliga lärare än manliga lärare, dessa tre länder var Sverige, Grekland 

och Frankrike. Detta samband som hittades i dessa tre länder är för liten för att kunna dra en 

slutsats, även så är det så få länder att det inte heller går att dra en generell slutssats. 45 

      Den Fixed Effect modell som används ger inget bevis som kan stärka att det är en fördel 

med att ha en lärare med samma kön som eleven själv har eller att det kommer höja elevers 

betyg.  Däremot säger det att elever som delar kön med sin lärare presterar bättre på de test 

som gjordes. Artikeln kommer fram till att det finns vissa samband mellan lärares kön och 

elevers prestationer i vissa länder, men dessa samband är så pass små så ingen slutsats kan 

dras.46 

 

Koppling till frågeställning:  

Resultatet från denna undersökning visar att det inte finns något avgörande tydligt samband 

mellan lärarens kön och elevernas prestation. Det som upptäcks är marginellt för flickornas 

fördel i Sverige, Spanien, Grekland och Ungern om deras lärare har kvinnligt kön, men inte i 

så pass hög grad att bilden av skolsystemet globalt skulle vara favoriserande i fall där elever 

och lärare har samma kön. 
 

                                                                 
 

43 Insook Cho 2012. s. 59 
44 Insook Cho. 2012 s. 64F 

45 Insook Cho. 2012 s. 63F 

46 Insook Cho 2012 s. 63 
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4.5 Are teacher beliefs gender-related? - Författare: Emmy de Kraker-Pauw , 

Floryt van Wesel a , Thijs Verwijmeren  , Eddie Denessen  , Lydia Krabbendam  

 

En studie i Holland där lärarens övertygelser (beliefs) över hens elevers prestationer i 

avseendet av karriärval, begåvning i vetenskapliga ämnen (STEM = Science, technology, 

engineering, Math) kontra övriga ämnen (språk, samhällskunskap etc.) är beroende av 

lärarens och elevernas kön47. Studien undersöker om lärarens inre övertygelser om begåvning 

som avgörs elevens kön och medföljande beteende har en påverkan på elevernas 

inlärningsförmåga och om detta avgör om lärarens förväntningar på eleverna, bedömning av 

litterära och verbala prestationer och bemötandet av dessa elever.  

     Studien vill på så vis undersöka huruvida det finns associationer mellan lärarens 

karaktärsdrag i form av kön och ämnesområde som hen undervisar i kombinationen av de 

nämnda inre övertygelser lärare har. Dessa övertygelser menar författarna är lärarens 

grundläggande inställning och kan bygga på stereotyper, som t.ex. att flickor skulle vara 

mindre kompetenta för vetenskapliga ämnen (STEM) än pojkar, vilket kan påverka lärarens 

utlärning till flickor samt rådgivande för deras framtida karriärsval oavsett om deras 

studieresultat är identiskt med pojkarnas 48. I avseendet till varför lärarens kön kontra hens 

ämnesområde är intressant är för att se de ämnesområden som är köns-specifierade, t.ex. att 

det är fler kvinnor eller män som undervisar i vissa områden49  

 

Tre områden är intressanta för studien: 

1. Karriärval – vad eleverna väljer att gå väg för väg beroende på lärarens förväntningar 

byggda på könet. Det vill säga det långsiktiga målet med vad de lär sig.  

2. Påstådda förmågor hos eleverna av läraren – dvs t.ex. flickors förmågor kontra pojkars 

förmågor för olika skolämnen, i synnerhet vetenskapliga ämnen (STEM). Dessa påstådda 

förmågor ges genom föräldrar och lärare, vilket skapar en attityd hos flickor för skolämnena 

                                                                 
 

47 Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydia, Are teacher beliefs gender-

related, Learning and Individual Differences, Volume 51,  2016,  333-340. DOI  10.1016/j.lindif.2016.08.040. s 333 

48Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydia. 2016 s.333 
49 Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias. 2016  s.334 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10416080/51/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.08.040
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som kan underminera deras prestationer.  

3. Könsspecifika inlärningsstilar – dvs att eleverna påstås/anses ha olika inlärningsstilar som 

definierar dem, t.ex. att pojkar ”är” mer konkurrerade, hierarkiska, målfokuserade och mindre 

kreativa än flickorna, som de även anses vara bättre på att samarbeta 50. 

Pojkar upplevs  lära sig mer genom bestämd och oriktad undervisning till skillnad från 

flickorna som vill ha läraren ”på sin sida” och dessutom frågar pojkar efter mindre hjälp i 

klassrummet än flickorna.51  Dessa tre områden anses kunna vara förklaringar till varför det 

vidbehålls en ojämlik balans mellan könen för resultat av inlärning, intressen för ämnen, 

vetenskapliga föreställningar och även studie- samt karriärval.  

 

En typ av s.k. IATgenderLearningStyles scale (Implicit Association Test) användes. 

Studiens mål var att se söka insikt i om det finns hos könsrelaterade övertygelser hos lärarna i 

avseendet där de undervisar pojkar och flickor. Två läraregenskaper var könet och 

ämnesområde de undervisade i – icke vetenskapliga eller icke-vetenskapliga (STEM eller 

Non-STEM).  

 

Följande undersökningsfrågor var:  

 

Är lärarens könskaraktär och ämnesområde associerad med könsrelaterade övertygelser om 

1. elevernas karriärval? 

2. påstådda egenskaper bland pojkar och flickor? 

3. Olika inlärningsstilar bland pojkar respektive flickor? 52 

 

Den första hypotesen som författarna ställde var att manliga lärare i högre grad i 

vetenskapliga ämnen (STEM) har starka övertygelser än sina motparter, alltså de kvinnliga 

lärarna. Den andra hypotesen var att de lärare som är verksamma inom de vetenskapliga 

ämnena (STEM) har starkare könsrelaterade övertygelser om elevers prestationer i de ämnena 

                                                                 
 

50  Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias. 2016 s.334 
51 Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias 2016 s.334 
52  Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias. 2016 s.335 
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än sina motparter, alltså lärare som har ämnesområden som anses vara ”icke-vetenskapliga” 

ämnen (Non-STEM = språk, samhällskunskap, bild etc.)53.  

 

I studien var det 107 personer som deltog i studien, dessa deltagare innefattades av lärare från 

motsvarande holländska gymnasieskolan samt lärarstudenter. Testet genomfördes med 

instrumenten IAT där deltagarna skulle i omgångar klicka på en dosa med knappar som hade 

knapparna ”höger” och ”vänster” där de associerade koncept-ord och attribut med varandra 

och mättes med tid. På så vis mättes styrkan i associationerna då dessa i de olika omgångarna 

baserades på manligt/kvinnligt och STEM/NonSTEM för att sedan kombinera könsattributen 

med ämnena. De ord som associerades oftast med varandra blev på så sätt tolkade att ha 

starka associationer med varandra, samt att de klickades fortast på dosan om de delade samma 

knappen ”höger” eller vänster 54.  

       I övrigt var det inga större skillnader mellan kvinnliga eller de manliga lärarna för 

övertygelser om elevers karriärval baserades på deras kön. Det enda som kunde ses i studien 

som överensstämde med hypoteserna var att de manliga lärarna inom STEM-ämnena hade en 

högre andel implicita övertygelser om manliga elevers förmågor till fördel för STEM-ämnena 

och kvinnlig elevers förmågor till fördel för NonSTEM-ämnen. Detta var något som Kraker 

Pauw de Emmy et al. diskuterade om en tidigare studie av Elisha Babad att manliga STEM-

lärare kunde ha en mer auktoritär stil och då inte gynnade flickorna samt att detta oftare inte 

grundades på objektiva resultat utan snarare på stereotyper om att flickorna inte var lika lagda 

för exempelvis matematik.55 Jämförelsevis i denna studie dock hade manliga lärare inom 

STEM-ämnena lägre förväntningar på båda könen av elever än kvinnliga STEM-lärare. Men i 

övrigt var skillnaderna små mellan lärarna både i områdena kön såväl som ämnen (STEM och 

NonSTEM) och författarna efterlyser mer forskning på området. En sak att beakta är dock att 

i Nederländerna är det fler manliga lärare inom STEM-ämnena än vad det är kvinnliga 

STEM-lärare, vilket också kan påverka studien och utbildningsväsendet i sig.56 

                                                                 
 

53  Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias.2016  s. 335 

54  Kraker-Pauw de Emmy, Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydias. 2016 s.335 
55 Kraker-Pauw de Emmy, Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydiaske 2016  
s 337 

56Kraker-Pauw de Emmy, Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydiaske 2016 s. 
337 
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   Dessutom menar författarna att denna studies statistik var ganska liten och inte kan säga så 

mycket om helheten samt att delningen för lärare och lärarstudenter vars ämneskombinationer 

både kunde vara STEM och NonSTEM inte kunde markeras i studien vilket gör heterogenitet 

i studien för resultatet och dessutom markerades inte heller deltagarnas yrkesverksamma tid i 

studien.57 

 

Koppling till frågeställning 

I denna studie visar det sig att manliga STEM-lärare (Science, Technoogy, Engineering and 

Math), dvs motsvarigheten NO-lärare i Sverige har,  visserligen marginellt, en större 

benägenhet i jämförelse med kvinnliga lärare att ha implicita övertygelser, dvs förutfattade 

meningar, om stereotyper i avseendet för könet för elevernas förutsättningar för STEM-

ämnen. Och dessutom menar författarna att manliga STEM-lärare har oftare en mer auktoritär 

stil i sin undervisning som gynnar pojkarna mer än flickorna i kombination med att de innehar 

en förutfattad mening att flickor behöver en mer guidad undervisning medans pojkarna antas 

av dessa lärare ha en mer självständig inlärningsförmåga 58  Detta kan besvara frågeställning 1 

om att lärarens kan ha betydelse för elevernas prestation, i förutsättning att denne även har 

starka förutfattade meningar om att elevernas kön kan påverka deras prestation i NO-ämnen. 

     Dessutom visar studien att STEM-lärare i överlag har högre benägenhet att ha lägre 

förväntningar på sina elever om läraren är man i jämförelse med kvinnliga STEM-lärare, 

vilket kan besvara frågeställning 1 då lägre förväntningar från en manlig lärare kan påverka 

elevernas prestationer om eleverna själva uppfattar det som att läraren förväntar sig låga 

resultat av dem.      

 

 

 

 

                                                                 
 

57Kraker-Pauw de Emmy, Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydia 2016 s. 
337 

58 Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydia 2016 s. 

337 
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4.6 The effect of same-gender teacher assignment on student 

achievement in the elementary and secondary Med grades: Evidence 

from panel data - Författare: Marcus A. Winters, Robert C. Haight *, Thomas T. Swaim, 

Katarzyna A. Pickering 

 

Denna studie är en longitudinell studie över 5 års resultat hur matematik och läsning för 

elever under flera år i Florida, USA, har utvecklats då det visat hur betygen har förändrats 

från år till år i Middle School och High School. Författarna vill uppskatta på så sätt hur 

resultat med en lärare med samma köns uppgifter och elevens prestation utvecklas under 

elevens studietid . Syftet med studien var att se om beroende på könet hos läraren gynnar 

eleverna eller inte, med teorin/tesen att detta skulle vara grunden till ”gender gap”, alltså att 

flickor är bättre (i tester) än pojkar på skrivning och läsning och pojkar är bättre än flickor i 

matematik och vetenskapliga ämnen. 59 

 

Författarna menar med hänvisning till tidigare studier av Rumble & Martin att barn börjar ta 

till sig och formas av stereotyper efter 10-års ålder och att det är där som specifikt matematik-

resultaten börjar bli skillnad till för pojkarnas resultat 60.  Genom också i jämförelse med en 

tidigare longtudinell studie av Dee som visade att uppgifter som eleverna fick av lärare med 

samma kön som eleven gynnade elevens prestationer. 61 

 

Genom att hitta data från Florida Department of Education kunde författarna se vilket kön 

lärare till specifika individuella elever hade under en längre tid. Eleverna som kunde hittas i 

datan hade gått i Floridas allmänna skolor årskurs 3 till 10, från år 2000-2005 där mer än 1,7 

miljoner elever hade haft mer än 13 000 lärare i mer än 3 000 skolor som var representerade. I 

analysen fördes dessutom demografisk information och inkluderade varje students 

                                                                 
 

59Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A. , The effect of same-gender teacher assignment on 

student achievement in the elementary and secondary grades: Evidence from panel data, Economics of Education Review Volume 34, 2013, 

69-75. DOI 10.1016/j.econedurev.2013.01.007 s 69. 

60A. Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A.2013 s69 
61 A.Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A. 2013 s70 

https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/journal/02727757
https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/journal/02727757/34/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.01.007
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studiepoäng/betygspoäng inom matematik och läsning på delstaten Floridas nationella prov 

(states mandated standardized exam, the Florida Comprehensive Assessment Test - FCAT). 62 

Med denna kunde också elevers unika akademiska studiegång spåras så väl som vilka lärare 

de haft under åren samt vilka specifika klasser de gått i, vilket då kunde matcha vilka lärare 

som hade vilket klassrum och som kunde berätta mycket om studiemiljön för eleverna under 

Middle- och High School då de ofta hade olika lärare för olika skolämnen. I denna data fanns 

även information om vilket kön lärarna hade. 63  Något att ta andakt är även att de flesta av 

lärarna i Middle School är kvinnor i statistiken, något som både kan säga något om resultatet 

och även om verkligheten bakom studien. 64 

 

I resultaten finner författarna ingen riktig signifikant påverkan mellan lärarens kön och 

elevens prestation i yngre åldrarna i Middle School, men däremot finner de en förändring i 

High School där flickorna påverkas mer positivt än pojkarna i läsning liksom i matematik av 

att ha en kvinnlig lärare, men inte mycket mer än att det syns en marginell/mild effekt/ 

förändring.65 Men studien visar att i helheten är det bara en marginell fördel för kvinnliga 

elever att ha kvinnliga lärare , samt att det bara syns i studien för hur elevernas utveckling ser 

ut i High School och inte längre. I slutsatsen skriver författarna att uppgifter som är från en 

kvinnlig lärare så gynnas flickor av detta i klass-årskullarna 6-10 men att detta endast är 

marginellt, speciellt för läsnings-uppgifter, och inget som är en större skillnad för eleverna, 

dvs att pojkarnas skulle missgynnas i större skala. 66 

 

Koppling till frågeställning 

Denna longitudinella studie för Floridas skolelever i årskurserna 6-10 säger att både flickor 

och pojkar fick en fördel med att ha en kvinnlig lärare matematik, men flickorna hade en 

marginell fördel med kvinnlig lärare, vilket kan besvara i mindre mån frågeställning 1 och 2.  

                                                                 
 

62A.Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A. 2013 s70 
63A.Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A.  2013 s70 
64 A.Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A.2013  s71 
65A.Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A.  2013 s 74 
66 Winters  Marcus A,  Haight Robert C. , Swaim Thomas T,  Pickering Katarzyna A. 2013 s74 
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Däremot finner inte artikeln något som bevisar att pojkar eller flickor missgynnas av att ha en 

lärare med motsatt kön.  Enligt artikeln finns det bara samband mellan lärarens kön och 

elevers prestationer inom matematik och läsning, men inga andra ämnen, vilket gör det svårt 

att dra en slutsats om att det finns samband mellan elevers prestation och lärarens kön i skolan 

överlag. I och med att artikeln inte heller berör bedömning specifikt så blir det svårt att kunna 

finna något som som kan visa att att vår tredje frågeställning, om eventuella skillnader kan 

bero på skillnader i bedömning, har någon påverkan beroende av lärarens kön. Därmed går 

det bara att spekulera om det har det eller ej. 

 

4.7 Does the gender of the teacher matter in the teaching of reading 

literacy? Teacher gender and pupil attainment in reading literacy in 

Hong Kong - Författare: Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, 

Elizabeth K.Y. Loh 

 

Denna studie som är gjord i Hong Kong studerar om elever påverkas/influeras av könet på 

deras lärare på det sättet att det skulle förändra deras inställning och kunskap inom läsning, 

dvs deras läsningsförmåga. De flesta lärare i Hong Kong är kvinnliga och tidigare studier 

visar att flickorna i skolorna har mycket bättre resultat än pojkarna i främst Primary School 

(upp till årskurs 6) och även Secondary School (årskurs 7 och uppåt). Författarnas 

utgångspunkt är sätten som lärarna lär ut på, om de kvinnliga respektive manliga lärarna har 

olika sätt att undervisa på, som påverkar elevernas inlärning 67 

 

En tidigare tes som har undersökts är att i och med att det är fler kvinnliga lärare än manliga 

lärare i flera länders motsvarigheter till Primary Schools, så efterlyses det fler manliga lärare 

till skolorna med tanken att det fattas manliga förebilder för pojkarna och det är för mycket 

”feminin” kontakt som missgynnar deras inlärning när majoriteten av lärarna är kvinnor. I 

                                                                 
 

67 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh, Does the gender of the teacher matter in the teaching of 

reading literacy? Teacher gender and pupil attainment in reading literacy in Hong Kong. Teaching and Teacher Education 

Volume 26, Issue 4, 2010, P754-759. DOI :10.1016/j.tate.2009.10.010 S 754 
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Hong Kongs skolsystem är det överrepresenterat av kvinnliga lärare då 2/3 lärare är av 

kvinnligt kön, refererar Lam et al. till Hong Kongs motsvarighet till Skolverk och 

Skolinspektion - Hong Kong Education Bureau -, vilket också har motsvarighet till 

skolsystemen i England och Australien. 68 Detta är dock något som inte har kunnat bevisats 

vetenskapligt och som kan understödja denna tes som specifik  för elevernas läsningsförmåga. 

Däremot har det genom studien framkommit att kvinnliga lärare i större grad undervisar 

läsning med andra metoder än deras manliga kollegor, vilket kan förklara en del av 

verkligheten.69 

 

Metoden som författarna har använt sig av är att samla in data ifrån en internationell studie 

från 2001 som heter PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) där Hong 

Kong och 34 andra länder deltog för att kunna sätta vad som ses som en bas för hur bra 

barnen i varje land är på att läsa och dessutom om familj och skolbakgrund har någon 

påverkan på detta etc. 148 skolor i Hong Kong blev testade, varav en av klasserna var en 

årskurs fyra. 4697 elever i Primary School blev testade varav 2365 av dem var flickor och 

2332 av dem var pojkar. Dessutom var 148 lärare med i studien där 101 av dem var kvinnor, 

42 av dem var män och 5 lärare som inte uppgav sitt kön. Varje land som deltog i studien fick 

göra testerna på sina modersmål och därmed fick barnen i Hong Kong göra testerna på 

modern kinesiska. Testet var delat i två former där eleverna då fick bearbeta två olika texter, 

den ena var en fabel/saga och den andra en informativ text med manualer eller vetenskapliga 

termer som eleverna fick söka information genom, för att sedan kunna svara på frågor om 

texterna. Eleverna fick 40 min på sig att läsa först ena delen, sedan en rast på 10 minuter för 

att sedan ta sig an den andra delen på ytterligare 40 min. Topp-poängen var 150 poäng och 

standardavvikelsen var på 10 poäng att förhålla sig med. 70 

 

Efter provet fick eleverna även svara på ett PIRLS-frågeformulär där de fick uppskatta sitt 

svar mellan 1-4 grader och där lägsta svaret var ”Jag håller inte med alls” och högsta var ”Jag 

                                                                 
 

68  Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh. 2010 s.754-755 
69 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh. 2010 s.775 
70 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 775 
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håller med fullständigt” på frågor som: (a) Jag läser bara om jag måste, (b) Jag tycker om att 

prata om böcker med andra, (c Jag skulle bli glad om någon gav mig en bok i present, (d) Jag 

tycker läsning är tråkigt, (e) Jag behöver kunna läsa bra inför min framtid och (f) Jag gillar att 

läsa. Dessutom innehöll frågeformuläret frågor som kunde ge en tydligare bild av elevens 

profil av demografiska perspektiv där t.ex. de fick beskriva sin hem-miljö, läsningsvanor etc.  

Frågeformulär som var avsedda för lärarna blev administrerad och behandlad av 

kinesiskalärare där insamlad information om elevernas demografiska data, 

skolbakgrundsinformation, klassrumsinformation, information om aktiviteter, instruktionella 

strategier, lärarnas undervisningsaktiviteter, resurser och hur mycket föräldrar var 

engagerade.71 

 

Resultaten av studien visade ingen påverkan på elevernas prestationer i läsning där endast 

vilket kön läraren hade för eleverna, vilket då motsäger tesen att pojkar skulle gynnas mer av 

att ha en manlig lärare. Dock säger studien att gruppen av flickor och pojkar som blev 

undervisade i läsning av kvinnliga lärare fick högre resultat på testet och överträffade gruppen 

av elever som blev undervisade av manliga lärare. Dessutom visade också resultatet att 

flickorna fick i överlag högre resultat än pojkarna oavsett vilket kön deras lärare hade.72 

    Frågeformuläret som undrade om elevernas attityd/inställning till läsning visade att de 

elever som fått läsningsundervisning av kvinnliga lärare hade svarat mer positiva svar till 

frågor som ”(e) Jag behöver kunna läsa bra inför min framtid” och hade inte lika många 

negativa svar till frågor som ”(a) Jag läser bara om jag måste”, i jämförelse med de elever 

som undervisats av manliga lärare som i högre grad hade negativare svar till samma attityd-

frågor73 

     I resultaten från vad lärarna har svarat själva på hur de lägger upp sin undervisning, vilka 

undervisningsaktiviteter de använde sig av, vilken undervisningsstil de har samt bedömer sin 

undervisning, så framgick det skillnader mellan könen.  Detta var också något som tydde på 

att vilken ålder lärarna hade, vilka kvalifikationer de hade som lärare samt hur länge de hade 

                                                                 
 

71 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 776 
72 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 756. 
73 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 756 
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undervisat var även skillnader. Kvinnliga lärare var oftare äldre och hade undervisat under 

längre tid än de manliga lärarna, medan de manliga lärarna oftare hade högre utbildnings 

grad. 74 

     Undervisningsmässigt använde sig de kvinnliga lärarna mindre helklass-aktiviteter i 

klassrummet än de manliga lärarna när det gällde läsning. Oftare använde sig kvinnorna 

dessutom av mindre grupper där elever med ungefär samma förmåga-nivå för läsning parades 

ihop för att matcha bättre, medan männen oftare mixade grupperna av förmåge-nivåer.     

Männens läsningsundervisning hade oftare inslag av textböcker, arbetsböcker, stenciler, 

klassiska dikter och instruktionsmanualer, medan kvinnornas undervisning oftare varierade 

barnens böcker med fabler och sagor som dessutom var längre samt förklarande och 

beskrivande om innehållet.  

Dessutom i högre utsträckning så lät de kvinnliga lärarna ofta eleverna få välja själva vilka 

böcker de ville läsa samt att de fick mer tid att läsa och mer hjälp att förstå vokabuläret som 

skrevs i böckerna.   

En annan skillnad var även att de manliga lärarna oftare bad eleverna att jämföra vad de läst 

med egna upplevelser, medan de kvinnliga lärarna bad oftare eleverna beskriva vilken stil 

som texten var skriven med samt strukturera texten. 75 

 

Koppling till frågeställning.  

Flickorna har fått bättre resultat på läsningen, men det kanske inte var lärarens kön som var 

framträdande i sig som påverkande för elevernas prestationer, utan snarare att 

undervisningsmetoderna skilde sig mellan könen i större grad. De manliga lärarna var mer 

benägna att vilja ha kontroll på processen direkt i läsnings-undervisningen samt ha mer fokus 

på summativ bedömning, alltså att läsningen skulle uppmuntras till att kunna vara till 

användning vid prov senare, medan de kvinnliga lärarna var mer varierande i sin undervisning 

och uppmuntrande för eleverna att läsa för nöjes skull och mer vad de själva är intresserade 

av. Detta kan alltså tolkas som att kvinnorna var mer inne på formativ bedömning där 

korrigering av läsningen sker mer kontinuerligt. På så vis kan denna studie bestyrka vår 

                                                                 
 

74 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 756 f 
75 Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh 2010 s. 758  
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frågeställning 1 eftersom att skillnaden mellan lärarnas undervisningsmetoder varierar mycket 

beroende på vilket kön läraren har, som i sig kan bero på olika könsroller. Dessutom kan den 

även besvara vår frågeställning 2 i och med att flickorna fick bättre resultat på läsningen, 

kanske inte på testet de genomförde, men över längre tid i skolan.  
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4.8 Tabell & sammanfattning av artiklarnas resultat 

Följande tabell använts för att se likheter och skillnader lättare, samt att se en kortfattad 

version av artiklarna och vad artiklarnas resultat är.  

 

Tabell 1 

Författare Titel Årtal Bakgrund Metod Målgrupp Resultat 

Erica Lindahl Are teacher 
assesments biased? - 

Evidance from 
sweden 

2013 Nationalekonom
i 

Kvantitativ 
analys 

Årskurs nio 

elever 

Att det finns liten fördel 

med att ha en lärare 

med samma kön.  

Eveline L.de 

Zeeuw, Catharina 
E.M.van 

BeijsterveldtaTin

a J.Glasner, 
Meike Bartels, 

Eco J.C.de Geus, 

Dorret 
I.Boomsmaab 

Do children perform 

and behave better at 
school when taught by 

same-gender 

teachers? 

2014 Biologisk 

psykologi & 
Hälsa och 

omvårdnad. 

Fältexperim

ent och 
kvalitativ 

observation

sstudie. 

Ungdomar i 

grundskolan 

(tvillingar) 

Det finns inget som 

tyder på att det finns 

fördelar med att ha 

lärare med samma kön. 

Däremot har pojkar 

oftare ADHD-beteende 

än flickor 

Helena 
Holmlund. 

Krister Sund 

Is the gender gap in 
school performance 

affected by the sex of 

the teacher? 

2008 Nationalekonom
i & sociologi 

Kvantitativ 
analys 

Gymnasieelev

er 

Pojkar i 

naturprogrammet 

presterade relativt bättre 

med manliga 

svensklärare.  

Insook Cho The Effect of teacher–

student gender 

matching: Evidence 
From OECD countries 

2012 Professor inom 

sociologi 

Kvantitativ 

analys 

Grundskoleele

ver världen 

över 

Fann att elever 

presterade olika 

beroende på lärarens 

kön i tre olika OCED-

länder. (Sverige, 

Grekland och 

Frankrike) 

Emmy de Kraker-
Pauw , Floryt van 

Wesel a , Thijs 

Verwijmeren  , 
Eddie Denessen  , 

Lydia 

Krabbendam 

Are teacher beliefs 
gender-related?  

2016 Beteende 
vetenskap och 

instutionen för 

lärande och 
utbildning. 

Kvantitativ 
analys, 

experiment 

studie 

Lärarstudenter 

& lärare 

- Manliga STEM-lärare 

(Science, technology 

Engineering, Math  = 

motsvarande NO) har 

högre, men marginell, 

benägenhet att utgå från 

stereotyper om 

elevernas kön avör 

deras prestationer. 

- Manliga STEM-lärare 

har även i högre grad 
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lägre förväntningar på 

sina elever än övriga 

lärare.   

- Marcus A. 

Winters, Robert 
C. Haight *, 

Thomas T. 

Swaim, 
Katarzyna A. 

Pickering 

The effect of same-

gender teacher 
assignment on student 

achievement in the 

elementary and 
secondary Med 

grades: Evidence from 

panel data  

2013 Ledarskapsforsk

are  

Kvantitativ 

analys  

Grundskoleele

ver i Florida.  

- både flickor och 

pojkar fick enligt 

studien fördel med att 

ha kvinnlig lärare 

matematik, men 

flickorna hade en 

marginell fördel med 

kvinnlig lärare.  

-Däremot finner inte 

studien något bevis att 

pojkar eller flickor 

missgynnas av att ha en 

lärare med motsatt kön.   

- Y.H. Raymond 
Lam, Shek Kam 

Tse*, Joseph W.I. 

Lam, Elizabeth 
K.Y. Loh 

Does the gender of the 
teacher matter in the 

teaching of reading 

literacy?  

2010 Utbildningsvete
nskap 

Kvantitativ 
analys och 

surveyunde

rrsökning i 
labbmiljö  

Mellanstadiet 

elever i Hong 

Kong 

- Undervisningen i 

läsning skiljer sig bland 

lärarna i högre grad 

mellan könen i Hong 

Kong: 

- de manliga lärarna har 

i högre grad 

undervisning som är 

mer kontrollerad i 

processen med 

högläsning i grupp, 

instruerande, summativ 

och uppmanande inför 

prov. 

- de kvinnliga lärarna 

har i högre grad en 

undervisning i läsning 

som är mer formativ 

och som riktar sig till 

eleverna får läsa mer 

fritt, får välja själv vad 

de vill läsa, får hjälp att 

förstå texttyperna och 

uppmanas att läsa mer 

för att börja tycka om 

att läsa. .  
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5. Diskussion och Analys 

Syftet med denna uppsats är “ Att undersöka om det finns skillnader på elevers prestation 

utifrån lärarens kön”, Vi har använt oss av artiklar som har ungefär har likadant syfte som vår 

uppsats. Vi har tre frågor som vi har velat fått svar på, artiklarna vi har använts oss av har 

svarat på vår frågeställning.  

 

En av dem frågor i vår frågeställning är Kan eventuella skillnader bero på skillnader i 

bedömning? och med hjälp av Erica Lindahls artikel som har undersökt om lärare är bias emot 

elever som delar kön och etnicitet med. Det finns inte mycket forskning inom detta område, 

vilket gör det svårt att tolka Lindahls artikel och slutsats då Lindahl slutsats inte går att 

jämföra. Det menas med att majoriteten av artiklarna vi fann undersökte bara elevers 

prestationer och hur det påverkas av lärarens kön, etnicitet och ålder med mera, inte hur lärare 

bedömer olika utifrån deras kön. Detta påverkar även vår slutsats (läs nedan) då Lindahls 

artikeln är den enda artikeln som berör detta område. Därför att ingen annan artikeln nämner 

denna faktor bakom deras resultat finner vi konstigt, då det är lärarna som bedömer eleverna. 

Att undersöka om lärarna utifrån sitt egna kön föredrar ett visst beteetende eller vissa 

formuleringar, kan påverka elevernas resultat i dom testerna som artiklarna undersöker.  

    Som exempelvis skulle alla kvinnliga lärare kunna bedöma pojkar hårdare än flickor eller 

föredra sättet som flickor skriver på. Skulle då  pojkarna få en manlig lärare som bedömer 

pojkar och flickor jämlikt samt inte inte föredrar några speciella formuleringar, då skulle 

pojkars betyg höjas.  Pojkarnas prestationer skulle vara detsamma, men enligt artiklarnas 

metoder skulle det se ut som att pojkar gynnas av att ha en manlig lärare. Det kan även vara så 

att när lärarna bedömer eleverna går de inte enbart efter elevers prestationer utan exempelvis 

hur eleverna skriver, handstil och elevers beteende. Om då elevers prestationer höjs så är det 

svårt att se om det är självaste prestationen eller om det är elevernas handstil eller 

formuleringar, dvs faktorer som framhäver flit snarare än kunskapsutveckling, som har 

ändrats. Det kan även vara så att skriftligt väger mer vid bedömning än muntligt, så om 

eleverna presterar bättre skriftligt kan det se ut som att deras sammanlagda prestation höjs. 

Dessa faktor tar inte någon av artiklarna stor hänsyn till som en faktor till elevernas 

prestationer, mycket på grund av att flera av artiklarna är baserade på stora studier som 

t.ex.TIMSS och PIRLS.  
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     Det blir svårt att tolka Lindahls slutssats,  då hon enbart undersökt Sverige, sedan 

undersöker hon enbart ämnen som nationella prov testar, vilket inte ger en internationell 

bredd eller en bredd inom ämnen, vilket skulle kunna vara möjliga faktorer. Några år av 

hennes undersökning saknas det data från skolor och alla elevers resultat kunde inte mätas för 

vissa år, vilket hon nämner att det inte bör påverka resultatet men det kan ha påverkat. Att 

undersökningen även undersöker om etnicitet anser inte vi att borde ha påverkat resultatet av 

det vi är intresserad av. Lindahl har jämförelse mellan elevers prestation på nationella proven 

och deras slutbetyg, det finns utomstående faktorer som kan påverka resultatet.  

     Nationella proven är i maj månad, och eleverna kan ha ett område kvar inom ämnet, ett 

område som är med på nationella proven. Vilket gör att elever kan prestera dåligt på 

nationella proven och få ett högre betyg, då de betygsätts och bedöms senare av läraren. En 

annan faktor Lindahl inte tar hänsyn till är vad eleverna presterar på lektionerna, Lindahl 

artikeln undersöker enbart den summativa bedömningen. 76 Detsamma gäller Holmlund och 

Sund som enbart undersöker vad elever presterar betygsmässigt och inte vad de presterar 

under lektioner och under läsåret. 77  

     Däremot anser vi att Lindahls slutsats om att lärare inte bedömer olika utifrån deras kön 

och att de inte är bias emot elever som har samma kön som lärarna är legitim. Då hennes 

undersökning är bra och att undersöka på ett annat sätt skulle nog inte gå, att undersöka om 

lärare är bias mot elever när det gäller formativ bedömning anser vi är näst intill omöjligt. För 

att få en djupare förståelse och insikt inom detta område måste mer forskning göras och 

framställas. Om mer forskning skulle finnas som berör området, så är det möjligt att vår 

slutsats inte skulle se annorlunda ut. Därför finns det så få artiklar som kan besvara 

frågeställning tre så kan vi enbart gå efter Lindahls artikelt betyder att vi inte kan dra en stark 

slutsats utan får enbart gå efter Lindahl.  

     Enligt den Holländska studien Do children perform and behave better at school when 

taught by same-gender teachers, så undersöktes tvillingar som gick samma klass eller i olika 

klasser hur de påverkades av läraren kön. Artikeln kom fram till att elevers prestationer inte 

                                                                 
 

76 Erica Lindahl 2016  s. 228f 

77 Holmlund & Sund 2008 s.38 
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påverkas av lärarens kön, däremot att pojkar oftare visar ett ADHD-beteende än flickor. 78 

Metoden som författarna använder sig av anser vi är bra, då de delat upp tvillingarna i två 

delar, MZ och DOS. Anledningen till uppdelningen är för att se skillnader mellan tvillingarna 

som går i samma klass och i olika klasser.  Författarnas anledning till att använda tvillingar är 

bra, då tvillingar har lika DNA, samma socioekonomisk status och samma bakgrund. Däremot 

användes fler tvillingpar som gick i samma klass än tvillingpar som gick i varsin klass, då det 

fanns fler tvillingpar som gick i samma klass och de tvillingpar som hade delats försvann data 

ifrån då föräldrar eller lärare slutade höra av sig vilket ledde till att data försvann. 79 Detta 

påverkar självklart deras resultat anser vi, då majoriteten av data kommer ifrån tvillingpar 

som går i samma klass och inte som är delade, vi anser att undersöka tvillingpar som är 

uppdelade är lika viktigt som att undersöka tvillingpar som går i samma klass. För att få en 

klarare uppfattning om hur elevers betyg ändras över tid beroende av lärarens kön. Denna 

studie har en klarare uppfattning om det till skillnad från “The Effect of teacher–student 

gender matching: Evidence From OECD countries” som enbart tittar på elevers prestationer 

under enstaka tillfällen världen över. Insook Cho väljer att undersöka olika år och inte 

undersöka hur elevers betyg förändras över tid. 80  

    Zeeuw och hennes kollegor får information hur elever uppfattar och  hur elevernas föräldrar 

uppfattar hur lärarens kön påverkar eleven, vilket ger en mer klarare bild om situationen. 

Zeeuw och Insook Cho nämner inte en viktigt faktor i sina undersökningar och det är att 

läraren kan känna sin elev, eleven kan prestera dåligt på ett prov men läraren vet att eleven 

kan bättre och kan därför sätta ett högre betyg. Det kan även påverkas vem som rättar elevers 

prov, en lärare som känner sin elev och vet hur elever uttrycker sig kan förstå elevens 

formuleringar och ge ett högre betyg än om det hade varit en utomstående rättning.  Dessa 

faktorer kan påverka artiklarnas resultat, kanske inte med mycket men definitivt en 

påverkning.   

     Däremot anser vi att  Zeeuws resultat stämmer, genom att jämföra med Insook Chos 

resultat så går det att se att elevernas prestationer får en ytterst liten påverkning av lärarens 

                                                                 
 

78 Zeeuw Eveline., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma,  2014s 153f  
79 Zeeuw Eveline., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma, 2014 s 154 
80 Insook.Cho 2012 s55 
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kön. Med hjälp av Insook Chos går det att se att bara fyra utan av femton länder fanns en liten 

koppling mellan lärarens kön och elevers prestationer. 81 Däremot att den påverkning som 

båda artiklar finner är så liten och inte giltig för att kunna dra en slutsats att elever påverkas 

av lärarens kön. 82 

     Genom Holmlund och Sunds artikeln går det att se skillnader mellan pojkar och flickors 

prestation, beroende på lärarens kön. Deras resultat är intressant, då det är enbart inom 

svenskämnet som det finns några slags skillnader mellan pojkar och flickor. Det intressanta är 

att pojkar som läste samhällsprogrammet inte påverkades lika mycket av lärarens kön som  

pojkar i naturprogrammet. 83Detta går emot vad Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse, Joseph 

W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh säger i sin artikeln, att både flickor och pojkar gynnas av att ha 

en kvinnlig lärare i språk. 84 Det kan finnas två faktorer som ligger bakom detta. Den första  är 

att Holmlunds och Sunds undersökning är på äldre elever, medan Y.H Raymond et al 

undersöker yngre elever som är i början av sin skolgång och inte i slutet av sin skolgång. 

Vilket kan betyda att i yngre åldrar när man ska lära sig ett språk är mer gynnsamt att ha en 

kvinnlig lärare.  Det andra faktorn kan vara kultur, Holmlund och Sunds undersökning är 

gjorde i Sverige, medan Y.H Raymonds et al. är utförd i Hong kong.   

      Däremot anser vi att kunna dra en slutsats om att pojkar och flickor påverkas olika mycket 

av en lärares kön inte går att dra. För att författarna till dessa två artiklar har hittat samband, 

däremot är sambanden för små och vi anser att därför kan man inte säga att pojkar och 

flickors påverkas olika mycket.   

      Den första frågeställningen och den andra frågeställningen kan utgå ifrån Banduras 

pedagogiska teori om Modellinlärning och som delvis kan besvaras av att Lam, Kam Tse, 

W.I. Lam, och K.Y. Loh:s studie om flickor och pojkars olika resultat i läsning i följd av att 

lärare på skolor i Hong Kong har i stora drag olika typer av undervisningsmetoder . 85Även 

om skolresultaten skiljer sig endast marginellt på test om elevernas läsförmåga, så kan de 

elever som fick bästa resultat på grund av att de har en kvinnlig lärare grunda sig på att de 

                                                                 
 

81 Insook Cho.2012  s 66 

82 Insook Cho. 2012 s. 65 
Zeeuw Eveline., van Beijsterveldt, C.E.M., Glasner, T.J., Bartels, M., e Geus, E.J.C. ,Boomsma,2014  s 155f 
83 Holmlund, Sund,2008  s. 50 

84  Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh. 2010 s 757 
85  Y.H. Raymond Lam, Shek Kam Tse*, Joseph W.I. Lam, Elizabeth K.Y. Loh.2010 s 757 
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kvinnliga lärarnas annorlunda undervisningsmetoder ger eleverna en större fördel jämfört med 

de manliga lärarna.   

     Å andra sidan menar också Lam et al. att majoriteten av lärarna i Hong Kongs skolor är 

kvinnor. 86Något som överensstämmer med skolverksamheten över världen i helhet där 54 % 

av lärarkåren består av kvinnor87, som bland annat skulle innefatta skolan i Sverige där 76 % 

av lärarna är kvinnor enligt en studie från SCB 2011.  88 På så vis har lika kön mellan lärare 

och elever en ytters liten påverkan på elevernas prestationer med tanke på att även i Sverige är 

majoriteten av lärarna i grundskolan av kvinnligt kön, vilket då inte skulle styrka den tesen. 

Däremot besvarar studien från Hong Kong våra frågeställningar där lärarens kön gjorde sig 

skillnad i undervisningsmetoderna och därmed konsekvent på elevernas resultat och även att i 

den studien blir skillnad mellan flickor och pojkar. Men för att kunna finna en djupare analys-

vinkel behöver även studien som gjordes om Hong Kongs skolsystem breddas och verkställas 

på ett liknande sätt för att få med eventuella kultur-skillnader och köns-skillnader i 

undervisningen även i Sverige och andra länder. 

    Jämförelsevis med de Kraker-Pauw et al.s  undersökning som gjordes i Holland där lärares 

eventuella implicita övertygelser om könsstereotyper kunde påverka elevernas prestationer, så 

upptäcktes det i den studien att manliga lärare som undervisade i STEM-ämnen, motsvarande 

till matematik-och NO-lärare i Sverige, hade i högre utsträckning starka övertygelser om 

könsstereotypen att pojkar har bättre förutsättningar för STEM-ämnen än flickorna samt att de 

lärarna har lägre förväntningar på sina elever än kvinnliga STEM-lärare hade. I avseendet för 

inlärningsstilar anser även manliga STEM-lärare i högre utsträckning att pojkar är mer 

självständiga i t.ex. matematikundervisning och att flickor behöver mer guidad hjälp med 

matematikundervisningen, vilket kan missgynna de pojkar och flickor som egentligen har 

inlärningsstrategier som är helt tvärtom. 89 Studien undersöker dock inte elevernas resultat, 

men däremot kan det säga en del om våra frågeställningar 1 och 2, i och med att lärarens 

bemötande av eleven kan påverka elevens prestationer om de så är negativa eller positiva, 

samt att eleverna kan missgynnas om läraren har förutfattade meningar om deras 
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88 Hanson Robert. 
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prestationsförmåga om läraren baserar det på elevens kön.90 Med knytning till de pedagogiska 

teorierna om modellinlärning och modellering, så kan det därför vara av vikt för en lärare att 

vara en så bra modell för eleven som möjligt, samt att med hjälp av modelleringens olika 

typer av förstärkning, dvs direkt och ställföreträdande91, i bemötandet med eleverna att inte 

ge uttryck för sina egna förutfattade meningar. Istället bör därför läraren se på objektiva 

studieprestationer från de elever hen undervisar och förebygga att könsstereotyper påverkar 

hens omdöme i syfte att förstärka elevernas prestationer och prestationsförmåga. 

     För att kunna se en överskådlig förändring med elevers studieprestationer skulle t.ex. en 

longitudinell studie kunna komplettera både Lam et al. samt Kraker-Paew de Emmy et al. s 

studier då elevernas resultat över tid jämföras med deras lärares kön och den nämnde lärarens 

undervisningsmetoder. Marcus A. Winters, Robert C. Haight , Thomas T. Swaim, Katarzyna 

A. Pickerings longitudinella studie för Floridas skolelever i årskurserna 6-10 hänvisar att både 

flickorna och även pojkarna fick en fördel med att ha en kvinnlig lärare i matematik, men 

flickorna hade en marginell fördel med kvinnlig lärare även i läsning, vilket kan besvara i 

mindre mån frågeställning 1 och 2 då lärarens kön visar sig ha en mindre påverkan på 

elevernas prestationer och att det blir en mindre skillnad mellan könen åtminstone i yngre 

åldrar i Elementary Grades, dvs motsvarande de lågstadie-klasserna92.  

     Däremot finner inte Winters et als. studie något bevis att pojkar eller flickor skulle 

missgynnas av att ha en lärare med motsatt kön. Enligt studien finns det bara samband mellan 

lärare av kvinnligt kön och elevers prestationer inom ämnena matematik och läsning.93  Detta 

försvårar syftet finna en slutsats om att det finns samband mellan elevers prestation och 

lärarens kön överlag i skolan. Dock så blir då Winters et al.s studie överensstämmande med 

Lam et al.s studie om att elever i Hong Kong nyttjas mer av att ha en kvinnlig lärare i ämnet 

läsning, men även i Winters et al.s studie hänvisas att eleverna av båda könen i Floridas 

skolor även nyttjas i ämnet matematik av att ha en kvinnlig lärare.  

                                                                 
 

90 Kraker-Pauw de Emmy  , Wesel van Floryt ,Verwijmeren Thijs  , Denessen  Eddie, Krabbendam Lydia 2016s. 337 
91 Woolfolk 2015 s. 245 

92 Marcus A. Winters, Robert C. Haight *, Thomas T. Swaim, Katarzyna A. Pickering,2013  s 73 
93 Marcus A. Winters, Robert C. Haight *, Thomas T. Swaim, Katarzyna A. Pickering, 2013 s 70 
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6. Slutsats 

1.  Har lärarens kön betydelse för elevers prestation?  

De samband som finns mellan lärarens kön och elevers prestationer som vi har hittat med 

hjälp av artiklarna är inte stora, utan snarare väldigt marginella. Vilket gör att på denna fråga 

så finns det samband, men sambanden är så pass små, så det är svårt att avgöra om det är 

lärarens egenskaper eller om det är lärarens kön som har påverkat eleverna. Dessutom, i och 

med att vår litteraturstudie är baserad på internationella artiklar i kombination med att vi varit 

tvungna att göra avgränsningar för arbetet, så finns det flera aspekter som vi inte har fått med 

som även kan påverka betydelsen av lärarens kön för elevernas prestationer. Dessa aspekter 

kan grunda sig i t.ex. vara kulturen, politiken eller historiska händelser, där relationen lärare-

elev kan se väldigt olika ut för olika länder. På så vis kan vi inte heller se om teorin för 

modellinlärning eller modellering ger sig i uttryck för vår studie, om så vore fallet så vore en 

kvalitativ fältstudie med observationer i klassrum samt intervjuer etc.utgöra ett bättre 

komplement för att se om lärarens kön och könsroll har betydelse för elevernas prestationer.   

2. Finns det eventuella skillnader mellan pojkar och flickor? 

Med hjälp av artiklarna har vi funnit några få exempel på eventuella skillnader mellan pojkar 

och flickor. Som t.e.x .att pojkar som läser, åtminstone i svensk bemärkelse, naturprogrammet 

på gymnasiet presterar lite bättre med manlig lärare än med en kvinnlig lärare i ämnet 

svenska. Bortsett ifrån det ser vi att flickor presterar lite bättre med kvinnliga lärare än med 

manliga lärare,  men den ökning i flickornas prestation är för liten för att kunna dra en slutsats 

om att flickor påverkas mer av lärarens kön än pojkar eftersom skillnaderna är väldigt 

marginella. Precis som med slutsatsen för den första frågeställningen så behövs det forskas 

kring fler aspekter för att få fram en något mer fördjupad eller nyanserad bild än den vi fått 

fram i genom vårt arbete. 

   

3. Kan eventuella skillnader bero på skillnader i bedömning?  

Vår slutsats är att lärare inte bedömer olika beroende på deras kön, men genom vårt arbete har 

vi uppfattat att detta kan bero på att inte finns så mycket forskning som undersöker specifikt 

bedömning, vilket gör att en definitiv slutsats blir svår att dra. Med det vi har hittat så finns 

det inga eventuella skillnader i bedömning beroende på lärarens kön då lärarna inte är bias 
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emot sitt egna kön eller bedömer olika beroende på deras kön. 
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