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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka betygsskillnader mellan flickor och pojkar och vilka 

faktorer som kan påverka utgången för betyg. Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 

nationella och internationella vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Det återfinns olika 

förklaringar och synsätt gällande vilka faktorer som påverkar betygsutgången; social bakgrund, 

kön, hjärnans funktion, elevens beteende och lärarens roll. Dessa faktorer har delats in i tre olika 

teman. Tre olika angreppssätt presenteras i teorikapitlet, dessa används sedan som analytiska 

verktyg. Denna uppsats är skriven för befintliga och blivande lärare, dels för att få en insikt i de 

olika synsätten som finns men också för att skapa en diskussion kring det faktum att det finns 

betygsskillnader och hur vi som lärare kan arbeta för att motverka dem.  
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1. Inledning 
I denna uppsats kommer betygsskillnader i den svenska gymnasieskolan behandlas, orättvisa 

skillnader skulle vara problematiskt eftersom utbildning är en stor och viktig del av samhället. 

Utöver att utbildning ger möjlighet till olika yrken ska skolan även syfta till att fungera som en 

uppfostrande institution. Skolan är även en viktig politisk fråga och under de senaste åren har den 

svenska skolan genomgått flera förändringar med bland annat en ny läroplan och nya 

kunskapskrav. Skolan och utbildningen är en fråga som engagerar många, de som har barn i 

skolan, eleverna själva, lärarna och skolledningar. Förutom att skolan ska uppfostra demokratiska 

medborgare som ska kunna tänka källkritiskt ska skolan också vara jämställd och rättvis. I 

läroplanen för gymnasieskolans (GY11) värdegrund och mål, under rubriken En likvärdig 

utbildning (2011:6) står följande: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. (GY11, 2011:6) 

 

Som lärare är det av vikt att arbeta på ett sätt där ingen elev oavsett social bakgrund, etniskt 

tillhörighet eller könstillhörighet får sämre förutsättningar för att klara av de kunskapskrav skolan 

ställer på eleven. Det är centralt att skolan är en jämställd institution och är en plats där individers 

olika förutsättningar inte ska påverka bedömningen. Detta till trots kommer rapporter om att 

pojkar i skolan får i genomsnitt lägre betyg än flickor, att pojkar har blivit en underpresterande 

grupp. Fast allt kanske inte är så enkelt? När det kommer till genus och jämställdhet i skolan 

finns det olika synsätt på varför flickor i genomsnitt får högre betyg än pojkar. Sociologen 

Giddens (2007) menar att vårt samhälle går mot en kunskapsbaserad ekonomi, därav blir 

utbildning blir allt viktigare. Men vårt utbildningssystem är även en del av reproduktionen av 

köns- och klasskillnader. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att öppna upp en diskussion om hur vi som lärare kan arbeta 

för att undvika den genomsnittliga betygsskillnaden som finns mellan pojkar och flickor i den 

svenska gymnasieskolan. För att ha möjlighet att göra detta behövs en förståelse för hur dessa 

skillnader kan uppstå genom att studera generella tendenser gällande utbildningsval.  

 Vilka faktorer påverkar den genomsnittliga betygsskillnaden mellan flickor och 

pojkar? 

 Vad kan skolan göra för att motverka betygsskillnaden? 

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete ligger i diskussionen gällande existensen av en klyfta mellan flickors 

och pojkars prestationer i skolan. Av intresse är därför att lyfta hur stora dessa skillnader 

egentligen är. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skrivit en rapport; Öppna 

jämförelser. Gymnasieskola 2013 där de jämför resultat och nedlagda resurser mellan kommuner. 

Detta för att främja skolutvecklingen samt undersöka var det behövs mer resurser. Rapporten är 

den sjätte i raden och rapporterna skrivs eftersom det är av vikt för elevernas framtida arbetsliv 

att avsluta en gymnasieutbildning och därför undersöka på vilket sätt kommunerna kan underlätta 

att så sker. Nedan presenteras ett sammanfattat resultat av det nationella undersökningarna 

(2013:24,27,28,30,33,35). Resultaten gäller för hela riket. 
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      Tabell 1.  

Med en snabb överblick går det att konstatera att det finns en skillnad i procentsatserna mellan 

flickor och pojkar, SKL skriver att skillnaden i betygsgenomsnittet har varit bestående, det ligger 

på ungefär 10 % högre för flickor, det vill säga 1,4 poäng. Av de 290 kommunerna i Sverige har 

flickor ett högre genomsnittsbetyg i 288 av dem. Att notera i övrigt är att två år efter avslutad 

gymnasieutbildning är 33,2 % av männen ute på arbetsmarknaden medan 21,3 % av kvinnorna är 

det. Männen etablerar sig alltså fortare på arbetsmarknaden. Detta har ett samband med att 

kvinnor oftare väljer att studera vidare direkt efter avslutat gymnasieutbildning. När både 

etablering på arbetsmarknaden och vidare studier, två år efter avslutat gymnasieutbildning, 

redovisas hamnar både kvinnor och män på 68,5 %. Skillnaderna gällande sysselsättning i riket 

mellan könen var alltså nästintill obefintlig. 

 

1.2.1 Lärarnas betydelse 

En stor och central del i vårt utbildningssystem är lärarna och Bondestam (2004) argumenterar 

därför för att lärare ska använda sig av en könsmedveten pedagogik. För att belysa sin poäng av 
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vikten av genuspedagogik använder sig Bondestam av ett exempel på hur lärarens inställning kan 

påverka bedömningen av eleverna. I en studie gjord 1979 fick 37 stycken lärarstudenter läsa en 

text skriven av byrådirektör Lind. Hälften av studenterna fick läsa en text där Ingvar stod som 

författare, den andra hälften fick läsa samma text undertecknad Ingvor. Lärarstudenterna fick 

bedöma texten utefter trovärdighet, nonchalans, mänsklighet och kompetens. När Ingvar stod 

som författare bedömdes texten som mer trovärdig och mer kompetent av både de kvinnliga och 

manliga studenterna. Kvinnorna ansåg att Ingvor var mer mänsklig. Gällande nonchalans kunde 

ingen större skillnad hittas. Det Bondestam vill få fram är att vi integrerar kön i 

språkanvändningen, i detta exempel var det endast en vokal i ett namn som byttes ut med 

betydande konsekvenser. Frågan är ändå, är det endast skolans uppgift att arbeta med att få bort 

fördomar över vad som är manligt och kvinnligt?  

 

1.2.2 Den sociala bakgrundens påverkan 

Otter (2014) menar att val av utbildning och yrke beror på flera olika faktorer. Familjens 

socioekonomiska status är beroende av moderns och faderns utbildning vilka summerar familjens 

samlade sociala klass. Den socioekonomiska statusen påverkar vilket yrke eller utbildning som 

anses ha status, den påverkar också vilket intresse det finns gällande teknik och vilket intresse det 

finns i familjen för ett visst yrke samt vänskap med det motsatta könet. Exempelvis så är det 

större chans att en flicka från en lägre klass leker med pojkar än att en flicka från en högre klass 

skulle göra det. Detta är en sådan faktor som skulle kunna påverka att eleven väljer en mer icke-

könsstereotypisk utbildning eller yrke. Dessutom menar Otter att dessa faktorer har olika stor 

inverkan på pojkar och flickor.  

 

Självklart går det att ifrågasätta om klass verkligen kan ha så stor betydelse, särskilt när media 

ibland ger sken av att det inte längre finns ett klassamhälle i Sverige. Oskarsson med flera (2010) 

lägger upp frågan om klass på bordet och problematiserar huruvida klass finns och om klass har 

någon påverkan i dagens Sverige. De undersöker bland annat i vilken utsträckning en elevs 

uppväxt påverkar val av utbildning och därmed också yrke. För att kunna göra det har de använt 

sig av Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation (ESEK), där återfinns tre övergripande klasser; 

Tjänstemannaklass, Mellanliggande klasser och Arbetarklass. I Tjänstemannaklass ingår högre 

tjänstemän det vill säga chefer, stora arbetsgivare med minst tio anställda och kvalificerade 
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tjänstemän. I de mellanliggande klasserna hamnar övriga tjänstemän, småföretagare, lantbrukare, 

arbetsledare och specialiserade arbetare. Till arbetarklassen hör yrkesutbildade inom 

handel/service/omsorg, yrkesutbildade manuella arbetare samt ej yrkesutbildade arbetare. Utanför 

skalan hamnar de som aldrig har arbetat eller de som är långtidsarbetslösa, det vill säga arbetslösa 

i över tolv månader. Deras undersökning visar att en elev från ett tjänstemannahem har tio gånger 

högre chans att införskaffa sig en universitetsutbildning i jämförelse med en elev som kommer 

från ett arbetarhem. Men införskaffandet av en högre utbildning hänger även samman med 

konjunkturläget, det vill säga att när det råder hög arbetslöshet söker sig även fler från 

arbetarklassen till högre studier på grund av arbetsbrist. När arbete finns tillgängligt är det 

vanligare att pojkar avbryter sina studier och börjar arbeta istället, medan flickor går klart 

utbildningen de påbörjat. De som tillhör den grupp som med största sannolikhet utbildar sig på 

universitet är kvinnor mellan 20-39 år från tjänstemannahem. Med andra ord har klass en stor 

inverkan på val av utbildningsväg. 

 

1.2.3 Kön  

Wernersson (2010) skriver i SOU 2010:51 att förr ansågs pojkar vara normen i skolan men att det 

har skett ett skifte, nu är det istället flickor som anses bete sig och prestera på ett önskvärt sätt. 

Wernerson menar att det finns olika förklaringar till varför det ser ut på detta vis samt om möjliga 

orsaker till betygsglappet. De två ytterligheterna lyder som följer; den av naturen givna 

skillnaden mellan könen eller att samhället själv har skapat dessa skillnader, så kallade 

konstruerade könsskillnader. Gällande de konstruerade skillnader bör det inte talas om skillnader 

som självklara, eftersom de är skapade i en kontext. Könsskillnader reproduceras när man talar 

om dem som något naturligt och för att kunna motverka genusordningen behövs synen att det 

existerar skillnader naturligt försvinna. Ur perspektivet av de som tror på biologiska faktorer som 

en anledning till skillnader i skolresultatet finns Ingvars (2010) diskussionsunderlag och 

uppföljare till föregående SOU-rapport, SOU 2010:52. Enligt denna syn är de biologiska 

skillnaderna självklara och genetiken styr hur det går för eleverna i skolan. Med detta menas att 

gällande skolprestationer spelar det roll att vi har olika kromosompar, att hjärnorna utvecklas 

olika och att flickor och pojkar utvecklas i olika takt. Hjärnans uppbyggnad och hur den skiljer 

sig åt mellan könen är centrala delar för denna tes. 
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2. Metod 

Resultatet i denna konsumtionsuppsats är uppbyggd på vad Eriksson Barajas med flera (2013) 

kallar för databassökning. Sökningarna genomförs med ett eller flera ord, avgränsningar hjälper 

till i sökandet  och detta görs till exempel genom att kryssa i vilken form av litteratur som sökes 

eller under vilka år forskningen ska vara ifrån. Det som ligger till grund för sökningarna är den 

litteratur som presenterades i bakgrunden, i dessa återfinns olika perspektiv och anledningar till 

att flickor och pojkar presterar på olika nivåer. Dessa perspektiv var till hjälp av val av sökord.  

 

2.1 Sökning 

Eriksson Barajas med flera (2013) skriver att det finns många databaser att tillgå när det gäller 

sökning av litteratur i databaser. Enklast är att ha ett bibliotek att utgå ifrån som har tillgång till 

flera olika databaser. Sökningarna har alla utgått ifrån Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. 

Databaserna som har använts är Libris och UniSearch. UniSearch är en sökmotor där nästan 

samtliga databaser finns och söks igenom vid ett söktillfälle, vilket sparar tid istället för att söka 

med samma ord i flera olika databaser. UniSearch är också enkel att använda när det gäller val av 

avgränsningar. Det rekommenderas av biblioteket vid Linköpings universitet att använda andra 

databaser vid sökning av nationell litteratur. Därav är Libris den andra sökmotorn som har 

använts. Libris innehar sju miljoner titlar och är den gemensamma katalogen för 

forskningsbiblioteken i Sverige. Att även få nationell litteratur var centralt eftersom arbetet i 

huvudsak behandlar den svenska gymnasieskolan och det svenska utbildningssystemet.  

Eriksson Barajas skriver också att det vid sökningarna är klokt att utifrån frågeställningarna 

bestämma sökkriterier. Detta har gjorts genom att frågeställningarna och särskilt litteraturen i 

bakgrunden har fungerat som teman vid sökningarna, årtal för hur gammal forskningen ska vara 

har  satts från 2000, 2005 eller 2010 eftersom det inte är ett historiskt perspektiv som ska 

undersökas. Val av typ av litteratur har också avgränsats till avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar för att få en vetenskaplig grund till resultatet, all litteratur har också blivit granskad innan 

publicering. Nedan följer en tabell över sökningarna för att göra det överskådligt, när det gäller 

UniSearch står förkortningen TI för Title, alltså att de orden som står efter är ord som ska 

återfinnas i titeln på artiklarna som kommer upp i sökningen. Efter AND är orden som önskas 

förekomma i artikeln. 



9 

 

Databas 
 

Sökord Övriga val År Träffar Urval 

A. Libris Gymnasiet, genus Avhandlingar 2000-2014 3 1 

B. UniSearch TI "Gender differences 

performance"AND girls AND 

high school 

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 

2000-2014 102 4 

C. Libris Jämställd gymnasieskola   1 1 

D. Libris Gender school social context Avhandling  1 1 

E. UniSerch TI Cognitive differences AND 

high school education AND 

gender 

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 

2005-2014 159 2 

F. Libris Genus självsortering Avhandlingar  1 1 

G. UniSearch TI Gender differences in 

education  AND high school 

education AND Learning 

strategies 

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 
2005-2014 28 3 

H. UniSearch TI social inequality AND High 

school AND students back 

ground AND academic 

achievement AND Social class 

reproduction AND 

stratification AND grades 

AND gender AND differences  

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 
2010-2014 2 1 

I. UniSearch TI gender differences Learning 

AND High school AND 

cognitive AND academic 

achievement AND Motivation 

AND grades AND Learning 

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 

2010-2014 13 3 

J. UniSearch TI high school education AND 

reproduce gender differences 

AND Teacher AND grades 

AND doing gender AND 

Classroom 

Scholarly Journals 

(Peer Reviewed) 
2010-2014 5 1 

      Tabell 2. 

 

 

2.2 Urval 

Nedan presenteras urvalet, varje urval har en bokstav för att lättare kunna återfinnas i tabellen 

ovan. 
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A. Två av träffarna valdes bort  på grund av de inte var aktuella för denna studie, de handlande 

om läromedel och läsning. Den träff som  har använts är; Jakobsson, Ann-Katrin (2000) 

Motivation och inlärning ur genusperspektiv: en studie av gymnasieelever på teoretiska 

linjer/program. Denna svenska avhandling valdes ut eftersom syftet med studien var att 

undersöka motivation och inlärning, om detta skiljde sig mellan könen. Studien grundar sig på 

enkätundersökningen Betydelsen av sociala könsskillnader för inlärning, utveckling och 

prestationer i skolan (BASK) och en intervjustudie. BASK-undersökningen hade 252 deltagare 

och intervjuerna är gjorda i en samhällsklass med 24 deltagare. 

B. Av de 102 artiklarna var det många som i rubrikerna innehöll ord så som; hälsa, självmord, 

tobaksvanor. Detta var inte aktuellt och de kunde snabbt väljas bort utan närmare granskning. När 

en intressant rubrik kom skedde nästa urval i abstract, där sammanfattning av metoder, urval, 

resultat och slutsatser ofta presenterades på ett tydligt sätt och en bedömning huruvida 

forskningen var aktuell för denna uppsats eller ej kunde göras. De valdes då bort på grund av fel 

åldersgrupp, för specifika ämnen som undersökts, fel språk.  Dessa fyra valdes ut: 

Rosander, Pia & Bäckström, Martin (2012). The unique contribution of learning approaches to 

academic performance, after controlling for IQ and personality: Are there gender differences? 

En svensk studie med 476 deltagare (442 efter bortfall) var med i denna studie, det var 

gymnasieelever mellan 15-21 år. 53 % var flickor. Studien valdes ut eftersom syftet med 

Rosander & Bäckströms studie är undersöka om det finns några könsskillnader och om finns det 

ett samband mellan vilket IQ eleverna har med vilka betyg de får. Även denna studie innehar 

många deltagare vilket bedömningen gjordes att det är lättare att göra generaliseringar utifrån ett 

stort antal. 

 

Dabbagh Ghazivini, Sayid & Khajehpour, Milad (2011). Gender differences in faktors affecting 

academic performance of high school students. En studie gjord i Iran, deras syftet var att 

undersöka om det finns kognitiva skillnader mellan pojkar och flickor gällande motivation och 

inlärningstekniker. Gymnasieelever är det som är undersökningsgruppen och de är mellan 15-18 

år gamla. 363 elever deltog i studien varav 187 flickor och 176 pojkar. De kom från 10 olika 

skolor i Teheran, ingen var privatskola. Åldersgruppen är passade för min egen uppsats, även 

intressant med internationell studie och möjligheten att kunna jämföra den med nationella studier. 
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Moé, Angelica (2012). Gender difference does not mean genetic difference: Externalizing 

improves performance in metal rotation. En internationell studie gjord i Italien med 201 deltagare 

var med (resultatet baserades på 200 deltagare på grund av 1 bortfall), 95 flickor och 106 pojkar 

med en medelålder 15,50 år (14-18år). De blev indelade i fyra grupper till testet som var Mental 

Rotation Test (MRT), testpersonerna ska identifiera två likadana figurer av fyra tillsynes likadana 

figurer med en huvudfigur – 3D figur som roterar i luften uppbyggd på kuber. Detta 

kombinerades med ett självbedömningsformulär som gick ut på att undersöka om testpersonen 

var för testet eller mer osäker och försiktig åsikt inför testet. De fyra olika grupperna fick samma 

grundinstruktion, men fick sedan fyra olika tilläggsinstruktioner. Detta var den studie som 

ifrågasatte dessa tester, samt hade genomfört en studie för att undersöka om själva 

instruktionerna påverkar deltagarna. Av intresse för min egen studie eftersom detta skulle kunna 

påverka inställningen hos eleverna utifrån vad de får höra att de ska kunna respektive vad de får 

höra att de inte kan.  

 

Downey och Vogt Yuan (2005). Sex differences in school performance during high school: 

Puzzeling patterns and possible Explanations. Amerikansk studie som berör hemmet och 

skolmiljön och hur dessa två faktorer kan spela in på betyget. Syftet är att ta reda på varför flickor 

presterar bättre på verbala tester och tester gällande läsning och pojkar bättre på tester som 

handlar om matematik.  De använder sig av National Education Longituinal Study (NELS), det är 

data från 1988 och uppföljningsdata från 1990 och 1992.  Det fanns då med 24 000 

åttondeklassare med i undersökningen. De som valdes ut i denna studie var de som fullföljde alla 

testen från åttondeklass till tredje på gymnasiet (12th grade) och har giltiga testvärden gällande 

läsning och matematik. För att ta reda på vad som kan påverka betygen använder de sig av två 

andra mått, det ena är In-Class Citizenship. Detta poängsattes och testerna utfördes första året på 

gymnasiet (10th grade). Fritidsaktiviteter var också av intresse, om det eleverna gör på fritiden 

påverkar hur det går för dem i skolan. 

 

C. Wahlgren, Victoria C. (2009). Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola en svensk 

avhandling som handlar om genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. 

Intervjuerna gjordes via mejl, så kallad @ographymetoden med sex stycken genuspedagoger. 
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Bakgrunden till studien är det befintliga problemet att ungdomar inte bedöms likvärdigt och att 

det finns studier som visar att elevernas kön påverkar hur läraren är mot dem, men också vilket 

betyg eleverna får. Studien valdes eftersom den undersöker om det går att förändra de 

genusnormer och strukturer som finns i gymnasieskolan genom att använda sig av ett 

genuspedagogiskt arbetssätt. 

 

D. Dryler, Helen (1998). Educational choice in Sweden: studies on the importance of gender and 

social contexts. En svensk artikelsamling om påverkan av föräldrarnas bakgrund i samband med 

utbildningsval. Denn artikelsamling valdes ut eftersom den studerar elevernas utbildningsval 

genom att undersöka vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har.  

 

E. Även denna sökning fick ett flertal träffar. De som valdes bort var på grund av fel åldersgrupp, 

att det som var undersökt var för ämnesspecifikt till exempel, biologi, teknik. De två som valdes 

ut var en studie från Europa och en utanför, detta av intresse om det är skillnad i 

utbildningssytemen: 

 

Strand, Steve & Deary, Ian J. & Smith, Pauline (2006). Sex differences in Cognitive Abilities Test 

Scores: A UK national picture. En engelskstudie där språklig förmåga, kvantitativ förmåga  och 

sedan ett icke-verbalt test genomförts, 320,000 elever i åldrarna 11-12 år vilket jämfördes med 

16-åringar och deras förmodade betyg. 

 

Flores-Menndoza, Carmen & Widaman, Keith F. & Rindermann, Heiner & Primi, Ricardo & 

Mansur-Alves, Marcela & Couto Pena, Carla (2013). Cognitive sex differences in reasoning 

tasks: Evidence from Brazilian sampels of educaional settings.  En Brasiliansk studie om 

kognitivförmåga och könsskillnader gällande intelligens. 

 

F. Sandell, Anna (2007). Utbildningssegregation och självsortering: om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker. En svensk avhandling som handlar om utbildningsegregation gällande kön, 

klass, plats och till viss del etnicitet. Delar av studien var relevanta för mig och valdes därför ut. 

Studien bygger på intervjuer med fyra studievägledare samt intervjuer med 35 elever. Syftet var 
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att undersöka hur elevernas sociala bakgrund, kön, plats och etnicitet påverkade gymnasievalet. 

Eleverna går i årskurs 9 och studieledarna är verksamma på olika typer av skolor.  

 

G. De som valdes bort var de som hade fel åldersgrupp, inte var skrivna på engelska, handlade 

om ämnesspecifika saker exempelvis; basket, HIV och sexualundervisning men också idrott och 

hälsa. Följande tre valdes ut: 

 

Erden, Feyza Tantekin (2009). A course on gender equity in education: Does it affect gender role 

attitudes of preservice teachers? En studie från Turkiet som även denna berör om det spelar 

någon roll huruvida lärare får utbildning i ämnet genus, 133 lärarstudenter deltog i studien. 

 

Preiss, David D. & Castillo, Juan Carlos & Flotts, Paulina & San Martin, Ernesto (2013). 

Assessment of argumentative writing and critical thinking in higher education: Educational 

correlates and gender differences. En studie från Chile med 452 deltagare som gick sitt första år 

på universitetet och hur väl de presterade i argumenterande skrivning, analys och 

slutledningsförmåga. Detta mätt i kombination med studenternas gymnasiebetyg och två test som 

behöver göras för att bli antagen till universitet i Chile. Även denna valdes i syfte för att jämföra 

med vad de andra studierna gällande läsning och slutledningsförmåga kommit fram till.  

 

Keklik, Ibrahim & Erdem-Keklik, Devrim (2012). Examination of high school students´ 

motivation and learning strategies.  Studie från Turkiet med 318 gymnasieelever som deltagare i 

ett test för att se vad som påverkar elevernas motivation och vilka inlärningsstrategier de har 

utifrån årskurs, kön och moderns och/eller faderns utbildningsbakgrund. 

 

H. En träff bort eftersom artikeln var på tyska. Den som har använts är: 

 

Sianou-Kyriou, Eleni (2010). Stratification in Higher Education, Choice and Social Inequalities 

in Greece. En grekisk studie som undersöker sambandet mellan studenternas socioekonomiska 

bakgrund med val av utbildning. 329 studenter i åldern 17 – 18 år läsåret 2002/2003 studie två 

750 studenter 2006/2007 på universitetet. Studien bestod av både kvantitativa och kvalitativa 
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metoder, enkäter men också av intervjuer. Studien valdes även ut eftersom det går att jämföra 

med hur det ser ut i Sverige. 

  

I. Vissa av sökningarna behandlade specifika ämnen, teknologi, matematik eller andra aspekter, 

hur internet påverkar inlärning därav valdes sex stycken bort, ytterligare tre valdes bort på grund 

av att  de behandlade fel åldersgrupper. Dessa valdes ut: 

 

Päivi & Nevgi, Anne. Disciplinary and gender differneces among higher education students in 

self-regulated learning strategies. Finsk studie som undersöker hur könsskillnader kan te sig på 

universitetsnivå via olika discipliner. Den valdes ut eftersom de undersöker hur inlärningen och 

strategier skiljer sig åt, både mellan kön men också disciplinerna.  

 

Hakan, Karatas & Münire, Erden (2010)  Profiling individual differences in undergraduates’ 

epistemological beliefs: gender, domain and grade differences. En turkisk studie som har 

universitetsstudenter som undersökningsgrupp, 750 stycken. Denna valdes ut eftersom de tar 

hänsyn till vilken institution studenterna tillhör, men studerar också kön och betygsskillnader.  

 

J. Fyra valdes bort på grund av att det var specifika ämnen som behandlades, för låga åldrar men 

också för att två av artiklarna inte behandlade genus. Den artikel som har används är: 

 

Helena Korp (2011) What counts as being smart around here? The performance of smartness 

and  masculinity in vocational upper secondary education. En svensk studie gjord i en 

fordonsklass för att undersöka om intelligens kan vara konstruerat i skolmiljö. Den valdes ut 

eftersom den behandlar ett yrkesförberedande program samt skolan och lärarnas påverkan på 

eleverna. 

 

2.3 Kvalité och bearbetning 

Denna uppsats, vilket kan ses i urvalet, behandlar båda kvalitativa och kvantitativa studier. När 

det kommer till att granska om studierna är pålitliga, det vill säga om de håller kvalité, används 

olika granskningsmetoder. Det Eriksson Barajas med flera (2013) menar är bra att tänka på vid 

urval av kvalitativa studier är om de kan anses vara trovärdiga och pålitliga. Detta tas reda på 
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genom att granska om metod, urval, etiska överväganden, syfte och frågeställningar redovisas på 

ett tydligt sätt. Även en metoddiskussion bör finns med där val har problematiserats och 

diskuterats. Forskarens egen syn och perspektiv bör finnas med eftersom detta givetvis påverkar 

analysen av resultatet. Eriksson Barajas med flera (2013:155) har sammanställt en lista över 12 

frågor som bör vara besvarade när det gäller urval av kvalitativ forskning, bland annat ska; 

urvalsprocessen undersökas, undersökningen ska ha en teoretisk förankring, att metod och analys 

hänger ihop med forskningsfrågan, en balans mellan forskarens tolkning av data och presenterad 

orginaldata i form av till exempel citat bör finnas med. De kvalitativa studierna som finns i detta 

arbete uppfyller kraven för kvalité. När det kommer till att kvalitetssäkra de kvantitativa studier 

skriver Eriksson Barajas att om det finns ett stort antal metaanalyser inom ämnet bör dessa väljas, 

därav är de kvalitativa studierna i detta arbete metaanalyser. I studiernas urval bör det finnas 

många deltagare och få bortfall, något studierna som valts också uppfyller. När det gäller 

validitet, både intern och extern bör eventuella felmarginaler redovisas, vilka är små i detta fall. 

Gällande extern validitet och generliserbarhet uppfyller också de utvalda studierna kraven. 

Däremot har studierna använt sig av olika mätinstrument, men har räknats om till gemensam 

skala för att lättare kunna jämföras internationellt. Eriksson Barajas skriver att när det är två 

grupper som har jämförts i studien så kallas detta för signifikansprövning, i studierna som valts ut 

görs detta vanligen med det som kallas Student's t-test. De redovisas, i detta fall, alltid i grupp 

som helhet men också flickor för sig och pojkar för sig. Risken med dessa tester är alltid att en 

slutsats kan dras att det existerar en skillnad som kanske inte finns.  

 

Vid bearbetning av de olika studierna delades de upp efter olika områden, sedan lästes studierna 

ytterligare en gång eftersom flera av studierna passade in på fler än ett område. Denna gång 

gjordes understryckningar och kommentarer i texterna för att underlätta kommande 

sammanställning. Valet togs att dela upp resultatet i de studierna som passade in på fler än ett 

tema och presentera dessa delar under respektive temarubrik. Det resulterade i tre olika generella 

rubriker; Skolan, Hemmet och Hjärnan. Efter detta lästes studierna som behandlas igenom en 

tredje gång, denna gång för att sammanställas enskilt i ett dokument under tillhörande rubrik. 

Detta gjordes för att få en överblick av resultatet och för att få perspektiv på textmängden. 
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Sammanställningen lästes igenom och kontrollerades med respektive källa. Därefter skrevs en 

sammanhängande text.  

 

I denna uppsats kommer teorikapitlet återfinnas efter resultatet, detta dispositionsval gjordes 

eftersom teorikapitlet presenterar analysverktyg. En önskan om att resultatet först ”får tala för sig 

själv” finns, för att sedan koppla på de olika angreppsvinklarna med tillhörande analysverktyg. 

Detta val beror även på att de olika angreppsvinklarna är utvalda. Det är två olika synsätt, de två 

ytterligheterna, genusteori med könsroller som tyngdpunkt och utbildningspsykologi med 

fysiologi som huvudfokus som kommer att presenteras tillsammans med begreppet Den dolda 

läroplanen.  
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3. Resultat 

När forskare har ställt sig frågan varför flickor generellt får bättre betyg än pojkar är det tre olika 

områden som ofta genomsyrar vad de har valt att undersöka. Dessa områden kommer i resultatet 

presenteras enskilt under rubrikerna; Skolan, Hemmet och Hjärnan. Under rubriken Skola 

kommer forskning gällande lärarens kunskap, eller brist på kunskap, i ämnet genus och om hur 

detta kan få konsekvenser för elevernas betyg. Även resultat för hur elevens eget beteende i 

klassrummet kan påverka deras betyg redovisas under denna rubrik. Valet av rubriken är för att 

det behandlar platsen där skillnaderna uppstår. När det kommer Hemmet är det resultatet gällande 

elevernas sociala bakgrund som redovisas. Det är föräldrarnas utbildningsbakgrund och sociala 

klass som påverkande faktor när det kommer till elevernas utbildningsval som redovisas men 

också om elevens fritidsintressen är en faktor som kan påverka betyg. Till sist redogörs resultatet 

för rubriken Hjärnan. Här kommer resultatet för vad forskningen visar gällande IQ-tester, 

kognitiva förmåga, inlärning och motivation som påverkande faktor. 

 

3.1 Skolan 

I det första temat redovisas resultatet för institutionen skola, vilka faktorer där som kan ha en 

inverkan på att flickor får bättre betyg än pojkar. Detta trots att skolan är en plats där 

jämställdhet, enligt läroplaner, ska råda.  

 

3.1.1 Lärarens föreställning  

Forskningen visar att läraren har en roll i när och hur könsskillnader reproduceras. Korps (2011) 

studie i en fordonsklass visar att intelligens är någonting som är kulturellt betingat och något som 

skolan och lärarna är med och skapar. Detta tog sig uttryck genom att eleverna inte fick tillgång 

till sina läroböcker i de teoretiska ämnena mer än på lektionstid, ville studera dessa ämnen på 

fritiden fick de uppsöka skolans bibliotek för att göra ett hemlån. I kontrast fanns de praktiska 

ämnena där eleverna fick tillgång till både arbetskläder och teoriböcker. Utöver detta fick 

eleverna höra av lärarna att de inte var ”teoretiskt smarta” utan ”praktiskt smarta”. Eleverna å sin 

sida klagade när de fick uppgifter som behandlade teorier eller svårare ord, med hänvisningen att 

de inte var teoretiskt smarta. Eleverna trodde redan från start att de skulle misslyckas i de 

teoretiska ämnena. Lärarna i studien ifrågasatte om elever på yrkesförberedande linjer ska gå 
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efter samma läroplan som de eleverna som läser på studieförberedande linjer. Elever som läser på 

yrkesförberedande linjer, är ofta de eleverna som har dåligt självförtroende i skolan, elever som 

ofta har fått höra att skolan inte är något för dem och att de ska ut i arbetslivet direkt efter 

gymnasiet eftersom univeritet inte är något för dem. Även att det leder till arbete och vuxenlivet 

leder det också till att reproducera könsroller och klasskillnader.  

 

Forskning visar vidare att lärare får en mer jämställd syn på eleverna om de har fått utbildning i 

genus. Erdens (2009) studie handlar om huruvida en kurs i Gender equity in education kan 

medvetandegöra genusfrågor hos blivande lärare i Turkiet. Studien genomfördes med hjälp av 

Attitudes Toward Gender Roles Scale (AGRS), den högsta poängen var 100 och den lägsta 20. 

Frågorna var av typen ”Håller helt med” till ”håller inte alls med” i en femgradig skala. Frågorna 

var blandade mellan att vara formulerade som mer traditionella könsföreställningar, exempelvis: 

”Ett deltidsarbete passar en kvinna bättre än ett heltidsarbete” med en mer jämlik riktning: ”Det 

är inget fel med att en man gråter öppet inför andra människor”. De mer traditionella frågorna 

fick poängen 1 för ”Håller helt med” till 5 för ”Håller inte alls med” och de med mer jämlik 

riktning fick 5 poäng för ”Håller helt med” till 1 poäng för ”Håller inte alls med. Ju högre poäng, 

desto mer jämlikt tänk gällande genus har studenten. Både gruppen av studenter som läste kursen 

och de studenter som inte läste kursen började på nästan samma poäng, runt 65. Resultatet visar 

att de lärarstudenter som hade läst den 14 veckor långa kursen i jämlikhet ökade sin kunskap och 

hade anammat en mer jämlik riktning höjde sina poäng och medelvärdet hamnade på 78,12. 

Sstudenter som inte läste kursen hade inte ökat sin medvetenhet, utan stod kvar på nästan samma 

testpoäng. Detta går att koppla ihop med det Wahlgrens (2009) resultat där genuspedagogerna 

menar att det behövs ett aktivt arbete och utbildning för att inte falla in i ett tänk ”som man alltid 

har haft”.  De beskriver sitt arbete med sin egen genusmedvetenhet och hur det enkelt det är att 

falla tillbaka in i gamla mönster och värderingar. Detta mycket på grund av att de är ensamma i 

sitt arbete och det handlar mer om egenreflektion än att få diskutera och komma fram till 

lösningar tillsammans i ett arbetslag. Att inneha genusmedvetenhet i klassrummet innebär att 

lärare vet att könen tillskrivs normativa egenskaper, en lärare bör kunna se igenom detta och se 

eleven bakom den normativa beskrivningen. Vissa könsmönster används för att underlätta för 

läraren, istället för att fostra pojkarna till ett önskvärt beteende används flickor till att sitta mellan 

pratiga pojkar för att på så vis skapa lugn i klassrummet. Samma tendens ses vid grupparbeten 
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när flickor blir ansvariga för att grupparbetena blir gjorda eller för att strukturera upp dem, 

läraren belönar med beröm och på så vis reproduceras könsrollsmönster. Genuspedagogerna 

hävdar att när en lärare har blivit mer genusmedveten så förändras klassrumsklimatet, dels för att 

läraren själv ifrågasätter sina egna handlingar, hur litteratur och material är utformade, hur 

strukturer och maktförhållanden ser ut och hur interaktionen mellan elever samt mellan elever 

och lärare ser ut. Men också för att det är lärarens uppgift att skapa en medvetenhet hos eleverna 

och få dem att tänka kritiskt och reflektera över sitt eget och andras beteendemönster. Om till 

exempel pojkar istället fick lära sig att strukturera och ansvara för ett grupparbete skulle de 

troligen lära sig att ta ansvar för det, men också när det gäller att vara tyst i klassrummet eller 

räcka upp handen. Detta för att pojkar ska ha samma chans att lära sig skolans önskade beteende. 

Likt Erdens (2009) studie kommer även genuspedagogerna fram till att utbildningen gällande 

genus är central. Som det ser ut i Sverige idag är den inte tillräcklig för att skapa en jämlik skola. 

Genuspedagogerna (Wahlgren, 2009) menar att rektor, skolledning och kommun ofta anser att 

det räcker med att ge litteraturtips till de andra lärarna, trots att genuspedagogerna är till för 

handledning och utbildning. Detta gäller oavsett vilken kommun de tillhör. Lärarna på skolorna 

vill gärna inte bli handledda av en kollega, något som de tror enkelt skulle kunna ändras om 

direktiv kom från skolledning eller kommun. De poängterar också att skillnaden i pojkar och 

flickors betyg är en generalisering, alla flickor är inte duktiga i skolan. Därför skulle en punktlista 

med åtgärder (något de anser att skolan gärna vill använda sig av) endast gällande hur pojkar ska 

prestera bättre i skolan vara problematisk. Dessutom fungerar punktinsatser enbart för stunden 

och inte i det långa loppet, det behövs ett uppföljningsarbete samt åtgärder för hela skolgången, 

menar de. 

 

3.1.2 Det önskvärda beteendet  

Genuspedagogerna (Wahlgren, 2009) anser att det flera olika anledningar till varför det är viktigt 

att arbeta på ett genuspedagogiskt sätt för att uppnå jämlikhet i skolan. Dels för att det står i 

läroplanen att alla ska behandlas lika, både i kontext med att det ska vara jämställt mellan kvinnor 

och män samt mellan människor och grupper men också gällande demokratibegreppet med ökad 

tolerans för ett mångkulturellt samhälle. En av de mer centrala anledningarna är att lärarna bör ha 

en medvetenhet om hur skolans vardag påverkar flickor och pojkar. För att lärarna ska ha 

möjlighet att bli medvetna om hur flickor och pojkar behandlas och bemöts är kunskap om hur 
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köns- och maktmönster påverkar eleverna en central faktor. De menar att pojkar inte fostras till 

det skolan eller samhället efterfrågar. Problemet blir att om en pojke har ett önskvärt beteende så 

är han inte ”grabbig”, vilket inte alltid anses vara positivt när det gäller samspel med andra i 

skolan. Det önskvärda beteendet innefattar kompetens gällande; samspel, turtagning, kunna aktivt 

lyssna och delta i grupparbeten. Den maskulinitet som för pojkarna är en norm att uppfylla inte 

passar ihop med det skolan efterfrågar och på så vis blir betygen en konsekvens av den fostran 

som både samhället och skolan får genom genuskontraktet. Genuspedagogerna menar att när det 

kommer till själva bedömningen har flickor ett försprång eftersom pojkar inte har lärt sig den så 

kallade skolkoden. Lärare och andra i skolans personal har omedvetet uppfostrat pojkar och 

flickor på två olika sätt, trots att det enbart är det ena sättet som belönas.  

 

Downey och Vogt Yuan (2005) studerar också elevernas beteenden i klassrummet i relation till 

betyg, de kallar det ”in-class citizenship”. Resultat av hur elevernas beteende är baserat på hur 

lärarna har svarat på olika frågor, till exempel; Brukar denna student arbeta hårt? Hur ofta gör 

denna student sina läxor? Hur ofta är studenten uppmärksam på lektionerna? Resultatet visade att 

den största skillnaden mellan könen gällande in-class citenzenship var att lärarna konsekvent 

bedömde att flickor hade ett mer önskvärt beteende. Detta gällde båda de ämnen som testades 

(engelska och matematik), lärarna ansåg att flickor anstränger sig fyra gånger mer än pojkarna i 

klassrummet. Flickorna ansågs även vara fyra gånger lugnare i klassrummet än pojkar. 

Genuspedagogerna (Wahlgren, 2009) menar att det finns en antipluggkultur hos pojkar som inte 

finns hos flickor i samma utsträckning, detta beror på att det anses vara kvinnligt att studera och 

läsa böcker. Vilket går emot den norm som pojkar förväntas uppfylla gällande manlighet. Även 

att föräldrar, lärare och kompisar generellt ställer högre krav på en flicka i skolan har en påverkan 

på beteende. Pojkar upplevs i högre grad vilja ha ett arbete direkt efter gymnasiet och lägger ner 

mer energi på att göra ett gott intryck på sin praktik och få ett gott omdöme där än på vilka betyg 

de får. Alla dessa olika delar menar genuspedagogerna bidrar till flickor uppnår högre betyg än 

pojkar.  

 

3.2 Hemmet 

Det andra temat redogör resultat för de faktorer utanför skolan som kan påverka skillnaden i 

elevernas betyg i skolan, så som elevernas sociala bakgrund och intressen.  
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3.2.1 Social Bakgrund  

Den sociala klass som eleven tillhör spelar en stor roll i utbildningsvalet och när det kommer till 

social bakgrund är det ofta moderns utbildningsbakgrund som diskuteras när det gäller påverkan 

på elevernas utbildningsval. Men forskning visar att även faderns utbildningsbakgrund är central 

för vad eleven själv väljer för utbildning. Bland annat i Wahlgren (2009) visar resultatet att 

genuspedagogerna anser att allt som händer i samhället har en grund i klass och makt. Klass och 

makt påverkar hur eleverna beter sig i skolan, men också hur eleverna bemöts av lärare. När 

enbart mammans utbildningsbakgrund diskuteras gällande påverkan på elevernas utbildningsval, 

opponerar sig genuspedagogerna. De anser att även fadern för över yrkesval och intressen på sina 

barn, kanske mest sina söner och att då enbart analysera utbildningsval utifrån moderns bakgrund 

ger en felaktig bild av situationen. Dryler (1998) har i sin undersökning kommit fram till att 

faderns bakgrund har en påverkan och är en minst lika central faktor att ta hänsyn till som 

moderns utbildningsbakgrund och yrkesval. Resultatet visar att fader-son relationen har ett 

starkare samband av utbildningsval än moder-son relationen. När det gäller flickor spelar det 

däremot ingen roll, de kan lika väl ta efter modern som fadern.  

 

Sianou-Kyrgiou (2010) har också undersökt sambandet med faderns utbildningsbakgrund och 

yrkesval med utbildningsvalet studenterna har gjort. Resultatet visar att studenter med en fader 

från över- eller övremedelklassen väljer utbildningar som ger arbete med högre status och lön 

som bidrar till det symboliska kapitalet. De studenter som har en fader från en arbetarbakgrund 

väljer utbildningar som inte kräver lika höga betyg att komma in på, även om de har tillräckligt 

höga betyg för att komma in på de mer ansedda utbildningarna. De  väljer också oftare en 

utbildning som ger ett yrken som garanterar arbete, men inte lika hög lön. För studenterna som 

kommer från familjer med arbetarbakgrund spelar familjens ekonomi och var de bor en större roll 

i valet av var de ska utbilda sig. De väljer ofta en utbildning som ligger nära hemmet eftersom 

själva kostnaden blir lägre om de inte behöver flytta hemifrån, detta innebär att de som kommer 

från lägre klass behöver prioritera bort flera av universiteten på grund av ekonomiska skäl. Något 

de från en högre klass inte behöver göra. Studenterna från högre klass talar om deras val som 

något naturligt, med hänvisning till att föräldrarna har samma utbildning eller har gått på ett visst 

universitet, så valet faller sig "naturligt". I Sandells (2007) avhandling om gymnasieval och 

genus, redogörs för intervjuer med studie- och yrkesvägledare. Två av dem arbetar i en skola i en 
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akademikerstad och de andra två i en arbetarstad. Även de bekräftar att det finns en skillnad 

beroende på elevernas bakgrund.  Studievägledarna konstaterade att de elever vars föräldrar hade 

en högre utbildning undvek att välja ett yrkesförberedande program eftersom det inte ansågs ge 

särskilt hög status. Arbetade däremot föräldrarna inom vården, som mekaniker eller elektriker var 

en yrkesförberedande utbildning av högre prioritet. En av studievägledarna som arbetar i en 

akademikerstad har tidigare arbetat på en skola i en bruksort och poängterar att det är en stor 

skillnad mellan skolorna. I bruksorten hade de flesta föräldrarna en lägre utbildning och där var 

det ingen av eleverna som ville bli läkare.  I många fall spelar den sociala bakgrunden en större 

roll i val av utbildning än vilket kön eleven har. Även genuspedagoger (Wahlgren, 2009) har 

noterat att det går fler elever på studieförberedande linjerna vars föräldrar har en akademisk 

bakgrund och på de yrkesförberedande linjerna går elever vars föräldrar har en arbetarbakgrund. 

Drylers (1998) studie visar att social selektion till högre utbildning sker i och med att det går att 

finna samband mellan vilken uppväxt en individ har fått med vilken utbildningsväg denne väljer 

att gå. Det handlar inte enbart om själva utbildningsvägen utan också om vilken kultur individen 

får med sig hemifrån, som till exempel om eleven kommer från ett studieovant hem eller inte. På 

detta vis reproduceras klasskillnaderna i samhället. 

 

3.2.2 Intressen  

På det hela sammantaget går ett mönster att urskilja, eleverna väljer  i första hand en utbildning 

efter vilken socialbakgrund de har, därefter kommer de mer könssteroetypiska valen. I sin 

avhandling redovisar Sandell (2007) intervjuer med niondeklassare som gjordes i samband 

gymnasievalet. Eleverna reflekterar över varför flickor och pojkar väljer olika utbildningar. 

Eleverna menar att deras val av gymnasieutbildning är styrd av vilka intressen de har, intressena 

skiljer sig dock åt beroende på vilket kön de tillhör. Flickorna och pojkarna har en slags 

konsensus när det gäller intressen; pojkar gillar att bygga och är intresserade av elektronik, 

flickor gillar att ta hand om andra människor. De hänvisar till att flickor kanske aldrig har fått 

följa med fadern och bygga och har därför inte kunnat utveckla något intresse i det. Vissa saker är 

till för pojkar och vissa är till för flickor helt enkelt, menar de. Även Downey och Vogt Yuan 

(2005) har studerat pojkar och flickors olika fritidsintressen och hur det kan påverka betyg i 

matematik och engelska (dessa elevers huvudspråk). Resultatet visar att pojkar spenderar mer 
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fritid på sådana aktiviteter som Downey och Vogt Yuan anser gynna matematikkunskaper, så 

som att fler pojkar har en egen dator hemma som används i fritidssyfte (spela spel) men även att 

pojkar använder datorn i större utsträckning för skolarbete än vad flickor gör. Pojkar besöker 

också vetenskapliga mässor oftare. Flickor använder sin fritid i högre utsträckning än pojkar till 

att läsa böcker, gå till biblioteket och har oftrare någon form av fritidsaktivitet som innefattar 

dans och/eller musik vilket gynnar dem i läsning, språk och ordförståelse. Jakobssons (2000) 

avhandling redogör också för att flickor tar med sig och pratar om skolan/studerar på fritiden i 

högre utsträckning än vad pojkar gör. Själva inlärningen för flickor sträcker sig utanför 

klassrumskontexten, något som skulle kunna bidra till djupare kognitiv bearbetning av 

kursinnehållet. Forskningen visar att valet mellan att gå en yrkesförberedande eller en 

studieförberedande linje generellt är kopplat till vilken social bakgrund eleven har. Därefter väljs 

program eller ämnen efter mer könsstereotypa val som är kopplade till intressen, en flicka med 

arbetarbakgrund väljer exempelvis att gå barn- och fritidsprogrammet eller omvårdnad medan en 

pojke väljer bygg eller fordon. En flicka från en högre klass väljer ofta samhällsprogrammet, 

eftersom det finns en föreställning att flickor inte är lika bra på matematik och naturvetenskap 

som pojkar. Pojkar väljer oftare naturvetenskapliga programmet, men är de skoltrötta och inte 

studiemotiverade väljer de samhällsprogrammet.  

 

 

3.3 Hjärnan 

I det tredje och sista temat redogörs resultatet för hjärnan och de eventuella skillnader som finns 

mellan könen. Detta undersöks av forskarna med hjälp av olika IQ-tester men också genom att 

undersöka det kognitiva i form av inlärning och motivation hos eleverna. De flesta av IQ-testen 

och test gällande förmågor som handlar om läsning, räkning, innehav av slutledningsförmåga 

samt kunnighet i språk, kommer fram till liknande resultat. Pojkar är bättre på att räkna och bättre 

när det kommer till slutledningsförmåga, det vill säga kvantitativa förmågor. Flickor är bättre på 

att läsa och språk, verbala förmågor.  

 

Flores-Mendoza med flera. (2013) studie visar att flickor är bättre på testerna gällande språk och 

läsning medan pojkar får bättre resultat på den kvantitativa förmågan. Men också att rent 

generellt  så presterar flickor i yngre åldrar bättre än pojkar. Däremot när det kommer till elever i 
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högre åldrar presterade pojkar bättre än flickor. Detta menar Flores-Mendoza går att koppla till 

att flickor mognar tidigare än pojkar. Men sedan i vuxen ålder går pojkarna om och får högre 

poäng på IQ-tester. Preiss med flera. (2013) resultat visar också att flickor skriver och läser 

bättre, och pojkar visade bättre resultat i slutledningsförmåga. Men att det inte har någonting med 

könsskillnader i själva tänkandet att göra. Resultatet i studien  indikerar alltså inte på att det ena 

eller andra könet skulle vara intelligentare, utan att flickor och pojkar tänker på olika sätt. 

Rosander & Bäckström (2012) noterar att elever med högst betyg är de som har högst IQ. Därför 

testades intelligens och personlighet med olika tester. Även Rosander & Bäckström kommer fram 

till att skillnaden mellan könen i så fall handlar om hur de hanterar det de har lärt sig. Flickor 

med högt IQ vill koppla den nya kunskapen med gammal, eller kunna relatera till något som har 

hänt i deras liv för att uppnå en djupare förståelse. Pojkar med högt IQ vill å sin sida studera 

själva ämnet, tänka på frågorna runt omkring ämnet. Likt övrig forskning kommer även Strand 

med flera (2006) fram till att flickor generellt får ett högre resultat än pojkar gällande kognitiva 

tester. Testresultaten visade samma som ovan nämnt; flickor presterade bättre på de verbala 

testerna medan pojkar presterade bättre på de kvantitativa delarna. De poängterar att resultatet 

enbart går att tolka generellt, pojkar finns med bland de som presterar bäst men också i den grupp 

som presterar sämst, flickor tenderar att ligga i mitten och i topp. Som konsekvens leder detta till 

att pojkar generellt presterar sämre, därav menar de att det är onödigt och riskfullt att sätta en 

etikett på pojkar, som grupp, som lågpresterande eftersom de inte är det.  

 

Moés (2012) resultat ifrågasätter dessa tester helt. Studien visar att resultatet av denna typ av 

tester är beroende av vilken information testpersonerna får. Får testpersonerna information innan 

testet ska genomföras att det beror på genetiska skillnader, att de har tidspress eller att det ena 

eller andra könet presterar bättre så blir det en skillnad på utgången av testet. Det som visade sig 

påverka resultatet mest, på ett negativt sätt, var om testpersonerna fick höra att det fanns 

genetiska skillnader. Fick testpersonerna den informationen presterade de sämre, oavsett vilket 

kön de tillhörde. 

 

3.3.1 Inlärning och motivation  

Utöver IQ-tester och inom vilka områden det ena eller andra könet presterar bättre finns det 

forskning om hur motivation och inlärning kan påverka prestationer i skolan. Forskning visar att 
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få elever tror att deras prestationer är sammankopplade med att de har ansträngt sig, utan det 

handlar mer om förmåga. Hakan & Münire (2012) resultat visar att det skiljer sig i både ämnesval 

och mellan könen när det kommer till tron att lärande handlar om ansträngning eller förmåga. 

Flickor har större tendenser till att tro att det har med deras personliga förmåga att göra snarare än 

ansträngning Elever som läser en samhällssvetenskapliginriktning har större tilltro till att den 

egna ansträngningen är centralt för studieresultatet. Medan de som går en 

naturvetenskapliginrikting anser att om de inte presterar bra har det med deras egen förmåga att 

göra. Forskning som handlar om inlärningsstrategier visar att flickor och pojkar inte använder sig 

av samma inlärningsstrategier och inte heller i lika stor utsträckning. I Jakobssons (2000) studie 

får eleverna redogöra för hur de förbereder sig inför ett prov. Pojkarna är medvetna om att 

flickorna i klassen studerar annorlunda till prov än vad de själva gör, de poängterar att flickorna 

är mer ambitiösa och att de får bättre betyg. Pojkarna anser att de kommer långt genom att bara 

gå en bra utbildning eftersom det bland annat ger kontakter för framtida yrke, betyg är därför inte 

alltid det mest viktiga. Pojkarnas strategi är att läsa och repetera det som står i läroboken. 

Flickorna läser, antecknar, stryker under och därefter repeterar boken och eller/anteckningarna i 

högre utsträckning än vad pojkarna gör. Jakobssons studie visar även att flickor förklarar att 

anledningen att det presterar bra i ett ämne som psykologi är för att de är bra på att ta hand om 

människor, de förklarar framgången med förmåga och inte egen prestation. Om flickor presterar 

sämre i något ämne är de mer benägna att lägga över ansvaret på lärarens roll än vad pojkar gör. 

Läraren har i dessa fall inte visat tillräckligt mycket uppmärksamhet, uppmuntran eller kan inte 

sitt ämne tillräckligt bra. Studien visade också att eleverna, oavsett kön, inte trodde att 

prestationen i skolan enbart var sammankopplad med egen ned lagd tid, utan också med förmåga 

eller intresse även om det tenderar att vara fler flickor som tror att den egna förmågan spelar in. 

Pojkar anser att om det går dåligt för dem så är det för att de helt enkelt inte är intresserade av 

ämnet.  

 

Även Kelklik och E. Kelklik (2012) redogör för att flickor och pojkar inte använder sig av samma 

inlärningsstrategier. Den största skillnaden när det kommer till inlärningsstrategier hade med 

vilken årskurs eleverna gick (ålder) och vilket kön eleverna hade. Åldern är beroende  av hur 

länge eleverna befunnit sig i utbildningssystemet. Men oavsett ålder hade flickor bättre på de nio 
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faktorer som testades och handlade om strategier; repetition, organisation, bearbetning, 

metakognition (vara medveten om sin egentankeprocess), fråga om hjälp, nedlagd tid och en 

medvetenhet när de väljer var de ska att sitta och studerar.  

 

I Jakobsson (2010) resultat går det urskilja en skillnad mellan könen när det kommer till inre och 

yttre prestationsmotiv. Flickorna har oftare starkare inre prestationsmotiv, de blir besvikna på sig 

själva om de inte gör sitt bästa. Den yttre motivationen är alltså starkare hos flickor, att visa andra 

att de kan och att inte misslyckas. Detta är något även Rosander & Bäckstöm (2012) har 

observerat i deras resultat; den yttre motivationen för att lyckas akademiskt för flickor ligger i 

rädsla att misslyckas. Dessa flickor var också de med högst betyg. Tvärtom var det för pojkarna i 

studien, de pojkar som hade djupare motivation hade bättre betyg. Att flickor tar det mer 

personligt när det går sämre är något som även Dabbagh och Khajehpour (2011) studie visar. 

Flickor visar mer ”internal locus of control”. Detta menas att individen tror att dennes lycka eller 

misslyckande är ett resultat av det egna beteendet. Även denna studie visar att pojkar inte 

använder sig av lika många inlärningsstrategier som flickor gör. Virtanen & Nevgi (2010) studie 

visar att flickor som läser ekonomi har mer prestationsångest än pojkar inom samma institution.. 

Flickor som läser beteendevetenskap och naturvetenskap använder sig mest av eftertänksamhet 

när det kommer till inlärningsstrategier. Resultatet visade också att pojkar som läser 

beteendevetenskap är den grupp av alla pojkar som använder sig mest av eftertänksamhet, 

planering, övervakning och kontroll samt reaktion och reflektion. Pojkar som läser biokemi, 

teknologi och naturvetenskap är de som använder sig minst av de undersökta 

inlärningstrategierna. Virtanen & Nevgi (2010) visar att detta kan bero på intresse. Det vill säga 

att de pojkar som valt beteendevetenskap, vilket går emot könstraditionen, har varit säkra på sitt 

utbildningsval och är mer motiverade än de pojkar som valt en utbildning för att de "bör" välja 

den istället för att basera sitt val på intresse. När en jämförelse mellan institutionerna gjordes 

noterades att de som läste biokemi , teknologi och  medicin, oavsett kön, var de som inte använde 

sig av särskilt många inlärningsstrategier. Detta innebär att själva ämnet är den stora skillnaden 

gällande användandet av inlärningsstrategier, inte kön.  Enkätundersökningen (BASK) som 

Jakobsson (2000) utgår ifrån visar att de elever som har högst betyg är också de som vill veta 

mest, kunna mest och inte enbart få bra resultat på prov och när elever själva ska rangordna vad 
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de är bra på väljer de ofta ämnen som är könsstereotypiska, flickor väljer svenska och pojkar 

idrott och hälsa trots att de har lika bra betyg i andra ämnen. 
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4. Teori 

I teorikapitlet kommer tre olika angripsvinklar att presenteras; Genusteori, Utbildningspsykologi 

och Den dolda läroplanen. Genusteorin och utbildningspsykologin har två helt olika perspektiv på 

könsskillnader. Den ena menar att de inte existerar medan den andra menar att det är en 

självklarhet att skillnader finns. Begreppet Den dolda läroplanen används för att kunna 

problematisera osynliga förväntningar samt påverkan av den den sociala bakgrunden. Det är 

R.W. Connell och Hirdman med genusteori, utbildningspsykologi är hämtad från Illeris, där 

hjärnans funktion och skillnader mellan könen berörs och slutligen Broady och Bourdieu som 

behandlar kulturellt kapital, social bakgrund och den dolda läroplanen. 

 

4.1 Genusteori 

Genusteori är något som används för att undersöka vilken roll genus och könsroller har i 

samhället och hur dessa kan tänkas påverka individen. Connell (2008) förklarar könsroller med 

att det finns en allmän uppfattning och förväntning som är knuten till orden kvinna och man. Det 

gör att en individ anammar ett beteende som förväntas av denne beroende på kön. Våra 

könsroller lär vi oss i gemenskap med andra, det vill säga i en social kontext. Connell poängterar 

att könsskillnader och könsroller inte är samma sak, det finns inga reella könsskillnader utan det 

är själva talet om om dem som skapar dem. Eftersom könsrollerna fungerar som en norm och 

skapas i en social kontext går de att förändra. Familj, massmedia och skola ges som exempel på 

institutioner som är en stor del i skapandet av normer och roller och kan därför också vara med 

att påverka förändringen av dem. Connell menar att psykologer gärna testar allt om går att mäta 

för att hitta skillnader mellan könen. Dessa skillnader är ofta mycket små eller icke-existerande, 

utan det är i de sociala situationerna skillnader dyker upp, till exempel vem som tjänar mest eller 

vem ska ta hand om barnen. Connell (2009) menar därför att använda förklaringen att det skulle 

finnas en skillnad mellan könen som grundar sig på att det finns naturliga, biologiska skillnader 

blir problematisk och ger en felaktig bild. En konsekvens av att förklara sociala skillnader med 

biologiska faktorer kan te sig på följande sätt; män får bättre arbeten för att de har mer testosteron 

och kan därför vara aggressivare på arbetsmarknaden än vad kvinnor kan, män är snabbare, 

starkare, mer tekniskt lagda än vad kvinnor är och kvinnor är mer omhändertagande än vad män, 

kvinnor använder sin intuition medan män är mer rationella. Detta skulle i så fall innebära att 
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kvinnor ska arbeta inom omsorg, något män inte kan och kvinnor ska i sin tur inte befinna sig på 

de manliga arenorna gällande teknik eller chefspositioner. Att ge individer egenskaper utifrån 

vilket kön de har, så kallad dikotomi (vilket de gärna gör inom populärpsykologin anser Connell), 

gör det komplicerat ändra strukturer och könsrollerna. Är detta naturliga skillnader, går det inte 

att ändra. Västerländsk kultur, ända 1800-talet, har haft denna syn på könen, kvinnor hade inte 

rösträtt och fick inte studera på universitet eftersom kvinnan hade ett svagare intellekt och var 

mer lättpåverkade. Idag får kvinnor både rösta och läsa på universitet, men dikotomin finns kvar. 

Idag kan den ta skepnad av att kvinnor borde bli chefer eftersom de har mycket empati och är 

duktiga på relationer, något män alltså inte är. Men vanligare är att dikotomin är till männens 

fördel, kvinnor kan inte bli chefer, företagsledare eller sitta i beslutsorgan eftersom de inte är 

tillräckligt aggressiva. Hirdman (2003) kallar denna dikotomi för genuskontrakt. Genuskontraktet 

innebär att kvinnan bör vara på ett sätt och mannen bör vara på ett annat sätt med alla till 

tillskrivna egenskaper och intressen det innebär. Kvinnan är det underordnade könet och mannen 

är norm, talas det om jämförelser mellan könen är det alltid mannen norm och kvinnan den 

avvikande. Genusteoretiker vill ändra denna syn om de naturliga skillnaderna och istället 

fokusera på att ändra könsrollerna som skapar könsskillnader.  

 

Connell (2009) diskuterar även IQ-tester utifrån ett genusperspektiv. Ofta visar testerna ingen 

skillnad eller en mycket liten skillnad. Men det är inte de resultaten som hamnar i faktaböcker 

utan det gör de skillnader man funnit i verbal förmåga, matematiska förmåga och aggressivitet. 

Detta menar Connell är komplicerat av flera anledningar, bland annat att studierna inte har använt 

sig av samma tester eller mått. Testerna omvandlas till en gemensam skala för att kunna jämföra 

resultat internationellt. Detta är en konsekvens av metaanayls; det går helt enkelt att få fram en 

effektstorlek, detta trots att könsskillnaderna inte var signifikanta i grundundersökningen. 

Connell ställer sig frågande till vad denna effekt innebär och att skillnader som hittats faktiskt 

inte existerar. Det Connell anser att det enda vi kan använda dessa tester till är att se psykologiska 

genusskillnader som är bildade i vår sociala omvärld. Men menar att det finns ingenting som talar 

för någon högre intelligens hos någon av könen.  
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4.2 Utbildningspsykologi 

Gällande utbildningspsykologin valdes en bok ut som används på lärarutbildningen på 

Linköpings Universitet. Den enda boken som hade en egen rubrik gällande lärande och kön. 

Författaren Illeris (2007) skriver om könsskillnader och lärande och menar att detta går att 

angripa från tre olika nivåer, fysiologisk, psykologisk och sociologisk. På en fysiologisk nivå, det 

som ibland kallas för naturliga eller biologiska skillnader, används bland annat argumentet att 

skillnader som uppstår i prestationer ofta beror på att flickor utvecklas och mognar tidigare än 

pojkar. Denna mognad är dock något som sker kroppsligt och det är svårt att säga hur mycket det 

skulle kunna påverka lärandet. Sedan finns det skillnader som handlar om könsskillnader på 

hjärnfysiologisk nivå. Som att män till exempel har en större hjärna och fler hjärnceller, men 

detta går inte heller säga om det egentligen påverkar lärandet. Illeris påpekar att det skulle vara 

märkligt om det inte skulle förekomma skillnader mellan könen eftersom det gör det gällande 

andra djur, vi har olika funktioner på olika områden (Vilka dessa är står tyvärr inte). Sedan finns 

det områden inom hjärnfysiologin som behandlar mer specifika skillnader mellan könen. Som att 

anledningen till att flickor är bättre på att läsa och skriva skulle kunna bero på att språkcentrat, 

placerat i vänster hjärnhalva, är mer utvecklat hos flickor. Att pojkar presterar bättre gällande till 

exempel slutledningsförmåga och matematik skulle kunna beror på att den högra hjärnhalvan är 

mer utvecklad än hos flickor. Dock visar nyare forskning, enligt Illeris, att det inte är riktigt så 

enkelt eftersom språkcentrat inte har en fast punkt i hjärnan. Kvinnor har språkcentrat i båda 

delar av hjärnan, och män har trängt undan språkliga funktioner till den vänstra. Förbindelsen 

mellan hjärnhalvorna är högre hos kvinnor, medan män har en högre förbindelse mellan de bakre 

och främre områdena. Detta skulle kunna vara den största skillnaden mellan könen, hur hjärnan 

integrerar olika med olika delar. Detta är dock inte heller någon lag utan mer genomsnittliga 

förhållanden som inte alls behöver gälla på individnivå. Illeris använder sig av hjärnforskarna 

Goldberg (2005) och Baron-Cohen (2004), båda två talar hela tiden om att det handlar om 

generaliseringar, men i deras forskning har de hittat saker som tyder på att det skulle finnas 

skillnader mellan könen. Goldberg (2005) menar att det finns en skillnad i den kognitiva stilen 

mellan könen, kvinnor är inte beroende av kontexten i lärandet utan kan fatta beslut på generella 

uppfattningar medan män är kontextberoende och fattar beslut utefter den aktuella situationen. 

Givetvis är detta också en generalisering och mer tal om tendenser eftersom både män och 

kvinnor är kapabla att ta beslut på båda sätt. Baron-Cohen (2004) går ytterligare ett steg längre i 
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sin generalisering och menar att kvinnors hjärna är övervägande programerad till empati och 

männens hjärna för förståelse och systemkonstruktion.  

 

Den psykologiska nivån utgår både från de biologiska skillnaderna och de socialt konstruerade 

skillnaderna. Illeris (2007) använder psykologen Chodorow för att förklara könsskillnader ur det 

psykologiska perspektivet. Redan när barnen är små skapas könsskillnader, dessa är beroende av 

att den första separationen vilken nästan alltid är med modern eller med någon annan närstående 

kvinna. Pojkens könsidentitet skapas genom erfarenhet av skillnad och för flickor är det likhet. 

Denna skillnad präglar barnen och de fortsätter att öva på sina könsroller, därför leker ofta små 

barn könsuppdelat. I puberteten kommer sexualiteten och viljan att skapa sig en identitet och 

därigenom skapas vuxna könsroller. Att könens utvecklingsväg fungerar på detta sätt, i 

kombination med samhällets indirekta påverkningar får konsekvenser för könen både 

kunskapsmässigt och känslomässigt. 

 

Det sociologiska perspektivet studerar de skillnader som uppstår i samhället, i det kulturella, när 

det gäller lärandet, beteendet eller medvetandet. Denna del går in i genusteorin, för att undvika 

upprepning se underrubriken ovan.  

 

Sammanfattningsvis menar Illeris (2007) att det inte finns några unika könsskillnader i 

utbildningssammanhang. De skillnader man kan se finns överallt i samhället. Om en förändring 

ska ske så räcker det inte med att förändra strukturerna i skolan, även synen och tanken gällande 

kön behöver nå en slags konsensus och strukturerna behöver ändras på en samhällelig nivå. 

 

4.3 Den dolda läroplanen 

Broady är en svensk utbildningssociolog och professor i pedagogik vars teori grundar sig på 

Bourdieu. Han var också med och startade upp den pedagogiska tidsskriften Krut. Broady (1985) 

menar att det finns moment i skolan som är dolda men som eleverna ändå blir bedömda på. Till 

exempel högstadielärare svenska som lär ut grammatik i en klass under tre år, lär under dess år 

ofta ut ungefär samma sak, på samma sätt. De elever som inte kan ta till sig grammatiken och 

dess abstrakta sätt att tänka bedöms automatiskt som att inte vara lika begåvade i svenska som de 

elever som förstår. Broady (2007) skriver att sedan han skrev om den dolda läroplanen första 
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gången har det hänt mycket i skolans värld. Det har uppkommit många friskolor, de kommunala 

skolorna profilerar sig och flickor i skolan är de som presterar bäst inom snart alla ämnen. Broady 

menar att det inte längre går att diskutera utifrån en dold läroplan, utan flera. Detta eftersom 

skolorna idag är av så olika karaktär, det går inte att jämföra en förortsskola med en rik elitskola. 

Han poängterar även att vi är på väg mot att det är viktigare var du har utbildat dig snarare än till 

vad. Innebörden i allt detta är att det endast är överklassen som har möjlighet att ge sina barn 

specialdesignade utbildningar rent ekonomiskt och kulturellt.  

 

Bourdieu & Passeron (2008) menar att det kulturella kapitalet har en stor inverkan på hur det går 

för eleverna i skolan och att det sker en selektion i utbildningssystemet som bland annat är 

påverkat av språkets betydelse. Elever från en arbetarbakgrund besitter inte samma språkliga 

förmåga som elever med en överklass- eller övre medelklassbakgrund. Detta i sig blir 

problematiskt eftersom skolan och varje enskild nivå i utbildningssystemet värderar den språkliga 

förmågan högt. Bourdieu & Passeron hävdar att dessa förmågor är något som eleven får med sig 

hemifrån, de har olika vokabulär, ordförråd och förmåga gällande strukturering av resonemang 

beroende på hur familjen talar hemma och detta är beroende av den sociala bakgrunden. Broady 

(2007) lyfter även problematiken med att de som idag väljer att utbilda sig till lärare ofta inte är 

de som har en högre social bakgrund, studenterna är inte heller de som har de bästa betygen. Som 

en konsekvens av detta har lärare som yrkesgrupp har åkt ned i den sociala hierarkin. Broady 

menar att detta kommer synas rent språkligt när lärare skriver mejl eller brev hem till föräldrarna,  

detta gör att föräldrarna i överklassen och övre medelklassen kommer söka andra skolor till sina 

barn för att de önskar att få en mer kompetent lärare. Det är i detta skede som den dolda 

läroplanen delar på sig och blir flera olika dolda läroplaner. Broady ser också att det är 

komplicerat att eleverna ses som kunder som ska gå in i skolan och hämta ut den kunskap de vill 

ha för att utöka sina karriärmöjligheter, den examen de vill ha eller anförskaffa sig den personliga 

utvecklingen som önskas. Individualismen ses till en viss del som problematisk eftersom läraren i 

detta avseende måste komma in i varje elevs personliga svär vilket innebär att läraren ska veta 

veta allt om varje elevs hemförhållande, kamratkrets och andra eventuella problem och därefter 

lägga upp en undervisning som passar samtliga elever. Elever förväntas dessutom blotta sig, 

vilket alla inte vill. För de elever som inte vill inte blotta sig blir det svårare för att stiga i den 

sociala hierarkin eftersom lärare enbart ska utgå från det eleven redan kan vid inlärning. Att 
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elever förväntas ta ansvar för sitt eget lärande och sätt upp egna mål ställer sig Broady kritisk till 

eftersom ansvaret över utbildningen faller på eleven, en individ som inte har koll på 

utbildningssystemet än eftersom eleven befinner sig mitt inne i det. Detta leder till att de elever 

vars föräldrar som har en mer studievan bakgrund får ett försprång i detta system.  

Broady (2007) avslutar sina tankar om den dolda läroplanen;  

Den dolda läroplanen, eller om man så vill de dolda läroplanerna, 

kamoufleras än mer när det mesta som händer i skolan utmålas som styrt 

av individers – lärares, elevers och föräldrars – fria val. Att 

uppmärksamma  allt det som människor inte väljer utan tilldelas är minst 

lika viktigt idag som för trettio år sedan. (Broady, 2007:12, i Krut nr. 127) 

 

Detta kopplat med Bourdieu & Passerons (2008) tankar om selektion i utbildningssytemet 

innebär det att alla som är med i utbildningssystemet påverkas mer av de dolda läroplanerna än 

vad vi är medvetna om.  Eleverna har olika förutsättningar beroende på deras sociala bakgrund. 

De elever som har föräldrar med en akademiskbakgrund och är mer insatta i utbildningssystemet 

i kombination med lärare som har en föreställning om vad som är ett önskvärt beteende eller inte, 

påverkas inte i lika hög grad av de negativa effekterna av en dold läroplan som de elever som inte 

har den bakgrunden. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av teorin att analysera de faktorer till betygsskillnader som 

var funna i resultatet. Analysen kommer presenteras under samma slags teman som resultatet, där 

teorierna stöttar, förklarar och problematiserar resultatet tillsammans med egna tankar och 

erfarenheter av skolan. 

 

5.1 Skolans värld 

Utifrån genusteori med Connell (2008) innebär det att könsskillnader inte existerar utan att det 

handlar om inlärda könsroller med en innefattande dikotomi. Detta kan te sig när lärare, redan 

från start, har en föreställning om att klassen vi ska undervisa i inte kommer kunna prestera på en 

högre nivå. En konsekvens blir att inte enbart förväntningarna på klassen sänks utan även också 

rimligen nivån på undervisningen. Detta resulterar i en självuppfyllande profetia, vi tror inte på 

eleverna och ger dem inte en chans att visa vad de går för, eleverna märker att kraven inte är 

särskilt höga och presterar därefter. Korps (2011) studie gällande kulturellt betingad intelligens 

samt lärare och skolans roll att reproducera både köns- och klasskillnader är inte helt främmande 

för mig som lärarstudent. Jag har själv i undervisning på universitetet fått höra att om och när vi 

ska bedriva svenskundervisning i en fordonsklass så kommer vi inte ha möjlighet att ställa lika 

höga krav på ”fordonsgrabbarna”, eftersom de inte är intresserade av ämnet svenska. De vill inte 

heller läsa andra teoretiska ämnen, och vi bör koppla allt i de teoretiska ämnena till 

fordonsrelaterade saker så de kan klara av kurserna. Intressant nog fick vi inte höra att samma sak 

gällde till exempel Barn- och fritidsprogrammet. Likt Korps (2011) studie går det att ställande sig 

frågande till hur detta påverkar elever, när lärare redan har bestämt vad eleverna kan klara av och 

inte. Detta oavsett om det gäller elever som har presterat bra under hela skolgången, eller om det 

gäller elever som inte har gjort det och har sämre självförtroende när det kommer till teoretiska 

ämnen. Resultatet visar att skolan är en del i reproduktionen av könsroller eftersom skolan 

tillskriver elever dessa normativa egenskaper. Som att fordonselever inte tycker om svenska och 

de har inget intresse i att lära sig något annat än just fordonsrelaterade saker. För att få bort denna 

dikotomi, detta genuskontrakt, där lärare tillskriver elever normativa egenskaper utifrån kön så 

visar även resultatet att lärare behöver mer utbildning i ämnet genus. Detta bidrar till en ökad 

medvetenhet och kunskap i de val läraren står inför. Genuspedagogerna (Wahlgren, 2009) menar 
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att det är svårt att ständigt vara genusmedveten och att det är lätt att falla in i gamla mönster, 

särskilt om inte kollegorna är insatta eller intresserade av genus eftersom att arbetet mot en 

jämställd skola blir ganska ensamt. Med utbildning kan vi lärare lättare tänka igenom vad vi 

säger, vilka förväntningar vi har på eleverna och varför vi har dem. Kön skapas i ett socialt 

sammanhang och utbildning skulle även underlätta arbetet med att öka elevernas 

genusmedvetenhet. 

 

5.1.1 Det önskvärda beteendet som inte alla uppvisar  

Broady menar att skolan bedömer elever på saker som är dolda för dem, vilket exempelvis 

innebär beteenden. Broady talade från början (1985) om en dold läroplan, idag (2007) menar han 

att det finns fler. Det finns en skillnad mellan en förortsskola och en skola inne stan gällande vad 

lärarna förväntar sig beteendemässigt av eleverna. Bourdieu & Passeron (2008) menar att den 

språkliga kunskapen också är något som ingår i den dolda läroplanen, hur eleverna talar och för 

sig har alltså blivit ett bedömningsmoment. Både beteende och språket är beroende av vilken 

social bakgrund eleverna har och det i sin tur är en avgörande faktor gällande vilken skola de 

hamnar de på och vilken dold läroplan eleverna utsätts för. Resultatet visar även att skolan 

uppfostrar flickor och pojkar till olika beteenden, att det finns en slags dold läroplan genom att 

skolan har en uppfattning om vad ett önskvärt beteende är. Detta önskade beteende är något 

skolan är med och uppfostrar eleverna till, dock inte pojkar lika mycket som flickor. Jag kopplar 

detta till könsroller, om jag som lärare anser att en elev inte uppför sig på ett sätt som är 

godtagbart, men förklarar bort med elevens grabbighet gör jag denna ingen tjänst. Jag tror att vi 

lärare har en enormt viktig roll även i detta fall att vara medvetna om de dolda läroplanerna för 

att kunna uppfylla den skrivna, synliga läroplanen. Alla skolor ska vara lika, men de flesta med 

mig vet att det skiljer sig enormt mycket beroende på vilken skola vi har utfört praktik eller 

arbetat på. Det kan gälla språket eleverna har men också ”tjatmoment” så som att lägga undan 

mobiltelefoner, ha med sig rätt material till lektionen samt att komma i tid. Ur ett fysiologiskt 

perspektiv, där pojkars hjärnhalvor är utformade på ett sådant vis att de har lättare för att dra 

logiska slutsatser och att räkna, finner jag ingen förklaring till fordonspojkarnas situation. Pojkar 

på yrkesförberedande program borde i så fall fortfarande vara duktiga på matematik och tycka att 

det är roligt. Resultatet visar också att pojkar inte lägger lika stor vikt vid betygen, de vill hellre 

ha ett arbete och komma ut på arbetsmarknaden. Vilket stämmer bra överens med den statistik 
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som SKL sammanställt. Alla elever hade lika stor procentuell sysselsättning, flickor studerade 

dock i högre utsträckning medan pojkar arbetade. Detta skulle kunna förklaras med att eleverna 

är bundna till dikotomin, idag är skolan en kvinnlig arena och eftersom mannen är norm, kan inte 

skolan vara intressant. Elevers beteende är knutet till vad som anses kvinnligt och vad som anses 

vara manligt.   

 

5.2 Hemmet som faktor 

Det som väger absolut tyngst gällande yrkes- och utbildningsval är vilken social bakgrund elever 

innehar. Det är större sannolikhet att finna elever från en högre klass, i synnerhet från 

tjänstemannahem, på universitetet men även på de teoretiska linjerna på gymnasiet. Detta är en 

del av klassreproduktionen. Broady (2007) anser att det är en del av den dolda läroplanen, i takt 

med att lärarnas status har sänkts och en ökad privatisering av skolor har skett får föräldrarna en 

allt större roll i utbildningssystemet. Det är ofta föräldrar med en högre klasstillhörighet som 

väljer att byta skola till sina barn för att få en så optimal och ”rätt” utbildning som möjligt. Det 

gör att elever från studieovana hem inte kan få samma hjälp av sina föräldrar att skapa sig den 

rätta utbildningen som krävs för att klättra på den sociala stegen. Detta är något som syns tydligt i 

resultatet när vikten av båda föräldrarnas utbildningsbakgrund vägs in. Ett symboliskt kapital är 

centralt, oavsett social bakgrund, men detta symboliska kapital ser olika ut beroende på 

bakgrund. Är det en elev med en högre klassbakgrund är en fin utbildning värd mycket, oavsett 

om denne vill gå den eller inte, så gör eleven ofta det. För en elev från en arbetarbakgrund är 

yrkesutbildningen mer värt i symbolistiskt kapital eftersom det är högre status att arbeta med 

kroppen. Det gör att även om eleven är mycket duktig i skolan och har kapacitet att studera på 

högre nivå, så väljer eleven att inte göra det utan ser en större vinst i att börja arbeta. Broady 

poängterar dessutom att Sverige börjar gå mot ett sytem där skolans namn och status väger tyngre 

än själva utbildningen. Även detta är något som gynnar elever från högre klass eftersom 

föräldrarna har en större insikt i vilken skola som är mest meriterande. På detta vis reproduceras 

klasskillnaderna i samhället ytterligare. 

   

Resultatet bekräftar att det som spelar störst roll i valet till utbildning, vilka ämnen elever väljer 

att läsa och vilka betyg de får är det i första hand den sociala bakgrunden som påverkar. 

Forskningen visar att det sker en social selektion till de högre utbildningarna och de flesta av 
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elever som går studieförberedande program på gymnasiet är de elever vars föräldrar som har en 

akademisk bakgrund. Broady poängterar i sin text att illusionen om att det fria valet som lärare, 

elever och föräldrar har idag i och med privatiseringar och det fria skolvalet, är en illusion. Vi 

tilldelas lika mycket idag som för trettio år sedan, gällande vilken roll eleven tilldelas i skolan 

utifrån bedömning av beteenden, social bakgrund och kön.  

 

5.2.1 Mina barn får ha vilka fritidsintressen de vill  

Efter den sociala bakgrundens påverkan gällande prestationer och utbildningsval, så kommer 

könet som faktor på en andra plats. Elevernas intressen kan ha stor inverkan på vilket betyg de får 

och intressena är ofta enligt resultatet könsstereoypiska. Resultat visar även att när elever som ska 

välja gymnasieutbildning får frågan om vad de ska välja, svarar de att de väljer utifrån intresse. 

På frågan om varför de tror att pojkar läser exempelvis bygg och flickor omvårdnad, svarar elever 

att det beror på att pojkar är mer intresserade av att bygga och flickor är bättre på att ta hand om 

människor. Ur ett genusperspektiv spelar dikotomin och genuskontrakten en stor roll, pojkar är på 

ett visst sätt och flickor på ett annat. Förutom könsrollernas betydelse anser jag att den sociala 

bakgrunden spelar stor roll, eleverna ”ärver” fritidsintressen från sina föräldrar. Dels för att barn 

följer med sina föräldrar på aktiviteter men jag tänker även på att vissa aktiviteter kostar mer än 

andra. Det gör att alla barn i Sverige inte kan ha fritidsaktiviteter och vissa aktiviteter är 

begränsade till de familjer som har lite mer pengar. Utifrån resultatet har jag tolkat att intressen 

går i ”arv” eftersom pojkar följer med sina pappor och får testa på saker som flickor kanske aldrig 

ens får möjlighet till och vice versa. När det gäller intressen ihopkopplat med skolprestationer 

visar forskning att intressen kan ha en inverkan på hur det går för eleverna. Jag kan inte ungå att 

notera att ingen av de studierna jag har läst behandlar möjligheten att elevers framgång i vissa 

ämnen är direkt relaterat till deras fritidsintressen. Jag syftar på att eleverna får en högre grad av 

självkänsla och ett större intresse i ämnen som behandlar det som eleverna kan realtera till. Därav 

blir betyget i det ämnet också högre  Flickor läser exempelvis mer på fritiden än vad pojkar gör. 

Alltså övar de mer på att läsa och blir i, mitt tycke, givetvis bättre på att läsa och pojkar som 

oftare har intressen som gynnar matematiska kunskaper blir de bättre på matematik. I detta 

resonemang utgår jag ifrån att övning ger färdighet. Däremot ur ett fysiologiskt perspektiv skulle 

de olika intressena grunda sig på att dessa aktiviteter kräver olika sätt att tänka vilket då tilltalar 

det ena könet mer än det andra. 
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5.3 Hjärnan 

Gällande IQ-tester ställer sig Connell kritisk och menar att de är problematiska eftersom det inte 

är exakt samma tester som genomförs och testresultaten räknas om för att kunna jämföras med 

varandra. Detta är ett faktum jag noterade vid resultatinsamlingen, nästan ingen av dessa studier 

har använt sig av samma tillvägagångssätt. Något även Eriksson Barajas med flera (2013) skriver 

om gällande metod och metaanalys, även om det är dessa studier som bör användas vid 

litteraturstudier. Av den anledningen menar Connell att det vi möjligen kan få fram av denna typ 

av studie är att se inom vilka områden vi har skapat skillnader. Inom fysiologin talar man också 

om generaliseringar gällande dessa tester. På en del IQ-tester får pojkar bättre resultat på det stora 

hela. På andra är det flickor. Något test visar att flickor får högre resultat i yngre åldrar och sedan 

går pojkarna om. Det som är genomgående är att flickor får bättre på vissa delar, de verbala 

delarna och pojkar får bättre när det kommer till de kvantitativa delarna av testerna. Vilket 

stämmer överens med föreställningen om att flickor skulle vara bättre i svenska och i andra språk 

och pojkar i matematik och naturvetenskap. När det gäller fysiologi, skulle testresultaten stämma 

väl överens med att flickor mognar snabbare än pojkar och därav får högre testresultat i yngre 

åldrar. Däremot går pojkar om i högre åldrar och får bättre testresultat än flickor, men pojkar får 

fortfarande lägre betyg i högre åldrar, vilket inte förklaras. Att flickor är bättre på språkliga tester 

och pojkar på tester gällande slutledningsförmåga förklaras inom fysiologin med att 

hjärnhalvornas samarbete fungerar på olika sätt hos pojkar och flickor. Detta gör att könen 

presterar bra på olika saker, som vår hjärna, på ett naturligt sätt, är uppbyggd för att göra. 

Fysiologin kan möjligen förklara varför flickor i yngre åldrar presterar bättre än pojkar, men när 

det kommer till de högre åldrarna borde inte detta spela någon roll eftersom pojkars hjärnor både 

är större och ha högre cellantal. Om det inte är så att pojkar har kommit efter i skolan i de yngre 

åldrarna och därefter aldrig kommer i kapp. Det är dock inte fastslaget att vare sig 

mognadsgraden, hjärnornas olika storlek eller cellantal påverkar lärandet. Gällande var 

språkcentrat är placerat och vad det har för betydelse så sitter språkcentratr i båda hjärnhalvor hos 

flickor, något som det inte gör hos pojkar. Jag tolkar däremot Illeris (2007) text som att båda 

könen egentligen har språkcentrat i båda hjärnhalvor eftersom pojkar har trängt undan vissa 

språkliga funktioner till den vänstra hjärnhalvan. Jag har även funderingar över om det rimligen 

borde gå att träna upp språkliga funktioner, i åtanke har jag personer som har fått hjärnblödning 
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eller stroke, de som har tappat språket men med träning kan få tillbaka det. För mig blir det inte 

rimligt att vi skulle födas med olika könsskillnader i den språkliga förmågan och så i så fall inte 

ha möjlighet att träna det. Detta gäller även det logiska tänkandet och slutledningsförmågan, 

flickor borde i så fall kunna träna på detta, vilket gör att vi är tillbaka vid intressen och nedlagd 

tid vid olika aktiviteter. 

 

Det finns också forskning som undersöker IQ men ser ett annat typ av samband, nämligen att 

elever med högst betyg är de med högst IQ. Könsskillnaderna fanns inte i själva IQ-resultatet 

utan i hur eleverna hanterade vad de hade lärt sig. Flickor vill hellre koppla den nya kunskapen 

med den gamla och pojkar vill enbart studera den aktuella uppgiften. Inom fysiologin anses detta 

bero på att könen generellt har olika kognitiv stil vid inlärning. Flickor är kontextoberoende och 

tar beslut utefter det, pojkar är mer kontextberoende och ser till den enskilda uppgiften och tar 

beslut efter det.  

 

De finns även forskning som visar att dessa tester är beroende av instruktioner och vilken 

föreställning testdeltagarna har påverkar utgången för resultatet, det existerar alltså inte några 

könsskillnader. Detta är troligen något som Connell skulle kunna skriva under på, att 

könsrollernas påverkan, det som förväntas av oss samt förväntningarna vi har på oss själva skulle 

kunna spela stor roll för resultatet av denna typ av tester.  Detta går även att koppla ihop med att 

flickor och pojkar använder sig av olika och av olika många inlärningsstrategier. Flickor presterar 

bra utifrån pressen och rädslan över att de ska misslyckas, de känner en större stress än vad 

pojkar gör över att lyckas bra i skolan. Prestationsångesten blir en slags motivation. Pojkar har en 

inställning som handlar mer om intresse, presterar de inte bra är de inte intresserade av ämnet och 

betyg är inte alltid det viktigaste. Detta oavsett om pojkarna går en teoretisk linje eller 

yrkesinriktad. På de yrkesinriktade linjerna är det mer centralt för pojkarna att få ett arbete och på 

en teoretisk linje väger kontakter inför arbetslivet tyngre än betyg. Att ha i åtanke är också, som 

statistiken i bakgrunden visar, att pojkar inte påverkas av sämre betyg när det gäller 

sysselsättning när både studier och arbete vägs samman. Både flickor och pojkar ligger på samma 

sysselsättningsgrad. Utöver detta påverkas pojkar inte heller av sämre löner. Flickors 

prestationsångest är något att fundera över, är höga betyg så viktiga att det är värt att bränna ut 

sig psykiskt? Med denna fundering går det att ställa frågan om betygen kanske inte är så viktiga? 
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Något att däremot notera är att utbildning blir mer centralt i vårt samhälle, när det behövs kanske 

pojkar ändrar åsikt och betygen börjar spela större roll och när det sker kommer de lägga ner mer 

tid på sina studier. Nedlagd tid är en faktor, enligt mig, som självklart har en påverkan på 

betygen.  

 

Inom fysiologin kan tänkas att vi besitter olika förmågor beroende på vilket kön vi tillhör, detta är 

något som även forskningen visar, många elever tror att förmåga spelar stor roll in i vad de kan. 

Det är inte allt för sällan som jag, i min lärarroll, får höra av elever, ”jag bara kan det”, eller ”jag 

är inte född till att skriva”. Jag anser att det inte går att likställa att vara född till att vara duktig på 

någonting och att inte kunna förklara hur man går tillväga. Det är två olika saker. Det handlar om 

övning, det gäller läsning, skrivning, räkning samt att kunna se samband. Ju mer du övar, ju 

oftare du får en chans att visa vad du kan och ju oftare du får feedback på det du gör för att få 

verktyg till att utvecklas, ju bättre blir du. 
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6. Diskussion  - När delarna blir en helhet 

Varför får flickor högre betyg? Att flickor mognar vid en tidigare ålder ger inga starka belägg för 

att det skulle spela någon roll när det kommer till betygsskillnader i högre åldrar. Om det inte är 

så pojkarna halkar efter och sedan aldrig kommer ifatt, i så fall är den bästa lösningen att låta 

pojkar börja skolan ett år senare, men frågan är om det skulle räcka? Eller är mognar de ännu 

senare? Skulle ett sådant förslag ens gå att genomföra? Om hjärnans storlek och cellantal skulle 

spela någon roll, borde det vara pojkar som får högre betyg än flickor, vilket inte är fallet varesig 

nationellt eller internationellt. Den sociala bakgrunden spelar störst roll för vilken utbildning 

eleven väljer att gå, på en andra plats kommer kön. Könsrollerna påverkar vilka intressen en elev 

har.. Jag tror att övning ger färdighet och hur mycket någon vill lägga ner tid på något beror på 

intresse, självkänsla i ämnet samt vad tror individen själv att den klarar av. Den dolda läroplanen 

är en del av skapandet av en ojämlik skola som inte ger alla människor möjligheten att ta del av 

hela utbildningssystemet. Att flickor får högre betyg beror inte på en enda sak, det har med flera 

olika faktorer att göra. Elevernas sociala bakgrund och föreställningen om vad eleverna besitter 

för förmågor beroende på kön blir problematisk eftersom, enligt läroplanen, flickor och pojkar 

inte ska dömas utefter vilken kön de har. Lärare bör då inte begränsa eleverna utefter kön. Skolan 

ska vara jämställd, vilket socialbakgrund elever har ska inte påverka helt hur undervisningen 

läggs upp. Men det är inte bara skolan som behöver ändras som institution, utan även samhället i 

sig, könsrollerna begränsar våra möjligheter. Att notera är att det inte går sämre för pojkar i livet 

för att de får lägre betyg, det är fortfarande flest män som står högst i lönehierakin och 

chefsposter. Flickors stress över betyg krymper i åldrarna och skolan blir något ångestladdat 

redan på högstadiet och de presterar högt på grund av prestationsångest. Det bör inte vara ett 

drömsenario för någon lärare att ha elever som vill lära för att de mår dåligt annars. Något 

ytterligare att notera är att skolan är politiskt styrd och beroende på vilken färg vi har i regeringen 

ändras också skolan. Betygsskillnaderna är en komplex fråga som innefattar många olika delar 

och mer forskning med alla dessa delar bör göras, samt att om skolan nu vill arbeta med individer 

så är det dags att se eleverna som individer. Detta utan att behandla elever som kunder och 

föräldrar som chefer. Kanske skulle detta vara lättare att genomföra med fler lärare, mindre 

klasser och en kontinuerlig uppdatering och utbildning gällande genus- och klasskillnader med 

pedagogiska verktyg. Men även det är en politisk fråga. 
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6.1 Slutsatser  

Svaret på syftet och frågeställningarna blir att det är fler faktorer som påverkar att flickor får 

högre betyg. Det råder ingen konsensus om det gäller att vi är fysiologiskt utformade olika för att 

kunna behärska skolan som institution eller om det är de konstruerade könsrollernas inverkan på 

beteende, intressen och val som påverkar betygen. Vilken social bakgrund eleverna kommer ifrån 

spelar också stor roll och detta gäller inte enbart gymnasiebetygen utan är genomgående i hela 

utbildningssystemet. Elever tillskrivs olika förutsättningar på grund av detta trots att läroplanen 

förespråkar att så inte ska ske. Könsroller och dess påverkan på prestationer är dock inte något 

som är knutet enbart till skolan, utan är något som existerar i samhället.  

Förslag på åtgärder: 

 Vi lärare behöver mer utbildning i genus, inte enbart på lärarprogrammet utan 

kontinuerligt via vår arbetsplats. Arbetar skolan på ett mer genusmedvetet sätt lär sig 

också eleverna att tänka mer genusmedvetet vilket kommer ge mer genusmedvetna 

samhällsmedborgare. De betygsskillnader som uppstår på grund av kön kommer således 

att minska och med tiden, förhoppningsvis, försvinna helt. 

 Skillnader som finns på grund av social bakgrund är svårt att arbeta bort, men det innebär 

inte att vi lärare kan eller ska avsäga oss ansvaret att försöka. Idag är det inte rättvist 

eftersom alla föräldrar inte har kunskap i och om alla ämnen som elever läser i skolan och 

därför inte hjälpa sina barn med läxor eller skoluppgifter. Jag kan till och med sträcka mig 

till att säga att det är inte en förälders uppgift att förklara för sitt barn hur man till exempel 

gör ett satsschema eller räknar ut komplicerade ekvationer. Vissa föräldrar har råd att 

köpa tjänster så att deras barn kan få den hjälp de behöver. Ofta är det föräldrar från en 

lägre social bakgrund som inte har råd att köpa dessa tjänster och deras barn får aldrig 

riktigt den hjälp de behöver och klassreproduktionen är igång. Därför borde läxhjälp eller 

resurshjälp införas på alla skolor. Behöver eleverna hjälp med något de har svårt för i 

skolan eller inte förstår så ska skolan finnas till hands. Detta genom att skolan kan 

schemalägga resurstid, på skoltid, där det finns pedagoger för hjälp och för att besvara 

frågor. Att ta hjälp av lärarstudenter från universitet är också en tanke och detta görs 

redan på vissa skolor men alla skolor bör införa detta, från lågstadiet till gymnasiet.  
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 För att detta ska kunna gå att genomföra krävs engagerade och välutbildade skolledningar. 

Med tydliga direktiv uppifrån kan lärare tillsammans med dem utarbeta handlingsplaner 

för att bedriva en mer jämlik undervisning.  

 Givetvis behövs det också ett engagemang från kommunerna och, som alltid, resurser. 

Resurser i form av utbildade pedagoger, men också pengar. Skolor får idag pengar per 

elev. Jag anser att elever i behov av mer stöd behöver få kosta lite mer och skolor som har 

fler av dessa elever ska inte behöva ge medelmåttligt stöd och undervisning på grund av 

pengar. I detta ingår även en önskan om fler lärare och färre elevantal per klass.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Valet att göra denna studie som en litteraturstudie har givetvis sina begränsningar. Intervjuer med 

elever och lärare hade kunnat göras och på så vis få en bild av hur elever och lärare ser på 

betygsskillnaderna på ett mer konkret sätt. Även om det hade resulterat i ett antal begränsade svar 

hade deras tankar och perspektiv varit intressant. Detta gäller också motivation och 

inlärningsstrategier. Även egna enkätundersökningar på gymnasieskolor gällande elevers sociala 

bakgrund hade kunnat lämnas ut. Observation hade också kunnat vara en metod för att till 

exempel undersöka könsroller. Däremot att undersöka eleverna IQ är något som går över mitt 

eget kunnande, även om det är fullt möjligt och ett alternativ när det kommer till egna 

undersökningar i ämnet.  

 

Gällande teorikapitlet kunde enbart en angripsvikel, mer djupgående, presenterats. Men val av 

teori föll på tre olika, eftersom det är olika synsätt och det krävs olika perspektiv för att förklara 

betygsskillnaderna men också just för att det inte råder konsensus i frågan. Det blir då mer 

intressant att även lyfta några av de angripssätt som används för att förklara fenomenet Även om 

konsekvensen av det valet gör att de tre olika teorierna inte kan omfatta det djup som om endast 

en teori hade behandlats. Anledningen till att valet föll på dessa tre är att genus problematiserar 

könsskillnader, att det är könsroller som den största faktorn till skillnader i betyg. Fysiologin tror 

på könsskillnaderna och problematiserar utifrån dessa. Broadys perspektiv på det existerande 
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klassamhället och den dolda läroplanen behövdes för att få teoretisk tyngd till de resultat som 

visade att den faktor som spelade störst roll gällande utbildningsval är social bakgrund.  

 



45 

 

Referenser 

Bondestam, Fredrik (2004). Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en 

introduktion och bibliografi. 1. uppl. Stockholm: Liber  

 

Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude (2008). Reproduktionen: bidrag till en teori om 

utbildningssystemet. Lund: Arkiv  

 

Broady, Donald (2007). Den dolda läroplanen. Göteborg: Krut  

 

Broady, Donald (1985). Den dolda läroplanen. 4. uppl. Lund: Symposion 

 

Connell, Raewyn (2008). Maskuliniteter. 2. uppl Göteborg: Daidalos  

 

Connell, Raewyn (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. uppl. Göteborg: Daidalos  

 

Dabbagh Ghazivini, Sayid & Khajehpour, Milad (2011). Gender differences in faktors affecting 

academic performance of high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences. 

Nummer 15, sida: 1040-1045. 

 

Dryler, Helen (1998). Educational choice in Sweden: studies on the importance of gender and 

social contexts. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Univ.  

 

Downey & Vogt Yuan (2005). Sex differences in school performance during high school: 

Puzzeling patterns and possible Explanations. The sociological Quarterly. Nummer 46, sida: 299-

321. 

 

Egidius, Henry (2009). Pedagogik för 2000-talet. 5., [omarb.] uppl. Stockholm: Natur & kultur  

 

Erden, Feyza Tantekin (2009). A course on gender equity in education: Does it affect gender role 

attitudes of preservice teachers? Teaching and teacher Education. Nummer 25, sida: 409-414. 

 

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga 

artiklar. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur  

 

Flores-Menndoza, Carmen, Widaman, Keith F., Rindermann, Heiner, Primi, Ricardo, Mansur-

Alves, Marcela & Couto Pena, Carla (2013).Cognitive sex differences in reasoning tasks: 

Evidence from Brazilian sampels of educaional settings. Intelligence. Nummer 41, sida: 70-84. 

 



46 

 

Giddens, Anthony & Griffiths, Simon (2007). Sociologi. 4., omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597 

 

Hakan, Karatas & Münire, Erden (2010)  Profiling individual differences in undergraduates’ 

epistemological beliefs: gender, domain and grade differences. Social and Behavioral Sciences. 

Nummer 31, sida: 738-744 

 

Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2., [rev.] uppl. Malmö: 

Liber 

 

Illeris, Knud (2007). Lärande. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Ingvar, Martin (2010). Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat: ett 

diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden 

till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors. Stockholm: Fritze  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/48/baa0017e.pdf  

 

Jakobsson, Ann-Katrin (2000). Motivation och inlärning ur genusperspektiv: en studie av 

gymnasieelever på teoretiska linjer/program. Diss. Göteborg: Univ. 

 

Keklik, Ibrahim & Erdem-Keklik, Devrim (2012). Examination of high school students´ 

motivation and learning strategies. Journal of Education. Nummer 42, sida: 238-249. 

 

Korp, Helena (2011) What counts as being smart around here? The performance of smartness and 

masculinity on vocational upper secondary education.  Education, Citizenship and Social Justice. 

Vol. 6 nummer 1, sida: 21-37. 

 

Moé, Angelica (2012). Gender difference does not mean genetic difference: Externalizing 

improves performance in metal rotation. Learning and Individual Differences. Nummer 22, sida: 

20-24. 

 

Oskarson, Maria, Bengtsson, Mattias & Berglund, Tomas (red.) (2010). En fråga om klass: 

levnadsförhållanden, livsstil, politik. 1. uppl. Malmö: Liber  

 

Otter, Cecilia von (2014). Educational and occupational careers in a Swedish cohort. Diss. 

(sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597


47 

 

Preiss, David D., Castillo, Juan Carlos, Flotts, Paulina & San Martin, Ernesto (2013). Assessment 

of argumentative writing and critical thinking in higher education: Educational correlates and 

gender differences. Learning and Individual Differences. Nummer 28, sida: 193-203. 

 

Rosander, Pia & Bäckström, Martin (2012). The unique contribution of learning approaches to 

academic performance, after controlling for IQ and personality: Are there gender differences? 

Learning and Individual Differences. Nummer 22, sida: 820-826. 

 

Sandell, Anna (2007). Utbildningssegregation och självsortering: om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker. Diss. Lund : Lunds universitet 

 

Sianou-Kyriou, Eleni (2010). Stratification in Higher Education, Choice and Social Inequalities 

in Greece. Higher Education Quarterly. Vol.64, nummer 1, sida: 22-40. 

 

Strand, Steve, Deary, Ian J. & Smith, Pauline (2006). Sex differences in Cognitive Abilities Test 

Scores: A UK national picture. British Journal of Educational Psychology. Nummer 76, sida 

463-480. 

 

Virtanen, Päivi & Nevgi, Anne. Disciplinary and gender differneces among higher education 

students in self-regulated learning strategies. Educational Psychology: An International Journal 

of Experimental Educational Psychology. Vol.30 nummer 3, sida: 323-347. 

 

Wahlgren, Victoria C. (2009). Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola: en studie om 

genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Jönköping: Högskolan för 

lärande och kommunikation 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7949 

 

Wernersson, Inga (2010). Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker?. Stockholm: 

Fritze Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/37/08eec22b.pdf  

 

Öppna jämförelser. Gymnasieskola 2013. (2013). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7949

