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universitet.   

Studien handlar om likheter och skillnader mellan pojkar och flickor i olika uppgiftsformat och förmågor som 

testas i nationella proven i geografi, och till viss del även om slutbetygen, där flickorna under många år presterat 

bättre. Materialet är stort och består av tio procent av alla deltagare mellan åren 2013-2017 som skrivit nationella 

proven i geografi, och ger information på individnivå om kön och betyg på varje uppgift. Flickor tenderar att 

prestera bättre i öppna uppgifter, och pojkar relativt bättre i stängda uppgifter. Flickor tenderar även att prestera 

bättre i förmågorna 1, 2, och 4, och pojkarna i förmåga 3. Det är dock svårt att säga att det är förmågorna i sig 

som har en påverkan, utan det verkar främst bero på uppgiftsformatet, och eftersom de stängda-förmåga 3 

uppgifterna är mycket mer förkommande på proven än vad förmåga 2 och 4 är (som alltid är öppna uppgifter), så 

kan det tänkas att detta balanserar ut skillnaderna i slutbetygen mellan könen, men också att det varierar mellan 

vilka uppgifter som ger en möjlighet att få betyget A i. Denna studie visar alltså stora skillnader mellan könen i 

uppgiftsformat och förmåga, och det är därför viktigt att förstå detta om skolan ska bli mer rättvis och likvärdig 

för alla, även om slutbetygen endast skiljer sig med någon enstaka betygspoäng. 
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1. INLEDNING 

 

Studier har visat att könsskillnader finns inom skolvärlden, och har funnits under en lång tid, 

men vad dessa könsskillnader exakt beror på är inte helt klart. Det är känt sedan tidigare att 

flickor visar högre resultat i de flesta ämnen i skolan, framförallt i svenskämnet, men så har det 

inte alltid sett ut. Ämnen som pojkar varit starkare i, har flickorna börjat komma ikapp i. Skolan 

har ett kompensatoriskt uppdrag, det vill säga – en skola för alla, och eftersom pojkar så tydligt 

halkar efter i skolan inom de flesta ämnen så är detta något som måste undersökas för att se 

vilka skillnader som förefaller. I SOU:2010:51 så finns mängder av teorier kring 

könsskillnader, där språkmognaden och mognadsförloppet överlag kan vara en trolig orsak till 

skillnaderna i prestationer, och framförallt eftersom ämnet svenska har så stor betydelse för 

samtliga ämnen i skolan (Heikkilä, 2018). Enligt SOU:2010:51 så har en förändring mellan 

åren 1970-2000 skett, att skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor i naturvetenskapliga 

ämnen inte längre finns, från att ha varit till pojkarnas fördel. Andra teorier såsom 

antipluggkultur och skillnaden mellan manlighet och kvinnlighet är också något som skapar 

skillnader i skolan, men dessa är inte direkt kopplingsbart till just geografiämnet och kommer 

därför inte vara fokuset för denna studie (SOU:2010:51, s. 12, 37-47). Däremot är verbal- och 

spatial förmåga, språk- och mognads utveckling och solidaritet av större relevans för denna 

studie och kommer att beskrivas utförligare i kapitel 4.3 (s. 10). 

Ämnet geografi har förändrats genom åren, från att ha varit ett ämne som fokuserat på 

kunskaper om länder och kartavläsning, till att ha blivit ett bredare ämne som framförallt i 

nationella proven, prövar elevers förmåga att kunna resonera. Förmågan att resonera som krävs 

av elever, ställer i sin tur även andra och nya krav på lärarens sätt att undervisa. Molin (2006) 

ger i sin avhandling en utförlig beskrivning om hur ämnet geografi i skolan har förändrats sedan 

mitten på 1900-talet, och det framkommer att de ämnestraditioner som funnits under lång tid, 

än idag starkt påverkar lärares val av innehåll i sin undervisning. Av fyra traditioner, så är det 

främst regionalgeografiska traditionen som fått mest plats i ämnet, och syns både i läroböcker, 

lärares uppfattningar om ämnet geografi, och därför även elevers resultat på olika delar inom 

geografiämnet. Att regionalgeografin fått mest plats i ämnet är oförståeligt eftersom denna 

tradition saknar det resonerande tänket, som är något som elever förväntas kunna när de skriver 

nationella provet i geografi. 

Gällande geografiämnet idag, tycks flickor prestera bättre i uppgifter som berör lösningar 

på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling, och att pojkar visar 

högre resultat i uppgifter gällande geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor och 

andra geografiska källor, som i båda fallen är två typer av förmågor av de totalt fyra förmågorna 

som provtagarna testas i på nationella proven. Könsskillnaderna ligger inte bara i vilka 

förmågor som provtagarna testas i, utan framförallt i uppgifternas utformning, där flickor tycks 

prestera bättre i öppna uppgiftsformat (Uppsala universitet, 2013). Självklart finns även 

likheter mellan pojkar och flickor, både pojkar och flickor visar exempelvis goda kunskaper i 

att analysera kartor, och svårigheter i förmågan att resonera kring geografiska fenomen och 

aspekter, även om flickor presterar bättre i resonerande uppgifter än vad pojkar gör (Uppsala 

universitet, 2016). 
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För att skapa en likvärdig och rättvis betygsättning infördes nationella prov. Till en början 

så var det svenska, matematik och engelska som nationella prov skapades för, därefter i no-

ämnena, och till sist även so-ämnena som geografi är en del av. Nationella prov infördes för 

so-ämnena år 2013, och har alltså funnits i sex år. Denna studie kommer att beröra de första 

fem åren, och kommer att söka efter likheter och skillnader mellan pojkar och flickor, och 

studera dessa närmare. Mycket av resultatet i Uppsala universitet (2013, 2014, 2016, 2017) är 

densamma som resultatet av denna studie, det vill säga hur fördelningen mellan olika 

uppgiftsformat och förmågor ter sig mellan könen, men med undantaget att även andra metoder 

används i denna studie för att få en djupare förståelse och eventuella förklaringar till dessa 

fördelningar. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Studiens syfte är att analysera skillnader och likheter mellan pojkar och flickor i deras resultat 

på nationella proven i geografi, med avseende på deras betyg i olika uppgiftsformat och 

förmågor som testas på proven, samt slutbetygen, samt diskutera resultatet utifrån nuvarande 

teorier kring könsskillnader i skolan. 

 

• Hur ser skillnaderna och likheterna ut mellan pojkar och flickor relaterat till 

uppgifterna i nationella proven med avseende på deras betyg och de olika 

uppgiftsformaten och förmågorna? 

 

• Vad skulle skillnaderna och likheterna mellan pojkar och flickor i betyg på olika 

uppgiftsformat och förmågor kunna bero på?  

 

• Kan dessa skillnader och likheter förklara varför slutbetygen på nationella proven i 

geografi ser ut som de gör? I så fall hur?  
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3. SKOLÄMNET GEOGRAFI 

 

Detta kapitel kommer att presentera framväxten av geografiämnet och hur ämnet har förändrats 

över tid, och även en kort beskrivning om nationella proven i geografi och vad uppgifterna är 

baserade på. 

 

3.1 Framväxten av ämnet geografi 

Under mitten av 1900-talet i Sverige delades geografiämnet upp i två delar; kulturgeografi och 

naturgeografi, och dessa delar tillhörde även två olika fakulteter där kulturgeografin tillhörde 

samhällsvetenskapen, och naturgeografin tillhörde naturvetenskapen, men inte i utbildningen 

av geografilärare. Detta är något som starkt påverkat ämnet i skolan.  

Traditionerna som finns i ämnet har funnits sedan antiken; den rumsliga traditionen, den 

naturgeografiska traditionen, människa-miljö-traditionen och den regionala traditionen. Det 

var regionaltraditionen som kom att vara ett huvudinslag i geografilärarutbildningen (Molin, 

2006, s. 19-30). 

I Lgr 62 (Läroplan för grundskolan) delades även geografiämnet i skolan upp i två delar, 

och för grundskolan kom geografin att bli en del av so-ämnena, och tappade därför både 

undervisningstid och innehåll. Trots att det fanns en tydlig uppdelning vid universitetet i 

Uppsala mellan natur- och kulturgeografin, fortsatte lärare att utbildas i regionalgeografi, och 

lärare tappade kontakten med forskningsutvecklingen inom dessa två delar. Ett vidare problem 

var att de lärare som utbildade sig till geografilärare alltid läste naturgeografi först, och även i 

kurslitteraturen inom regionalgeografin kom naturgeografin först, vilket gav regionalgeografin 

en naturdeterministisk prägel (Molin, 2006, s. 38-40). 

Tydligare mål och kunskapskrav i skolans läroplaner tillkom som förslag år 2008, och det 

betonades att de nya läroplanerna och kursplanerna skulle vara ännu mer konkreta, precisa, 

tydliga, distinkta och utvärderingsbara än den tidigare läroplanen. Eftersom geografi är ett 

ämne som starkt handlar om processer i världen, både i natur och i samhälle, så behövs ämnet 

geografi i skolan uppdateras, eftersom processerna i världen även förändras. Det tillkom 

tydligare värdegrundsfrågor, såsom social rättvisa, solidaritet, etik, och perspektiv som kön, 

klass, sexualitet och etnicitet. Även hållbar utveckling och sårbarheter i samhället får större 

plats i ämnet med ett aktörsperspektiv och analysering av konsekvenser av olika handlingar, 

och även förslag till lösningar på detta. Det som kort kan sägas om ämnets förändring är att 

ämnet inte bör ses som ett uppdelat ämne mellan kultur- och naturgeografi, utan att 

undervisningen ska handla om samband och förståelse av integrerade geografiska system inom 

natur- och antropogena processer. Ämnet ska vara sammanhållet och läras ut med olika 

perspektiv (Fridfeldt & Molin, 2010). 

Frirummet inom ämnet geografi har skapat möjligheter för geografilärare att själva välja 

ämnesinnehåll, men hur tolkar lärare detta och vad avgör vad de väljer att undervisa om? År 

1990 utfördes en undersökning kring blivande grundskolelärares uppfattning om 

geografiämnet, där resultatet jämfördes med de fyra ämnestraditionerna. Resultatet visade att i 

princip alla lärare var bekanta med regionalgeografin, men endast runt 25% i människa-miljö 

traditionen. År 2000 tillkom en ny kursplan och ett tydligare frirum då Lgr 94 inte ansågs ha 
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uppnått den kvalitetsnivå som eftersträvats, och ett införande av nationella prov i svenska, 

matematik och engelska tillkom, och även en omarbetning av skolans kursplaner och 

betygskriterier (Molin, 2006, s. 139). Det framkommer att lärare undervisar enligt de 

traditionella ämnesstoffen, och börjar oftast med naturgeografi. Väldigt sällan undervisas 

geografiämnet som ett sammanhållet ämne, exempelvis geografiundervisning med ett 

värdeperspektiv. Även miljöundervisningen består främst av faktabaserad undervisning, att 

eleverna samlar fakta, sammanställer och sedan presenterar (Molin, 2006, s. 184-185), trots att 

det var just miljöfrågorna som fick ämnet geografi att säkra sin plats på gymnasiet när förslag 

om att byta ut geografi mot hållbar utveckling kom (Molin, 2006, s. 177). Enligt Molins (2006) 

studie framkom läroböckerna som ett av de viktigaste medlen för lärare i sitt val av innehåll 

och planering till undervisningen (Molin, 2006, s. 186). Molin problematiserar detta genom en 

läromedelsanalys. Läromedel förmedlar värden och kunskap, men verkar inte stämma överens 

med kursplanerna. Även om läroplanen uppdateras, så uppdateras inte läroböcker i samma takt 

efter dessa. Läroböckerna erbjuder inte plats för eget tänkande, vilket i sin tur inte heller ger 

möjlighet för elever att tänka kreativt (Molin, 2006, s. 196). I läroplanen ingår att elever ska 

kunna analysera och värdera olika frågor utifrån olika perspektiv, vilket är problematiskt om 

läroböckerna inte ger möjligheten till att göra detta. 

Geografi är det ämne som idag har minst i antal av kvalificerade lärare, exempelvis i 

högstadiet (åk 7-9) saknar mer än en tredje del av lärarna utbildning i ämnet, och en tredje del 

av dessa har endast en termins utbildning i ämnet. Liknande mönster är det för gymnasiet. 

Geografi som ämne associeras än idag starkt med läran om olika regioner i världen, speciellt i 

mellanstadiet. Geografi som ämne har mött svårigheter med att introducera nya delar till ämnet, 

som exempelvis värderingar, demokrati, hållbar utveckling och miljöproblem. Dessa delar 

förekommer i mindre utsträckning i de lägre nivåerna inom grundskolan, än i de övre nivåerna 

(Bladh, et al, 2016). Molin och Gubbström (2013) visar i sin studie att lärarna i de lägre 

grundskolenivåerna främst fokuserar på att lära eleverna om olika länder och att avläsa kartor, 

och i nationella proven (åk 6) i geografi ska eleverna kunna resonera sina svar, och detta ges 

det för lite undervisningstid till. Eleverna blir heller inte förberedda på vad som förväntas av 

dom i nästkommande årskurser. 

År 1994 infördes ett målrelaterat betygsystem för att skapa likvärdighet i bedömning och 

betygsättning, och även undersökningar kring resultatutvecklingen på skolorna gällande 

proven. Nationella provens funktion ändrades, till stödjande och ej styrande, och att använda 

proven som ett sätt att kontrollera kunskapsnivån hos elever och ge ett underlag för 

betygsättningen. Men likvärdigheten var än dock ett problem, då stora skillnader fanns mellan 

lärare, skolor och huvudmän. Tänkbara förklaringar var att lärare och skolledare inte var 

tillräckligt förberedda att hantera det nya betygsystemet (Gustafsson, et al, 2018, s. 1-5). I 

Lgr11 där det nya betygsystemet tillkom (F-A) fanns ett stort utrymme för egen tolkning för 

lärarna mellan de olika betygen, exempelvis värdeorden ”grundläggande-, goda-, och mycket 

goda kunskaper som står för skillnaden mellan betygen E, C och A. Gustafsson, et al, 2018, s. 

6-7, nämner hur Skolverket år 2016 fann i sin studie att mindre än hälften av lärarna i studien 

upplevde kunskapskraven som tydliga, det vill säga att tolka värdeorden som skiljer betygen 

åt. Han nämner även att Skolverket 2007, och Riksrevisionen 2011, inte tycker att uppgiften 
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likvärdig bedömning och betygsättning har lyckats. Stora variationer finns både inom- och 

mellan skolor i hur provresultaten påverkat slutbetyget. Även 30-40% av landets lärare anser 

att eleverna är värda ett högre slutbetyg än vad provbetyget anger (Gustafsson, et al, 2018, s. 

8-9). 

 Det första nationella provet i geografi för åk 9 genomfördes år 2013, och i uppdrag av 

regeringen ska Skolverket ansvara för nationella proven och även bedömningsstöd, och 

samarbetar med universitet och högskolor som är de institutioner som utvecklar proven. 

Nationella proven i geografi tillverkas av en projektgrupp som sitter på institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, och projektgruppen både 

skapar och utvecklar proven, och även bedömningsstöden för proven. Proven och 

bedömningsstöden utgår från läroplanen Lgr 11, och tolkningen av kursplanen är uppdelat på 

fyra syftestexter som är de förmågor som prövas hos eleven (se nästa kapitel för en beskrivning 

av förmågorna), och meningen med dessa syftestexter är att täcka så stora delar av ämnet som 

möjligt. Syftet med proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygsättning. Proven är 

obligatoriska, och från och med hösten 2018 ska betygsättningen särskilt ta hänsyn till 

provresultaten från nationella provet (Uppsala universitet, u.å). Resultaten från proven samlas 

in av SCB (Statistiska Centralbyrån) för forskning och utveckling av proven. Även lärare 

rapporterar in resultat för ett urval av eleverna, och denna insamling görs av de universitet och 

högskolor som medverkar i utvecklingen av proven. Urvalet består av resultat på uppgiftsnivå 

för elever födda den 6:e, 16:e och 26:e i varje månad. (Skolverket, 2018a). 

 

3.2 Uppgiftsformat och förmågor på nationella provet i geografi åk 9  

Nationella proven i geografi består huvudsakligen av två olika uppgiftsformat, öppna och 

stängda uppgifter. Definitionen på öppna uppgifter är att provtagaren själv får formulera eller 

demonstrera svaret, med hjälp av eventuella hjälpmedel såsom bilder, korta texter, kartor eller 

diagram. Öppna uppgifter är därför starkt kopplat till eget skrivande och resonerande. Stängda 

uppgifter har istället givna svarsalternativ som provtagaren får kryssa i. Dessa alternativ kan 

exempelvis vara namn på platser eller processer som paras ihop med bilder, kartor eller 

begrepp, eller också diagram och tabeller som ska analyseras. Det finns även en tredje form av 

uppgift som inte förekommer i lika stor grad på proven, som är en kombination av stängd och 

öppen uppgift, dock kommer inte denna uppgiftsform inkluderas i studien då dom är väldigt 

få. Det finns både för- och nackdelar med dessa olika uppgiftsformat. Kritiker menar att i 

stängda uppgiftsformat finns en möjlighet att gissa sig fram, och att dessa uppgifter inte mäter 

kunskap på en hög kognitiv nivå, vilket förespråkare för öppna uppgifter anser att öppna 

uppgiftsformat är mer lämpliga för (Wikström, 2013, s. 71). Det finns även ytterligare kritik 

på de olika uppgiftsformaten, dels att de stängda uppgiftsformaten inte ger möjlighet till att 

visa kvalitativa nivåer av förståelse, och dels att de öppna uppgiftsformaten kräver en skriftlig 

förmåga hos eleven som kan försvåra det för eleven att visa sina kunskaper i ämnet. Detta är 

en av anledningarna till att en kombination av uppgiftsformat är högst rimligt, det är trots allt 

inte den skriftliga förmågan som ska prövas utan kunskaperna i geografi. Dessa öppna 

uppgiftsformat bidrar också till att nationella proven inte uppfyller kraven för att kunna göra 
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jämförelser över tid (Gustafsson, et al, 2018, s. 11-14). Gällande förmågorna så finns det som 

tidigare nämnts fyra stycken: 

Förmåga 1: 

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen. 

Förmåga 2: 

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av 

världen. 

Förmåga 3: 

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och 

andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

Förmåga 4: 

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och 

hållbar utveckling. 

Dessa förmågor testar alltså elevernas kunskaper inom olika områden. Fördelningen av 

förmågorna ser olika ut för varje år, och detta gäller även för antalen öppna och stängda 

uppgifter (Uppsala universitet, 2013). 

 

4. TIDIGARE STUDIER 

 

Detta kapitel kommer att behandla tidigare forskning kring nationella proven i geografi, och 

generella könsskillnader inom skolvärlden.  

 

4.1 Rapporter från nationella proven i geografi åk 9 

En analys av förmågorna år 2013 visar att förmåga 2 var en utmaning för både flickor och 

pojkar, med en viss övervikt hos flickorna, och även förmåga 4. Förmåga 4 visar däremot den 

största skillnaden mellan könen. Både förmåga 2 och 4 bestod enbart av öppna uppgiftsformat.  

Jämnaste resultatet är förmåga 3, som även är den förmåga samtliga elever presterade som bäst 

i, med en svag övervikt för pojkarna. Förmåga 3 prövades i främst stängda uppgiftsformat men 

också i ett antal öppna. Förmåga 1 uppvisar flickorna ett marginellt högre resultat, och bestod 

främst av öppna uppgiftsformat, men också ett antal stängda (Uppsala universitet, 2013). 

År 2014 var resultatet för förmåga 3 densamma som året 2013. Förmåga 1 uppvisar det 

jämnaste resultatet. Även förmåga 2 och 4 såg densamma ut som året 2013 (Uppsala 

universitet, 2014). 

År 2016 gällande förmåga 2, 3, och 4 var resultatet densamma som tidigare år, och förmåga 

1 uppvisar det jämnaste resultatet avseende kön. (Uppsala universitet, 2016). 

År 2017 uppvisar ungefär samma resultat gällande fördelningen på förmågorna och 

uppgiftsformaten som tidigare nämnda år, att förmåga 1, 2 och 4 ligger till flickornas fördel 

(förutom 2015 då förmåga 1 låg till pojkarnas fördel), men också förmåga 3 detta år, som åren 

2013-2016 legat till pojkarnas fördel. Detta betyder att flickorna presterat bättre i alla förmågor 
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detta år, men endast med en liten marginal i förmåga 3. Att skillnaden i förmågorna ser ut som 

det gör mellan pojkar och flickor är något som projektgruppen kommer att analysera för att 

komma fram till en förklaring, för att sedan kunna åtgärda problemet (Uppsala universitet, 

2017). 

 

4.2 Resultat på nationella proven i geografi, åren 2013-2017 

Skolverket publicerar varje år statistik över resultaten från nationella proven i åk 9, i bland 

annat geografi. Enligt Skolverkets statistik - resultat ämnesprovet åk 9 läsåret 2013-2017 i 

geografi, är andelen pojkar som får F, E och D i betyg större än andelen flickor som får det, 

varje år. De resterande betygen C, B och A är det flickor som har större andel i, varje år. Den 

genomsnittliga provbetygspoängen är också högre för flickorna varje år. Skillnaderna mellan 

pojkar och flickor i genomsnittsbetyg finns även i de andra ämnena som eleverna har i årskurs 

9, religion, historia, samhällskunskap, kemi, biologi, fysik, matematik, svenska och engelska. 

Flickorna tenderar att ha högre provbetyg inom alla dessa ämnena i åk 9, men med en variation 

i provbetygens storlek beroende på ämne. I geografi skiljer det sig med cirka en betygspoäng 

mellan könen till flickornas fördel.  

Enligt Skolverket så är svenska ett av de ämnen där pojkarna verkligen halkar efter 

flickorna, vilket Heikkilä (2018) lyfter som särskilt oroväckande då ämnet svenska har effekter 

även på andra skolämnen. Goda kunskaper i svenska bidrar till att det blir lättare att ta till sig 

innehåll från andra ämnen. Att kunskaper i svenska har effekt i andra ämnen visar Fjellborg 

och Molin (2018), som skriver om hur elever som har svenska som modersmål, och de som 

inte har det, uppvisar skillnader i prestationer på nationella proven i geografi (2014-2017). 

Deras studie och även tidigare forskning har visat att geografiska begrepp är svårare för de 

elever som läser svenska som andraspråk. Det intressanta med Fjellborgs och Molins studie är 

att det är just de stängda uppgifterna som skillnaderna är som störst. Deras möjliga förklaring 

till detta är att elever under sin tankeprocess kan tänka i det språk som eleven behärskar som 

bäst, och därefter översätta. De geografiska begreppen i sin tur är lite svårare att översätta. I 

och med detta nämner de just strategier, att eleverna med olika modersmål använder olika 

språkliga strategier, precis som det är tänkbart att flickor och pojkar kan ha olika språkliga 

strategier. 

 

4.3 Teorier kring könsskillnader i skolan  

Det finns studier som pekar på att individer av olika kön har olika förutsättningar som 

exempelvis pojkars spatiala övertag, eller pojkars senare biologiska utveckling. Den 

sistnämnda teorin pekar på bland annat puberteten och mognadsförloppet som en bidragande 

faktor till könsskillnaderna i skolan (Fischbein, 2007).  

Gällande kognitiva förmågor, råder ingen konsensus. Det finns många studier kring 

kognitiva förmågor gällande pojkar och flickor, och de flesta studier fann skillnader gällande 

matematisk förmåga och verbal förmåga där den förstnämnda är till fördel för pojkar och 

sistnämnda för flickor. Förklaringar till detta anses vara att flickor använder sig av mer 

generella intellektuella förmågor, och pojkar av mer specialiserade och smalare förmågor. En 

vidare tolkning på detta är att skillnader inte finns, utan att pojkar och flickor snarare använder 
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sina förmågor på olika sätt (Rosén, 1995, 1998). Att de använder sina förmågor på olika sätt 

visar även nyare studier (se även Johnson & Bouchard, 2007, Reynolds, et al, 2008). Dessa 

resultat förklarar dock inte dagens skillnader, så Rosén (1998) satte även in sitt resultat i 

relation till könsmönster i klassrummen, där pojkar tenderar att vara det kön som tar störst 

plats. Med detta menas att pojkar som tar mer plats även får större uppmärksamhet, och därför 

utvecklar mer specialiserade förmågor, och flickorna får mer generella förmågor på grund av 

dessa skillnader i uppmärksamhet (Rosén, 1998, s. 66). Skillnaderna i kognitiva förutsättningar 

är dock små eller också obefintliga, med möjligtvis ett visst manligt försteg i vissa aspekter 

kring spatial förmåga, men det råder ingen konsensus även här (SOU:2010:51, s. 57). Däremot 

visar forskning att en tidig exponering av testosteron påverkar den del av hjärnan som hanterar 

spatial förmåga i en positiv riktning, och ses som tydligast i uppgifter som hanterar spatiala 

resonemang (SOU:2010:52, s. 20). Magnusson (2002) nämner också att skillnaderna i verbal 

och spatial förmåga krymper, och att det kan handla om hur de olika könen ägnar sig åt 

aktiviteter som “lämpar” sig för deras kön, som resulterar i utveckling av olika förmågor och 

attityder. Detta kan enklast förstås genom att olika aktiviteter också ger olika färdigheter 

(Magnusson, 2002, s. 39, 44, 54). 

Gällande flickor och pojkars biologiska utveckling så finns forskning som säger att 

hormonskillnader som hänger ihop med könsutvecklingen påverkar mognadshastigheten 

(SOU:2010:52, s. 10). Mognadsnivån påverkar i sin tur förmågan att styra sin 

kunskapsinhämtning, och gynnar därför de elever som är tidigt mogna i bland annat 

koncentration och uppmärksamhet, någonting som barn med vissa kognitiva funktionshinder 

har svårare för, exempelvis ADHD som oftare förekommer hos pojkar. Även språkmognaden 

utvecklas senare hos pojkar (SOU:2010:52, s. 22-23) Läsproblematik är överrepresenterat 

bland pojkar enligt Rutter, et al (2004), och beror möjligen på att variansen är större hos pojkar 

än hos flickor, vilket ger fler på toppen och botten i prestation. Det diskuteras även att skrivning 

är av större nackdel för pojkar än andra delar av läs- och skrivprocessen då skrivning är mest 

koncentrationskrävande (SOU:2010:52, s. 17-18). Spinath, et al (2014) som undersöker elevers 

individuella karaktär, förklarar delvis skillnaderna mellan pojkar och flickor med att det rör sig 

om att skolmiljön är mer anpassad för flickor, speciellt med avseende på flickors högre verbala 

intelligens, tillfredställelse, självdisciplin, samt vissa aspekter av deras motivation. 

De presenterade teorierna kring könsskillnader i detta kapitel, och även de teorier som 

nämndes i inledningen, är många, och är alla en möjlig orsak till könsskillnaderna som 

framträder i skolan. De teorier som nämns är biologisk utveckling, (mognadsförloppet), 

förmågor såsom matematisk-, spatial- och verbal förmåga, språkmognad, attityder gentemot 

skolarbete, lärandemål och/eller prestationsmål, motivation, antipluggkultur och 

femininitet/maskulinitet. Denna studie kommer att ta hänsyn till de teorier som är kopplingsbart 

till just geografiämnet, det vill säga spatial- och verbal förmåga som är förmågor som är viktiga 

inom geografiämnet, och även språkmognaden när det gäller de öppna uppgifter som 

förekommer på nationella proven i geografi. Samtidigt är läsproblematik vanligare hos pojkar, 

och bidrar till att koncentrationen är svår under skrivning, som är till stor nackdel för pojkar. 

Det förekommer även diagram och tabeller som ska avläsas på nationella proven i geografi och 

kan också därför tänkas kräva en viss matematisk förmåga. Gällande de resterande teorierna 
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kring könsskillnader kan dessa tänkas vara närmare kopplat till skolan allmänt, att de ligger 

som bakgrundsfaktorer till varför flickor tycks prestera bättre i skolan, men inte nödvändigtvis 

direkt kopplingsbart till just geografiämnet. Något som däremot är starkt kopplat till 

geografiämnet är miljöfrågor, som det enligt Torbjörnsson och Molin (2014) verkar finnas 

skillnader i mellan könen. 

Torbjörnsson och Molin (2014) studerade solidaritetsaspekter kring miljöproblem bland 

unga kvinnor och män i gymnasiet, genomsnittsåldern var 18.48. Resultatet visar att kvinnor 

har högre solidaritet gällande delat ansvar om miljöproblem än vad män har. Kvinnor känner 

även större personligt ansvar och är redo att anstränga sig mer kring miljöproblem. 

Det denna studie visar skulle också kunna gälla individer i yngre åldrar, som i sin tur kan 

påverka elevernas intresse inom miljö-ämnet i skolan, och i sin tur även påverka prestationerna 

i ämnet. 

 

4.3.1 Könsskillnader i PISA undersökningar 

En PISA undersökning i Finland kring könsskillnader i prestation fann att flickorna visade 

högre resultat än pojkarna. Undersökningen handlade dels om att förstå skillnaderna genom att 

titta på effekten av faktorerna läsflytlighet, prestationsbeteende (mastery orientation och 

uppgifts-undvikande beteende), och tiden som lagts ner på fritids läsning och läxor. Denna 

studie fann signifikanta könsskillnader i läsflytlighet, PISA läsnings prestationer och hemläxor, 

till flickornas fördel. Pojkar var däremot mer mastery oriented (Mastery orientation innebär att 

ha lärandemål, och bemästrar uppdraget genom att vara fokuserad på att lära nya färdigheter 

till sig själv) men med en marginell skillnad som därför enligt forskarna var obefintliga, och 

flickor läste mer böcker. I de lägsta resultatnivåerna i läsning fann de även flest pojkar, och att 

variationen i läsningsprestationer var större bland pojkar än hos flickor. De fann även att 

skillnaderna var små i flervalsfrågor och faktafrågor, men i de skriva svaren var skillnaderna 

större, i fördel till flickorna. Samma mönster finns i resultatet på nationella proven i geografi, 

att skillnaderna är större i de öppna uppgifterna till flickornas fördel. Samtidigt som den större 

variationen i läsningsprestationer för pojkarna kanske dels förklarar varför flickor oftare får 

betygen A, B, C och pojkar D, E, F. 

De pojkar som läser långsamt kan ha språksvårigheter som förklarar varför de är 

långsamma läsare, pojkar läste också mindre böcker och lägger mindre tid på hemläxor och var 

mer negativa till läsning överlag. Även om dessa faktorer ansågs kunna ligga till grund för 

skillnaderna så var det främst läsflytligheten som förklarade skillnaderna i prestationerna på 

PISA testet, men det förklarar ändå inte varför könsskillnaderna finns. Läsflytligheten innebär 

att läsaren utvecklar förmågor som snabbhet och exakthet, och inte läser ord för ord eller 

behöver omkoda orden, och kan istället fokusera på att förstå texten.  

Vidare vill de undersöka andra faktorer som kan spela in, såsom läsintresse, och att pojkar 

kan ha kognitiva känsligheter gällande läsutveckling som påverkar läsflytligheten och 

läsförståelsen (Torppa, et al, 2018, s. 122-139). 

I en rapport av Myndigheten för skolutveckling (2005), presenteras samband mellan kön 

och skolresultat. Kön visar sig ha en egen effekt på utbildningsprestationer utöver de andra 

faktorer som spelar in, som exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, eftersom skillnaderna 
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ligger i alla de sociala kategorierna (samhällsklasser). Skillnaderna verkar främst handla om 

att kön är socialt och kulturellt skapade, att kvinnligt och manligt skapas och förändras över 

tid. Det är de mönster som ses i form av förändringar av könsskillnader som gör detta tydligt 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 7-11). PISA undersökningar i läsning från ett flertal 

år, visar att skillnaderna i läsförmåga faktiskt har ökat, och att flickor även kommit ifatt 

pojkarna i ämnen som matematik och naturvetenskap, som tidigare varit till pojkarnas fördel. 

I en statistisk analys från PISA 2003 (svenskt) utförd av myndigheten för skolutveckling 

(2005), i läsförmåga och social bakgrund, framkommer det att föräldrars utbildningsnivå 

samvarierar med läsförmåga, och att skillnaderna mellan könen finns oavsett social bakgrund, 

dock som störst inom den lägsta sociala kategorin (Social kategori utgår här utifrån föräldrarnas 

utbildningsnivå). Det finns även studier som talar för att pojkarna kommer ikapp flickorna när 

de närmar sig högre utbildning, men statistik visar att könsskillnaderna skär igenom hela 

utbildningssystemet, ända upp på högskola. För att återkoppla till hur kön på egen hand har en 

effekt på skillnaderna, ser vi genom att skillnaderna mellan kön faktiskt finns genom hela 

utbildningssystemet, och även genom alla de sociala kategorierna (Myndigheten för 

skolutveckling, 2005, s. 21-32), och bör därför bero på att kön är socialt och kulturellt skapade. 

 

5. METOD 

 

I detta kapitel följer en beskrivning av det material som används i studien, och en beskrivning 

om hur materialet sedan har bearbetats och varför det valts ut. 

 

5.1 Material  

Studien består främst av en bearbetning- och analysering av kvantitativa data, som är insamlade 

för provutveckling av SCB (Statistiska centralbyrån), och används vidare för provutvecklarna 

till nationella provet i geografi. Denna data är ett slumpmässigt urval på 10% av alla elever för 

varje år som skrivit NP (Nationella proven) mellan åren 2013-2017 i geografi som lärare 

rapporterat in. Den visar vad varje elev av dessa 10% har fått för betyg på varje uppgift i NP, 

och även information om kön finns och vilka betyg respektive uppgift kan ge. Dessa 10 % som 

valts ut varje år mellan 2013-2017 består totalt av 7544 individer, varav 3889 är pojkar och 

3655 är flickor. Denna information ska användas för att besvara frågan om vilka skillnader och 

likheter som finns gällande flickors och pojkars betyg på olika uppgiftsformat och förmågor.  

Utöver detta har även självaste uppgifterna i nationella prov från åren 2013-2017 studerats, 

och framförallt de uppgifter med signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor eftersom det 

är i dessa uppgifter som skillnaderna är mest trovärdiga, för att därefter se om det är något 

specifikt med uppgifterna i sig som gör att flickor och pojkar presterar olika. Dessa nationella 

prov är dock sekretessbelagda, så uttalanden gällande provuppgifterna kommer inte att 

förekomma på grund av detta. Övriga material är statistik från Skolverket på riksnivå, som 

visar pojkars och flickors slutbetyg på nationella proven i geografi mellan åren 2013-2017, och 

slutbetyg inom samtliga ämnen i åk 9. 

 

5.2 Bearbetning av material  



   
 

14 
 
 

Denna data gällande de 10% elever med provbetyg på varje uppgift har testats i SPSS med 

Pearsons r/chi-2, för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan pojkar och 

flickor. Varje uppgift på varje prov har testats enligt chi-2/Pearsons r test, och därefter 

sorterats in i tabeller efter signifikansnivå och uppgiftsformat och-/eller förmåga. Även hela 

proven har testats, där år 2014 var det enda år som visade en signifikans på 0,026, vilket gör 

att detta år är svårast att göra säkra antaganden om. Visar signifikansen på ett helt prov 0,000 

betyder detta att det går att dra generella slutsatser om hela befolkningen, vilket i sin tur även 

går på respektive uppgift som uppvisar samma signifikansresultat. Signifikansen säger helt 

enkelt hur stor risken är att vi drar fel slutsats utifrån våra resultat. De signifikanta 

skillnaderna på uppgifterna är uppdelade i tre nivåer; 0,000-0,001(***), 0,002-0,004(**) och 

0,005-0,009(*), vilket betyder att det varierar mellan 0- till 9% risk för att uppgifterna inte 

går att dra generella slutsatser om. Ligger signifikansen på 0,009 exempelvis, så innebär det 

att det är 91% sannolikhet att det går att dra generella slutsatser gällande hela befolkningen. 

Hela befolkningen i detta fall är alla provtagare för respektive år (Hjerm, et al, 2015, s. 112, 

127). I detta fall kan det vara så att året 2014 är ett urvalsfel, och att studien riskerar att inte 

vara helt representativt för hela befolkningen (Bryman, 2016, s. 333), men det är en 

avvägning jag själv fått göra genom att titta på hur mycket resultatet av det året tycks sticka 

ut med de resterande åren. De resterande åren låg signifikansnivån på 0,000 och 0,001, och 

eftersom studien inte huvudsakligen avser att söka skillnader och likheter mellan de olika 

åren, utan snarare slå ihop resultaten för alla år, gör att det med stor sannolikhet går att 

generalisera resultatet på hela befolkningen. Kort sagt så är urvalet ett stickprov, och 

signifikanstesten avgör hur stor sannolikheten är att det går att generalisera resultatet gällande 

hela befolkningen (Bryman, 2016, s. 333).  

Vidare så har elevers resultat i denna data på specifika uppgifter analyserats tillsammans 

med just de uppgifter på nationella proven som resultatet avser. Eftersom uppgifterna inte går 

att uttala sig om har istället uppgifterna sorterats in i olika teman som står med i kursplanen för 

geografi, för att urskilja om det finns skillnader och likheter i pojkar och flickors resultat på 

dessa olika teman. Ett tema kan exempelvis vara klimat, namngeografi eller resurser, och om 

eventuella hjälpmedel finns tillgängliga på uppgiften så beaktas även det. Exempelvis kan en 

klimatuppgift antigen be eleven att analysera klimatdiagram, eller också beskriva olika typer 

av klimat. Denna typ av analys har genomförts två gånger, en gång gällande alla uppgifter på 

proven, och en gång gällande de uppgifter som visar en signifikant skillnad, och en del av de 

uppgifter som ”stack ut” som enligt de mönster som sätts borde ha visat på en signifikant 

skillnad men inte gjorde det, eller också uppgifter som enligt de mönster som sätts borde ha 

legat till pojkarnas fördel, men inte gjorde det. Ett mönster kan exempelvis vara att flickor 

tenderar att få högre betyg i förmåga 4, och om pojkar hade fått högre betyg i en sådan uppgift 

skulle den uppgiften då brutit mönstret och därför studerats närmre. Genom att göra denna form 

av analys av uppgifterna på proven, finns en möjlighet att se mönster, se vad som utmärker en 

viss uppgift, och en förståelse i varför flickor och pojkar presterar olika bra på olika typer av 

uppgifter, framförallt när det gäller temat klimat till exempel, där flickor och pojkar verkar 

prestera ungefär på samma nivå, men visar på skillnader i olika typer av uppgifter kring 

klimattemat. 
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Utöver signifikanstesten har tabeller skapats i Excel utifrån ursprungliga data. Först 

sammanställdes hur många pojkar och flickor som fått betyget F, E, C eller A, på varje uppgift, 

därefter omvandlades antalet till procentform. Därefter skapades nya tabeller med en 

uppdelning av kön och procentandelar, där procentandelarna bestod av hur många procent fler 

flickor eller pojkar som fått högre betyg på en specifik uppgift. Tre olika nivåer i procentandelar 

valdes ut; =0, <1% skillnad, som betyder att könen fått lika snittbetyg, 1%<5% skillnad, och 

5% och uppåt. Den sistnämnda innebär alltså att över 5% fler av ett visst kön har fått högre 

betyg i en specifik uppgift. Uppgifterna har även delats upp i uppgiftsformat och förmåga som 

prövas. Tanken med dessa tabeller är att få en överblick i vilka uppgiftsformat eller förmågor 

som det kan finnas skillnader och likheter i mellan könen, och andelarna i procent är för att se 

hur stora eller små skillnaderna är. Dessa förmågor testar alltså elevernas kunskaper inom olika 

områden. Även vad uppgifterna handlade om har antecknats för att urskilja skillnader och 

likheter, men visas dock inte i studien på grund av sekretessen. Däremot presenteras istället 

resultatet i relevanta teman som skillnader och likheter tycks finnas i, exempelvis 

namngeografi, där skillnader tycks finnas. Fördelningen av förmågorna ser olika ut för varje 

år, och detta gäller även för antalen öppna och stängda uppgifter; År 2013; 19öppna/9stängda, 

år 2014; 11öppna/12stängda, år 2015; 14öppna/14stängda, år 2016; 16 öppna/14stängda, och 

år 2017; 17öppna/11stängda, och totalt för alla åren; 77öppna/60stängda (se även tabell A och 

B, s. 17-18). Antalet öppna och stängda uppgifter kan därför även påverka pojkarnas och 

flickornas resultat eftersom de presterar olika bra på dessa. 

Datat har även använts på ett ytterligare sätt, där intresset var att urskilja vilka typer av 

uppgifter som elever har en möjlighet att få betyget A i. Alla uppgifter går inte att få betyget 

A på, ibland endast upp till betyget C eller E. Vidare har samband sökts efter i just de 

uppgifter som ger möjlighet till betyget A med de totala antalen av uppgiftsformat, förmågor, 

och antalet av dessa uppgiftsformat och förmågor som flickor och pojkar fått högre betyg i 

mellan dessa år. Även slutbetygen som pojkar och flickor fått genom dessa år har samband 

sökts i. Denna typ av analys har genomförts två gånger, en gång gällande alla uppgifterna, 

och en gång gällande uppgifter med signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor. Det var 

endast i de uppgifter med signifikanta skillnader som urskillningen av vilket kön som fått 

högst betyg på respektive uppgift har inkluderats. 

 

5.3 Val av metod 
Anledningen till att Pearsons r och chi-2 test använts i detta fall, är för att datat består av 

nominalskalevariabler och ordinalskalevariabler. Data som analyseras är kön och därför inte 

rangordningsbart, men även betyg som är ordinalvariabler, dessa kan rangordnas men avståndet 

mellan variablerna är olika stora (Bryman, 2011, s. 321). Eftersom skillnader och likheter var 

av stort intresse för denna studie så kan denna metod hjälpa till med är att se förhållandet mellan 

variablerna, och för att se hur statistiskt signifikant skillnaderna mellan variablerna är. Pearsons 

r varierar mellan –1 och 1, och tolkningen på resultatet av dessa tester gäller att ju närmare 

värdet är 0, desto mindre samband finns. Den mäter alltså graden av linjaritet i förhållandet 

mellan variablerna. Det finns dock ett problem med denna metod (Pearsons r), det är om 

linjariteten inte är helt linjär, då kan Pearons r underskatta det faktiska sambandet, men det 
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beror helt på vad man undersöker. Man kan då även vidare testa sambandet med chi-2, för att 

klarna upp misstolkningarna (Hjerm, et al, 2015, s. 127-128). 

Valet att sortera in uppgifterna från NP i teman var absolut nödvändigt, eftersom 

uppgifterna i sig är sekretessbelagda som tidigare nämndes. Att sortera in dom i teman är det 

enklaste sättet att kunna beskriva uppgifterna utan att röja för mycket information om 

uppgifterna, och för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan könen i olika typer av 

uppgifter. 

Eftersom könen presterar olika bra på olika uppgiftsformat och förmågor, så finns det en 

möjlighet till en förklaring i detta genom att titta på just fördelningen i uppgifter som ger 

möjlighet till betyget A, och genom att urskilja dessa uppgifter och även titta på vilka 

uppgiftsformat och förmågor dessa uppgifter innehåller, kan olika mönster hittas genom att 

titta på just de uppgifter som flickor och pojkar har fått högre betyg i. Detta kan då till viss del 

förklara varför flickor har högre slutbetyg, och till viss del varför flickor har högre betyg i vissa 

förmågor, men inte ge förklaring till varför flickor och pojkar presterar olika bra på olika 

uppgiftsformat. Denna sistnämnda metod var inte planerad i början av studien, och blev därför 

en komplettering till studien då denna metod kunde tänkas ge ny kunskap. Dock ska tilläggas, 

att under arbetets gång så hade gärna nya och andra former av analyser gällande de 

sekretessbelagda uppgifterna på proven gärna gjorts för att finna tydligare skillnader och 

likheter på de uppgifter som stack ut från mönstret, men i mån av tid så fick detta uteslutas. 

 

6. RESULTAT/ANALYS 

 

Som tidigare statistik visat, så får flickor generellt högre slutbetyg i alla ämnena i åk 9 (se 

kapitel 4.2, s. 10), men endast med någon enstaka betygspoäng i geografi. I detta kapitel 

presenteras resultaten från nationella proven i ämnet geografi som studien handlar om, där 

skillnaderna mellan könen kan upplevas som stora, trots att slutbetygen på proven inte är allt 

för stora. Uppsala universitet (2013-2017) visade som tidigare nämnt att flickor tenderar att få 

högre betyg i förmåga 2 och 4, men även förmåga 1 i en del av åren, och slutligen i alla 

förmågorna år 2017. Här kommer nu en analys av denna studies resultat som i princip visar 

samma resultat men med ett större fokus på uppgiftsformaten, uppgifternas teman, och vilka 

uppgifter som ger möjlighet till betyget A och de som inte gör det, men också uppgifter som 

visar signifikanta skillnader mellan könen. Alla tabeller är skapade efter de 7544 individer som 

den använda data består av. Att 5% valts som gräns finns ingen specifik motivering till, utan 

gränsen behövde bli dragen någonstans. Tabell A och B är resultat från alla uppgifter oavsett 

signifikansnivå, detta för att visa hur denna data faktiskt ser ut och för att kunna göra lite 

generella slutsatser. Tabell C däremot, visar istället ett mycket säkrare resultat som det går att 

göra ännu mer trovärdiga slutsatser på, men det betyder givetvis inte att tabell A och B inte går 

att lita på. Sedan kommer även tabell D som visar möjligheten till betyget A på de signifikanta 

uppgifterna.  
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6.1 Sammanställning av uppgiftsformat och förmåga 

Tabell A. Antalet uppgifter mellan åren 2013-2017, sorterat efter hur många procent fler 

flickor eller pojkar som har fått högre betyg än det andra könet (över 5% eller under 5%). 

Även antalet öppna och stängda uppgifter som flickor och pojkar fått lika höga betyg i. ö/s 

förstås genom att antalet öppna uppgifter presenteras först, och antalet stängda uppgifter 

presenteras sist. 

År Flickor, ö/s Pojkar, ö/s Lika, ö/s Totalt: ö/s 

 >5% 1%<5% >5% 1%<5% =0%,<1%  

2013 10/0 4/1 1/2 3/1 1/5 19/9 

2014 6/0 4/5 0/3 0/3 1/1 11/12 

2015 11/0 3/3 0/4 0/5 0/2 14/14 

2016 13/0 2/0 1/4 0/3 0/7 16/14 

2017 15/0 1/2 0/1 0/2 1/6 17/11 

Totalt: 55/0 14/11 2/14 3/14 3/21 77/60 

 

Tabell A visar alltså att flickor är överrepresenterade i de öppna uppgifterna, och att pojkarna 

som grupp presterar som bäst i stängda uppgifter, men i jämförelse med antalet uppgifter som 

de fått lika betyg i eller som flickor har fått högre betyg i, så är andelen stängda uppgifter lite 

mera utspridda än de öppna uppgifterna. Flickorna har exempelvis fått högre betyg i 90% av 

de öppna uppgifterna, medan pojkarna fått högre betyg i 47% av de stängda uppgifterna.  

Tabellen visar också att majoriteten av de öppna uppgifterna som flickor presterat bättre i 

ligger i kolumnen över 5% fler, medan de stängda uppgifterna som pojkar presterat bättre i 

ligger jämt fördelat mellan över 5% fler och under 5% fler, vilket betyder att flickor presterar 

mycket bättre i öppna uppgifter, och pojkar presterar en aning bättre i stängda uppgifter i 

jämförelse med varandra. Visserligen finns en viss ökande tendens för pojkarna i de stängda 

uppgifterna som över 5% fler fått högre betyg i mellan åren 2013-2016 men med en minskning 

år 2017, som kan bero på antalet stängda uppgifter på proven (se kap 5.2, s. 15, för antalet 

stängda uppgifter varje år). Antalet öppna uppgifter som flickor är under 5% fler i att ha fått 

högre betyg i, tycks sjunka med åren, och istället tycks den kolumn med över 5% fler att öka 

med åren, vilket eventuellt betyder att andelen flickor som presterar bättre än pojkar i öppna 

uppgifter tycks öka med åren. Antalet stängda uppgifter som pojkar haft högre betyg i visar en 

variation genom åren och är därför svårt att uttala sig om, men det ser ut som att antalet 

uppgifter ökar mellan 2013-2015, för att sen sjunka igen fram till 2017. Intressant är även att 

över 5% fler pojkar har presterat bättre i två öppna uppgifter, vilket sticker ut från mönstret. 

Båda dessa två öppna uppgifter handlade om naturgeografi. Det finns ingen stängd uppgift som 

över 5% fler flickor presterat bättre i. 

Gällande de uppgifter könen fått lika betyg i så finns inte mycket att säga om de öppna 

uppgifterna, förutom att dessa uppgifter handlade om naturgeografi alla tre. Gällande de 

stängda uppgifterna tycks antalet ha en variation genom åren och är också svårt att uttala sig 

om. Värt att nämna är att året 2014 är det år då signifikansen på hela provet visade en 26% risk 

för att göra fel antaganden. Antalet öppna uppgifter flickor haft högre betyg i var som minst, 

och antalet stängda uppgifter var som flest i jämförelse med resterande år. 
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Tabell B. Antalet uppgifter mellan åren 2013-2017 som pojkar eller flickor fått högre betyg än det andra 

könet, eller också lika höga betyg i, fördelat efter uppgiftsformat (Öppen eller stängd) och förmåga (1, 2, 

3 eller 4). I höger kolumnen syns även fördelningen mellan förmågorna över åren i antal. 

 Flickor Pojkar Lika Totalt 

förmågor 

Format Öppna Stängda Öppna Stängda Öppna Stängda 1/2/3/4 
Förmåga 1 2 3 4 1 3 1 2 3 4 1 3 1 2 3 4 1 3  

År                    

2013 3 5 2 4 1 - 3 - 1 - 1 2 - - 1 - - 5  8/5/11/4 

2014 2 4 - 4 1 4 - - - - 1 5 1 - - - - 1  5/4/10/4 

2015 3 5 1 5 2 1 - - - - 1 8 - - - - 1 1  7/5/11/5 

2016 4 5 1 5 - - 1 - - - 2 5 - - - - 3 4 10/5/10/5 

2017 5 5 1 5 1 1 - - - - 1 2 1 - - - - 6  8/5/10/5 

Totalt: 17 24 5 23 5 6 4 0 1 0 6 22 2 0 1 0 4 17 38/24/52/23 

 

Det tabell B visar är att flickor har högre betyg i de flesta öppna uppgifter, med blandade 

förmågor, och att pojkar har högre betyg i flest stängda uppgifter med förmåga 3, men också 

att könen fått lika betyg i många stängda uppgifter som prövar förmåga 3. Jämnaste resultatet 

är stängda uppgifter som prövar förmåga 1. Detta innebär alltså att flickor är bättre på att 

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor kring etik och hållbar utveckling, samt 

analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, och dessa två 

förmågor (2 och 4) är de förmågor som förekommer minst i antal på nationella proven. Båda 

könen tenderar att prestera lika bra i att analysera naturens egna processer och människors 

verksamheter som formar och förändrar livsmiljöer, och förekommer näst mest i antal på 

proven. Att göra geografiska analyser av omvärlden och att värdera resultaten med hjälp av 

kartor och andra geografiska källor, tenderar att vara den mest förekommande förmågan på 

proven, och det är även denna förmåga som pojkar tenderar att få högre betyg i, även om 

flickorna inte är långt efter eftersom det också är många av dessa uppgifter som könen fått lika 

höga betyg i. 

 

6.1.1 Möjlighet till betyget A 

En annan variant av analys har utförts, där antalet uppgifter som elever kan få betyget A i för 

varje år har uppmärksammats, men även vad dessa uppgifter har för uppgiftsformat och 

förmåga. Fördelningen mellan vilka uppgifter som ger möjlighet till betyget A eller inte gör 

det, kan hjälpa till att förklara varför flickor får högre slutbetyg än pojkar, eftersom flickor 

presterar bättre i öppna uppgifter och att det även är dessa uppgifter som oftast ger möjlighet 

till betyget A. 

Differensen mellan pojkar och flickor i slutbetyg mellan åren 2013-2017 var som störst 

2015, 2016, och 2017, och som minst 2013 och 2014 (Skolverket, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017). Åren 2013 och 2014 såg fördelningen av vilka uppgifter som kunde ge betyget A väldigt 

olika ut. Året 2013 bestod av 19 öppna uppgifter som även är det år då flest öppna uppgifter 

förekommit, men även det året som minst antal öppna uppgifter gett möjlighet till betyget A. 

Kanske är det så att flickor oftare än pojkar presterar på A nivå i öppna uppgifter, och pojkar 

oftare på C nivå. Eftersom antalet öppna uppgifter som inte kunde ge betyget A var som flest 

detta år, kan det vara en förklaring till varför slutbetyget skiljer sig som minst detta år. Året 
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2013 var också det år då pojkar hade högre betyg i tre öppna-förmåga 1 uppgifter, vilket också 

var det år som de flesta öppna förmåga 1 inte gav betyget A.  

Året 2014 var istället det enda år som haft färre öppna uppgifter än stängda. Däremot gav 

alla öppna uppgifter en möjlighet till betyget A. Slutbetyget skiljer sig även detta år som minst 

i jämförelse med näst kommande år. Att antalet öppna uppgifter var som minst detta år kan 

vara en av anledningarna till att slutbetyget mellan pojkar och flickor inte skiljer sig så mycket 

detta år heller. Att det skiljer sig mer år 2015 är dock intressant, eftersom detta år har lika 

många stängda som öppna uppgifter, och detta är även det år då pojkarna fått högre betyg i 

flest stängda uppgifter av alla fem åren. Visserligen gav alla öppna uppgifter möjligheten till 

betyget A detta år, men det gjorde även fyra stängda uppgifter i förmåga 3, som även var den 

typ av uppgift som förekommit flest gånger på provet.  

Åren 2017 och 2016 bestod de öppna uppgifter som inte gav betyget A av förmåga 1, vilket 

är den förmåga som pojkar gällande öppna uppgifter har fått högre betyg i flest gånger (fyra 

gånger). Året 2017 gav också endast möjlighet till betyget A i totalt 3 stängda uppgifter av 

förmåga 3, detta gäller även för året 2016, vilket resultaten i tabell B och C (s. 18, 19) visar, är 

pojkarnas starka sida. Det är väldigt få stängda-förmåga 3 uppgifter som ger möjlighet till A 

(alla åren), och alla öppna förmåga 2 och 4 uppgifter (förutom en förmåga 2) har gett 

möjligheten till betyget A, vilket kan vara en av orsakerna att flickorna får högre betyg. Även 

om pojkar är starka i stängda uppgifter med förmåga 3, så är även flickor starka i dessa 

uppgifter, vilket man kan se i tabell B (s. 18) där 17 stängda-förmåga 3 uppgifter visar på lika 

höga betyg hos pojkar och flickor. Det kan alltså konstateras att flickor har sitt stora övertag i 

de öppna resonerande uppgifterna, och speciellt i förmåga 2 och 4. Vidare kan det spekuleras 

om det är förmåga 3 eller just stängda uppgifter som pojkar är starka i. Öppna uppgifter som 

prövar förmåga 3 är inte många, men de få sju som finns, så är det ändå så att flickor presterat 

bättre än pojkarna i fem av dessa sju och lika betyg i en. 

 

6.2 Signifikanta skillnader 

Detta kapitel beskriver vilka typer av uppgifter för varje år som har en signifikant skillnad 

mellan könen, mellan åren 2013 och 2017, där storleken på skillnaderna i tabellen är märkta 

med ”*” och står för; 0,000-0,001(***), 0,002-0,004(**) och 0,005-0,009(*). Därefter följer 

en beskrivning om vilka av dessa uppgifter som ger möjlighet till betyget A. 

 

Tabell C. Antal förmågor (1-4) som flickor och pojkar visar signifikanta skillnader i, fördelat efter 

signifikansstorlek och uppgiftsformat, totalt under åren 2013-2017. 

Kön Flickor Pojkar 

Signifikans *** ** * *** ** * *** ** * *** ** * 

Uppgiftformat Öppna Stängda Öppna Stängda 

Förmåga 1 12 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 

Förmåga 2 19 2 1 - - - - - - - - - 

Förmåga 3 4 - 1 - - - - - - 11 1 2 

Förmåga 4 21 - - - - - - - - - - - 

Totalt: 56 3 2 0 1 0 1 1 0 12 1 3 

Totalt2: 61 1 2 16 
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Det tabell C visar är att de signifikanta skillnaderna i öppna uppgifter är många till antal, och 

att flickorna presterar bättre i dessa. De två öppna uppgifter som pojkar presterat bättre i 

berörde båda temat naturgeografi. Den stängda uppgiften som flickor presterat bättre i med en 

signifikant skillnad handlade om specifika klimatzoner, och att kunna beskriva dessa. Trots att 

det är många stängda uppgifter könen fått lika höga betyg i som kan ses i tabell A och B, så har 

däremot pojkarna många fler i antal som visar på signifikanta skillnader. Det kan här då sägas 

med en större sannolikhet att flickor är bättre än pojkar på de öppna uppgifterna, och att pojkar 

är aningen bättre i stängda uppgifter, eftersom att dessa uppgifter med en signifikant skillnad 

är färre till antalet än vad de öppna uppgifterna är för flickorna. Men vad innebär detta för 

könens slutbetyg på provet? Alla uppgifter ger nämligen inte samma möjlighet till betyget A, 

och ibland inte ens betyget C. Att ha kunskap och prestera bra på uppgifter som endast ger 

möjlighet till betyget E, eller att ha kunskap och prestera bra på uppgifter som ger möjlighet 

till betyget A, kan ha en stor påverkan på det samlade slutbetyget. 

 

6.2.1 Möjlighet till betyget A på signifikanta uppgifter 

Denna variant har utförts tidigare med alla uppgifter, men har istället nu utförts på enbart de 

uppgifter med signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor, där förutom uppgiftsformat 

och förmåga, så har även det kön som fått högre betyg på respektive uppgift inkluderats denna 

gång. 

 

Tabell D. Antalet öppna- och stängda uppgifter med signifikanta skillnader, och antalet av 

dessa som gav möjlighet till betyget A. 

År Öppna uppgifter (Möjlighet till A) Stängda uppgifter (Möjlighet till A) 

2013 13 (10) 3 (2) 

2014 7 (7) 3 (2) 

2015 12 (12) 4 (3) 

2016 15 (14) 5 (1) 

2017 16 (13) 2 (1) 

 

Tabell D visar antalet öppna- och stängda uppgiftsformat som visade signifikanta skillnader 

mellan könen, och även antalet av dessa uppgifter som gav möjlighet till betyget A. År 2013 

var det tre öppna uppgifter som inte gav möjlighet till betyget A, varav en av dessa fick 

pojkarna högre betyg i och bestod av förmåga 1, resterande uppgifter hade flickorna högre 

betyg i. De stängda uppgifter fanns det tre av där två av dessa gav möjlighet till betyget A och 

en som inte gav den möjligheten. En av dessa tre bestod av förmåga 1 och gav möjlighet till 

betyget A, där hade flickorna högre betyg än pojkarna. De resterande två uppgifterna bestod 

av förmåga 3 och pojkarna hade högre betyg i dessa.  

År 2014 hade flickorna högre betyg i alla öppna uppgifter. De stängda uppgifterna fanns 

det tre av och alla bestod av förmåga 3 och pojkarna hade även högre betyg i dessa, varav två 

gav möjlighet till betyget A. 



   
 

21 
 
 

År 2015 hade flickorna högre betyg i alla öppna uppgifter. De stängda uppgifterna fanns 

det fyra av och bestod enbart av förmåga 3, och pojkarna hade högre betyg i alla dessa, varav 

tre gav möjlighet till betyget A. 

År 2016 hade flickorna högre betyg i alla öppna uppgifter som gav möjlighet till betyget 

A, och pojkarna högre betyg i den öppna uppgift som inte gav möjlighet till betyget A som 

bestod av förmåga 1. De stängda uppgifterna fanns det fem av, varav fyra gav inte möjlighet 

till betyget A, och pojkarna hade högre betyg i alla dessa fem. 

År 2017 fanns det tre öppna uppgifter som inte gav möjlighet till betyget A och bestod av 

förmåga 1. Flickorna hade högre betyg i alla öppna uppgifter. De stängda uppgifterna fanns det 

två av, och pojkarna hade högre betyg i båda. En av dom gav möjlighet till betyget A, och 

bestod båda av förmåga 3. 

Det framkommer att de signifikanta skillnaderna är som störst och flest i de öppna 

uppgifterna, och framförallt i förmågorna 2 och 4, och flickorna har också högre betyg i alla 

utom två av de öppna uppgifterna som även råkar vara två av de uppgifter som inte gav 

möjlighet till betyget A i förmåga 1. Det betyder alltså att av de olika förmågorna i öppna 

uppgifter så är det störst sannolikhet att pojkar presterar bra eller bättre i förmåga 1, som tyvärr 

i detta fall inte gav möjlighet till betyget A på dessa två uppgifter. Att flickor presterar bättre i 

öppna uppgifter resulterar också i att de presterar bättre i en större variation av förmågorna än 

vad pojkarna gör. 

Gällande de stängda uppgifterna som visar på signifikanta skillnader är det framförallt 

pojkarna som fått högre betyg, förutom på en uppgift som var en stängd uppgift av förmåga 1 

med möjlighet till betyget A. Skillnaden här är dock att de stängda uppgifterna som visar en 

signifikant skillnad mellan könen är mycket färre till antalet (17) än vad de signifikanta öppna 

uppgifterna är (63). Även om öppna uppgifter förekommit fler gånger genom åren (77 stycken) 

än vad de stängda har (60 stycken), så är skillnaderna mycket större mellan könen i de öppna 

uppgifterna, än vad de är i de stängda uppgifterna. Det tyder som tidigare nämnts på att flickor 

presterar bättre i de uppgifter som ger möjlighet till betyget A, och att antalet öppna uppgifter 

där signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor finns faktiskt ökar med åren. Att det ökar 

kan förstås genom att titta på andelen öppna uppgifter som ges per år och andelen uppgifter 

som visar signifikanta skillnader per år (se Tabell E, s. 21). Procenten visar tydligt att andelen 

öppna uppgifter med signifikanta skillnader ökar. Gällande pojkarna och de signifikanta 

skillnader som finns bland de stängda uppgifterna är inte mönstret densamma, en svag tendens 

av ökning men med en minskning år 2017 (se Tabell E, s. 21). Detta innebär eventuellt att 

skillnaderna ökar för båda könen men i olika uppgiftsformat, men med en snabbare ökning 

gällande flickorna. Det verkar även som om kunskapen som efterfrågas i de öppna uppgifterna 

värderas högst, eftersom det är i dessa uppgifter möjligheten att få betyget A är som störst. 

 

Tabell E. Procentuell skillnad mellan åren 2013-2017 i frågor med signifikanta skillnader. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Flickor 63% 63% 86% 88% 94% 

Pojkar 22% 25% 29% 36% 18% 
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6.3 Nationella provens uppgifter 

På grund av sekretessen på nationella provets uppgifter kan inte specifika typer av uppgifter 

tas upp, men det som kan presenteras är vad uppgiften handlar om. Pojkar presterar bra i uppgift 

som berör naturgeografi, kartografi/namngeografi, gradnätet, och ofta i uppgifter där 

hjälpmedel såsom kartor och diagram finns tillgängligt. Gällande flickorna och de teman dom 

tycks prestera bättre i är uppgifter som handlar om människan (det vill säga när människan 

påverkas av förändrade livsmiljöer), samhället, miljö, hållbar utveckling och resurser. De 

öppna uppgifter som pojkar presterat bättre på eller har lika resultat som flickor, handlar oftast 

om naturgeografi och ibland med kartor som hjälpmedel. 

Det framkommer som att det generellt sett är lika resultat mellan könen i uppgifter som 

berör klimat, men det beror lite på hur uppgiften ställs. Om uppgifter kring klimat ställs i 

samband med diagram eller kartor, eller om uppgiften är att beskriva ett visst klimat, tenderar 

pojkar att prestera bättre på den först nämnda och flickor på den sistnämnda. Förmåga 2 handlar 

om att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av 

världen, och det visade sig i analysen av de signifikanta uppgifterna i tabell C (s. 20), och 

genom sorteringen av uppgifterna på nationella proven till teman, att flickor tenderar att 

prestera bättre med en signifikant skillnad i de öppna uppgifter som prövar förmåga 1 och 2 

som på något sätt berör människan och miljö, och en svagare signifikans när uppgiften berör 

befolkningsstorlek. Den sistnämnda gäller dock endast ett fåtal uppgifter, så det är svårt att 

göra något antagande angående detta. 

 

7. SLUTDISKUSSION 

 

Som nämndes i resultatkapitlet så presterar flickor bättre i förmåga 2 och 4, och i de öppna-

förmåga 1. När det gäller förmåga 1 så förekommer den förmågan både i öppet och stängt 

format, men lite oftare i öppet format, och det kan i sin tur vara en av anledningarna till varför 

flickor tenderar att ha högre betyg i flest uppgifter av förmåga 1.  

En likhet mellan pojkar och flickor som nämndes tidigare är uppgifter som berör 

klimattemat, men däremot skiljer det sig mellan könen beroende på hur uppgiften ställs. Är det 

analysering av klimatdiagram så verkar pojkarna prestera bättre, men om olika typer av klimat 

ska beskrivas verkar flickorna prestera bättre. Detta skulle kunna bero på pojkarnas 

matematiska förmåga, eller också pojkarnas mera specifika förmåga (Rosén, 1995, 1998) vilket 

är mer troligt då flickors och pojkars betygspoäng i matematik inte längre ligger till stora 

övertag för pojkarna. 

Gällande förmåga 2 och 4 så är dessa uppgifter alltid öppna uppgifter, vilket i sig inte 

nödvändigtvis innebär att flickor presterar bättre i just förmågorna 2 och 4, utan handlar nog 

snarare om att uppgifterna är öppna. Enligt Torbjörnsson och Molin (2014) känner kvinnor mer 

solidaritet för miljön än vad män gör, men om den studien går att applicera på 15 åringar är 

svårt att säga eftersom Torbjörnssons och Molins studies urval bestod av gymnasieelever. Men 

solidaritetsaspekten är ändå relevant och kan vara en av anledningarna till varför flickor 

presterar bättre i förmåga 4 eftersom att flickor kan tänkas ha ett större intresse och 
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engagemang i miljöfrågor. Däremot angående förmåga 2 är det för tillfället svårare att finna 

någon förklaring till, förutom att förmåga 2 ibland kan tolkas som en förmåga 4, eftersom dessa 

uppgifter ibland berör temat miljö som flickor tycks prestera bra på. Något som inte får 

glömmas är att förmåga 4 och 2 faktiskt är en utmaning för båda könen, som Uppsala 

universitet (2013, 2014, 2016, 2017) förklarar i rapporterna från nationella proven. Rapporterna 

visar däremot också att skillnaderna är som störst i förmåga 4 mellan könen, så det kanske 

ligger en sanning i att kvinnors starkare solidaritet till miljön påverkar resultaten i förmåga 4. 

Gällande pojkarna och de öppna uppgifterna så är det inte många de haft högre betyg i än 

flickorna, men det rör sig framförallt om förmåga 1 och en enstaka förmåga 3. Förmåga 1 

handlar om naturens egna processer och hur människor formar och förändrar livsmiljöer. 

Kanske kan det vara så att den del som avser naturens egna processer av någon anledning är 

av större intresse för pojkar? Analysen av uppgifterna visade ändå på att pojkar presterar bra i 

uppgifter som berör den naturgeografiska delen och skulle kanske därför kunna vara en orsak 

till att det är just förmåga 1 i öppna uppgifter som pojkar ibland presterat bättre i. Fokuset har 

även varit att titta på likheter. Det mest lika resultatet är de stängda uppgifter som prövar 

förmåga 1, både i tabell B och C (s. 18, 20) är skillnaderna inte stora, men någon enstaka 

uppgift till pojkarnas fördel. Att pojkar presterar lika bra som flickor i stängda-förmåga 1 

uppgifter kanske är en del av förklaringen till varför pojkar ibland presterar bättre än flickor i 

öppna-förmåga 1 uppgifter, och detta kan också eventuellt betyda att det just är 

uppgiftsformatet som gör att flickor överlag verkar prestera bättre i förmåga 1. 

De öppna uppgifter som prövar förmåga 3 är inte många (7 stycken), och det är förvånande 

att pojkar inte presterat bättre än flickorna i dessa uppgifter fler gånger än en gång. Förmåga 3 

är trots allt pojkarnas starka sida när det kommer till stängda uppgifter. Att uppgiften är öppen 

verkar ha en stor betydelse för pojkarna. Som nämns i kapitel 4.3.1 (s. 13), så presterar flickor 

bättre i PISA undersökningar i läsning (läsförståelse och läsflytligheten), och i princip i alla 

ämnena i åk 9, och framförallt i uppgifter som är öppna och ska resoneras i. Myndigheten för 

skolutveckling (2005) visar också att skillnaderna i läsförmåga faktiskt har ökat, och att flickor 

även kommit ifatt pojkarna i ämnen som matematik och naturvetenskap, som tidigare varit till 

pojkarnas fördel. Samtidigt nämns också att pojkar verkligen halkar efter flickor i ämnet 

svenska, som i sin tur enligt Heikkilä (2018) påverkar andra ämnen i skolan. Någon förklaring 

till varför pojkar hamnar efter i svenskämnet är för komplext att svara på och är inte syftet med 

studien, men det kan ju vara så som Torppa, et al (2018) skriver, att flickor läser mer än pojkar 

på fritiden, och att flickor gör mera läxor än pojkar, som gör att pojkar faktiskt halkar efter i 

svenskämnet och därför bidrar till att flickor presterar bättre i öppna uppgifter.  

För att återkomma till förmåga 3 så bör det nämnas igen att det är den förmågan där båda 

könen presterar väldigt bra och även som bäst i jämförelse med de andra förmågorna. Molin 

(2006) beskriver utvecklingen av geografiämnet, där regionalgeografin har fått störst plats i 

ämnet. Trots att läroplanen förändrats genom åren så var det ändå regionalgeografin som fick 

störst utrymme. Inte bara det, utan även om läroplanen förändrats så innebar detta såklart att 

även lärare måste förändra sitt sätt att undervisa, vilket inte alltid har varit fallet. I åk 6 visar 

Molin och Gubbström (2013) att avläsning av kartor och kunskaper om olika länder är det 

största fokuset, vilket inte förbereder eleverna för det resonerande tänkandet. Molin (2006) 
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förklarade att geografin fått en naturdeterministisk prägel, och att undervisningen är väldigt 

faktabaserad. Samtidigt så är läroböckerna enligt lärare det viktigaste medlet för deras val av 

innehåll i undervisningen. I en analys av läroböcker konstaterar Molin (2006) att dessa böcker 

inte skapar plats för eget tänkande eller reflektioner, vilket är problematiskt eftersom det står i 

läroplanen att elever ska kunna analysera och värdera uppgifter utifrån olika perspektiv. Detta 

skulle kunna vara anledningen till att eleverna presterar som bäst i förmåga 3, och samtidigt 

får en utmaning med de öppna uppgifterna. Antalet uppgifter med signifikanta skillnader 

mellan pojkar och flickor tycks däremot öka gällande de öppna uppgifterna. Inte bara det, även 

antalet uppgifter som fler än 5% flickor presterat bättre i, ökar, men det är som sagt endast i 

jämförelse mellan könen. 

 När det gäller de stängda uppgifterna som prövar förmåga 3 så visade resultatet av denna 

studie att pojkar presterat bättre än flickor i många fler uppgifter än vad flickorna har, däremot 

är även antalet stängda-förmåga 3 uppgifter som könen presterat med lika höga betyg i också 

många, vilket kan tolkas som att pojkar är aningen bättre i de stängda-förmåga 3 uppgifterna 

(se tabell B, s. 18). Däremot visade signifikanstesterna att det finns en skillnad mellan pojkar 

och flickor i dessa (se tabell C, s. 20). Enligt Rosén (1995, 1998) och även två senare studier 

(se kapitel 4.3, s. 10), så använder pojkar mer smala och specifika förmågor, och flickorna mer 

generella intellektuella förmågor. Denna teori skulle kunna kopplas till könens olika betyg på 

de olika uppgiftsformaten. De stängda uppgifterna testar mera specifika kunskaper och även 

ofta faktakunskaper där det finns ett rätt svar, medan de öppna uppgifterna är mer ”öppna” och 

ger en möjlighet till att besvara uppgiften med bredare svar och även fler möjliga svar. För att 

förtydliga detta så tenderar även fler pojkar att få högre betyg på uppgifter som berör temat 

namngeografi, vilket kan anses som en specifik kunskap/faktakunskap. 

  Som presenterades i resultat/analys delen, så presterar flickor oftare bättre än pojkar i de 

uppgifter som ger möjlighet till betyget A, vilket framförallt är de öppna uppgifterna. Detta 

skulle också kunna vara en anledning till varför flickor har högre slutbetyg på nationella 

proven. Slutbetyget skiljer sig däremot inte mycket, vilket är förvånande eftersom det i denna 

studie finns relativt stora skillnader mellan könen. Ett eventuellt svar på detta kan vara att 

antalet uppgifter i de olika förmågorna inte är lika många. I tabell B (s. 18) framgår det att 

förmåga 3 är mest förekommande, med förmåga 1 därefter, och förmåga 2 och 4 förekommer 

mycket mer sällan. Så även om flickor tenderar att prestera mycket bättre än pojkar i förmåga 

2 och 4 (som alltid är öppna uppgifter) så är dessa uppgifter även minst till antalet varje år, och 

förmåga 3 som pojkar tenderar att få högre betyg i förekommer mest till antalet varje år. Kanske 

detta gör att det blir en balans mellan könen i slutbetyget, för även om flickor oftare presterar 

bättre i uppgifter som ger möjlighet till betyget A så betyder inte det att dom nödvändigtvis får 

ett A, dessa uppgifter är som sagt en utmaning för båda könen. Dock får inte glömmas att 

flickor oftare får betygen A, B, och C och pojkar D, E och F, som också påverkar slutbetyget. 

Teorierna som försöker förklara de generella skillnaderna mellan pojkar och flickor i 

skolan med avseende på att flickor faktiskt har högre slutbetyg i de flesta ämnen är många.  

Jakobsson (2000) visar att flickor oftare har lärandemål och-/eller prestationsmål, vilket är det 

mest gynnsamma för inlärning. Flickor får också en starkare motivation än pojkar på grund av 

att de har starkare arbetsrutiner och goda förhållningssätt som gynnar goda prestationer. Även 
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Spinath, et al (2014) som undersöker könsskillnader inom skolvärlden, visar att flickor har 

högre verbal intelligens och självdisciplin, samt vissa aspekter av deras motivation. Deras 

studie förklarar bara delvis skillnaderna mellan pojkar och flickor men det verkar röra sig om 

att skolmiljön är mer anpassad för flickor. Andra studier visar också att flickor gör mer läxor 

och fritidsläsning. Enligt Fischbein (2007) så skiljer sig pojkars och flickors mognadsförlopp, 

och enligt SOU:2010:52, så påverkar mognadsnivån förmågan att styra sin 

kunskapsinhämtning, och gynnar därför de elever som är tidigt mogna, bland annat i 

koncentration och uppmärksamhet, något som kan vara svårare för barn med ADHD som också 

är något som förekommer oftare hos pojkar. 

Språkmognaden anses skilja sig mellan pojkar och flickor enligt SOU:2010:52 (s. 22-23) 

i fördel till flickorna. Som tidigare nämnt är läsproblematik vanligare hos pojkar, och bidrar 

möjligtvis till att koncentrationen är svår under skrivning, som är till stor nackdel för pojkar 

när det kommer till de öppna uppgifterna på nationella proven. Dessa skulle kunna vara orsaker 

till varför flickor presterar bättre i ämnet svenska, som i sin tur påverkar resterande ämnen i 

skolan, och även resultatet på nationella proven i geografi, men också orsaker till varför flickor 

oftare får betygen A, B och C. 

 

8. SLUTSATS 

 

Gällande könens likheter, går det att konstatera att de öppna uppgifterna är en utmaning för 

båda, men med bättre resultat för flickorna då de har högre betyg i nästan alla öppna uppgifter, 

och att de stängda uppgifterna som prövar förmåga 1 är fördelat väldigt jämt mellan könen. 

Båda könen visar likhet i sina prestationer i klimattemat, men skiljer sig sedan beroende på hur 

uppgiften är ställd, som alltså då handlar om uppgiftsformatet eller vilken kunskap som krävs 

av dom. Likheter finns även i att båda könen presterar bra på förmåga 3, men med aningen 

bättre resultat för pojkarna, och detta beror förmodligen på att regionalgeografin än idag är 

väldigt prioriterad i ämnet geografi i skolan, som därför också skapar svåra utmaningar för 

båda könen med de öppna uppgifterna. Likheter enbart gällande förmågorna som prövas på 

proven verkar inte vara stora, utan är ofta kopplat till uppgiftsformaten. Detta syns i förmåga 3 

där pojkar presterar bäst i stängt uppgiftsformat men flickor i öppet uppgiftsformat, och att det 

är lika mellan könen i stängda-förmåga 1 uppgifter men en stor fördel för flickorna i de öppna-

förmåga 1 uppgifterna. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är däremot större, och de största skillnaderna ligger 

i fördelningen av de öppna och stängda uppgiftsformaten. Det finns stora signifikanta 

skillnader gällande de öppna uppgiftsformaten med en stor fördel för flickorna, och en relativt 

stor skillnad i de stängda uppgiftsformaten till pojkarnas fördel. Det är även oftare så att över 

5% fler flickor presterar bättre på de öppna uppgifterna, och visar även en ökande tendens (se 

tabell A, s. 17), än vad det är gällande pojkarna och de stängda uppgifterna, där är procenten 

pojkar som presterat bättre på respektive uppgift inte lika ofta är över 5%. De troligaste 

teorierna för detta är att pojkar har en smalare mer specifik förmåga, och flickorna mer generell 

intellektuell förmåga, men också språkmognaden som utvecklas senare för pojkar, och mognad 

överlag. Ett utmärkt exempel på detta är exempelvis att pojkarna oftast är fler än flickorna att 
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prestera bra på namngeografi. Dessa uppgifter är alltid av stängt uppgiftsformat som prövar 

förmåga 3 och kan anses vara faktabaserad, och därmed en väldigt specifik kunskap som 

prövas. Det framkommer även att de uppgifter som pojkar presterar bra-/bättre på, i mindre 

utsträckning ger möjlighet till betyget A, och tvärtom för flickorna. Att flickor presterar bättre 

på de uppgifter som oftare ger möjlighet till betyget A resulterar sannolikt i att flickor får högre 

slutbetyg på provet. Skillnaderna i förmågorna som prövas på proven är ofta stora, men det är 

svårt att säga om det är förmågorna i sig, eller hur stor påverkan uppgiftsformatet har. Förmåga 

2 och 4 har flickor alltid presterat bättre än pojkarna i, och de öppna uppgifter som pojkarna 

några fåtals gånger presterat bättre i än flickorna är förmåga 1 och 3 (fyra förmåga 1, och en 

enstaka förmåga 3), och handlade främst om naturgeografi (naturprocesser), men också klimat. 

Gällande de stängda uppgifterna är det förmåga 3 som pojkar presterat aningen bättre i. 

Den troligaste orsaken till att fördelningen av både uppgiftsformaten och förmågorna beror på 

just uppgiftsformatet, som i sin tur troligen beror på flickornas högre prestationer i ämnet 

svenska, och sin verbala förmåga som många PISA undersökningar visar på. Även teorier om 

pojkars senare utvecklade språkmognad och den högre andelen läsproblematik bland pojkar, 

och mognad överlag kan ha haft en stark påverkan på resultaten. Skillnader finns trots allt inte 

enbart i ämnet geografi, utan i de flesta ämnen i skolan där prestationen i ämnet svenska 

troligen har en stor inverkan på resterande ämnena i skolan. 

Ett intressant resultat i denna studie är att flickor och pojkar presterar lika bra i stängda 

uppgifter som prövar förmåga 1, men att det skiljer sig i förmåga 3. Men mer intressant är att 

flickorna alltid presterat bättre i förmåga 2 och 4 som alltid är av öppet uppgiftsformat, men att 

pojkar ibland presterat bättre eller med lika betyg i öppna uppgifter i förmåga 1 och 3. Varför 

just 1 och 3 och inte 2 och 4? Kan skillnaden i förmåga 2 och 4 bero på flickors högre 

solidaritet? Och förmåga 1 och 3 på grund av uppgiftsformatet, men också pojkars intresse i 

naturgeografi? Kanske är uppgiftsformatet orsaken i förmågorna 2 och 4 också, eller är det 

solidaritetsaspekten kring miljö som skapar större intresse för flickorna? Eller handlar det om 

någonting mer detaljerat med uppgifterna i sig? Och hur stor påverkan har egentligen studien 

av Rosén (1995, 1998) gällande de specifika och generella förmågorna hos pojkar och flickor, 

som sägs bero på fördelningen av uppmärksamhet i klassrummet? Detta får vidare studier 

besvara. 

Det jag sist vill tillägga om studien är komplexiteten i resultatet i relation till slutbetygen. 

Skillnaderna i uppgiftsformat och förmåga är stora i denna studie, samtidigt som slutbetyget 

för könen endast skiljer sig runt en betygspoäng i snitt. Den kunskap som tycks värderas högst 

på proven är de uppgifter som ger möjligheten till betyget A, och dessa uppgifter är oftast av 

öppet uppgiftsformat. Just dessa uppgifter presterar flickor bättre i än pojkar, men det som ska 

tilläggas återigen är att dessa uppgifter även är mycket färre till antalet än vad de uppgifter som 

pojkarna presterar bättre i, det vill säga de stängda uppgifterna, framförallt de stängda-förmåga 

3 uppgifterna som är mest till antal, vilket förmodligen bidrar till en balans mellan könen i 

deras slutbetyg. Sen är det ju även så att även om flickor presterar bättre i öppna uppgifter som 

ger möjlighet till betyget A (som förmodligen beror på deras läs- och skrivkunskaper), betyder 

det inte alla flickor får ett högt betyg på dessa uppgifter. Dock bör det återigen tilläggas att 

flickor oftare får betygen A, B, C och pojkar D, E, F vilket också påverkar slutbetygen. 
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Eftersom betygsättningen från och med hösten 2018 särskilt ska ta hänsyn till 

provresultaten från nationella proven är det därför viktigt att lyfta var skillnaderna i proven 

ligger någonstans så proven blir rättvist utformade och inte missgynnar någon grupp. Eftersom 

skillnaderna verkar öka till fördel för flickorna (även om det anses att nationella proven inte 

uppfyller kraven för att kunna göra jämförelser över tid), bör det uppmärksammas var ökningen 

sker någonstans, och det är just i de öppna uppgifterna för flickorna, och en viss ökning i de 

stängda uppgifterna för pojkarna, vilket på ett sätt missgynnar gruppen pojkar, eftersom de 

öppna uppgifterna verkar ha högst värde, och att de stängda uppgifterna sällan ger möjlighet 

till betyget A. 

 Ett problem som kvarstår är att lärare tolkar de olika betyg stegen olika, och att så stor 

andel lärare anser att eleverna är värda ett högre slutbetyg än vad provbetyget anger. 

Förhoppningsvis kan betygsättningen från och med hösten 2018 bidra till att det blir mer 

likvärdigt mellan skolor, men kanske inte lika rättvist för eleverna om de nu förtjänar ett högre 

slutbetyg än vad provbetyget anger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

28 
 
 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

Bladh, G. & Molin, L. (2016) Editorial: Research on Geography Education: Introduction to 

Nordidactica 2016:1. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science 

Education, vol. 1, s. 1-6. 

Bryman, A. (2016) Samhällsvetenskapliga metoder. uppl: 2:8. Stockholm: Liber AB. 

Fischbein, S. (2007) Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv. I Reflektioner kring 

specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. 

Stockholm: Vetenskapsrådet, vol. 5. 

Fjellborg, A. & Molin, L. (2018) Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer 

kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella 

proven i geografi. Acta Didactica Norge, vol. 12, Nr. 4, Art. 5. 

Fridfeldt, A. & Molin, L. (2010) Modern geografi i skolan och gymnasium – Nya 

styrdokument för grundskolan (Skola 2011) och gymnasieskolan (Gy 2011). Geografiska 

notiser, vol. 3, s. 110-123. 

Gustafsson, J.E & Erickson, G. (2018) Nationella prov i Sverige – tradition, utmaning, 

förändring. Acta Didactica Norge, vol. 12, Nr. 4, Art. 2. 

Hjerm, M. & Lindgren, S & Nilsson, M. (2015) Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. uppl: 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Holm, A.-S. (2008) Relationer i skolan. En studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9. 

Diss. Göteborgs universitet, Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Jakobsson, A.-K. (2000) Motivation och inlärning ur genusperspektiv. En studie av 

gymnasieelever på teoretiska linjer/program. Diss. Göteborgs universitet, Acta 

Universitatis Gothoburgensis, educational sciences, vol. 146. 

Magnusson, E. (2002) Psykologi och kön - Från könsskillnader till genusperspektiv. Finland: 

Natur & Kultur. 

Molin, L. (2006) Rum, frirum och moral. En studie av skolgeografins innehållsval. Diss. 

Uppsala University: Department of Social and Economic Geography. Geografiska 

regionstudier, vol. 69. 

Molin, L. & Grubbström, A. (2013) Are teachers and students ready for the new middle 

school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher 

practices, and student achievement. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of 

Geography, vol. 67, s. 142-147. 

Myndigheten för skolutveckling. (2005) Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

Pheonix, A. (2004) Using informal pedagogy to oppress themselves and each other. Critical 

pedagogy, schooling and 11-14 year old London boys, Nordisk Pedagogik, vol. 24, Nr. 1, 

s. 19-35. 



   
 

29 
 
 

Rosén, M. (1995) Gender differences in structure, means and variences of hierarchically 

ordered ability dimensions. Learning and Instruction, vol. 5, Nr. 1, s. 37-62. 

Rosén, M. (1998) Gender differences in patterns of knowledge. Diss. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis, vol. 124. 

Rutter, M. & Caspi, A. & Fergusson, D. & Horwood, L.J. & Goodman, R. & Maughan, B, et 

al. (2004) Sex differences in developmental reading disability: new findings from 4 

epidemiological studies. JAMA, vol. 291, Nr. 16, s. 2007-2012. 

SOU:2010:52. Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat. Stockholm, Fritzes. 

SOU:2010:51. Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. Stockholm, Fritzes. 

Spinath, B. & Eckert, C. & Steinmayr. R. (2014) Gender differences in school success: what 

are the roles of students’intelligence, personality and motivation?. Educational 

Research, vol. 56, Nr. 2, s. 230-243. 

Torbjörnsson, T. & Molin, L. (2014) Who is Solidary? A Study of Swedish Students´ 

Attitudes towards Solidarity as an Aspect of Sustainable Development. International 

Research in Geographical and Environmental Education, vol. 23, Nr. 3, s. 259-277.  

Torppa, M. & Eklund, K. & Sulkunen, S. & Niemi, P. & Ahonen, T. (2018) Why do boys 

and girls perform differently on PISA Reading in Finland? The effects of reading 

fluency, achievement behaviour, leisure reading and homework activity. Journal of 

Research in Reading, vol. 41, Nr. 1, s. 122-139. 

Uppsala Universitet (2013). Provrapport 2013. Ämnesprov i grundskolans årskurs 9 och 

Specialskolans årskurs 10. Tillgänglig: www.natprov.geografi.edu.uu.se / Nationella 

prov i geografi / Rapporter och resultat / Provrapporter 2013 [2018-11-25]. 

Uppsala Universitet (2014). Provrapport 2014. Ämnesprov i grundskolans årskurs 9 och 

Specialskolans årskurs 10. Tillgänglig: www.natprov.geografi.edu.uu.se / Nationella 

prov i geografi / Rapporter och resultat / Provrapporter 2014 [2018-11-25]. 

Uppsala Universitet (2016). Provrapport 2016. Ämnesprov i grundskolans årskurs 9 och 

Specialskolans årskurs 10. Tillgänglig: www.natprov.geografi.edu.uu.se / Nationella 

prov i geografi / Rapporter och resultat / Provrapporter 2016 [2018-11-25]. 

Uppsala Universitet (2017). Provrapport 2017. Ämnesprov i grundskolans årskurs 9 och 

Specialskolans årskurs 10. Tillgänglig: www.natprov.geografi.edu.uu.se / Nationella 

prov i geografi / Rapporter och resultat / Provrapporter 2017 [2018-11-25]. 

Wikström, C. (2013) Konsten att göra bra prov. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Elektroniska källor: 

Heikkilä, M. (2018) Könsskillnader i prestationer. Nationella sekretariatet för 

genusforskning, Göteborgs Universitet. Tillgänglig: https://www.genus.se/kunskap-om-

genus/fordjupning-skola/skolprestationer/ / Kunskap om genus / Fördjupning: skola / 

Skolprestationer [2018-12-10]. 

http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/714/c_714208-l_3-k_whoissolidary.pdf
http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/714/c_714208-l_3-k_whoissolidary.pdf
http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/714/c_714208-l_3-k_whoissolidary.pdf
http://www.natprov.geografi.edu.uu.se/
http://www.natprov.geografi.edu.uu.se/
http://www.natprov.geografi.edu.uu.se/
http://www.natprov.geografi.edu.uu.se/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/fordjupning-skola/skolprestationer/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/fordjupning-skola/skolprestationer/


   
 

30 
 
 

Skolverket. (2018a) Lämna in provresultat i grundskolan. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-

grundskolan/lamna-in-provresultat-i-grundskolan / Undervisning / Grundskolan / 

Nationella prov i grundskolan / Lämna in provresultat i grundskolan [2018-12-5]. 

Skolverket. (2013) Resultat från ämnesproven i årskurs 9, läsåret 2012/13. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning / Skolverket / Skolutveckling / Statistik / Sök statistik om förskola, 

skola och vuxenutbildning / Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå (xls) / 

Grundskolan, Nationella prov, 2012/13 / Tabell 8 H Riksnivå Geografi, resultat 

ämnesprovet åk 9 läsåret 2012/2013 [2018-11-20]. 

Skolverket. (2014) Resultat från ämnesproven i årskurs 9, läsåret 2013/14. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning / Skolverket / Skolutveckling / Statistik / Sök statistik om förskola, 

skola och vuxenutbildning / Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå (xls) / 

Grundskolan, Nationella prov, 2013/14 / Tabell 29 A – C Nationella prov åk 9 Geografi, 

resultat läsåret 2013/2014, totalt samt för flickor resp pojkar [2018-11-20]. 

Skolverket. (2015) Resultat på nationella prov i årskurs 9, läsåret 2014/15. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning / Skolverket / Skolutveckling / Statistik / Sök statistik om förskola, 

skola och vuxenutbildning / Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå (xls) / 

Grundskolan, Nationella prov, 2014/15 / Provres Åk 9 Tabell 29 A-C Geografi, resultat 

läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar [2018-11-20]. 

Skolverket. (2016) Resultat på nationella prov i årskurs 9, läsåret 2015/16. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning / Skolverket / Skolutveckling / Statistik / Sök statistik om förskola, 

skola och vuxenutbildning / Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå (xls) / 

Grundskolan, Nationella prov, 2015/16 / Provres Åk 9 Tabell 21 A-21 C Geografi, 

resultat läsåret 2015/16, Totalt samt för flickor och pojkar [2018-11-20]. 

Skolverket. (2017) Resultat på nationella prov i årskurs 9, läsåret 2016/17. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning / Skolverket / Skolutveckling / Statistik / Sök statistik om förskola, 

skola och vuxenutbildning / Sveriges Officiella statistik, statistik på riksnivå (xls) / 

Grundskolan, Nationella prov, 2016/17 / Geografi, resultat, Totalt samt för flickor och 

pojkar [2018-11-20]. 

Uppsala Universitet. (u.å) Nationella prov i geografi. Tillgänglig: http://natprov.edu.uu.se/ / 

Uppsala universitet / Nationella prov i geografi / Bakgrund och syfte [2018-12-6]. 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/lamna-in-provresultat-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/lamna-in-provresultat-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning
http://natprov.edu.uu.se/

