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av 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks om lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elev 
har betydelse för elevens prestation på det nationella provet och slutbetyget. 
Registerdata över provresultat och slutbetyg i svenska, engelska och matematik 
för elever i årskurs 9 i Sverige mellan åren 2001 och 2005 används. Resultaten 
är följande: i matematik presterar både flickor och utlandsfödda elever bättre på 
provet (än pojkar respektive svenskfödda) om andelen kvinnliga respektive 
utlandsfödda lärare ökar. Samtidigt finns en motverkande effekt med avseende 
på betyget i matematik för flickor givet effekten på provresultatet: kvinnliga 
lärare är mindre generösa än sina manliga kollegor när de sätter slutbetyg på 
flickor i jämförelse med pojkar.  

                                                      
♣ Författaren tackar följande personer för värdefulla kommentarer: Per Johansson, Peter 
Fredriksson, Tuomas Pekkarinen, Helena Holmlund, Andreas Westermark, samt seminarie-
deltagare vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, vid the First Summer 
School of the Marie Curie Research Training Network, Padova, 16–18 juni 2006 samt vid 
COST- mötet i Essen, 19–20 oktober 2006. Författaren tackar också för finansiellt stöd från FAS 
(dnr 2004-1212). 
* Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, e-post: erica.lindahl@nek.uu.se 
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1 Inledning 
På senare år har både Skolverket och forskare uppmärksammat att flickor pres-
terar bättre än pojkar i nästan alla ämnen i den svenska skolan. Motsvarande 
mönster finns även i andra länder: i t ex Storbritannien presterar flickor bättre 
än pojkar i nästan alla ämnen (EOC, 2006). En förklaring, som har framförts av 
ekonomer, är att läraryrket domineras av kvinnor. Hypotesen att flickor 
presterar bättre om läraren är en kvinna får stöd i flera studier från andra länder 
(Dee, 2005; Bettinger och Long, 2005; Ehrenberg m fl, 1995; Ammermueller 
och Dolton, 2006). På svenska data har denna hypotes däremot inte kunnat 
styrkas (Holmlund och Sund, 2006; Skolverket, 2006).  

På motsvarande sätt är det möjligt att samma etniska bakgrund på lärare och 
elev gynnar elevens skolprestation. I studier av amerikanska data har man 
funnit stöd för denna hypotes (Dee, 2001; Ehrenberg m fl, 1995). I Sverige 
presterar utlandsfödda elever sämre än elever födda i Sverige; 77 procent av 
utlandsfödda elever får godkänt i huvudämnena medan motsvarande siffra för 
svenskfödda elever är 91 procent.1 Andelen utlandsfödda lärare i Sverige utgör 
en mindre andel (6 procent) än andelen utlandsfödda elever (nästan 10 pro-
cent). Prestationsskillnaden i skolan mellan utlandsfödda och svenskfödda 
skulle alltså delvis kunna förklaras av den låga representationen av utlands-
födda inom läraryrket.  

I denna studie studeras om prestationsskillnader i skolan mellan pojkar och 
flickor, samt mellan utlandsfödda och svenskfödda, kan förklaras av andelen 
kvinnor och män, respektive utlandsfödda och svenskfödda, inom läraryrket. Vi 
undersöker således om det finns stöd för hypotesen att samma kön eller lika 
etnisk bakgrund på lärare och elev spelar roll för hur eleven presterar i skolan. 
Två olika mått på skolprestationer används: nationella provresultat och slut-
betyg. Slutbetyget är lärarens samlade bedömning av elevens kunskaper och 
färdigheter i ämnet. Genom att betinga på en potentiell effekt på provresultatet 
kan vi studera om det finns en ytterligare bedömningseffekt som är förknippad 
med slutbetyget. Till skillnad från andra länder (Ehrenberg m fl 1995; Dee, 
2005; Ammermueller och Dolton, 2006), har man inte funnit stöd för att 
samma kön på lärare och elev är av betydelse i svenska data (Holmlund och 
Sund, 2006 och Skolverket, 2006; Lindahl, 2007a). En möjlig förklaring till 
detta är att studier på svenska data är baserade på slutbetyg medan studier från 
andra länder främst har studerat effekten på provresultat.  
 

                                                      
1 www.skolverket.se/sb/d/1271/a/7559 
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2 Slutbetyg och nationella prov 
Syftet med de nationella proven är att ge läraren riktlinjer vid betygsättningen 
för att möjliggöra en rättvis och likvärdig bedömning över landet (Skolverket, 
2004). Nationella proven är omfattande: både muntliga och skriftliga färdig-
heter testas i språkämnena såväl som i matematik. De nationella proven ska 
vara vägledande vid betygsättningen (Skolverket, 2004). 

Slutbetyget är lärarens samlade bedömning av eleven. Enligt läroplanen 
(Lpo 94) ska läraren endast ta hänsyn till kunskaper och färdigheter i ämnet; 
flit och ambition ska inte vägas in i betyget. All tillgänglig information om 
eleven ska beaktas. Slutbetyget baseras alltså på en större informationsmängd 
om elevens kunskaper och färdigheter i ämnet än provresultatet. 

Lärarens utformning av undervisningen påverkar vilken information om 
eleven som läraren har tillgång till. Slutbetyget är alltså lärarens samlade 
bedömning av eleven baserad på sin egen utformning av undervisningen medan 
provresultatet mäter elevens kunskaper enligt nationell standard.   

Resultatet på det nationella provet översätts till ett betyg enligt samma 
ordinala skala som slutbetyget. Betygsstegen för både slutbetyg och prov-
resultat är följande: underkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. 
För att kunna räkna ut ett medelvärde som används vid intagning till gymnasie-
skolan transformeras dessa betygssteg till en numerisk skala: 0, 10, 15 och 20. I 
denna studie används dessa transformerade värden för både slutbetyg och 
provresultat.  

3 Data 
Via lärarregistret och ett register om födelseland kan vi spåra lärarens kön, 
födelseland samt i vilket ämnesblock och på vilken skola läraren undervisar. 
Via elevregistret och ett register om födelseland kan vi spåra elevens kön, 
födelseland och skola i årskurs 9 samt slutbetyg. Dessa båda informationskällor 
sammankopplas via en kod för vilken skola informationen gäller.  

Registeruppgifter mellan åren 2001 och 2005 utnyttjas. Provresultat har 
sedan 2004 samlats in av SCB för alla elever som har fullgjort alla delprov, det 
vill säga cirka 80 procent av alla elever.  
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Före 2004 samlades provresultaten inte in alla år. Matematik saknas för år 
2001 och svenska och engelska saknas för år 2002 och 2003. Datamängderna 
varierar därför mellan de olika ämnena.  

Analysen av flickors betyg jämfört med pojkars baseras på 109 204 elever i 
svenska, 111 623 elever i engelska och 268 334 elever i matematik. Födelse-
land finns tillgängligt i data för alla som hade uppnått 16 års ålder 2003. 
Analysen av etnicitetens inverkan är därför baserad på ett mindre elevantal. 
Motsvarande datamängder i analysen av skillnader mellan utlandsfödda och 
svenskfödda är: 7 766 i svenska, 8 579 i engelska och 69 149 i matematik. 

3.1 Definitioner 
Slutsatser om betydelsen av samma kön eller etnisk bakgrund på lärare och 
elev för elevens skolprestationer, baseras på hur elevens prestation i ett ämne 
påverkas av andelen kvinnliga respektive utlandsfödda lärare på skolan i det 
relevanta ämnesblocket. Relevanta ämnesblock för denna studie är: 1) Mate-
matik och NO (som används för lärare i matematik), 2) SO och svenska (som 
används för lärare i svenska) och 3) Svenska och språk (som används för lärare 
i engelska). Informationen om vilket ämne som lärare undervisar i är tydligare i 
matematik än i svenska och engelska.  

Syftet med att studera betydelsen av etnisk tillhörighet är att analysera 
betydelsen av en annan etnisk tillhörighet än svensk. Sverige har en stor andel 
födda i ett annat nordiskt land. Dessa personer talar oftast god svenska, ser ut 
som svenskar och känner oftast väl till Sverige. Utlandsfödd definieras därför 
som född utanför Norden.  

Studenter som har ett annat modersmål än svenska erbjuds en speciell kurs i 
svenska: svenska 2. Undervisningen i svenska 2 är anpassad till elever med ett 
annat modersmål än svenska men kursplanen är densamma som i den ordinarie 
kursen i svenska. Sedan 2001 är det nationella provet detsamma för elever som 
har gått svenska 2 som för övriga elever. I denna analys behandlas svenska som 
ett ämne, oavsett vilken kurs eleven har gått. Fokus är på betydelsen av etniskt 
ursprung för betygsättningen och vilken kurs eleven har gått antas inte ha 
betydelse för den2.  

                                                      
2 Huvudresultaten påverkas inte av att man kontrollerar för typ av kurs i svenska.  
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4 Deskriptiv statistik 
Tabell 1 och Tabell 2 visar de genomsnittliga skillnaderna mellan pojkar och 
flickor och mellan utlandsfödda och svenskfödda i provresultat och slutbetyg. 
Den första kolumnen visar andelen kvinnliga och utlandsfödda lärare i 
respektive ämne. Den fjärde och den sista kolumnen visar korrelationen mellan 
andelen kvinnliga (utlandsfödda) lärare och skillnaden mellan flickor och 
pojkar (utlandsfödda och svenskfödda) i provresultat och slutbetyg på skolnivå.  

Flickor presterar bättre än pojkar på det nationella provet i svenska och 
engelska medan det inte finns någon (statistiskt säkerställd) skillnad i mate-
matik. Flickor har bättre slutbetyg än pojkar i alla tre ämnena. I enlighet med 
tidigare studier, visar Tabell 1 att flickornas övertag i skolan förstärks i slut-
betygen i jämförelse med motsvarande provresultat. 

Kvinnliga lärare dominerar i svenska och engelska. Andelarna kvinnliga 
lärare i dessa ämnen är: 62 respektive 83 procent. I matematik är könsför-
delningen mer jämn: 46 procent av lärarna i matematik är kvinnor. 

Om flickor presterar bättre med en kvinnlig lärare, skulle vi vänta oss en 
positiv korrelation mellan andelen kvinnliga lärare på skolan och differensen 
mellan flickor och pojkars skolprestation. Förutom i det nationella provet i 
svenska, finns det en (svag) positiv korrelation mellan andelen kvinnliga lärare 
och skillnaden mellan flickors och pojkars skolprestation på skolnivå. Denna 
korrelation är starkast i slutbetyget i svenska.  

Utlandsfödda presterar i genomsnitt sämre än svenskfödda i alla ämnen, 
både enligt provresultat och slutbetyg. Åtminstone i svenska och matematik är 
skillnaden större enligt det nationella provet än enligt slutbetygen.  

Andelen utlandsfödda lärare är störst i engelska, 11 procent, och minst i 
svenska, 2 procent. I matematik är motsvarande andel 7 procent. Även här 
finns det en positiv korrelation mellan andelen utlandsfödda lärare och skill-
naden i skolprestation mellan utlandsfödda och svenskfödda elever, förutom i 
slutbetyget i engelska.  

De korrelationer som presenteras i Tabell 1 och Tabell 2 antyder att 
egenskaperna hos lärararna är olika betydelsefulla för olika elevgrupper. Men 
för att skatta om andelen kvinnliga (utlandsfödda) lärare har en kausal effekt på 
flickors (utlandsfödda elevers) relativa skolprestation behöver vi en formell 
modell. 
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Tabell 1 Skillnaden i provresultat och slutbetyg mellan könen samt andelen kvinnliga lärare i respektive ämne 

  Provresultat Slutbetyg 
          
Ämne Andel 

kvinnliga 
lärare 
(St. avvik.) 

Genomsnittligt 
betyg 
(St. avvik.) 

Skillnad:  
(St. avvik.) 

Korrelation: 
andel kvinnliga 
lärare och 
skillnad 

Genomsnittligt 
betyg 
(St. avvik.) 

Skillnad 
(St. avvik.) 

Korrelation: 
andel kvinnliga 
lärare och 
skillnad  

   
Flickor 

 
Pojkar 

 
 

  
Flickor 

 
Pojkar 

 
 

 

          
Svenska 0,62 13,40 11,29 2,11 -0,0275 14,30 11,99 2,31 0,0345 
 (0,32) (4,06) (4,31) (0,02)  (4,09) (4,04) (0,02)  
          
Engelska 0,83 13,47 13,05 0,41 0,0017 13,77 12,92 0,85 0,0016 
 (0,24) (4,31) (4,48) (0,02)  (4,35) (4,41) (0,02)  
          
Matematik 0,46 11,24 11,22 0,02 0,02830 12,69 12,30 0,39 0,0131 
 (0,30) (5,18) (5,15) (0,02)  (4,22) (4,22) (0,02)  
 



 

Tabell 2 Skillnaden i provresultat och slutbetyg mellan utlandsfödda och svenskfödda elever samt andelen utlandsfödda  
lärare i respektive ämne 

  Provresultat Slutbetyg 
          
Ämne Andel 

utlands-
födda lärare 
(St. avvik.) 

Genomsnittligt betyg 
(St. avvik.) 

Skillnad 
(St. avvik.) 

Korrelation: 
andel 
utlandsfödda 
lärare och 
skillnad 

Genomsnittligt betyg 
(St. avvik.) 

Skillnad 
(St. avvik.) 

Korrelation: 
andel 
utlandsfödda 
lärare och 
skillnad 

   
Utlands-
födda 
elever 

 
Svensk- 
födda 
elever 

 
 

  
Utlands-
födda 
elever 

 
Svensk- 
födda 
elever 

 
 

 

          
Svenska 0,02 10,82 12,48 -1,66 0,0107 12,06 13,25 -1,19 0,0092 
 (0,08) (4,46) (3,99) (0,10)  (4,20) (4,07) (0,10)  
          
Engelska 0,11 11,93 13,13 -1,20 0,005 12,21 13,42 -1,22 -0,0011 
 (0,21) (4,75) (4,08) (0,10)  (4,83) (4,14) (0,10)  
          
Matematik 0,07 9,07 11,48 -2,41 0,0582 10,97 12,51 -1,55 0,0153 
 (0,17) (5,37) (4,76) (0,06)  (4,31) (4,03) (0,05)  



 
 

5 Interaktion elev och lärare 
En positiv korrelation mellan en hög andel kvinnliga lärare i ett ämne och 
andelen flickor som presterar bra i samma ämne behöver inte betyda att det 
finns ett orsakssamband. Vi kan inte utesluta att förklaringen är att om flickor 
generellt är duktigare i vissa ämnen, väljer de i högre grad att bli lärare i dessa 
ämnen. För att kunna skatta om andelen kvinnliga lärare påverkar flickors 
prestation, behövs en formell modell. Vi måste med andra ord korrigera för 
eventuell selektion av lärare och elever.  

Eftersom vi mäter effekten av andelen kvinnliga (utlandsfödda) lärare på 
skolnivå, behöver vi inte kontrollera för selektion inom skolan. Vi behöver 
däremot kontrollera för eventuell selektion mellan skolor. För att göra fram-
ställningen enklare beskrivs i det följande endast strategin för att skatta 
effekten för flickor av att andelen kvinnliga lärare ökar. Motsvarande skattning 
för utlandsfödda elever av en ökning av andelen utlandsfödda lärare fås genom 
att byta ut flicka mot utlandsfödd och kvinnliga lärare mot utlandsfödda lärare. 
För en mer detaljerad redogörelse för analysmetoden, se Lindahl (2007b). 
Följande modell skattas med OLS: 

 
εηββββββββ +++++++++= fFTFTfFFfTTfY 76543210  

 
där Y är elevens skolprestation (slutbetyg eller provresultat), f är en dikotom 
variabel som antar värdet 1 om eleven är flicka (annars är f=0). Vidare är T en 
dikotom variabel som antar värdet 1 om skolprestation mäts i slutbetyg 
(provresultat är alltså referens, då T=0). Slutligen är F andelen kvinnliga lärare 
på skolan. Den näst sista termen fångar upp effekten av vilket år eleven går ut 
skolan3 och den sista termen antas vara den individspecifika slumptermen. 

Via f kontrolleras för den direkta genomsnittliga effekten på skolprestation 
av att vara flicka, jämfört med att vara pojke. Vi kontrollerar alltså för att 
flickor generellt är duktigare än pojkar i vissa ämnen. Vidare kontrollerar vi, 
via T, för skillnaden mellan slutbetyg och provresultat, alltså för att lärare 
generellt är mer generösa i slutbetyg i jämförelse med provresultat. Att vissa 
högpresterande skolor skulle kunna ha en relativt större andel kvinnliga lärare 
på skolan, fångas upp av F. De intressanta effekterna mäts av koefficienterna 

                                                      
3 Genom att kontrollera för vilket år eleven går ut skolan, kontrollerar vi för eventuell betygs-
inflation – se Wikström och Wikström (2004). 
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framför interaktionstermerna. Estimatet av koefficienten framför interaktionen 
mellan f och F, dvs , fångar effekten på flickors skolprestation av att 
andelen kvinnliga lärare ökar med en procentenhet. Genom att interagera med 
typ av betyg och betinga på den potentiella effekten på provresultat, kan vi via 
interaktionen mellan f,F och T skatta den bedömningseffekt som är förknippad 
med slutbetyget.  Det vill säga, skattningen av , mäter om kvinnliga lärare, i 
jämförelse med manliga, är mer generösa i betygsättningen av flickor, jämfört 
med pojkar, givet resultatet på det nationella provet.  

5β

7β

6 Resultat 
Resultaten presenteras i Tabell 3. I matematik finner vi att andelen kvinnliga 
lärare på skolan spelar roll för flickors skolutfall, men i svenska och engelska 
finns inga statistiskt signifikanta effekter på vare sig testresultat eller betyg. 

Resultaten för matematik tyder på att andelen kvinnliga ämneslärare på 
skolan påverkar hur det går för flickor på de nationella proven. Effektstorleken 
(0,220) motsvarar 4,2 procent av standardavvikelsen i fördelningen av prov-
resultat i matematik. Om vi tolkar resultatet vid en ökning av andelen kvinnliga 
lärare på skolan med 10 procentenheter blir den genomsnittliga effekten 2 
betygspoäng per flicka. Det motsvarar knappt halva betygssteget mellan god-
känt och väl godkänt.  

Samtidigt som kvinnliga lärare på skolan tycks påverka flickors testresultat 
är skattningen framför interaktionen med typ av betyg statistiskt signifikant och 
negativ. Till absolutvärdet motsvarar skattningen (-0,161) knappt 75 procent av 
effekten på provresultat. Tolkningen är att andelen kvinnliga lärare på skolan 
påverkar flickors slutbetyg negativt (i jämförelse med pojkar och givet elevens 
resultat på det nationella provet). Andelen kvinnliga lärare i matematik på 
skolan påverkar flickors provresultat positivt men generositeten i slutbetyg 
minskar, för flickor i jämförelse med pojkar. Resultatet kan också tolkas utifrån 
pojkarnas perspektiv: andelen manliga lärare i matematik på skolan påverkar 
pojkars resultat på provet positivt men generositeten i slutbetyg minskar, för 
pojkar i jämförelse med flickor. 

Med avseende på etnisk bakgrund finner vi återigen en statistiskt signifikant 
effekt på provresultat i matematik: andelen utlandsfödda lärare i matematik på 
skolan har en positiv (och statistiskt signifikant) effekt på hur det går för 
utlandsfödda elever på de nationella proven. Effektstorleken (1,409) motsvarar 
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27 procent av standardavvikelsen i fördelningen av provresultat. Om andelen 
utlandsfödda lärare ökar med en procentenhet (andelen från 0,7 till 0,8), skulle 
utlandsfödda elever prestera i genomsnitt 1,4 betygspoäng bättre på det natio-
nella provet, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av skillnaden mellan god-
känd och väl godkänd. I detta fall finns ingen (statistiskt säkerställd) ”bedöm-
ningseffekt” då skattningen framför interaktionen med typ av betyg inte är 
statistiskt signifikant.  

I likhet med skattningarna med avseende på kön finns inga statistiskt 
signifikanta effekter på vare sig provresultat eller slutbetyg i svenska och 
engelska.  
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Tabell 3 OLS-skattningar av effekten av en marginell ökning av andelen kvinnliga, respektive utlandsfödda, lärare på 
flickors och utlandsfödda elevers skolprestation enligt provresultat och enligt slutbetyg 

 Kvinnliga lärare och flickor Utlandsfödda lärare och utlandsfödda elever 
 Svenska Engelska Matematik Svenska Engelska Matematik 
Flicka (utlandsfödd elev) (f) 2,083 0,332 -0,164 -1,119 -0,958 -1,330 
 (0,080)*** (0,143)** (0,052)*** (0,227)*** (0,268)*** (0,093)*** 
Typ av betyg (T) 
(slutbetyg=1) 0,723 -0,016 1,122 0,775 0,178 0,860 

 (0,054)*** (0,081) (0,043)*** (0,056)*** (0,055)*** (0,033)*** 
Interaktion: f* T 0,174 0,475 0,432 0,412 0,046 0,798 
 (0,051)*** (0,069)*** (0,033)*** (0,157)*** (0,120) (0,069)*** 
Andel kvinnliga 
(utlandsfödda) lärare (F) 0,285 -0,132 0,321 23,552 12,638 -0,600 

 (0,282) (0,272) (0,150)** (17,479) (19,896) (0,943) 
Interaktion: F*f -0,079 -0,108 0,220 1,389 1,036 1,409 
 (0,121) (0,167) (0,098)** (1,116) (0,732) (0,478)*** 
Interaktion: T*F -0,043 -0,199 -0,154 -0,588 0,155 0,275 
 (0,081) (0,095)** (0,079)* (0,457) (0,257) (0,227) 
Interaktion: T*F*f 0,053 -0,005 -0,161 0,228 0,469 -0,431 
 (0,078) (0,082) (0,062)*** (1,233) (0,471) (0,312) 
Konstant -3755,895 -4985,313 -4464,324 -2000,461 -3584,255 -4437,277 
 (107,190)*** (123,213)*** (76,468)*** (416,921)*** (410,854)*** (188,460)*** 
Observationer 218408 223246 536668 15532 17158 138298 
Förklaringsvärde 0,16 0,10 0,09 0,17 0,13 0,12 
Standardfelen i parentes är klustrade på skola. I alla modeller kontrolleras för år, skola samt följande variabler: elevens ålder, andelen flickor, respektive utlands-
födda, på skolan, samt i skattningarna med avseende på etniskt ursprung även elevens kön. Antalet observationer är dubbelt så många som antalet elever, eftersom vi 
har två observationer per student: slutbetyg och provresultat. * stat. sign. på 10%; ** stat. sign. på 5%; *** stat. sign. på 1%. 



 

7 Avslutande diskussion 
Resultatet att andelen kvinnliga lärare i matematik på skolan gynnar flickors 
prestation på de nationella proven i samma ämne är i linje med studier från 
andra länder (Dee, 2005; Bettinger och Long, 2005; Ehrenberg m fl, 1995; 
Ammermueller och Dolton, 2006). Att den positiva effekten på provresultat 
motverkas av en negativ bedömningseffekt som påverkar slutbetyg kan förklara 
varför tidigare studier på svenska data (Holmlund och Sund 2006; Skolverket, 
2006) inte funnit någon effekt, då tidigare studier använt slutbetyg som utfalls-
mått.  

I den här uppsatsen har vi också presenterat ny evidens som visar att 
andelen utlandsfödda lärare i matematik påverkar utlandsfödda elevers presta-
tioner på det nationella provet. Denna fråga har inte undersökts med svenska 
data tidigare.  

I svenska och engelska finns ingen statistiskt signifikant effekt på vare sig 
testresultat eller betyg. En förklaring kan vara att datamängden i dessa ämnen 
är betydligt mindre än i matematik. En annan förklaring kan vara att informa-
tionen om vilket ämne som läraren undervisar i är mindre precis i dessa ämnen 
än i matematik. 

Flickor presterar bättre än pojkar i de flesta ämnen och kvinnor dominerar i 
lärarkåren. I matematik är könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga 
lärare nästan jämn och i detta ämne är det heller ingen skillnad mellan pojkars 
och flickors nationella provresultat. Lika kön på lärare och elev verkar påverka 
elevens prestation i skolan positivt. På motsvarande sätt verkar elever med 
invandrarbakgrund gynnas av en större andel lärare med invandrarbakgrund.     
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