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INLEDNING 

Alltsedan 1970-talet har jämställdhet mellan könen varit ett av målen för den fi n-
ländska grundskolan, men inget stort genombrott har skett i fråga om uppfyllel-
sen av målet. Trots att majoriteten av eleverna anser att jämställdheten är mycket 
viktig, har deras val av utbildningsväg i hög grad varit könsbundna. Även i inlär-
ningsresultaten och attityderna fi nns könsrelaterad variation inom den grund-
läggande utbildningen. De könsbundna förväntningarna förmedlas i uppväxt-
miljön, och det behövs särskild genusmedvetenhet för att fl ickor och pojkar ska 
behandlas individuellt och fritt från könsrollernas barlast. Lampela och Lahelma 
(1996, 229) beskriver förmedlingen av könsrollerna i skolans verksamhetskul-
tur på följande sätt:

”Befi ntlig kunskap tyder på att lärarna i allmänhet inte medvetet behandlar fl ickor 
och pojkar på olika sätt. Varken i lärarutbildningen eller i olika instruktioner 
gavs dock lärarna råd om hur man kan analysera den betydelse elevens kön och 
de pedagogiska utmaningarna i anknytning till detta har för undervisningen. I 
vår kultur är de könsrelaterade antagandena så starkt inbyggda att de är svåra att 
upptäcka. Om könsskillnaderna inte dryftas påverkas lärarnas förhållningssätt av 
deras implicita åsikter om fl ickors och pojkars egenskaper.”

Detta citat är fortfarande relevant, fastän jämställdheten har betonats i grun-
derna för läroplanerna ända sedan den grundläggande utbildningen infördes. I 
grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 föreskrivs att utbild-
ningen ska främja jämställdheten på följande sätt: ”jämställdheten mellan könen 
främjas genom att fl ickor och pojkar ges färdigheter att med lika rättigheter och 
skyldigheter verka i samhället samt i arbets- och familjelivet”. Där undervis-
ningsmetoderna behandlas föreskrivs dessutom att undervisningen ska beakta de 
individuella skillnaderna i utveckling mellan fl ickor och pojkar, och elevhandled-
ningen åläggs främja jämställdheten mellan könen. (Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2004, 12, 18, 256.) Föreskriften baserar sig på paragra-
fen om utbildningens mål i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 2 §).

Enligt rådande uppfattning avses med jämställdhet mellan könen att ”männis-
kor kan utveckla sina förmågor och göra val utan strikta könsrelaterade begräns-
ningar. Jämställdhet mellan könen betyder inte att könen är identiska, utan att 
kvinnornas och männens olika beteenden, ambitioner och behov värdesätts 
lika mycket.” (övers. av citat på (http://www.minna.fi /web/guest/tasa-arvo 
21.11.2011.) Defi nitionen överensstämmer väl med det krav på att främja jäm-
ställdhet som ingår i grunderna för läroplanen för grundskolan 1984. Då före-
skrevs att ”grundskolan bör rätta till eventuella negativa attityder och garantera 
att varje elev har möjlighet att utvecklas i enlighet med sina personliga förut-
sättningar utan att hämmas av de mål och förväntningar som traditionellt för-
binds med könet.” (Grunderna för grundskolans läroplan 1985, 16.) Detta tankesätt 
utgör fortfarande en hållbar utgångspunkt för fostran inriktad på jämställdhet 
mellan könen.
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MATERIAL

Det fi nländska systemet för utvärdering av inlärningsresultaten inom den grund-
läggande utbildningen har sedan 1998 producerat data om hur jämställdheten har 
förverkligats i utbildningen i ljuset av inlärningsresultaten. Detta bygger på det 
mål som riksdagens kulturutskott satte upp för utvärderingsarbetet 1997: utvär-
deringen ska bidra till jämlikheten i det fi nländska utbildningssystemet. (Kul-
turutskottets betänkande 3/1998 vp -HE86/1997 vp.) När man följer upp hur 
jämlikheten i utbildningen förverkligas, utgår man i utvärderingarna från att det 
inte i inlärningsresultaten ska få fi nnas några systematiska skillnader mellan kön, 
regioner eller befolkningsgrupper (se Jakku-Sihvonen 1996, 3; Jakku-Sihvonen 
och Kuusela 2002, 7; Jakku-Sihvonen 2009, 33).

Utvärderingarna av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen 
har baserat sig på sampel och i huvudsak genomförts i slutskedet av utbildningen. 
I utvärderingarna deltar i allmänhet 5–10 procent av årskullen. Samplen är natio-
nellt sett mycket representativa för den grundläggande utbildningen. I samplen 
ingår alltid skolor från urbana kommuner, landsbygdskommuner och tätortskom-
muner. De svenskspråkiga skolorna är överrepresenterade i urvalet, för att trygga 
representativiteten och jämförbarheten med de fi nskspråkiga eleverna. (Se Det 
nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat 1998; Jakku-Sihvo-
nen 2013, 24–25.) Utvärderingsrapporterna innehåller alltid information om hur 
jämställdheten mellan könen samt jämlikheten mellan språkgrupperna och mel-
lan regionerna förverkligats. När det har varit möjligt har även läget i fråga om 
den socioekonomiska jämlikheten rapporterats. I de senaste rapporterna har för-
äldrarnas utbildningsbakgrund representerat denna dimension av jämlikheten.

Under de senaste åren har största delen av utvärderingarna varit läroämnesspeci-
fi ka, men även måluppfyllelsen i de temaområden som ingår i grunderna för läro-
planen 2004 har följts upp. De ämnesbaserade uppgiftsserier som används i utvär-
deringarna tas fram i sakkunniggrupper, och för mätning av attityderna används 
inarbetade mått (se Metsämuuronen 2009, 20–21). Matematik och modersmål 
har utvärderats oftare än andra ämnen. Efter att de första utvärderingarna av 
hälsokunskap och huslig ekonomi (2013–2014) och de planerade utvärdering-
arna av inlärningsresultaten i romani, samiska och teckenspråk genomförts har 
alla läroämnen inom den grundläggande utbildningen med undantag för några 
språk som få läser utvärderats minst en gång.

I denna artikel granskas inlärningsresultaten och attityderna i huvudsak utifrån 
de utvärderingar av inlärningsresultaten som gjorts under de senaste åren i års-
kurs 9 inom den grundläggande utbildningen. Inlärningsresultaten i modersmål 
och matematik behandlas mer ingående än resultaten i andra läroämnen, efter-
som dessa ämnen har en särskild ställning i den grundläggande utbildningen: de 
skapar förmåga att inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs i nästan 
alla andra skolämnen, i fortsatta studier och i arbetslivet. De observationer som 
presenteras baserar sig delvis på nya analyser av data i utvärderingarna av inlär-
ningsresultaten och på tidigare publicerade rapporter. Om inget annat anges, är 
de skillnader som nämns statistiskt mycket signifi kanta (p < 0,001), och följande 
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indelning av skillnaderna görs med avseende på effektstorleken (variationsbred-
dens betydelse): skillnaderna är obetydliga om Cohens d-värde är mindre än 0,2, 
små om d-värdet är 0,2–0,4, måttliga om d-värdet är 0,5–0,7 och stora om d-vär-
det är större än 0,795.

Inlärningsresultaten anges i procentandelar av det maximala poängtalet. Också 
standardavvikelsen anges i många fall (i texten förkortad SD). Attityderna har 
mätts med hjälp av en femgradig skala, där 1 representerar den negativaste och 
5 den positivaste attityden.

Attityderna klassifi ceras i texten på basis av medelvärdena i utvärderingarna i 
form av tolkningar som baserar sig på överväganden:

om medelvärdet är större än 3,85 = mycket bra/mycket nyttig/väldigt mycket

3,25–3,84 = bra/nyttigt/positiv/ganska mycket

2,95–3,24 = tämligen bra/tämligen nyttigt/tämligen positiv/i viss mån

2,44–2,94 = knappast alls/knappast alls nyttigt 

mindre än 2,43 = inte alls/inte alls nyttigt.

De attitydpåståenden som används för mätning av elevernas attityder till sina 
studier kan hänföras till tre olika dimensioner: uppfattningen om sin inlärn-
ingsförmåga, läroämnets popularitet och uppfattningen om nyttan med ämnet 
(Metsämuuronen 2009, 20–21).

I denna artikel har attityderna tolkats för att ta reda på vad eleverna tycker om 
ämnena, hur nyttiga de anser ämnena vara och hur positivt eller negativt elev-
erna ser på sig själva i fråga om förmågan att lära sig och i fråga om kunskaperna 
och färdigheterna i ämnet. Ursprungligen undersöktes elevernas attityder med 
svarsalternativ i följande form: helt av annan åsikt, delvis av annan åsikt, osäker, 
delvis av samma åsikt och helt av samma åsikt. I samband med analyserna för 
denna artikel har beskrivningarna av attityderna ändrats så att den mest negativa 
attityden, dvs. helt av annan åsikt, motsvarar värdet 1 och den mest positiva atti-
tyden, dvs. helt av samma åsikt, motsvarar värdet 5. Därför bör beskrivningen 
av attitydernas styrka i första hand ses som en beskrivande tolkning.
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KÖNET SKILJELINJE I FRÅGA OM 
MODERSMÅLSKUNSKAPER OCH -ATTITYDER  
De data som samlats in genom utvärderingar i den grundläggande utbildningen 
tyder på att könssegregeringen börjar i tidig ålder. För en stor majoritet av elev-
erna divergerar preferenserna i fråga om studierna i exempelvis ämnena moders-
mål och matematik så tidigt som i årskurs 3 i grundskolan. Flickorna har positivare 
attityder till modersmålet än pojkarna. I matematik är situationen den omvända, 
det vill säga pojkarna tycker i allmänhet mer om ämnet än fl ickorna. Även i inlär-
ningsresultaten fi nns skillnader: pojkarna har redan i årskurs 3 klart svagare skriv-
färdigheter än fl ickorna (Huisman 2006, 79–80; Huisman & Silverström 2006, 
87−89). Inlärningsresultaten i modersmålen fi nska och svenska har sedan 2003 
utvärderats tre gånger i årskurs 9 i slutet av den grundläggande utbildningen. I 
alla utvärderingar har fl ickorna klarat sig bättre än pojkarna (Tabell 1). Förutom 
att skillnaderna har varit statistiskt signifi kanta har storleken på skillnaderna varit 
oroväckande. I modersmålet fi nska har skillnaden mellan fl ickor och pojkar varit 
måttlig till pojkarnas nackdel och i modersmålet svenska stor. I 2010 års utvärde-
ring var fl ickornas medelvärde i modersmålet fi nska 66,6 % (SD 15,78) och poj-
karnas medelvärde 53,9 % (SD 19,10). I den utvärdering som år 2010 genom-
fördes i modersmålet svenska var fl ickornas medelvärde 72,4 % (SD 14,64) och 
pojkarnas 56,3 % (SD 19,09). (Tabell 1)

I modersmålet fi nska har fl ickorna haft en positiv allmän inställning till att stu-
dera ämnet, och pojkarna har haft en tämligen positiv inställning. Skillnaden 
mellan fl ickornas och pojkarnas inställning är statistiskt signifi kant och måttlig 
med avseende på effektstorleken. (Tabell 2) Situationen är likadan i modersmålet 
svenska: fl ickornas inställning är positiv, pojkarnas tämligen positiv. I de svenska 
skolorna är skillnaden mellan fl ickornas och pojkarnas inställning till studierna 
i modersmålet statistiskt signifi kant och stor med avseende på effektstorleken.

Skillnaderna mellan fl ickor och pojkar är särskilt stora på delområdet skrivning. 
En stor del av pojkarna i de fi nska skolorna har hjälpliga skrivfärdigheter i slu-
tet av den grundläggande utbildningen. (Lappalainen 2011, 101.) En liknande 
tendens fi nns bland pojkarna i de svenskspråkiga skolorna: i utvärderingspro-
vet nådde ungefär hälften av pojkarna högst en försvarlig nivå i skrivning (Hell-
gren 2011, 22). 

Eleverna i grundskolan förstår ändå nyttan med ämnet. I den senaste utvärde-
ringen ansåg fl ickorna att modersmålet är ett mycket nyttigt ämne, och pojkarna 
ansåg det också vara nyttigt. I fi nska skolor är skillnaden mellan de fi nskspråkiga 
fl ickornas och pojkarnas uppfattningar om ämnets nyttighet statistiskt signifi -
kant och måttlig. Problemet är att pojkarna knappast alls tycker om ämnet. Flick-
orna tycker däremot i viss mån om ämnet. Både i fi nskspråkiga och svensksprå-
kiga skolor fi nns det en skillnad mellan fl ickor och pojkar i fråga om hur mycket 
de tycker om ämnet. Skillnaden är statistiskt signifi kant, och i praktiken måttlig. 
Det har även kommit fram att det fi nns skillnader i elevernas självbedömning av 
sina färdigheter. Flickorna bedömer att de har god inlärningsförmåga i moders-
målet. Pojkarna har en tämligen god uppfattning om sin inlärningsförmåga och 
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om de egna kunskaperna och färdigheterna. I fi nska skolor är skillnaden mellan 
fl ickornas och pojkarnas uppfattning om sin inlärningsförmåga och om det egna 
kunnandet statistiskt signifi kant, men liten. Däremot är motsvarande skillnad i 
de svenskspråkiga skolorna statistiskt signifi kant och måttlig.

I alla modersmålsutvärderingar har andelen fl ickor i den bästa kvartilen varit 
klart större än andelen pojkar. I den svagaste kvartilen har det tvärtom funnits 
fl er pojkar. I den utvärdering som genomfördes 2010 i modersmålet fi nska var 
70,4 % av dem som placerade sig i den bästa kvartilen fl ickor och 29,6 % poj-
kar. Bland dessa hade fl ickorna ett medelvärde på 82,9 % (SD 5,39) och poj-
karna 81,5 % (SD 5,30). Det fanns ingen skillnad mellan medelvärdena i kun-
nandet. (Figur 1 och 2)

I samma utvärdering i modersmålet fi nska placerade sig 27,6 % av fl ickorna och 
72,4 % av pojkarna i den svagaste kvartilen. Bland dessa hade fl ickorna ett med-
elvärde på 37,9 % (SD 8,11) och pojkarna 33,5 % (SD 10,24). Skillnaden i kun-
nandet är statistiskt signifi kant, men liten. (Figur 1 och 3)

Bland de elever som år 2010 deltog i utvärderingen av modersmålet svenska var 
resultaten liknande. I den bästa kvartilen fanns 79 % fl ickor och 21 % pojkar. 
Bland dessa hade fl ickorna ett medelvärde på 86,4 % (SD 4,57) och pojkarna 
85,3 % (SD 4,26). I den bästa kvartilen fanns ingen skillnad mellan fl ickornas 
och pojkarnas resultat. I den svagaste kvartilen var 24 % fl ickor och 76 % poj-
kar. Bland dessa hade fl ickorna ett medelvärde på 43,9 % (SD 7,71) och pojkarna 
37,1 % (SD 11,49). Skillnaden i kunnandet är statistiskt signifi kant och måttlig. 
(Figur 1, 2 och 3)

Bland eleverna i de fi nskspråkiga skolorna är inställningen till modersmålsstu-
dierna annorlunda hos fl ickorna och pojkarna i den bästa och i den svagaste kvar-
tilen. I den bästa kvartilen anser både fl ickorna och pojkarna att de har mycket 
god inlärningsförmåga i modersmålet. Inte heller i den svagaste kvartilen fi nns 
det några könsrelaterade skillnader i uppfattningen om den egna inlärningsför-
mågan. Däremot fi nns det i den bästa och i den svagaste kvartilen skillnader 
mellan fl ickor och pojkar när det gäller om modersmålsämnet uppfattas som 
nyttigt och om man tycker om ämnet. I den bästa kvartilen anser fl ickorna att 
modersmålet är mycket nyttigt och pojkarna att det är nyttigt. Skillnaden är sta-
tistiskt signifi kant, men liten. I den svagaste kvartilen anser fl ickorna att ämnet 
är nyttigt, medan pojkarna anser att det är tämligen nyttigt. Denna skillnad är 
både statistiskt signifi kant och måttlig. Flickorna i den bästa kvartilen tycker 
ganska mycket om modersmålsundervisningen, pojkarna tycker däremot bara i 
viss mån om undervisningen. Skillnaden är statistiskt signifi kant och måttlig. I 
den svagaste kvartilen tycker varken fl ickorna eller pojkarna särskilt mycket om 
studierna i modersmålet. Det fi nns dock en statistiskt signifi kant skillnad mel-
lan fl ickornas och pojkarnas attityder: fl ickornas attityd är inte riktigt lika nega-
tiv som pojkarnas. Flickorna tycker knappast alls om studierna i modersmålet, 
pojkarna inte alls. Skillnaden mellan fl ickorna och pojkarna är statistiskt signifi -
kant och relativt stor.
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De elever som gick i svenska skolor förhöll sig på samma sätt till studierna i 
modersmålet som de elever som gick i fi nska skolor enligt de utvärderingar som 
genomfördes år 2010. I den bästa kvartilen hade fl ickorna och pojkarna i stort 
sett samma åsikt om sin inlärningsförmåga. Flickorna ansåg att de har mycket 
god inlärningsförmåga, pojkarna ganska god. I den svagaste kvartilen hade elev-
erna en negativare uppfattning om sin egen inlärning, och det fanns ingen skill-
nad mellan fl ickorna och pojkarna. De som presterade bäst ansåg att läroämnet 
är mycket nyttigt. I den kvartil som presterade sämst ansåg fl ickorna att läroäm-
net är nyttigt och pojkarna att det är tämligen nyttigt. I fråga om nyttigheten är 
skillnaden mellan fl ickorna och pojkarna i den svagaste kvartilen statistiskt sig-
nifi kant och måttlig. Flickorna i den bästa kvartilen tycker ganska mycket om 
studierna i modersmålet svenska, pojkarna knappast alls. Skillnaden är statis-
tiskt signifi kant och måttlig. Även bland de svenskspråkiga eleverna var skillna-
den mellan fl ickorna och pojkarna statistiskt signifi kant och måttlig i den kvartil 
som klarade sig sämst, men varken fl ickorna eller pojkarna gillade ämnet: fl ick-
orna tyckte knappast alls om studierna i modersmål, pojkarna inte alls.

TABELL 1. Inlärningsresultat i modersmålet fi nska, modersmålet svenska och matematik 
efter kön

Ämne/år Pojke Flicka

Medelvärde (%) Stan-
dardavvikelse

Medelvärde (%) Stan-
dardavvikelse

Stat. signi-
fi kans

Cohens d Effektstorlek

Matematik
2002 58,4 22,79 56,9 22,15 p=0,024 0,067 ingen skillnad
2004 56 19,87 55,2 19,49 p=0,145 0,041 ingen skillnad
2011 54,5 22,08 54,2 20,77 p= 0,587 0,014 ingen skillnad
Modersmålet fi nska
2003 56,3 14,13 66,3 12,45 p < 0,001 0,757 måttlig
2005 53,8 18,34 68,6 15,46 p < 0,001 0,873 stor
2010 53,9 19,1 66,6 15,78 p < 0,001 0,725 måttlig
Modersmålet svenska
2003                    55,5  13,43 65,6                        13,27      p < 0,001      0,832      stor
2005                59,0      16,89 70,8                                 13,82   p < 0,001   0,761   måttlig
2010                 56,3     19,09 72,4                                14,64    p < 0,001     0,951        stor       
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TABELL 2. Attityder till studier i modersmålet fi nska, modersmålet svenska och matematik efter kön

Ämne/år Pojke Flicka
Medelvärde (%) Stan-
dardavvikelse

Medelvärde (%) Stan-
dardavvikelse

Stat. signi-
fi kans

Cohens d Effektstorlek

Matematik
2002 3,44 0,68 3,26 0,7 p < 0,001 0,260 liten
2004 3,33 0,73 3,19 0,76 p < 0,001 0,187 ingen skillnad
2011 3,25 0,83 3,12 0,79 p < 0,001 0,160 ingen skillnad
Modersmålet fi nska
2003 3,07 0,71 3,62 0,65 p < 0,001 0,808 stor
2005 3,03 0,72 3,58 0,66 p < 0,001 0,796 stor
2010 3,01 0,71 3,53 0,7 p < 0,001 0,737 måttlig

Modersmålet svenska

2003 3,06 0,65 3,69 0,64 p < 0,001 0,854 stor

2005 3,04 0,71 3,66 0,69 p < 0,001 0,886 stor

2010 3,00 0,68 3,59 0,65 p < 0,001 0,868 stor

 p< 0,001 skillnaden statistiskt mycket signifi kant, d > 0,795 skillnaden stor, d = 0,500–0,794 skillna-
den måttlig, d = 0,200–0,49 skillnaden liten, d < 0,20 skillnaden obetydlig, det vill säga i praktiken 
ingen skillnad

FIGUR 1. Antalet fl ickor och pojkar i den bästa och svagaste kvartilen efter ämne 
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FIGUR 2. Medelvärden av inlärningsresultaten i matematik och modersmålet fi nska i den 
bäst presterande kvartilen efter kön

FIGUR 3. Medelvärden av inlärningsresultaten i matematik och modersmålet fi nska i den 
svagaste kvartilen efter kön
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POJKARNA ÄR SÄKRARE PÅ SINA KUNSKAPER I 
MATEMATIK
Pojkarna har på 2000-talet nått en aning bättre resultat än fl ickorna i uppgiftsse-
rierna i matematikutvärderingarna. Skillnaden har som störst varit 1,5 procent-
enheter för hela provets del. (Tabell 1) Statistiskt signifi kant har skillnaden inte 
varit förrän 2013, då fl ickornas och pojkarnas resultat visade en statistiskt signi-
fi kant men liten skillnad till fl ickornas nackdel. I de svenska skolorna förekom 
motsvarande skillnad inte. Enligt den senaste utvärderingen fi nns det på mate-
matikens olika områden tydliga skillnader mellan fl ickorna och pojkarna i hela 
materialet: i huvudräkning var pojkarnas lösningsandel i genomsnitt 8 procent-
enheter och i procenträkning 7 procentenheter bättre än fl ickornas (Hirvonen, 
Mattila, Rautopuro 2013, 43–45). En stor del av fl ickorna tror inte på sin inlär-
ningsförmåga i matematik och endast en liten del av fl ickorna tycker om mate-
matik som ämne. Detta har observerats i fl era studier och utvärderingar. Poj-
karna har klart bättre förtroende för sin inlärningsförmåga i matematik än fl ick-
orna (Mattila 2005, 151; Scheinin 2000, 160). Flickornas brist på förtroende fram-
kom också i Soros lärarundersökning (2002, 184). Denna undersökning visade 
att lärarna inte ansåg jämställdheten mellan könen vara ett problem, men de 
nämnde i alla fall fl ickornas brist på självförtroende. I de nationella utvärdering-
arna har det framkommit statistiskt signifi kanta skillnader mellan fl ickors och 
pojkars attityder, när attityden till matematikstudier har granskats med utgångs-
punkt i en variabel som inbegriper elevernas förtroende för sin inlärningsför-
måga, deras uppfattningar om ämnets nyttighet och ämnets popularitet. Utvär-
deringen i matematik 2011 styrker observationerna i tidigare studier om att poj-
karna har bättre självförtroende. Pojkarna bedömde sina färdigheter i matematik 
positivare än fl ickorna. Mellan fl ickornas och pojkarnas attityder fanns en sta-
tistiskt signifi kant skillnad, som dock i praktiken är liten. Matematik är ett ämne 
som varken fl ickor eller pojkar tycker särskilt mycket om, även om båda könen 
anser att matematik är ett nyttigt ämne.

I de fl esta utvärderingar av kunskaperna i matematik har det observerats att en 
aning fl er pojkar än fl ickor fi nns i den bästa kvartilen, men först i utvärderingen 
2011 var skillnaden ganska betydande, 7,6 procentenheter. Av dem som i mate-
matikutvärderingen 2011 placerade sig i den bästa kvartilen var 46,2 % fl ickor 
och 53,8 % pojkar. Flickornas kunskaper låg på medelvärdet 81,1 % (SD 6,96) 
och pojkarnas på 81,7 % (SD 7,26). Av dem som placerade sig i den svagaste 
kvartilen var 47,5 % fl ickor och 52,5 % pojkar. I den svagaste kvartilen låg fl ick-
ornas kunskaper på medelvärdet 26,7 % (SD 8,46) och pojkarnas på 25,9 % (SD 
8,09). Det fanns inga skillnader inom kvartilerna, varken inom den bästa eller 
den sämsta kvartilen. (Figur 1, 2 och 3)

I den bästa kvartilen har pojkarna en mycket god uppfattning om sin inlärnings-
förmåga. Även fl ickorna bedömde att de har mycket god inlärningsförmåga, 
men utvärderingarna visar i alla fall på en statistiskt signifi kant men liten skill-
nad till pojkarnas fördel. Även pojkarna i den svagaste kvartilen bedömde sitt 
förtroende för sin inlärningsförmåga i matematik positivare än fl ickorna. Skill-
naden är statistiskt signifi kant, men liten. I den bästa kvartilen anser pojkarna 
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matematik vara mycket nyttigt, fl ickorna nyttigt. Skillnaden mellan fl ickor och 
pojkar är dock inte signifi kant. Även de elever som återfi nns i den svagaste kvar-
tilen anser att matematik är ett nyttigt ämne; fl ickorna anser det vara nyttigt och 
pojkarna tämligen nyttigt. I den svagaste kvartilen är skillnaden mellan pojkar-
nas och fl ickornas bedömningar statistiskt signifi kant, men liten. När det gäller 
hur omtyckt ämnet är fi nns en statistiskt signifi kant men liten skillnad mellan de 
fl ickor och pojkar som presterade bäst: pojkarna gillade ämnet mer än fl ickorna, 
men också fl ickorna gillade ämnet ganska mycket. Däremot gillade varken fl ick-
orna eller pojkarna i den svagaste kvartilen studierna i matematik.

VARIATION I ATTITYDER OCH KUNSKAPER MELLAN 
DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA
De medelvärden som erhölls i samband med utvärderingen av inlärningsresul-
taten i fysik tyder på att pojkarna når bättre resultat än fl ickorna. Utvärderingen 
i fysik 2011 visar att skillnaden mellan pojkarna och fl ickorna är statistiskt sig-
nifi kant, men liten med avseende på effektstorleken. Det är problematiskt att 
en stor del av eleverna inte tycker om studierna i fysik. Pojkarna fi ck dock ett 
något högre medelvärde i mätningen av hur omtyckt ämnet är. Tolkningsmäs-
sigt betyder skillnaden att pojkarna knappast alls tycker om studierna i fysik och 
fl ickorna inte alls. Skillnaden är statistiskt signifi kant, men liten. Flickorna har 
en ganska negativ syn på sina kunskaper i fysik. Flickorna anser sig alltså inte 
vara särskilt bra på fysik, pojkarna däremot anser sig vara tämligen bra. Skillna-
den är statistiskt signifi kant. I materialet från fi nska skolor är skillnaden mått-
lig i fråga om effektstorleken, men i materialet från de svenska skolorna är den 
ganska stor. Både fl ickor och pojkar anser att fysik är ett tämligen nyttigt läro-
ämne. Skillnaden mellan fl ickor och pojkar i fråga om nyttigheten är statistiskt 
signifi kant, men liten.

När det gäller inlärningsresultaten i biologi är skillnaden mellan fl ickor och poj-
kar statistiskt signifi kant till fl ickornas fördel, men skillnaden är liten. Attity-
derna till biologistudierna skiljer sig på så sätt att fl ickorna verkar gilla biologi 
mer än pojkarna. Flickorna tycker om studierna i biologi ganska mycket, medan 
pojkarna knappast alls gör det. Skillnaden är statistiskt signifi kant, men liten. I 
materialet från svenska skolor är skillnaden måttlig. Elevernas attityder till nyttan 
med biologi är positiva. Flickorna anser att det är nyttigt att studera biologi och 
pojkarna att det är tämligen nyttigt. Skillnaden mellan pojkarnas och fl ickornas 
bedömningar av nyttigheten är statistiskt signifi kant, och måttlig till effektstor-
leken. Både fl ickor och pojkar har ett gott förtroende för den egna inlärnings-
förmågan i biologi: det fi nns dock en statistiskt signifi kant skillnad till fl ickornas 
fördel, men i praktiken är den liten. Alla attitydskillnader är större i svensksprå-
kiga skolor än i fi nskspråkiga skolor.
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När det gäller inlärningsresultaten i kemi fi nns inga skillnader mellan fl ickor och 
pojkar, men nog en liten variation i attityderna. I fråga om hur omtyckt ämnet 
är fi nns en statistiskt signifi kant skillnad till pojkarnas fördel. Skillnaden är ändå 
obetydlig. Varken fl ickor eller pojkar tycker särskilt mycket om studierna i kemi. 
Båda könen har en ganska positiv inställning till nyttan med kemi. Både fl ickor 
och pojkar anser att ämnet är tämligen nyttigt. Däremot fi nns det statistiskt signi-
fi kanta skillnader mellan fl ickors och pojkars uppfattning om sina kunskaper och 
sin inlärningsförmåga, även om skillnaden är liten. Pojkarna har i det här fallet 
en aning positivare uppfattning om sig själva. Pojkarna anser att de har en täm-
ligen god inlärningsförmåga, fl ickorna i sin tur att de knappast alls lär sig kemi.

I fråga om inlärningsresultaten i geografi  fi nns inga skillnader. Både fl ickorna 
och pojkarna anser att de är bra på geografi . Även om skillnaden mellan medel-
värdena i fråga om åsikterna om de egna kunskaperna är statistiskt signifi kant är 
den liten med avseende på effektstorleken. Även i fråga om elevernas bedöm-
ning av nyttan med geografi  fi nns en statistiskt signifi kant, liten skillnad: fl ick-
orna anser att ämnet är lite nyttigare än pojkarna. Enligt fl ickorna är ämnet nyt-
tigt, enligt pojkarna tämligen nyttigt. När det gäller ämnets popularitet fi nns inga 
skillnader: både fl ickor och pojkar tycker om geografi  i viss mån.

SAMHÄLLSLÄRA UPPLEVS VARA NYTTIGT OCH 
KUNSKAPERNA I ÄMNET ÄR GODA

I samhällslära hade fl ickorna statistiskt signifi kant bättre kunskaper än pojkarna 
i utvärderingen 2011. Skillnaden är dock liten med avseende på effektstorleken. 
Samhällslära är ett ämne som både fl ickor och pojkar anser sig vara bra på. Trots 
att medelvärdesskillnaden i fråga om attityderna är statistiskt signifi kant är den 
ändå i praktiken liten. Eleverna har en mycket positiv inställning till nyttan med 
samhällslära. Skillnaden är positiv till fl ickornas fördel och statistiskt signifi kant, 
men liten med avseende på effektstorleken. Både fl ickor och pojkar tycker i viss 
mån om samhällslära.

I historia fi nns inga skillnader i kunskapsnivå mellan fl ickor och pojkar. Däre-
mot fi nns det skillnader i fråga om hur de ser på sin inlärningsförmåga. Pojkarna 
har bättre självförtroende när det gäller studierna i historia. Flickorna bedömer 
att de har tämligen god inlärningsförmåga i historia, pojkarna bedömer att deras 
förmåga är ännu bättre. Skillnaden till pojkarnas fördel är statistiskt signifi kant 
och måttlig. Till nyttan med historia förhåller sig pojkar och fl ickor i hög grad på 
samma sätt, ganska neutralt: ämnet anses vara tämligen nyttigt. I fråga om hur 
mycket eleverna tycker om läroämnet fi nns en statistiskt signifi kant skillnad mel-
lan fl ickorna och pojkarna. Pojkarna tycker mer om historia än fl ickorna, men 
skillnaden är liten med avseende på effektstorleken. Flickorna tycker om histo-
ria i viss mån, men pojkarna ganska mycket.



15

SKILLNADER I FLICKORS OCH POJKARS KUNNANDE 
OCH ATTITYDER I KONST- OCH FÄRDIGHETSÄMNENA
I utvärderingen av konst- och färdighetsämnena 2010 ingick både uppgifter som 
mätte de teoretiska kunskaperna och produktionsuppgifter som mätte färdighe-
terna (Laitinen, Hilmola och Juntunen 2011). I bildkonst och musik nådde fl ick-
orna bättre resultat än pojkarna i alla uppgifter och skillnaderna var statistiskt 
signifi kanta. I de fördjupade uppgifterna i bildkonst och i produktionsuppgif-
terna klarade sig fl ickorna bättre än pojkarna. I produktionsuppgifterna var skill-
naden stor och i de fördjupade uppgifterna måttlig.

Resultatet visade tydligt att fl ickorna tycker ganska mycket om studierna i bild-
konst, medan pojkarna bara i viss mån tycker om ämnet. Skillnaden till fl ickornas 
fördel är statistiskt signifi kant och stor med avseende på effektstorleken. Bild-
konst hör till de mest omtyckta läroämnena bland fl ickorna. Flickor och pojkar 
hade även olika uppfattning om nyttan med läroämnet: fl ickorna anser att bild-
konst är ett tämligen nyttigt läroämne, men pojkarna att det knappast alls är nyt-
tigt. Skillnaden är statistiskt signifi kant och måttlig med avseende på effektstor-
leken. Flickorna har en positiv uppfattning om sig själva i fråga om kunskaperna 
i ämnet, pojkarnas uppfattning i sin tur är positivt neutral, det vill säga de anser 
sig vara tämligen bra på ämnet. Skillnaden är statistiskt signifi kant och måttlig.

I serien med fördjupade uppgifter i musik var fl ickornas resultat bättre än poj-
karna. Skillnaden var statistiskt signifi kant och måttlig. Även i musicerande, det 
vill säga i produktionsuppgiften i musik, var skillnaden till fl ickornas fördel sta-
tistiskt signifi kant och måttlig. Båda pojkar och fl ickor har en positiv uppfattning 
om sin inlärningsförmåga i musik. Flickorna anser att de är bra och pojkarna 
att de är tämligen bra i musik. Skillnaden är statistiskt signifi kant, men liten med 
avseende på effektstorleken. Varken fl ickor eller pojkar är särskilt övertygade 
om nyttan med ämnet. De anser att musik knappast alls är nyttigt. Skillnaden 
mellan fl ickorna och pojkarna är statistiskt signifi kant och liten med avseende 
på effektstorleken. Däremot fi nns en tydlig skillnad mellan fl ickor och pojkar i 
fråga om vad de tycker om ämnet: fl ickorna tycker ganska mycket om studierna 
i musik, pojkarna i viss mån. Skillnaden är statistiskt signifi kant, men liten med 
avseende på effektstorleken.

I slöjd fi nns ingen skillnad mellan fl ickor och pojkar när det gäller de teoretiska 
kunskaperna, som mättes med uppgifter som gjordes med penna och papper. 
I fråga om händighet, som mättes med en produktionsuppgift, fi nns emellertid 
en statistiskt signifi kant skillnad, som är liten med avseende på effektstorleken: 
fl ickorna klarade sig bättre än pojkarna i den uppgift som mätte färdigheten i 
slöjd. Både fl ickor och pojkar anser sig vara bra i slöjd. Det fi nns emellertid en 
statistiskt signifi kant skillnad mellan dem, även om den i praktiken är liten: poj-
karnas självförtroende i fråga om färdigheterna i slöjd är något bättre än fl ick-
ornas. Pojkarna är mycket övertygade om nyttan med slöjd: enligt deras mening 
är slöjd ett nyttigt läroämne. Även fl ickorna anser att ämnet är tämligen nyttigt. 
Skillnaden mellan fl ickornas och pojkarnas åsikter är statistiskt signifi kant och 
liten med avseende på effektstorleken. Slöjd är också ett omtyckt ämne. Både 
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fl ickor och pojkar tycker ganska mycket om slöjd. En jämförelse av de utvärde-
ringar som behandlas i denna artikel visar att slöjd i själva verket är det läroämne 
som pojkarna tycker bäst om. I fråga om hur mycket eleverna tycker om slöjd 
fi nns en statistiskt signifi kant skillnad mellan fl ickorna och pojkarna, men skill-
naden är mycket liten med avseende på effektstorleken.

I utvärderingen av färdigheterna i gymnastik 2011 var pojkarna bättre än fl ick-
orna. Flickornas konditions- och rörelsebehärskningsindex var -0,21 och pojkar-
nas 0,19. Skillnaderna var ungefär lika stora som i föregående utvärdering, men 
standardavvikelserna var större inom elevgruppen än de var i motsvarande utvär-
dering 2003. I kunskapsprovet i gymnastik fanns inga könsskillnader. Pojkarna 
har i alla fall en positivare attityd till skolgymnastiken än fl ickorna. Av pojkarna 
uppgav 78 % och av fl ickorna 65 % att de gillar skolgymnastiken. Skillnaden är 
statistiskt signifi kant. Endast 7 % av eleverna ansåg att skolgymnastiken är mot-
bjudande. (Palomäki och Heikinaro-Johansson 2011, 40–46, 69, 83.)

Utvärderingarna av inlärningsresultaten visar att elevernas attityder generellt kor-
relerar positivt med inlärningsresultaten. Den starkaste korrelationen återfi nns 
mellan upplevelsen av det egna kunnandet (elevens självförtroende vad gäller 
inlärningsförmågan eller uppfattningen om sin inlärningsförmåga) och inlär-
ningsresultaten. När studieattityderna granskades dimensionsvis i detta material 
observerades att det är främst i samhällslära och i musik man kan observera avvi-
kelser från den allmänna tendensen. Allra starkast är den positiva korrelationen 
mellan åsikterna om nyttan med läroämnet och inlärningsresultaten i samhälls-
lära, och detta gäller både fl ickor och pojkar. Dessutom fi nns det för pojkarna en 
starkare korrelation mellan hur mycket de gillar musik och resultaten än mellan 
den egna åsikten om kunnandet och resultaten. När pojkarna i utvärderingarna 
bedömer sin inlärningsförmåga och sina kunskaper bedömer de sina kunskaper 
i historia mest positivt, och deras bedömning av hur mycket de gillar ämnena 
visar att slöjd är populärast. Flickorna i sin tur gör den mest positiva bedöm-
ningen i modersmålet när de bedömer sin inlärningsförmåga och sina kunska-
per, och de gillar bildkonst mest. Både fl ickor och pojkar anser att samhällslära 
är det nyttigaste läroämnet.
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VARDAGEN REPRODUCERAR DE KÖNSBUNDNA 
ATTITYDERNA
Det fi nns skillnader mellan könen i inlärningsresultaten inom den grundläggande 
utbildningen, och skillnaderna avspeglar sig i elevernas ämnesval under skolti-
den och i deras framtida val av utbildning. Detta faktum är starkt kopplat till hur 
eleverna fostras till jämställdhet mellan könen, vilket hör till den grundläggande 
utbildningens uppgifter. När läroplansgrundernas temaområden utvärderades 
2011 framkom i fråga om attityderna till jämställdhet att majoriteten av eleverna 
antar att de lärt sig sådant som gäller jämställdhet mellan könen i sitt hem och 
drygt 60 % att de lärt sig det i skolan (Jakku-Sihvonen 2012, 78). Detta är en stark 
indikation på att de könsbundna attityderna och över huvud taget lärande och 
fostran som anknyter till jämställdheten inte bara förmedlas i skolan utan också 
i stor utsträckning i elevernas hela uppväxtmiljö. Trots att elevernas inställning 
till jämställdhet till största delen är positiv, omfattar en del av eleverna i årskurs 9 
i grundskolan fördomar om kön som fi nns i det omgivande samhället. Av fl ick-
orna antar 18 % och av pojkarna rentav 37 % att könet påverkar deras yrkesval. 
En del av pojkarna (13 %) identifi erar sig med könsrollsmodellen så starkt att 
de tror att om de väljer ett för män atypiskt yrke så skulle det leda till svårighe-
ter i nära relationer med det andra könet. Pojkarna i de svenskspråkiga skolorna 
är inte lika starkt bundna till de traditionella rollmodellerna som pojkarna i de 
fi nskspråkiga skolorna. (Jakku-Sihvonen 2012, 70–72.) Detta tyder på att seg-
regeringen enligt kön inom utbildningen och de könsbundna förväntningarna i 
fråga om familjelivet förmedlas till barnen och de unga delvis sammanfl ätade i 
deras uppväxtmiljö. 

Eleverna möter i skolan handlingsmönster och information som även kan rikta 
in och stärka barns och ungas könsbundna beteende. En analys av könsuppdel-
ningen i läromedel som används i den grundläggande utbildningen visade att 
män och maskulina gestalter dominerar både i texterna och i bilderna i läroböck-
erna (Tainio & Teräs 2010). Det här leder till att ålderdomliga uppfattningar om 
kvinnor och män upprätthålls i samhället.

En del av eleverna upplever också att skolans undervisningsmetoder eller lära-
rens arbetssätt kan gynna det andra könet. Av fl ickorna anser 8 % och av poj-
karna en fjärdedel att många av skolans undervisningsmetoder är mer lämpade 
för fl ickor än för pojkar. Skillnaden mellan fl ickornas och pojkarnas åsikter är sta-
tistiskt signifi kant och måttlig med avseende på effektstorleken. Det fi nns också 
skillnader i elevernas bedömning av hur läraren förhåller sig till beteende som 
stör undervisningen i klassen: nästan 40 % av fl ickorna och en femtedel av poj-
karna ansåg att lärarna ser mellan fi ngrarna med pojkarnas störande beteende. 
Skillnaden mellan fl ickornas och pojkarnas åsikter är statistiskt signifi kant och 
även måttlig med avseende på effektstorleken. Eleverna har också lagt märke till 
könsbundet beteende när det gäller läxorna. Hälften av fl ickor och över 60 % 
av pojkarna antog att det är svårare för pojkar än för fl ickor att koncentrera sig 
på läxorna. Skillnaden mellan fl ickornas och pojkarnas åsikter i denna fråga är 
statistiskt signifi kant men liten med avseende på effektstorleken. (Jakku-Sihvo-
nen 2012, 75–76.)
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Enligt en uppföljningsstudie som Världshälsoorganisationen utfört tycker 65 % 
av fl ickorna och 55 % av pojkarna i Finland om att gå i skolan. Andelen poj-
kar som tycker om att gå i skolan har ökat oberoende av skolframgången. Däre-
mot har andelen högpresterande fl ickor som gillar skolan minskat en aning, och 
andelen lågpresterande fl ickor som gillar skolan minskar en aning redan i års-
kurs 5. Bland de pojkar och fl ickor som är mycket framgångsrika i årskurs 9 har 
skolans popularitet förblivit densamma, men de som är framgångsrika tycker en 
aning mindre om skolan nu än tidigare år. (Kämppi m.fl . 2012, 22–24.) Studien 
som gällde gymnastik visade att 8 % av fl ickorna och 16 % av pojkarna anser att 
skolgången är motbjudande. Skillnaden mellan fl ickorna och pojkarna är statis-
tiskt signifi kant. (Palomäki och Heikinaro-Johansson 2011, 68.)
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SLUTORD

Med tanke på välfärden i samhället är det viktigt att främja jämlikhet. Jämlik-
het inom utbildningen innebär att varje barn har rätt till utbildning av hög kva-
litet oberoende av kön, sexuell läggning, hälsotillstånd, social och etnisk bak-
grund, bostadsort och hemmets ekonomiska ställning. Det är oroväckande att 
utvärderingarna av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen 
har visat att det förutom skillnader mellan könen även fi nns ett samband mellan 
föräldrarnas utbildningsnivå och barnens framgång i skolan. Barn till högutbil-
dade föräldrar uppnår i genomsnitt bättre inlärningsresultat än barn till lågutbil-
dade föräldrar. (Kuusela 2012; Hirvonen 2012; Hirvonen och Rautopuro 2013; 
Kärnä m.fl . 2012; Soivio-Ouakrim och Kuusela 2012.) Den systematiska vari-
ationen i inlärningsresultaten beroende på föräldrarnas utbildningsnivå indike-
rar att alla barn inte får tillräckligt stöd i sitt skolarbete och i sitt lärande. För att 
trygga jämlika förutsättningar för lärande krävs därför välriktade stödåtgärder 
av utbildningsförvaltningen.

Könssegregeringen inom utbildningen i Finland är mycket hög internationellt 
sett. Detta fenomen avspeglar sig på många sätt i jämställdhetsproblem, särskilt 
i arbetslivet och i lönepolitiken. Speciellt pojkarna verkar lida av omgivningens 
könsbundna förväntningar. Yrkesvägledningen, studiehandledningen och hela 
uppväxtmiljön bör aktivt stödja pojkarna så att de gör utbildningsval som pas-
sar dem utan att de behöver känna tryck på maskulinitet från det omgivande 
samhället.

Utvärderingarna av inlärningsresultaten visar att en stor del av eleverna har en 
saklig inställning till skolgången. Ett växande antal elever har dock svårt att hitta 
motivation för skolarbetet och svårt att koncentrera sig på studierna. Med tanke 
på skolelevernas behörighet för fortsatta studier är det oroväckande att färdig-
heterna i matematik och modersmål, som är nödvändiga i ett samhälle inriktat 
på livslångt lärande, är mycket bristfälliga hos en del av eleverna i slutet av den 
grundläggande utbildningen. Särskilt problematiskt är det faktum att endast en 
liten del av eleverna tycker om att studera matematik, även om eleverna nog har 
förstått att ämnet är nyttigt.

Det vore viktigt att söka sätt att förbättra motivationen att studera matematik i 
en experimentell studie där fokus ligger på att hitta nya sätt att undervisa och stu-
dera. Även modersmålsundervisningen kräver forskningsbaserat utvecklingsar-
bete, särskilt i fråga om skrivfärdigheterna. I utvecklingsarbetet bör särskild upp-
märksamhet ägnas de skrivsvårigheter som lågpresterande elever har. Genom att 
utnyttja forsknings- och utvärderingsdata kan man inrikta både undervisningen i 
ämnen och utvecklingen av skolornas pedagogiska verksamhetskultur så att ung-
domarna kan göra framtidsval utan begränsningar och krav från könsrollerna.
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BILAGETABELL 1. Flickors och pojkars kunnande, medelvärden och standardavvikelser efter 
läroämne

Pojke Flicka

medelvärde 
(%) 

standar-
davvikel-
se

medelvärde 
(%) 

standarda-
vvikelse

statistisk skillnad 
i kunnande

Modersmålet fi nska 2010 53,9 19,10 66,6 15,78 p < 0,001
Modersmålet svenska 
2010

56,3 19,09 72,4 14,64 p < 0,001

Slöjd 2010 (Allmän           
uppgiftsserie)

60,2 15,2 60,2 13,1 p = 0,997

Slöjd 2010 (Produktion-
suppgifter)

53,5 14,0 57,5 13,5 p < 0,001

Bildkonst 2010 (Allmän 
uppgiftsserie)

52,4 16,5 62,2 15,2 p < 0,001

Bildkonst 2010 (Produkti-
onsuppgifter)

50,6 16,3 64,3 14,6 p < 0,001

Musik 2010 (Allmän             
uppgiftsserie)

54,8 15,8 58,4 14,1 p < 0,001

Musik 2010 (Produktion-
suppgifter)

53,1 18,0 62,4 17,4 p < 0,001

Matematik 2011 54,5 22,08 54,2 20,77 p = 0,587
Historia 2011 49,6 15,14 50,3 13,71 p = 0,100
Samhällslära 2011 62,2 14,25 65,5 12,73 p < 0,001
Biologi 2011 48,8 17,39 55,4 15,65 p < 0,001
Geografi  2011 60,7 15,89 62,3 14,42 p = 0,003
Fysik 2011 58,2 14,79 55,3 12,47 p < 0,001
Kemi 2011 59,0 15,70 60,0 13,59 p = 0,070
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