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Sammanfattning 

Denna C-uppsats behandlar lärares uppfattningar om fenomenet att flickor och pojkar 
presterar olika bra i skolan och framförallt i svenskämnet. Vår bakgrund är den forskning 
som visar att pojkar, framför allt på senare år, halkar efter flickor betygsmässigt. 

Arbetet bygger på en kvalitativ intervjustudie där fem pedagoger i grundskolans tidigare år 
uttrycker sina erfarenheter och uppfattningar kring ovan nämnda fenomen. Vi har i 
analysen av pedagogernas utsagor hittat strukturer i deras resonemang samt variationer 
både mellan och inom dessa. Det visar sig att erfarenheterna kring könsskillnader i 
prestationer i svenskämnet är relativt lika men att hur man tänker kring orsaker och 
åtgärder för att förhindra dessa skillnader, skiljer sig åt avsevärt.  

Vi använder oss av kategorierna biologi och miljö för att tydliggöra pedagogernas 
resonemang och för att belysa variationerna däri. För att fördjupa analysen tittar vi 
dessutom närmare på miljöfaktorn och hur klass och etnicitet tillsammans med genus bildar 
en komplicerad väv som på många varierade sätt kan förklara varför pojkar och flickor 
presterar olika. 

Slutligen diskuterar vi kring vilka konsekvenser de olika synsätten kan få för pojkarna, för 
skolan och inte minst för det demokratiska samhället.    

Nyckelord  
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1 Inledning 

Denna studie behandlar variationer i lärares uppfattningar och erfarenheter om skillnader i 
prestationer i svenskämnet mellan pojkar och flickor i de tidiga skolåren. Vi tycker att 
ämnet är intressant för att skillnaderna i betygspoäng senare under skoltiden är så stora, och 
vi är nyfikna på hur det kommer sig att det blir så. Vi har valt att fokusera på lärarnas 
uppfattningar om att pojkar och flickor presterar olika bra i framförallt svenskämnet, 
eftersom vi tror att dessa uppfattningar kan ge oss ytterligare inblick i detta fenomens 
komplexitet. Eftersom alla i stort sett har erfarenheter från skolans värld, är företeelser däri 
alltid aktuella diskussionsämnen för alla. 

Frågan som väckt vårt intresse har således diskuterats en del i media. Nuvarande 
skolminister Jan Björklund menar att många pojkar lämnas åt sitt eget öde när de 
traditionella lärarledda lektionerna blir allt mer sällsynta och självständigt arbete 
prioriteras. Han menar att pojkarna på så sätt inte får ”det lärarledda stöd och den tydliga 
struktur som de skulle behöva”1. Hans grundantagande är att pojkar inte är mogna för detta 
sätt att arbeta i skolan, medan flickorna gynnas av detta arbetssätt i och med att de mognar 
tidigare. Dåvarande skolminister Ibrahim Baylan svarar på detta med att hänvisa till den 
typ av arbetsmetod som ofta förekommer i Storbritanniens skolor, d v s väldigt mycket 
katederundervisning, och han påpekar att pojkarna i Storbritannien har långt sämre 
skolresultat än pojkarna i Sverige. Han menar därmed att Björklunds lösning på problemet 
är långt ifrån bra. 

Denna diskussion är som synes väldigt dynamisk, och uppfattningarna om orsaker till 
varför flickor och pojkar presterar olika bra i skolan kommer även speglas i de åtgärder 
man föreslår för att förhindra detta glapp. Detta är något som vi har tagit fasta på när vi har 
sammanställt denna studie.  

1.1 Definition av våra begrepp 

Genus  

När vi talar om genus använder vi begreppet som en förlängning av begreppet könsroll. Vi 
definierar begreppet som den sociala konstruktionen av det biologiska könet. 

Kön 

När vi använder begreppet kön så syftar vi på det biologiska könet.     

                                                

 

1 Svenska dagbladet 25/3 2006 
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Göra kön (Doing gender) 

Här syftar vi på den process som både pojkar och flickor ingår i när de producerar och 
reproducerar genus i förhållande till kön2.  

Lärare och pedagog  

Begreppen använder vi som synonymer, vi lägger ingen vikt vid utbildning eller arbetsplats 
när vi använder respektive begrepp.  

Likvärdighet 
När vi nämner likvärdighet, menar vi i likhet med Lindensjö & Lundgren3 att:   

”Likvärdig utbildning måste enligt vårt sätt att se utgå från den enskilde elevens behov och bestå i 

att alla elever får en undervisning som på bästa sätt utvecklar resurserna hos varje elev”4.  

Dold läroplan 
Begreppet dold läroplan använder vi för att benämna de osynliga koder och förväntningar 
som kan finnas i skolan. 

                                                

 

2 Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön, Liber, 2003 

3 Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förlag, 2000 

4 ibid. s. 99 
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2 Bakgrund  

2.1 Kort historik  

I skolhistorien har kön alltid varit en betydande faktor. Tidiga skolformer var traditionellt 
riktade till pojkar, genom att de förmedlade kunskaper knutna till mansdominerade yrken 
(såsom prästyrket). Skolan var också starkt klassegregerad till en början, eftersom de som 
studerade var söner till medel- och överklassen. Speciella flickskolor fanns redan på 1700-
talet men de var organiserade av kvinnor för flickor och ledde inte vidare till högre studier. 
Istället skulle flickorna tillägna sig hushållsnära kunskaper, som ”vardagslivets matematik” 
och ”biologi för hälsoläran”, samtidigt som pojkarna lärde sig ”avancerad algebra” och 
”grund för vidare vetenskaplig utbildning”. En bit in på 1900-talet fick flickorna tillträde 
till de vanliga läroverken och 1927 tilläts de ta studentexamen5.  

1962 genomfördes en reform som skulle leda till att den köns- och klassegregerade skolan 
försvann6. Istället bildades grundskolan med gemensam undervisning för elever från både 
folk-, real- och flickskolor. Ett argument för detta var att  

”könsskillnaderna inte var så stora att det krävdes särskilda undervisningsformer anpassade för 

flickor”7  

Könsrelaterade skillnader i betyg finns dokumenterade sedan 1970. Vissa skolämnen har en 
historisk genusmärkning, att flickor har lyckats bättre i vissa ämnen och pojkar i andra. Ett 
tydligt exempel på sådana ämnen var språkämnen (flickämnen) och no-ämnen 
(pojkämnen). Detta höll i sig fram till 1990-talet då dessa skillnader delvis suddades ut, 
eftersom flickorna tog över pojkarnas arenor (d v s no-ämnena) också. Något liknande har 
inte skett från pojkarnas håll, varför de generellt sett får lägre betygspoäng än flickor8.   

2.2 Styrdokumenten  

För att synliggöra vad som ligger bakom fenomenet att pojkar och flickor presterar olika 
bra i skolan, så vill vi gå till de dokument som ska styra allt som sker inom skolväsendets 
väggar. I den gällande läroplanen kan vi läsa att 

                                                

 

5 Meta Cederberg, Krisen i skolan är pojkarnas kris, i Mångfald och förändring i socialt arbete, Finnur Magnússon & 

Lars Plantin (red.), Studentlitteratur, 1999 

6 ibid. 

7 ibid. s.166 

8 ibid 
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”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster”9 

Detta tolkar vi som att arbete med att få både flickor och pojkar att lära sig så mycket som 
möjligt oavsett kön är ett grundläggande åtagande för skolan. Dessutom slås det i 
kommentarmaterialet till läroplan, kursplaner och betygskriterier, Grundskola för bildning, 
fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Man uttrycker det som att 

”Likvärdighet är en grundläggande princip för svenskt skolväsende, d v s att oavsett skola skall 

utbildningen vara lika bra och lika mycket värd”10.  

I Lärares yrkesetiska principer slås det fast att varje lärare har ett ansvar för att hålla sig 
uppdaterad om ny forskning samt att utvärdera sin undervisning och pröva nya metoder. 
Läraren bör också vara medveten om att läraryrket är ett samhällsuppdrag och att kvaliteten 
på hennes yrkesutövande direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna11.  

2.2.1 Kommentar till styrdokumenten 

Vi kan alltså dra slutsatsen att intentionen i skolan alltid måste vara att både pojkar och 
flickor ska få en utbildning som är anpassad efter var och ens förutsättningar och som 
främjar varje elevs lärande till det bästa. Varje skola har således en skyldighet att se till att 
utbildningen är likvärdig och att styrdokumenten på så sätt efterföljs, något som annars kan 
få allvarliga konsekvenser inte minst för demokratin.   

2.3 Motivering till val av område  

Det har visat sig att allt fler pojkar inte klarar av svenskämnet i grundskolan på ett 
tillfredställande sätt. Flickorna har ”gått om” pojkarna i skolan och tydligast syns detta i 
språkämnena12. 

Svenskämnet är grunden för alla andra skolämnen i svensk skola, har man svårt att lära sig 
läsa och skriva så kommer man med största sannolikhet även få det svårt att till exempel 
lösa matematikproblem eller andra skoluppgiften byggda på text. 

Lundberg och Herrlin13 skriver att  

                                                

 

9 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo  94,  punkt 1. En likvärdig 

utbildning, Skolverket,1994 

10 Grundskola för bildning, kommentarmaterial till Lpo 94,  punkt 9. Likvärdighet och jämförbarhet, Skolverket, 1996 

11 Lärares yrkesetiska principer, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, 2001 

12 Se kapitlet tidigare forskning  

13 Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin, God läsutveckling: kartläggningar och övningar, Natur och Kultur, 2005 
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”skolans viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Idag är 

den uppgiften mer angelägen än någonsin tidigare, eftersom skiftspråket får en allt större betydelse 

i arbetslivet och samhället 14” 

För de barn som av en eller annan anledning får problem med sin läs- och skrivutveckling 
kan detta ställa till med stora problem. Bjar & Liberg15 menar att konsekvenserna av att 
inte utveckla språket i takt med andra barn gör att kommunikationen och kontakten med 
andra människor blir lidande, något som är viktigt för utvecklingen och för att kunna känna 
välbefinnande. Bjar & Liberg skriver vidare att det i slutändan även kan få konsekvenser 
för samhället då en person som har bristande social och kommunikativ förmåga inte kan 
delta och bidra i samhällslivet fullt ut. Svårigheter med att klara av svenskämnet i 
grundskolan kan alltså få demokratiska konsekvenser. 

Eftersom det i grundskolans senare år är så stora skillnader mellan flickors och pojkars 
prestationer i svenskämnet så menar vi att det är viktigt att diskutera dessa frågor och ta 
reda på hur lärarna i de allra tidigaste skolåren, där grunden för läsning och skrivning läggs, 
uppfattar detta fenomens orsaker.   

2.4 Vår utgångspunkt  
Vi har valt att skriva om detta ämne ur ett genusperspektiv för att det är en fråga som ligger 
oss varmt om hjärtat. Efter tre år på Lärarhögskolan i Stockholm har vi upplevt att frågor 
rörande genus och dess roll i skolan alltför ofta reduceras till att bli en valbar punkt på 
schemat istället för något som ska genomsyra hela utbildningen. Vi är övertygade om att 
traditionellt manliga och kvinnliga könsmönster i samhället blott är sociala konstruktioner 
och att normerna kring dessa konstruktioner är något som vi som blivande lärare både kan 
och bör påverka eftersom att det ingår i skolans samhällsuppdrag. 
Vi har således klart för oss att vår utgångspunkt i genusdiskussionen ligger närmare 
miljöfaktorn än biologifaktorn16 och att detta har kommit att genomsyra vår studie.  

2.5 Tidigare forskning:  

Aktuell forskning visar att flickorna numera ”går om” pojkarna i framförallt humanistiska 
ämnen och språkämnen, men även i ämnen som matematik och fysik där pojkarna förut 
haft mycket högre betyg än flickorna17. Det har under lång tid varit känt att pojkar och 
flickor lyckas olika bra i olika skolämnen. Det verkar dessutom vara så att pojkar och 
flickor klarar sig olika bra i skolan överlag. Genomsnittsbetygen bland de elever som år 

                                                

 

14 ibid, s.7 

15 Louise Bjar och Caroline Liberg, Barn utvecklar sitt språk, Studentlitteratur, 2003 
16 Vi redogör för dessa faktorer i Analys-avsnittet 

17 Skolverket, Likvärdighet i en skola för alla, historisk bakgrund och kritisk granskning, 2002 
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2004 gick ut år 9 låg på 218 poäng för flickor och 196 poäng för pojkar18. Betygsstatistiken 
från 2005/2006 visar på stora könsskillnader när det gäller betygen i svenskämnet. Hos 
flickorna var det 2,3 % som ej nådde målen för betyget godkänt medan samma siffra hos 
pojkarna var 5,0 %. 24,1 % av flickorna erhöll det högsta betyget, MVG, i svenskämnet 
medan andelen pojkar som fick samma betyg var 8,4 %.19 

Skolverkets senaste statistik20 över resultatet på de nationella proven i svenska visar flickor 
i högre utsträckning än pojkar når till de högre betygsnivåerna i ämnesproven i svenska. 
Dessutom är det fler pojkar än flickor som inte når inte når upp till målen för godkänt betyg 
på dessa prov. Vi kan även se att skillnaderna vad gäller prestationer på ämnesproven i 
svenska är större mellan könen än mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund.  

   

Nämnas bör att vi inte har funnit någon tidigare forskning om lärares uppfattningar om 
skillnader i prestation mellan könen, utan enbart om hur dessa skillnader ser ut. Vi väljer 
trots det att använda oss av den forskning som finns för att vi anser att den kan användas 
för att tillgodo se vårt syfte i denna studie och vi anser att den ger oss en tydlig plattform att 
utgå ifrån. 

                                                

 

18 Källa: Skolverket 

19 Tabell 1.5 A: Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått 

målen, per ämne i årskurs 9, 2005/2006, Skolverket   

20 Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2006, Skolverket, 6/12 2006 
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2.5.1 Pisa  

OECD21 har vid två tillfällen hittills gjort omfattande studier om läsförmågan hos 15-åriga 
pojkar och flickor i ett 40-tal länder, Pisa 2000 om läsfärdighet och Pisa 2003 då detta 
följdes upp samt kompletterades med kunskapsmätningar i matematik och 
naturvetenskap22. Resultaten av testen som mätte läsförmågan redovisades i sex olika 
nivåer där 0-1 var sämst resultat och 5 var den högsta prestationsnivån. I båda mätningarna 
visades relativt stora könsskillnader. Som exempel kunde man se att mer än dubbelt så stor 
andel av de svenska pojkarna (17%) hade ett mycket svagt läsresultat (nivå 0-1) jämfört 
med motsvarande andel av flickorna (8%) i Pisa 2003. Där visades även att 43% av de 
svenska flickorna läste på de två högsta nivåerna, medan motsvarande andel för pojkarna 
var 29%23.    

2.5.2 Förklaringsmodeller  

För att förklara dessa skillnader mellan könen i prestationerna i skolan finns det ett flertal 
olika förklaringsmodeller som cirkulerar. Vi tänker här kort redogöra för ett antal.  

Biologi 

En förklaringsmodell som hägrat under många årtionden är den som säger att flickor och 
pojkar mognar i olika takt. Detta skulle vara en förklaring till att flickorna är duktigare i de 
skolämnen där krav ställs på självständigt arbete och eget ansvar. Martin Ingvar, professor i 
neurofysiologi vid Karolinska Institutet, hävdar att den genetiska konstitutionen hos 
pojkarna gör att de är mer drivna av omedelbara belöningar än flickor, och att de därför 
halkar efter i ett skolsystem som inte bygger på sådana principer. Han menar också att 
pojkar och flickor har olika system i hjärnan för koncentration, att pojkar är bättre på att 
koncentrera sig på en sak i taget under en längre tid. Flickor har å andra sidan lättare för att 
växla mellan olika aktiviteter och bibehålla koncentrationen men har svårare för att behålla 
koncentrationen under en längre tid24. 

Det har varit (och är till viss del fortfarande) en vanlig uppfattning att pojkar och flickor är 
olika och olika bra på olika saker av rent biologiska skäl. Detta kan också vara en 
förklaring till varför pojkar och flickor lyckas olika bra i skolan. Uppfattningen består av 

                                                

 

21 OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development och är en internationell 

samarbetsorganisation för främst ekonomisk utveckling (NE) 

22 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 och 

Utbildningsdepartementet, Könsskillnader i utbildningsresultat, Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7, 2004 

23 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 

24 Svenska Dagbladet 30/3 2006  
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att vissa egenskaper anses vara biologiskt betingade, såsom exempelvis anpassningsbarhet 
och snällhet. Dessa ses som typiska egenskaper för flickor och är samtidigt egenskaper som 
värderas högt i skolan25. Enligt denna förklaringsmodell kan detta vara en möjlig orsak till 
skillnaden mellan könens betygspoäng.  

Martin Ingvar menar även att dagens betygsystem diskriminerar pojkar eftersom de är mitt 
i puberteten när betygen sätts. Denna diskriminering drabbar inte flickor eftersom de 
mognar tidigare och kommer i puberteten i snitt två år tidigare än pojkar. Hans förslag till 
hur detta orättvisa system skulle kunna bli mer jämlikt är att ge betyg tidigare alternativt att 
slopa betygen helt och ordna intagning till högskola på andra preferenser, såsom 
inträdesprov26.   

Maskulinitet 

”Du kan som pojke vara duktig i skolan eller spela fiol, men du får inte framställa det som din 

huvudidentitet. Du ska inte skryta med det utan tona ner det, sedan är det bra om du samtidigt är 

bra i hockey”27 

menar Tomas Saar, maskulinitetsforkare och universitetslektor vid Karlstads Universitet 
just nu aktiv i forskningsprojektet Att göras till riktig pojke. En kulturell och pedagogisk 
analys av avvikelseskapande, normalisering och förkroppsligande av maskuliniteter i 
förskola och skola. Han förklarar i en intervju i Svenska Dagbladet om projektet att 
pojkarnas bristande skolframgångar har med alla krav som ställs på pojkarna att göra. Dels 
ska pojkarna vara riktiga pojkar och syssla med sport och inte ägna sig åt feminint kodade 
aktiviteter. Skolarbete är en aktivitet som ses som synnerligen feminin. Dels ska de klara av 
skolan utan att visa att de anstränger sig, eftersom det anses vara omanligt att lägga ner tid 
och energi på att studera. Pojkar ska i själva verket vara ”street-smarta” och allmänbildade, 
för samtidigt som det anses vara omanligt att anstränga sig i skolan så kan det också i vissa 
kretsar vara väldigt omanligt att misslyckas28. Förvirringen kring alla dessa normer och 
förväntningar att leva upp till kan göra att pojkarna helt enkelt misslyckas eller väljer att 
misslyckas för att passa in29.  

Klass och etnicitet 

En annan, väl utbredd, förklaring skulle kunna vara att tendensen med flickornas försprång 
i skolan hör tätt samman med andra faktorer som klass och etnicitet. Man har nöjt sig med 
föreställningen om att barn till högutbildade föräldrar presterar bättre än barn till 
lågutbildade, på senare år har man även tagit in etnicitet som en avgörande faktor. 

                                                

 

25 Gaby Weiner och Britt-Marie Berge, Kön och kunskap, Studentlitteratur, 2001 

26 ibid. 

27 Svenska Dagbladet 30/3 2006 

28 En vidare förklaring av detta fenomen återfinns under rubriken ”Teoretisk ansats”. 

29 Se kapitlet om antiplugg-kulturer 
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Björnsson30 menar att klass och etnicitet är faktorer som hänger tätt samman och att 
elevens sociala bakgrund på så sätt är viktigare för skolframgången än om eleven har 
svensk eller utländsk bakgrund. Björnsson31 menar dock att kön är den avgörande faktorn 
för elevers skolframgångar, eftersom  

”flickor presterar bättre än pojkar i skolan, oavsett klass, bostadsort eller etnicitet”32.  

Detta gäller givetvis om man jämför flickors och pojkars resultat och samtidigt 
konstanthåller den sociala bakgrunden. Jämför man enstaka fall av flickor och pojkar med 
skiftande social bakgrund kommer resultatet troligtvis att variera. Ett par år gamla siffror 
från skolverket visar dock att flickor med utländsk bakgrund i skolår 9 klarade nationella 
proven i svenska bättre än pojkar med svensk bakgrund33. Detta har även synliggjorts i och 
med studier av betygspoäng, där skillnader i skolframgång mellan könen synts väldigt 
tydligt, även om man räknar in andra faktorer som exempelvis etnicitet34.   

3 Syfte 

Det är med avstamp i den tidigare forskning som vi presenterar ovan som vi väljer att 
specificera vår frågeställning. När det nu är konstaterat att flickor överlag klarar sig bättre 
än pojkar i svenskämnet så vill vi veta hur detta avspeglas på den arena där grunden läggs 
för elevernas kommande läs- och skrivutveckling, i de allra tidigaste skolåren. Vi menar att 
det är av stor vikt för vår kommande yrkesroll att vi får chans att fördjupa oss i dessa 
frågor, eftersom vi själva kommer att arbeta med de allra yngsta skolbarnen. Vi är främst 
intresserade av att ta reda på hur lärarnas erfarenheter kring skillnader i prestationer mellan 
flickor och pojkar i svenskämnet ter sig, samt hur de förhåller sig till vetskapen om att 
flickor och pojkar klarar sig olika bra senare under skoltiden. Vi är dessutom nyfikna på att 
se om man med detta i åtanke arbetar på något särskilt sätt.    

                                                

 

30 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 

31 ibid. 

32 ibid. s 5 

33 Svenska Dagbladet 25/3 2006 

34 Utbildningsdepartementet, Könsskillnader i utbildningsresultat, Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 7, 

2004  
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3.1 Frågeställning  

Vår frågeställning lyder således: 

Hur uppfattar lärare i de tidiga skolåren könsskillnader i prestationer i svenskämnet, i 
förhållande till betygsskillnaderna i de senare skolåren? 

Hur speglas lärarnas uppfattningar kring detta i deras arbetssätt?    

4 Metod 

Vi kommer här att redogöra för vilka metoder vi har valt att använda oss av när det gäller 
både datainsamling och databearbetning. Vi kommer också att diskutera fördelar och 
nackdelar med dessa. 

4.1 Metod för datainsamling 
För att komma åt lärarnas uppfattningar om pojkars och flickors prestationer i skolämnet 
svenska så valde vi att genomföra intervjuer. Vi inspirerades av Kvales35 intervjuguide, 
som bygger på att man tematiserar intervjun och utformar ett par intervjufrågor som är 
väldigt vida. Dessa frågor skulle vara korta och enkla till sin yttre form, men kunna leda till 
reflekterande svar som i sin tur kan följas upp med följdfrågor36. Vi utformade frågor efter 
tanken att vi skulle komma åt lärarnas föreställningar och tankar om, och i så fall vad, som 
skiljer sig mellan pojkars och flickors prestationer samt föreställningarna om varför det 
skiljer sig och tänkbara åtgärder37.  

4.1.1 Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna på varje intervjupersons respektive arbetsplats. Syftet med 
detta var att göra det så okomplicerat som möjligt för intervjupersonerna att vara med i 
intervjustudien. Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson i taget och två 
intervjuare. Vi valde att göra så eftersom vi på så sätt fick chans att komplettera varandras 
frågor, och även att efteråt få möjlighet att reflektera tillsammans över intervjusvaren. 
Nackdelen med att vara två intervjuare kan vara att intervjupersonen känner sig 
underlägsen eftersom maktsituationen då ser annorlunda ut än i en intervju bestående av en 

                                                

 

35 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 1997 

36 ibid. 

37 Se bilaga 1 för komplett intervjuguide 
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intervjuare och en intervjuperson38. Denna risk valde vi dock att ta eftersom vi upplevde att 
fördelarna vägde tyngre än nackdelarna.   

Etiska överväganden 

I enlighet med de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet har tagit fram för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning39 tog vi hänsyn till följande när vi skulle genomföra våra 
intervjuer:  

Vi informerade intervjupersonerna om undersökningens syfte och ändamål innan intervjun 
startades. De fick också information om att de när som helst, och utan konsekvenser, kunde 
avbryta sin medverkan i intervjustudien. Samtliga intervjupersoner informerades dessutom 
innan intervjun om att ljudupptagning med Mp3-spelare skulle ske. Vi talade om för 
intervjupersonerna att deras uppgifter och utsagor skulle behandlas konfidentiellt och att 
dessa endast skulle komma att användas i detta examensarbete. 

4.1.2 Urval 

Eftersom vi ville se hur lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till pojkars och flickors 
skolprestationer, valde vi att intervjua fem lärare som arbetar med elever i de åldrarna. 
Samtliga intervjupersoner är kvinnor, vilket var en slump. Genom kontakter i vårt 
partnerområde, Vantör, fick vi tag i fem lärare som var intresserade av att ställa upp i denna 
studie. Intervjupersonerna kan beskrivas på följande sätt:  

Pedagog 1: Tog lärarexamen 1987 som förskollärare, arbetar nu i förskoleklass.  

Pedagog 2: Tog lärarexamen 2005 som lärare för de tidiga skolåren, inriktningar svenska 
och matematik, arbetar just nu i år 2.  

Pedagog 3: Lärarexamen 1995 som grundskollärare 1-7 i svenska och SO, arbetar nu i ett 
arbetslag f-2.  

Pedagog 4: Lärarexamen 2001 som lärare för de yngre åldrarna, är fritidspedagog i botten, 
arbetar nu i år 1.  

Pedagog 5: Lärarexamen 2002 som lärare för de tidiga skolåren, inriktningar svenska och 
engelska, vidareutbildning från förskollärare, arbetar nu i år 2.  

4.1.3 Avgränsning 

Vi har i denna studie enbart fokuserat på lärare i grundskolans tidigare år, eftersom det var 
föreställningar hos dessa som vi ville undersöka. Lärare i grundskolans senare år och i 
gymnasieskolan har inte varit aktuella för oss trots att det är i deras vardag vi tar vårt 

                                                

 

38 Helene Thomsson, Reflexiva intervjuer, Studentlitteratur, 2002 

39 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvtenskaplig forskning 
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avstamp. Inte heller elevers uppfattningar om pojkars och flickors skolprestationer har 
under arbetet med detta examensarbete fått något utrymme. 

4.2 Metod för databearbetning  

4.2.1 Fenomenografi 

Vår utgångspunkt i arbetet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur lärares 
uppfattningar kring fenomenet att pojkar och flickor presterar olika bra i framförallt 
svenskämnet ser ut, därför valde vi att bearbeta våra insamlade data med en 
fenomenografisk ansats. Detta innebär att vårt forskningsfokus har varit lärarnas 
uppfattningar om fenomenet och inte fenomenet i sig40. Detta innebär också att innehållet i 
studien samt intervjupersonernas utsagor om deras uppfattningar är dynamiska, d v s 
föränderliga. En människas uppfattning av och kunskap om ett fenomen kan givetvis 
förändras eftersom  

”Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har 

olika relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om 

dessa företeelser och objekt”41  

För att göra arbetet med att analysera dessa erfarenheter och kunskaper på ett enkelt sätt så 
valde vi att transkribera våra intervjuer och sammanställa narrationer av desamma. 
Eftersom huvudsyftet med det fenomenografiska arbetet inte är att göra egna tolkningar, så 
var transkriptionerna väldigt viktiga för oss för att få syn på de faktiska utsagorna som 
lärarna gjorde. Narrationerna fungerade i sin tur som verktyg för att synliggöra skillnader 
och likheter intervjuerna emellan, vilket var viktigt för att vi skulle kunna kategorisera våra 
data utifrån flera olika modeller. Vi är dock medvetna om att tolkningar alltid görs, och att 
våra egna uppfattningar kom att påverka studiens innehåll. För att göra bearbetningen så 
fenomenografiskt riktig som möjligt så har vi försökt att citera centrala utsagor och att inte 
plocka citat ur sitt sammanhang.  

4.2.2 Tillförlitlighet och kritisk granskning 

Eftersom vår studie har en fenomenografisk prägel så är lärarnas uppfattningar om 
fenomenet det väsentliga, därför kan vi inte se någon svårighet med att antalet 
intervjupersoner i studien är relativt litet. Däremot ställer vi oss aningen självkritiska till att 

                                                

 

40 Mikael Alexandersson, Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus, i Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson 

(red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, 1994 

41 ibid. s. 120 
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vårt intervjuunderlag inte var särskilt brett när det gäller kön, ålder och arbetsplats i fråga 
om upptagningsområde (Vantör). Alexandersson42 hävdar att 

”om datainsamlingen koncentreras till en alltför homogen undersökningsgrupp finns det risk för att 

de nyanser och variationer som kan vara av intresse inte framträder”43. 

Vi är medvetna om att vi kan ha gått miste av en del nyanser i uppfattning om fenomenet 
på grund av detta, eftersom vårt intervjuunderlag var synnerligen homogent i många 
avseenden. Detta kan ha gjort att reabiliteten, tilltron till våra data44, påverkats på ett 
negativt sätt. Vi kan dock se att denna studie har en kvalitativ kärna. Därför skulle den inte 
kunna genomföras en gång till av andra forskare (eller av oss) med samma resultat, 
eftersom människor utvecklas och deras kunskaper och uppfattningar förändras. Detta var 
helt i enlighet med vårt forskningsintresse.  

Vad gäller validiteten, huruvida vårt forskningsmaterial är relevant för vår frågeställning45, 
så anser vi att våra insamlade data gav en så rättvis bild av intervjupersonernas 
uppfattningar som möjligt. Detta eftersom att lärarna fick möjlighet att utveckla sina svar 
vart efter och reflektera över varför just den uppfattningen ligger närmast dem. Detta skulle 
ha blivit svårare om vi valt en annan insamlingsmetod, exempelvis enkäter, där deltagarna 
förväntas svara mer kortfattat och inte ges dessa möjligheter. Dock är det alltid vanskligt 
med intervjuer som insamlingsmetod, vi kan i själva verket aldrig vara säkra på att få syn 
på lärarnas egentliga uppfattningar utan endast få en skymt av deras uppfattningar i deras. 
utsagor Vi har trots det svårt att se att någon annan insamlingsmetod skulle ha passat vårt 
syfte bättre.  

5 Teoretisk ansats 

I detta kapitel har vi valt att titta lite djupare på och teoretisera en del av de 
förklaringsmodeller som vi tidigare identifierat. Vi kommer dock inte att redogöra närmre 
för de biologiska aspekterna, eftersom vi har valt att titta på fenomenet ur ett 
genusperspektiv. 
Som teoretisk ansats har vi således valt att titta på de tre faktorerna kön, klass och etnicitet. 
Dessa faktorer samverkar i allra högsta grad, och det gör att det inte är möjligt att använda 
en av dem för att klargöra aspekter av det fenomen vi valt att titta på utan att samtidigt titta 
på de andra. Björnsson46 talar om detta som en ”komplicerad väv”, där faktorerna är hårt 
nästlade i varandra. Eftersom vår forskningsfokus berör kön så var den aspekten given, vi 
tycker dock att det även finns befogenhet för att använda klass och etnicitet som teoretiska 

                                                

 

42 ibid.  

43 ibid. s 122-123 

44 Sven G Hartman, Handledning, Linköpings universitet Skapande vetande, 1993 

45 Ibid. 

46 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 
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aspekter. Inte minst för att vi tar vår utgångspunkt i en skolvardag som är tydligt präglad av 
alla dessa tre omständigheter.    

5.1 Genus  

Genus härstammar ur latinets gen-ere som betyder sort, släkte, kön47. När vi använder 
begreppet genus så syftar vi på det sociala könet, det som skapas av och skapar människors 
syn på sig själva och på omvärlden. Genusbegreppet har fått ersätta begreppet ”könsroll”, 
eftersom genusforskningen har visat att detta fenomen är alltför komplicerat för att kunna 
beskrivas som en roll som man kan ta på sig och kliva ur. Genusbegreppet, till skillnad från 
kön, innefattar inte heller bara människors fysiska kroppar utan är tillämpbart på det mesta. 
Man kan tala om tankarna om vad som är kvinnligt och manligt och hur dessa uttrycks på 
alla tänkbara arenor, exempelvis är fritidsintressen och kläder starkt könskodade men även 
till synes neutrala företeelser som matlagning och båtar har tydliga kopplingar till 
genussystemet48.   

Hirdman49 menar att alla människor ingår i en könsmaktordning som bygger på två 
principer; isärhållandet av könen och mannen som norm. Med hjälp av dessa principer kan 
alla kvinnor och män, flickor och pojkar inordna sig i tillvaron på ett tillfredställande sätt. 
Eftersom denna ordning har en tydlig maktkaraktär så är det viktigt att båda dimensionerna 
lyfts för att tydliggöra det väsentliga i könsmaktsordningen i skolan:  

Isärhållandet av könen 

Man har sedan länge sett på män och kvinnor som ett motsatspar som kompletterar 
varandra. Tanken bygger på att män och kvinnor anses besitta en rad könsspecifika 
egenskaper. Dessa egenskaper knyter män och kvinnor till olika arenor, män ska 
exempelvis stå för det utåtriktade, rationella medan privat och irrationell är adverb som 
man traditionellt sett har tillskrivit handlingar utförda av kvinnor50. Isärhållandet av könen 
är också väldigt tydligt i skolan. Vi har skolämnen som är könskodade, som exempel 
syslöjd och teknik, men vi har också gymnasieprogram som är nästan helt könssegregerade 
(15 oktober 1999 bestod eleverna på elprogrammet av 99 % pojkar och 1 % flickor51). 

                                                

 

47 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber, 2001 

48 Lars Jalmert, Genus som social konstruktion, Föreläsning 8/10 2003, i kurs Pedagogik A; moment Socialisation och 

utveckling 

49 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber, 2001 

50 ibid. 

51 Meta Cederberg, Krisen i skolan är pojkarnas kris, i Mångfald och förändring i socialt arbete, Finnur Magnússon & 

Lars Plantin (red.), Lund, 1999 
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Dessutom har vi även en syn på pojkar och flickor som säger att de har olika beteenden i 
skolan. Cederberg52 skriver att flickor har förväntningar på sig att vara tysta och 
uppmärksamma på vad läraren säger, något som stämmer väl överens med skolkoden som 
talar om hur en duktig elev ska bete sig53. En annan genusrelaterad förklaring till flickornas 
skolframgångar är att flickorna är så pass vana vid att vara underordnade att de helt enkelt 
kämpar hårdare. Detta för att de är vana vid att ingenting kommer gratis. Wernersson 
uttrycker att 

”Flickor har inte samma möjlighet att föreställa sig att de inte behöver anstränga sig54” 

Om vi istället uppehåller oss vid pojkarnas situation i skolan, så har forskning visat att det i 
skolan inte riktigt finns utrymme för pojkarnas mer utåtagerande beteende, pojkar klassas 
exempelvis oftare än flickor som elever med skolsvårigheter55.   

Mannen som norm 

Den samling egenskaper som ofta tillskrivs en ”riktig man” är egenskaper som vi ofta ser 
som goda eller till och med normala för människan. Detta synsätt har en historisk prägel, 
det var inte alltför länge sedan som man såg kvinnan som en halv eller otillräcklig man. 
Normsystemet har dessutom ytterligare en dimension, eftersom principen för isärhållandet 
av könen är så styrande, så kan en kvinna för att ses som riktigt kvinnlig aldrig spela på 
samma plan som en man som vill vara riktigt manlig. Systemen är således parallella, och 
bygger på att ett överskridande inte riktigt är tillåtet. En man måste, för att vara riktigt 
manlig, ta avstånd från alla egenskaper och attribut som anses vara kvinnliga. Det är alltid 
mer tillåtet att vara ”pojkaktig” som flicka än att vara ”flickaktig” som pojke56. Det 
manliga är alltid en överordnad norm över det kvinnliga.  

5.1.1 Maskulinitet   

Connell57 menar att pojkar och män positionerar sig själva i genussystemet genom att ta 
avstånd från allt som är förknippat med femininitet. Han använder sig av begreppet 
hegemonisk maskulinitet för att förtydliga det som man i denna process strävar mot. 
Connell använder en modell i form av en cirkel där hegemonin är centrerad i mitten, och 
där man måste ta hänsyn till många olika faktorer, allt från arbete till sexuella preferenser, 
på sin väg mot den absoluta hegemonin. I denna cirkel finns även andra segment där olika 
typer och olika grad av maskulinitet representeras. Dessa segment kallas deltagande 
maskulinitet och underordnande maskulinitet och representerar olika sätt att vara man inom 

                                                

 

52 ibid. 

53 ibid. 

54 Svenska Dagbladet 28/3 2006 

55 Meta Cederberg, Krisen i skolan är pojkarnas kris, i Mångfald och förändring i socialt arbete, Finnur Magnússon & 

Lars Plantin (red.), Lund, 1999 

56 Svenska Dagbladet 30/3 2006  

57 Robert Connell, Maskuliniteter, Daidalos, 1999 
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den genusordning som råder. Den deltagande maskuliniteten karakteriseras av en vilja och 
en förmåga att passa in i maskulinitetsnormen. Det är i själva verket ytterst få män som 
lever upp till det hegemoniska ideal som råder och de flesta män ingår istället i den 
deltagande maskulinitetsrelationen. Connell menar dock att  

”Trots detta drar majoriteten av män fördel av denna maskulinitets hegemoni eftersom de 

tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen, dvs. de fördelar som män vinner av kvinnors 

underordnande ställning”58.   

Den underordnade maskuliniteten består istället av den grupp män som av flera möjliga 
anledningar inte når upp till kriterierna för att vara en riktig man. Anledningarna är alltid på 
ett eller annat sätt kopplade till femininitet, det kan exempelvis vara att en man är 
homosexuell eller att han tycker om inredning och blommor. Detta gör att han hamnar långt 
ifrån den hegemoniska maskuliniteten, som kräver ett avståndstagande från så många 
feminiserade aktiviteter och attribut som möjligt. Den deltagande maskuliniteten är högst 
delaktig i att hjälpa den underordnade maskuliniteten på traven med underordningen. På så 
sätt bibehåller de själva sin plats i den maskulina hierarkin. 

Dessa olika typer av hegemoni är dock inte kopplade till några fasta karaktärstyper, utan de 
är snarare modeller för hur genusordningen upprätthålls. En och samma man kan således 
ingå i flera av dessa segment, beroende på situation. Dessutom talar Connell om en 
marginaliserad maskulinitet som berör andra maktordningar än den som handlar om kön, 
exempelvis etnicitet och klass. Dessa maktordningar är beroende av varandra och 
samspelar på de mest komplicerade sätt. Exempelvis ser den hegemoniska maskuliniteten 
väldigt olika ut på olika sociala och kulturella arenor. En man ur arbetarklassen kan anses 
vara väldigt manlig på hemmaplan, det vill säga på sitt arbete. Samtidigt kan han på en 
annan arena, där mycket pengar är en tydlig makt- och manlighetssymbol, anses ha lägre 
status.  

.    

5.2 Klass  

När det gäller könsskillnader i skolprestationer så är, som vi tidigare nämnt, klassaspekten 
också en viktig faktor att ta hänsyn till. Historiskt sett har klass varit den mest omtalade och 
använda förklaringen till skillnader och ojämlikheter i utbildningsresultat. Björnsson59 

beskriver det som att 

                                                

 

58 ibid s 103 

59 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 
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”Skillnader i skolresultat diskuterades främst i termer av vilken ställning pojkars fäder uppbar. 

Familjer med sina sociala förtecken sågs som den främsta orsaken till om pojkarna stannade i 

skolan eller inte”60 

Utbildningssystemet byggde i hög grad på industrisamhällets behov, vilket ledde till att 
efterfrågan på arbetsmarknaden var avgörande för hur skolgången såg ut för många pojkar. 
Eftersom många arbeten för arbetarklassen fanns i fabriker och liknande var inte 
läsförmåga något som meriterades. Idag är dessa uppenbara klasskillnader, i och med 
grundskoleförordningen 1962 där folk- och realskola slogs samman till en skola för alla, 
utåt sett mer eller mindre raderade. Dock har man sett tydliga skillnader i skolprestationer, 
man brukar tala om en ”dold läroplan” som innefattar allt det en lärare vill att en elev ska 
kunna och vara men som inte finns med i några styrdokument. Broady61 utgår från 
Bourdieus kapitalbegrepp, och ett symboliskt kapital är det som av en grupp legitimeras 
som värdefullt och är eftersträvansvärt62. Utbildningskapital är de tillgångar man har på 
papper, utifrån vilka utbildningsnivåer man har passerat. Exempel på utbildningskapital är 
examina och betyg. Barn ärver ofta föräldrars symboliska kapital, till exempel är det ofta så 
att ett barn till högutbildade föräldrar har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. På så sätt 
kan alltså barnet skaffa sig ett eget starkt utbildningskapital63.  

Barn förbereds för skolgången tidigt i livet genom att man i familjen talar om skolan och 
reproducerar tankar och värderingar som återfinns i skolmiljön, men olika familjer med 
olika social bakgrund ger olika förutsättningar för att göra detta. Dessutom har skolan setts 
som en miljö där medelklassvärderingar dominerar, vilket har gjort att arbetarklassbarnen 
som aldrig kommit i kontakt med dessa marginaliseras och hamnar utanför. Man kan 
dessutom se att barn till föräldrar ur arbetarklassen inte haft samma kontakt med böcker, 
skrivande och reflekterande diskussioner, vilket har gett barn till föräldrar ur medelklassen 
ett försprång i skolan64.  

Antiplugg- kultur 

Med bakgrund i både maskulinitets- och klassforskning har begreppet ”antiplugg-kultur” 
vuxit fram. Begreppet syftar på den typ av attityd som många pojkar har vad gäller skolans 
teoretiska ämnen, det är svårt att kombinera framgång i dessa ämnen och en tydlig 
maskulin identitet. Eftersom maskulinitetsnormen ser olika ut i de olika sociala 
kontexterna, så är denna attityd särskilt vanlig bland pojkar från arbetarklassfamiljer. 
Björnsson65 refererar till Willis bok Fostran till lönearbete som bygger på en analys om 
hur arbetsklasspojkar har svårt att identifiera sig med skolans förväntningar på vad som är 
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en duktig elev, och att de därför utvecklar ett strategiskt motstånd mot de aktiviteter i 
skolan som anses vara feminina. Björnsson sammanfattar det hela som att 

” Vissa maskuliniteter är förknippade med studiemisslyckande och det är i förbindelse med 

skolframgång eller inte som olika maskulina identiteter bland pojkar antas”66. 

Det kan här tilläggas att medel- och överklasspojkar har fler möjligheter att kombinera 
skolframgång med en tydlig maskulinitet, för arbetarklasspojkarna är 
maskulinitetsbegreppet mycket snävare. Deras enda möjlighet att uppnå status i skolan är 
att tydligt ta avstånd från det feminint kodade skolarbetet. Detta är dessutom en social 
process eftersom pojkarna bevakar varandra och på så sätt noggrant ser till att ingen går 
utanför gränsen. Gör man det så riskerar man att få inte bara sin maskulinitet utan även sin 
sexualitet ifrågasatt67, något som tyder på att man är på väg att äntra den underordnades 
position i den hegemoniska hierarkin.  

5.3 Etnicitet 
Genus och klass hänger tätt samman med etnicitetsbegreppet. Detta blir extra tydligt för de 
pojkar (och flickor) som på de olika arenorna måste försöka hitta sin identitet som skolelev. 
Språk är ett otroligt viktig identitetsverktyg, och i skolämnen som i sin helhet bygger på 
språklig kompetens riskerar pojkar med annat modersmål än svenska att halka efter. 
Cederberg68 visar på hur detta syns i betygsstatistiken genom att peka på siffror som säger 
att ungefär hälften av pojkarna med utländsk bakgrund år 1998 gick ut skolan med 
ofullständiga grundskolebetyg.  

Dagens skola speglar den alltmer globaliserade världen, men skolan har svårt att hantera 
den heterogena elevgrupp som skolan består av69. Detta kan vara en av anledningarna till 
att eleverna med annan etnisk bakgrund än svensk halkar efter. Dessutom kan man se en 
tydlig koppling mellan etnicitet och klass i dagens svenska samhälle. Många människor 
som har kommit till Sverige från utomeuropeiska länder har svårt att få arbeten efter sin 
utbildningsnivå och detta resulterar i ett samhälleligt utanförskap och en mindre 
eftersträvansvärd klasstillhörighet70. Man kan säga att etnicitetsfaktorn blir till en 
klassfråga i ett samhälle som är så tydligt byggt på snäva medelklassnormer, och därför blir 
pojkar med invandrarbakgrund delvis marginaliserade ytterligare en gång när de kommer 
till skolan. Jonsson71 menar att när det handlar om både maskulinitet och etnicitet så blir 
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19

 
manifesterandet av maskuliniteten än viktigare eftersom identitetsskapandet bygger på att 
förhålla sig till de olika normer som olika roller för med sig. Han talar om att det finns en 
oro bland pojkar för att agera på ett sätt som inte stämmer överens med de normer som 
olika faktorer förmedlar. Jonsson menar att det är en tunn lina som pojkarna måste 
balansera på för att upprätthålla sin maskulinitet. Han uttrycker 

Det är en balansgång som innefattar aspekter av klass: att inte vara offer eller spela för fin; av 

genus och sexualitet: att inte göra det som kodas som homosexuellt eller feminint; av etnicitet: att 

inte spela svensk eller whigger ( = white nigger, en person som tar på sig ”invandrarattribut” (vår 

anmärkn.72))73 

Cederberg74 menar att elever dessutom måste kunna koda av den ”common-sense” som 
finns i skolan, och som består av både synliga och osynliga umgängesregler och 
förväntningar75. Hon uttrycker att 

”Det är ett klassproblem men kan också vara ett problem för elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk och speciellt svårt för dem som inte kommer från västvärlden”76. 

6 Resultat 

I detta avsnitt har vi valt att redovisa pedagogernas utsagor kring våra tre huvudfrågor som 
behandlar skillnader de kan ha sett i flickors och pojkars prestationer i svenskämnet, 
varifrån dessa eventuella skillnader kommer och hur åtgärder mot kommande 
betygsskillnader skulle kunna se ut. Vi redovisar pedagogernas utsagor var för sig eftersom 
vi, i enlighet med det fenomenografiska arbetssätt vi valt, vill belysa variationer både 
mellan pedagogernas utsagor och inom en och samma pedagogs resonemang. 

Pedagog 1 

Pedagog 1 har noterat att pojkar i högre grad än flickor brukar ta dominerande roller i 
klassrummet. Hon har även sett skillnad mellan flickors och pojkars intresse för 
skriftspråkliga aktiviteter. Pedagog 1 tänker sig att samhället och föräldrar odlar detta 
intresse hos flickorna men inte hos pojkarna och att skolan främst bygger på sådant som 
flickor är bra på, som att sitta still och vara tyst. Hon menar att pojkarna är ”vetgiriga och 
studsiga” och att skolan inte förmår ta vara på detta och istället hämmar pojkarna genom att 
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säga åt dem att sitta stilla och vara tysta. Pedagog 1 talar också om att barn med annat 
modersmål än svenska kan ha det svårt med svenskan ändå, och hon påpekar att:  

”En pojke med invandrarbakgrund har det inte lätt om man säger så.”  

Pedagog 1 talar mycket om att man bör ändra på skolans lite fyrkantiga sätt att bara 
premiera det som klassiskt sett är bra och duktigt. Hon menar att hon vill ha det lite friare, 
hon önskar att fler lärare (även högre upp i skolåren) skulle våga släppa alla ”måsten”. Hon 
talar om att det inte bara är pojkarna som ska skolas om och bli tysta, utan att även flickor 
måste ändra sig och ”våga sätta ned foten” ibland. Hon tänker att mer resurser i de tidiga 
skolåren, d v s mindre grupper och fler vuxna samt kompetensutveckling, skulle kunna 
hjälpa till att utjämna de könsskillnader som senare tydliggörs i betygen. Hon menar 
dessutom att förskolorna börjar arbeta mer genusmedvetet och uttrycker att:  

”Man måste börja tidigare, det räcker inte att börja när de kommer upp i skolan, könsrollerna läggs 

mycket tidigare.”  

Pedagog 2 

Pedagog 2 har sett skillnader mellan hur flickor och pojkar presterar i svenskämnet. Hon 
talar om skillnader i finmotorisk kompetens, vilket gör att flickorna skriver finare. Hon 
pratar även mycket om pojkarnas bristande fantasi när det gäller att hitta på och skriva ner 
exempelvis sagor. Hon har även uppmärksammat att flickorna är mer noga med att inte 
göra fel och att vara läraren till lags, något som pojkarna inte verkar lägga någon stor vikt 
vid. Hon uttrycker att:  

”Sen är det många tjejer som vill vara duktiga i skolan, som vill göra bra ifrån sig och vara bra inför 

fröken, det märker jag också att de gör som jag säger och vill vara duktiga.”  

 Pedagog 2 menar att dessa skillnader till stor del har att göra med mognad. Ett annat sätt 
att förklara skillnaderna kan enligt pedagog 2 vara att pojkar och flickor har så vitt skilda 
fritidsintressen. Hon talar om att pojkarna är mer aktiva utanför hemmet än flickorna på 
fritiden, och att detta skulle kunna göra att flickorna får mer tid att sitta hemma och läsa 
eller skriva dagbok. Hon pratar även mycket om att pojkarna i mycket större utsträckning 
än flickorna spelar dataspel efter skolan, och att detta kan leda till att pojkarna får en mer 
begränsad fantasi vad gäller att exempelvis skriva sagor. Pedagog 2 menar också att 
pojkarna i mycket högre grad än flickorna har kompetenser som inte mäts i skolan i de 
tidiga åren. Exempel på detta är den allmänbildning som många pojkar får genom att till 
exempel dagligen följa med i nyheter, något som hon har uppmärksammat att flickorna inte 
alls får möjlighet till eftersom de inte får se på våldsamma nyheter för sina föräldrar. 
Pedagog två har även uppmärksammat att det kan finnas en motvilja hos pojkar att plugga, 
eftersom det inte anses tufft något som hon drar exempel på från sin egen skoltid:  
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”Det är bara som när man tänker på sig själv när man kom upp i högstadiet att killarna tyckte inte 

att det var så tufft att jobba och göra läxor och vara bra i skolan. Men att tjejerna satsade och 

struntade i att det inte var så tufft, själv gjorde man sina läxor, man var rädd att lärarna skulle bli 

arga om man inte hade gjort läxorna, men många killar struntade i dom för att det inte var så tufft.”  

Pedagog 2 säger att hon skulle kunna tänka mer på att arbeta på sätt som även tilltalar 
pojkarna, för att minimera kommande könsskillnader. Som exempel nämner hon att låta 
eleverna skriva mer på dator, hon säger att:  

”Jag skulle kunna använda datorn mer. Jag har två datorer i klassrummet, det är något jag skulle 

kunna tänka på mer, att man skriver mer på datorn, just för de killar som tycker att det är jobbigt 

med finmotoriken.”  

 Hon tänker sig även kunna låta eleverna använda bilder som inspiration för sagor när 
fantasin tryter. Hon vill också att samarbetet mellan hem och skola ska bli bättre och att 
föräldrarna kan tänka på att läsa sagor även för äldre barn. Hon påpekar också att vissa 
föräldrar kanske inte tänker på att även pojkar kan vilja skriva dagbok. De kan även bli 
bättre på att sätta gränser för dataspelandet. I vissa moment tycker pedagog 2 att det är 
nödvändigt att vänta in pojkarna, om de inte kommit ikapp motoriskt (som till exempel 
skrivstilsundervisning).  

Pedagog 3 

Pedagog 3 menar i första hand att hon inte tittat så mycket på skillnader i prestationer i 
svenskämnet mellan könen, hon menar att hon i första hand ser till individens prestationer. 
Samtidigt menar hon att om hon ska försöka generalisera så kan hon se ganska tydliga 
skillnader mellan pojkars och flickors läsintresse och skrivande, hon påpekar att pojkarna 
ofta behöver mycket hjälp med att komma igång och fantisera och hon har upplevt ett 
större motstånd från pojkarna än från flickorna till att skriva sagor. Hon uttrycker detta 
som: 

”Killarna, de har ett större motstånd till att skriva än vad tjejerna har i de lägre årskurserna. De får 

kämpa lite mer för att komma igång.”  

Hon menar också att pojkarna har svårare med den finmotoriska kompetensen som krävs 
för att skriva. Hon menar att pojkar oftare än flickor har koncentrationssvårigheter och 
problem med att sitta still, något som hon menar kan försvåra arbetet med svenska. Hon 
tänker sig att dessa skillnader till grund och botten är biologiska, och att pojkar och flickor 
har så skilda intressen har gjort att de blir bra på olika saker. Att pojkar oftare än flickor har 
andra intressen än de ”skolbaserade”, till exempel sport, gör att de kommer efter i de 
skolämnen där det förutsätts att man ska sitta still och arbeta tyst. Hon menar även att 
pojkarna är mer omogna än flickorna i de tidiga skolåren, och att detta kan förklara deras 
bristande finmotorik. Pedagog 3 menar även att skolan inte riktigt är anpassad till pojkarnas 
rörelsebehov, och att detta kan vara en förklaring till att de får sämre betyg. Hon säger att:  
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”Om man ska generalisera så har killarna svårare att koncentrera sig, att sitta still och sitta ner och 

jobba en längre period med nånting, de behöver byta och göra olika saker, som att byta och göra 

nånting annat en stund. De har större behov av att röra sig och av att bryta upp och göra någonting 

annat, röra på sig och hoppa lite och de behöver mer hjälp med fantasin, jobba i grupp.”  

Pedagog 3 menar att hon arbetar förebyggande mot kommande könsskillnader, då hon 
försöker variera sin undervisning och anpassa den efter de olika lärstilar som en individ kan 
ha.  

Pedagog 4 

Pedagog 4 menar att hon har sett skillnader mellan pojkar och flickors prestationer i 
svenskämnet. Hon upplever att pojkarna generellt brukar knäcka läskoden senare än 
flickorna. Hon talar även om att flickor generellt sett skriver finare än pojkar och att de har 
lättare för att ”brodera ut texten” samt att flickorna i större utsträckning än pojkarna skriver 
bokstäverna rätt och noga. Pedagog 4 tror att dessa skillnader i prestationer till största del 
kommer sig av att flickor och pojkar är olika biologiskt sett. Hon menar att eftersom att de 
är olika så har de också olika intressen, vilket gör att de blir bra på olika saker. Samtidigt 
uttrycker hon att:  

”När det gäller skolan så är det lättare för flickor att anpassa sig till det skolsystem vi har än vad 

killar har, man är olika skapta, jag tror det.” 

Pedagog 4 säger även att när det gäller invandrarbarn så har föräldrarna en annan kultur 
som hon menar är mer traditionell vad gäller könsroller.  Hon menar att föräldrarna med 
annan kulturell bakgrund ställer olika krav på pojkar och flickor, att flickorna uppmuntras 
till att sitta stilla och hjälpa till hemma medan pojkarna blir uppmuntrade till att vara ute 
och leka. Detta kan, enligt pedagog 4, påverka deras intresse för skolarbetet eftersom att 
föräldrarna ställer högre krav på flickorna vad gäller skolarbetet. 

Att pojkarna knäcker läskoden senare än flickorna anser pedagog 4 beror på att pojkarna är 
mindre skolmogna än flickorna när de kommer till skolan. Pedagog 4 menar att hon 
försöker jobba för att skapa ett större intresse hos pojkar för läsning och böcker, samtidigt 
menar hon att: 

 ”Jag tror ändå att det är skillnad biologiskt mellan pojkar och flickor och att man kan inte pressa 

fram att de ska bli mera jämlika.”  

Pedagog 5 

Pedagog 5 har uppmärksammat könsskillnader i intresse för aktiviteter som rör 
svenskundervisningen. Hon menar att flickorna ofta tycker det är roligare att läsa och 
skriva, medan pojkarna får kämpa mer. Hon har dock noterat att när det gäller skrivning så 
har pojkarna svårare med finmotorik och penngrepp. Hon menar att:  

”Fler killar har svårt med finmotoriken, de gör inte så mycket finmotoriska grejer, som att leka med 

barbiekläder. Killarna är lite klumpigare, de har inte det tålamodet heller. Tjejerna lägger ner mer tid 

och kraft på att skriva fint och länge, det har de nog hemifrån.” 
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Pedagog 5 påpekar flera gånger att mycket kommer ”hemifrån” och att föräldrar har stor 
inverkan på hur barnen reagerar inför olika skolämnen, hon talar om föräldrarna som 
förebilder. Hon menar också att en förklaring till att pojkarna visar mindre intresse än 
flickorna är att pojkarna är mindre mogna än flickorna och att de inte kan sitta still i 
skolbänken eftersom de inte har ”lekt klart”.  

När det gäller vilka åtgärder som skulle kunna vara aktuella för pedagog 5s del, så menar 
hon att man skulle behöva jobba mycket mer med att hitta rätt böcker till alla elever. Hon 
föreslår att:  

”Man kan satsa mer på läsning, en litterär kanon som i Skövde, det är svårt för killarna att hitta rätt 

böcker, ofta lånar de bara bilderböcker och kommer inte vidare i sin läsning.”   

Hon brukar dessutom tänka på att göra arbetspassen lite kortare, och för att pojkarna inte 
ska tröttna så brukar hon låta dem göra rörelseövningar mellan passen. En ytterligare åtgärd 
skulle kunna vara att få föräldrarna att läsa för sina barn varje dag. 

6.1 Sammanfattning av resultat 
Vilka skillnader har lärarna uppmärksammat?  

 

Skillnad i intresse för läsning och skrivning 

 

Skillnad i prestationer; flickorna läser bättre, knäcker läskoden tidigare, finmotorisk 
kompetens, flickor skriver ofta finare 

 

Skillnad i fantasiförmåga 

 

Pojkar oftare koncentrationssvårigheter  

Hur förklarar lärarna dessa skillnader?  

 

Socialisation, pojkars beteende gynnas inte i skolan 

 

Biologi, pojkars beteende gynnas inte i skolan 

 

Etnicitet/modersmål 

 

Mognad 

 

Skilda fritidsintressen 

 

Antiplugg-kultur hos pojkar – flickor är mer måna om att vara läraren till lags   

Vad kan man göra åt det? 
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Anpassa skolan efter pojkarna, till exempel vänta med vissa moment i svenskämnet 
tills att pojkarna har kommit ikapp flickorna mognadsmässigt eller att ha kortare 
arbetspass så att även pojkarna orkar hänga med. 

 
Bryta traditionella könsmönster 

 
 Mer resurser; fler lärare, mindre grupper samt kompetensutveckling 

 

Hemmets betydelse; läsa mer hemma, sätta gränser för dataspelandet (för pojkar) 

 

Variera undervisningen efter individens behov 

 

Hitta böcker som även intresserar pojkar 

7 Analys 

I detta avsnitt har vi valt att koncentrera oss på de variationer vi har identifierat inom en 
och samma pedagogs resonemang. Detta eftersom vi har noterat att pedagogernas 
erfarenheter kring könsskillnader i skolprestation är väldigt likartade, men att deras sätt att 
förklara och tänka kring dessa erfarenheter varierar.  

Vi kan se två huvuddrag i hur pedagogernas uppfattningar om vad det kan bero på att 
pojkar och flickor presterar olika i svenskämnet. Dessa två huvuddrag är biologi och miljö. 
Dessa två faktorer kan naturligtvis samverka på många olika sätt, en pedagog kan tillsynes 
ha drag av de båda faktorerna i en och samma utsaga både när det gäller orsak och åtgärd. 
För att göra denna analys så tydlig som möjligt så väljer vi att göra dessa två faktorer till 
dikotomier, d v s till varandras totala motsatser. Vi tycker oss dock kunna se att 
pedagogernas sätt att tänka kring orsaker och åtgärder inte följer den logik som dikotomin 
förutsätter. Logiken består av att ett biologiskt sätt att tänka kring orsaker borde spegla ett 
biologiskt sätt att tänka kring åtgärder och vice versa. Detta är dock inte fallet eftersom att 
vi har sett att lärare som tänker sig att skillnaderna kommer av miljöfaktorer exempelvis 
hemifrån vill lägga åtgärderna på skolan, vilket betyder att de exempelvis vill ändra på 
undervisningen för att den ska passa pojkarna bättre.  

Genom matrisen nedan har vi gjort ett försök att synliggöra variationen i tankegångarna hos 
pedagogerna:        
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Trots att flera av pedagogerna använder sig av förklaringar som bygger på ”miljöfaktorn” 
är det bara en av pedagogerna som kan tänka sig att lägga åtgärderna på miljön, d v s att 
förändra de strukturer som gör att skolarbete anses vara omanligt. Istället för att arbeta för 
att bredda synen på pojkars och flickors intressen och göra normen för vad som anses vara 
pojkigt och flickigt vidare, så tänker man sig kunna åtgärda symptomen på problemet 
genom att till exempel försöka hitta ”pojkböcker” eller låta pojkarna skriva på dator för att 
öka deras intresse för skrivande. Den lilla gula pilen i modellens nedre högra hörn visar att 
den logik som vi presenterat tidigare bara stämmer i en av pedagogernas utsagor. Den stora 
röda sneda pilen visar således hur tankegångarna verkar gå hos majoriteten av 
pedagogerna. En mer detaljerad diskussion om detta följer nedan då vi kommer att 
analysera pedagogernas utsagor ytterligare, utifrån kategorierna biologi och miljö för att 
titta på dessa kategorier genom de teorier vi valt att arbeta med77. Vi utgår ifrån det som 
tydliggjorts i modellen ovan men vi kommer även att fördjupa oss i framför allt 
variationerna som finns i pedagogernas utsagor.   

7.1.1 Biologi  

En del av pedagogerna tänker sig att de skillnader som de har sett till största del beror på 
biologiska skillnader mellan pojkar och flickor. Detta skulle enligt pedagogerna medföra 
att flickorna har en naturlig fallenhet för aktiviteter som innebär stillasittande och 
pysslande vilket gör att flickorna har hunnit utveckla en bättre finmotorisk förmåga som 
gör att de dels skriver utan vidare ansträngning, dels att de skriver finare. De tänker sig att 

                                                

 

77 Se avsnittet ”Teoretisk ansats”. 
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flickor och pojkar av naturen intresserar sig för olika saker vilket medför att de blir bra på 
olika saker. Pedagogerna hänvisar till skillnaden i pojkar och flickors fantasiförmåga och 
till att flickor generellt sett är mer intresserad av läs- och skriv aktiviteter då de kommer till 
skolan. Pedagogerna menar även att i och med att pojkarna spelar mer dataspel och har mer 
fysiska aktiviteter så utvecklar de inte en fantasi som de kan dra nytta av i skolarbetet. 
Pedagog 2 uttrycker detta som att: 

”Killarna är intresserade av fotboll, många, och då skriver de så att de nästan recenserar 

fotbollsmatcher och det blir inte någon löpande text. Jag vill få igång killarna att skriva mer löpande, 

inte skriva Ronaldinho passade honom och sen blev det mål, de skriver så kort liksom”.   

En annan aspekt av den biologiska förklaringsmodellen innebär att pojkarna mognar senare 
än flickor, vilket en stor del av pedagogerna uttrycker att de har sett. De menar att pojkarna 
inte brukar vara skolmogna när de kommer till skolan och detta kommer ofta till uttryck 
genom att läsinlärningen fördröjs. Flertalet pedagoger i vår intervjustudie hävdar att 
pojkarna generellt sett knäcker läskoden senare än flickorna, och att detta har en 
mognadsmässig förklaring. En del pedagoger uttrycker att pojkarna på grund av omognad 
ofta har svårare att sitta still och att de ofta har ett större rörelsebehov än flickor och att de 
oftare än flickor har koncentrationssvårigheter. Detta är något som även speglas i de tankar 
man har kring åtgärder i skolan, där man föreslår kortare arbetspass och mer varierad 
undervisning för att anpassa undervisningen efter alla individers behov (underförstått; 
pojkarnas).  

 I detta resonemang kan vi se tydliga drag av den diskussion som Cederberg78 för när hon 
talar om hur pojkar och flickor skapar kön i skolan. Cederberg menar att förståelsen om att 
pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat, isärhållandet av könen, reproducerar ett 
beteende hos pojkarna som inte är fruktsamt i skolan. Pojkarna blir då ”stökiga” och får 
koncentrationssvårigheter, eftersom de inte kan leva upp till normen för en duktig elev. 
Föreställningen om röriga pojkar med koncentrationssvårigheter finns även hos de 
pedagoger vi har intervjuat, vilket vi redovisar ovan.  

De åtgärder som vi kan se ligger närmast till hands för de pedagoger som använder sig av 
en biologiskt betingad förklaringsmodell är således knutna till skolsystemet på alla nivåer, 
eftersom de menar att man inte kan ändra på det som är biologiskt givet. Pedagog 5 
uttrycker att 

”Killarna har inte lekt färdigt liksom. Då får man hitta på lite andra saker, ha pauser där man får röra 

sig, man kan inte sitta för länge och jobba med något”. 

Åtgärder som bygger på att hitta böcker som är intressanta för pojkar, att vänta med vissa 
moment för att pojkarna inte är tillräckligt mogna eller att anpassa undervisningen efter 
pojkarnas rörelsebehov är typexempel på åtgärder som bygger på en tanke om könens 
biologiska särart. Här kan vi se en tydlig koppling till den del av könsmaktsordningen som 

                                                

 

78 Meta Cederberg, Krisen i skolan är pojkarnas kris, i Mångfald och förändring i socialt arbete, Finnur Magnússon & 
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Hirdman79 kallar mannen som norm, då man använder pojkarnas förmåga som riktlinje för 
att utforma undervisningen.  

7.1.2 Miljö 

En del av pedagogerna tänker sig att de skillnader de har upplevt mellan flickors och 
pojkars prestationer i svenskämnet till stor del beror på påverkan utifrån. Detta skulle enligt 
pedagogerna innebära att pojkar och flickor intresserar sig för olika aktiviteter på grund av 
omgivningens förväntningar och att de förväntningar som ställs på flickor stämmer väl 
överens med det beteende som premieras i skolan. Detta börjar enligt pedagog 1 i väldigt 
tidig ålder och hon uttrycker det som:  

”Jag tror inte att de har det i sig, men det blir så tidigt. Det såg jag redan när jag jobbade på 

förskola, att många aktiviteter gynnar flickors sätt att vara”. 

 Intresset för skriftspråkliga aktiviteter kan således komma sig av att flickor blir mer 
uppmuntrade till att sitta ner och läsa, rita och skriva redan i förskolan medan man ofta 
uppmuntrar pojkarna till att vara ute och leka, att springa och vara aktiva. Vad gäller de 
intressen som pojkar och flickor får genom sitt genusskapande så leder detta till att 
flickorna får sina intressen bekräftade som viktiga i skolans värld, vilket gynnar en god läs- 
och skrivutveckling. Pojkars intressen däremot, kan ofta leda till att de ses som stökiga och 
utåtagerande vilket inte gynnar deras skolgång.  

Pedagogernas förslag på åtgärder för att jämna ut de könsskillnader som kommer av 
miljöpåverkan är försöka bryta de traditionella könsmönster som identifierar skolarbetet 
som något feminint. Till skillnad från de åtgärder som föreslår en förändring i 
skolsystemet, både på klassrumsnivå och på ett övergripande plan, så föreslår man här 
förändringar som innebär att man istället försöker ändra på pojkarnas attityder till skolan 
och skolarbetet. Pojkarna gör kön ”rätt” i skolan genom att distansera sig från skolarbetet 
medan flickorna gör kön ”rätt” genom att vara läraren till lags och på så sätt betona sin 
underordning. 

En faktor som kan komma att spela stor roll i pojkars sätt att se på skolan och skolarbetet är 
de attityder som könsmaktsordningen förordar att pojkar ska ha inför skolan. Detta innebär 
att de kan utveckla en så kallad antiplugg-kultur. Björnsson80 menar att innebörden av 
denna är en reaktion på svårigheter att kombinera framgång i skolan med en tydlig 
maskulinitet. Detta har även pedagog 2 reflekterat över i intervjun, då hon talar om sin egen 
skolgång på följande sätt: 

”Det är bara som när man tänker på sig själv när man kom upp i högstadiet att killarna tyckte inte 

att det var så tufft att jobba och göra läxor och vara bra i skolan. Men att tjejerna satsade och 

struntade i att det inte var så tufft, själv gjorde man sina läxor, man var rädd att lärarna skulle bli 

arga om man inte hade gjort läxorna, men många killar struntade i dem för att det inte var så tufft”. 

                                                

 

79 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber, 2001 

80 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 
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För att kunna få hög status är det viktigt, om man utgår ifrån teorin om hegemonisk 
maskulinitet, att inte ägna sig åt sådant som kan ses som feminint (d v s skolarbete). 
Pedagogerna har i intervjuerna gett oss en del hintar om att det detta är ett förekommande 
fenomen även i de tidiga skolåren. En pedagog talar om att pojkarna tycker bättre om att 
skriva sina texter på dator, en annan pedagog berättar att pojkarna hellre läser sina böcker 
kollektivt. Detta tolkar vi som att lärarna uppfattat det som att pojkarna hittar sätt att 
maskulinisera den annars så feminint kodade skolvardagen.   

Sammanfattningsvis kan vi se att erfarenheterna hos de lärare vi har intervjuat är väldigt 
lika men hur man ser på dessa erfarenheter och väljer att förklara dem varierar sig. Som 
exempel kan vi peka på pedagog 1 som säger att hennes personliga engagemang har varit 
avgörande för hennes arbete med värdegrundsfrågor och jämställdhet. Pedagog 4 hävdar å 
andra sidan att 

”Jag tror ändå att det är skillnad biologiskt mellan pojkar och flickor och att man inte kan pressa 

fram att de ska bli mera jämlika.” 

Hur man tänker om vad man kan göra för att förebygga skillnader skiljer sig väldigt 
mycket, och verkar nästan vara beroende av personliga intressen. Vi har efter att ha 
analyserat våra intervjuer dragit slutsatsen att man kan se på fenomenet ”pojkars och 
flickors olika prestationsnivåer i svenskämnet” på två olika sätt. Dessa bygger på de två 
faktorer vi presenterat tidigare i detta kapitel, biologi och miljö. Därefter tar sig 
uppfattningarna snarlika uttryck då man i båda fall menar att skolan är präglad av en syn 
som premierar flickors beteende, oavsett varifrån detta beteende kommer. 
Förklaringsmodellerna man använder sig av skiljer sig åt. Om man vill förklara fenomenet 
med biologiska aspekter talar man gärna om mognad som förklaringen till könsskillnader, 
och om man väljer miljöaspekten så ser man mer till det sätt som pojkar och flickor gör 
kön. Man menar att flickor är mer måna om att vara läraren till lags, och att flickorna 
tidigare i livet har utvecklat intressen som gynnas i skolan. Man hänvisar även till den 
antiplugg-kultur som pojkar ibland utvecklar sinsemellan för att göra sig till pojkar på ett 
tydligt sätt.  

Vad gäller de åtgärder som lärarna föreslår så är även här uppfattningarna väldigt olika. En 
del pedagoger tänker sig en förändring i den egna verksamheten, exempelvis att ändra på 
lektionsupplägget så att det passar pojkarna bättre. En del vill ändra på skolans ”dolda 
läroplan” som premierar flickors sätt att vara skolbarn framför pojkars.    

7.1.3 Klass och etnicitet  

Ytterligare aspekter av miljöfaktorn som vi ser spår av i pedagogernas utsagor är klass och 
etnicitet. Vi ämnar att i modellen nedan synliggöra hur variationerna inom miljöfaktorn kan 
te sig och hur dessa kombineras med faktorn genus för att förklara skillnader i 
skolprestation. Dessutom vill vi visa på variationen i pedagogernas resonemang kring att 
rangordna genus, klass och etnicitet som avgörande faktorer för skolframgång. Det vi vill 
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tydliggöra med denna modell är vilka skillnader pedagogerna har sett som kan härledas till 
faktorerna klass och etnicitet samt hur dessa skillnader kan förklaras utifrån pedagogernas 
tankar (markeras med understruken text) och utifrån våra teorier.     

FAKTOR: 

MILJÖ 

Vilka skillnader? Varför? 

 

Klass  

+ genus 

Pojkar får 
skolsvårigheter  

Pojkarna får bristande 
fantasiförmåga   

*Föräldrarnas 
klasstilhörighet  (inte lika 
varierad fritid) 

*Antiplugg-kultur 

*Medelklassnormen i skolan  

 

Etnicitet 

+ genus 

Pojkar får 
skolsvårigheter   

Pojkar och flickor får 
olika intressen  

*Föräldrarnas bristande 
svenskkunskaper 

 

språksvårigheter hos eleven 

*Kulturella skillnader 

 

mer traditionella 
könsnormer

    

Lärarna tar i sina utsagor således till viss del hänsyn till faktorerna klass och etnicitet när de 
förhåller sig till olikheter mellan könen. Pedagog 2 nämner att hon är oroad över att 
pojkarna spelar så mycket dataspel och att vissa föräldrar inte tar sitt ansvar för att sätta 
gränser, vilket hon menar resulterar i en bristande fantasiförmåga hos pojkarna. Här kan vi 
se en tydlig koppling till den diskussion som Björnsson81 för när han talar om skolan som 
en arena som reproducerar medelklassvärderingar. Ett barn med föräldrar ur arbetarklassen 
får troligtvis inte samma förutsättningar för en innehållsrik fritid, som ett barn med 
medelklassbakgrund. Detta kan sedan komma att speglas i skolan, där lärarna förväntar sig 
exempelvis sagor med en viss typ av innehåll. Ett barn som inte får sagor lästa för sig 
eftersom föräldrarna kanske måste arbeta på obekväma tider har då inte samma möjlighet 
att känna till sagogenren. Detta oroar flera av pedagogerna och de önskar att alla barn, både 
pojkar och flickor, hade samma möjlighet till skriftspråklig stimulans hemifrån. Ett flertal 
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pedagoger nämner också etnicitet eller ett annat modersmål än svenska som avgörande 
faktorer för framgång i svenskämnet. Pedagog 1 talar om att barn med annat modersmål än 
svenska kan ha det tillräckligt svårt med svenskan, oberoende av kön, och hon påpekar 
dessutom hur faktorerna kön och etnicitet samverkar när hon säger: 

”En pojke med invandrarbakgrund har det inte lätt om man säger så.” 

Det är tydligt att faktorerna pojke och invandrarbakgrund inte kan kombineras till något 
positivt i just det här sammanhanget. Vi kan se att problemen som kan uppstå p g a 
klasskillnader i skolan även kan uppstå för barn med annan kulturell bakgrund. Dels för att 
etnicitet och klass hänger väldigt tätt samman i dagens svenska samhälle, dels för att de 
kulturella skillnaderna kan skapa klyftor som är svåra att överbygga p g a 
kommunikationssvårigheter. Ett barn som gått i skolan i sitt ursprungsland kan ha en helt 
annan bild av skolsystemet, och få svårt att koda av den ”dolda läroplanen” och förstå vilka 
förväntningar som den bär med sig82. Vi kan även dra paralleller till Jonssons83 diskussion 
om hur komplex skolvärlden är inte minst för de pojkar som inte bara ska identifiera sig 
som pojkar utan också som pojkar med invandrarbakgrund. Något som i vissa sammanhang 
kan upplevas som positivt (till exempel när det gäller skapandet av samhörighet) men i 
vissa sammanhang som negativt (när pojkarna hamnar i situationer utanför gruppens 
gemenskap och måste konfronteras med omvärldens förväntningar).  

I denna studie utgick vi ifrån att könsskillnader i skolframgång borde vara relaterade till 
just könsfaktorn, eller genusfaktorn. Vi kan konstatera att genusfaktorn alltid hänger kvar 
som betydande, oavsett om man tittar på klass eller etnicitet84. Vi har dock uppmärksammat 
att det finns variationer i pedagogernas utsagor som kan tyda på att de istället uppfattar 
etnicitet eller klass som ännu viktigare faktorer.  

Pedagog 4 berättar att föräldrar med annan kulturell bakgrund än svensk ofta har en mer 
traditionell syn på vad flickor och pojkar bör ägna sig åt och att detta är något som barnen 
tar med sig till skolan. Eftersom att föräldrarna ofta ställer högre krav på flickorna så 
upplever pedagog 4 att de generellt sett klarar sig bättre än pojkarna. Vi drar här slutsatsen 
att pedagog 4 rankar etnicitet högre än genus och klass när det gäller vilka faktorer som är 
avgörande för skolframgång. Pedagog 5 nämner upprepade gånger att hemmet och 
föräldrarna har stort inflytande på barnens intresse för skolaktiviteter. Hon pratar om att 
skillnader i prestationer i skolan kan orsakas av föräldrarnas bristande engagemang och att 
dessa skillnader skulle kunna förebyggas med hjälp av mer engagerade föräldrar. Vi tycker 
oss se att pedagog 5 ser klass som den ytterst avgörande faktorn för skolframgång, eftersom 
hon lägger så stor vikt vid att skriftspråkliga aktiviteter förekommer i hög grad i hemmet.  

                                                

 

82 Se avsnittet Teoretisk ansats 

83 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Stockholm, 2007 

84 Mats Björnsson, Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. Myndigheten för skolutveckling, 2005 
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8 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att synliggöra lärares uppfattningar om de skillnader 
som finns mellan pojkars och flickors skolprestationer. Dessa skillnader redovisas i 
betygsstatistik för eleverna i grundskolans senare år, och vi var nyfikna på om och hur detta 
fenomen visar sig i de tidiga skolåren. Vi är fullt övertygade om att dessa skillnader inte 
plötsligt uppkommer när betygen ska sättas, eller att skillnaderna beror på att betyg sätts på 
felaktigt underlag. Vi tror att det verkligen finns stora skillnader i kunskaper, framförallt i 
språkämnena, och att grunden till dessa skillnader läggs väldigt tidigt i skolan.    

Eftersom det kvinnliga alltid är underordnat det manliga, så kommer det biologiska 
synsättet på könens skolprestationer alltid präglas av en vilja att ändra på skolan (som 
feminin arena) när pojkarna misslyckas där istället för att ändra på de traditionella 
könsmönster som kan bidra till pojkarnas misslyckande. Vi tycker dessutom att det är 
intressant att när pojkarna har det svårt i skolan så vill man förlägga åtgärderna till skolan, 
medan när flickorna tidigare hade svårt att komma upp i samma betygspoäng som pojkarna 
så satte man in åtgärder som ändrade på flickorna. Återigen kan vi se kopplingar till 
Hirdmans85 resonemang om mannen som norm. Som synes så har flickorna tagit över de 
förr pojkdominerade ämnena i skolan men detsamma har inte skett från pojkarnas håll, vi 
undrar om det då är lämpligt att ändra på skolsystemet istället för på de förväntningar 
pojkar har på sig och inställningen till skolan de därefter utvecklar.  

Vi tänker oss att lärarnas uppfattningar om och förväntningar på pojkar och flickor speglar 
sig i deras pedagogiska verksamhet. Har man uppfattningen att pojkar och flickor är 
fullkomligt väsenskilda och att det inte är annat än naturliga orsaker som gör att de är olika 
bra på olika saker, så blir det förmodligen svårt att försöka bryta till exempel den norm som 
gör det svårt för pojkarna att vara både pojkiga och duktiga i skolan. Att ta till åtgärder som 
att hitta ”pojkböcker” eller att låta pojkarna skriva mer på datorn för att öka deras intresse 
för skriftspråkliga aktiviteter kan leda till att synen på könen som åtskilda cementeras, och 
att könsmaktsordningen på så sätt reproduceras.   

När lärarna tillfrågas om vilka åtgärder de tänker sig kunna vara lämpliga för att förebygga 
kommande prestationsskillnader, så svarar merparten att det är skolan och skolans syn på 
hur en duktig elev ska bete sig som måste förändras. Vi tror att om man skulle göra detta så 
skulle det kunna få antingen motsatt effekt eller ingen effekt alls. Det skulle resultera i att 
samma mönster skulle upprepas, eftersom flickornas beteenden skulle ses som mindre 
värda än pojkarnas. Detta skulle i sin tur kunna leda tillbaka till utgångsläget, med stöd i de 
teorier som vi redogjort för tidigare så hävdar vi att flickor i mycket högre grad än pojkar är 
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bra på att anpassa sig efter nya system och underordna sig dessa. Av detta kommer ingen 
jämlikhet eller jämställdhet att uppnås.   

Vi funderar också kring hur det kan komma sig att personligt intresse och engagemang kan 
få vara de enda avgörande faktorerna för att ett genusrelaterat pedagogiskt arbete ska finnas 
i skolan. Vad vi har sett genom vårt intervjumaterial så verkar arbete av den sorten vara 
obefintligt om inte pedagogen tar tag i det själv. Alla elever har rätt till en likvärdig 
utbildning och vi tycker det är väldigt konstigt att en så viktig fråga, som den framhålls i 
läroplanen86, kan få hamna mellan stolarna på det här sättet.   

Intressant är även att flera pedagoger nämner pojkarnas dominans i klassrummet som något 
de försöker arbeta mot och en pedagog uttrycker tydligt att flickor måste lära sig sätta ner 
foten. Detta trots att intervjun handlade om hur pojkarnas situation ser ut i skolan och att de 
lyckas sämre än flickorna i de senare skolåren. Kanske kan det vara så att lärarna är så 
inställda på att jämställdhetsarbetet handlar om att höja flickorna till pojkarnas nivå och att 
man därmed ”glömmer bort” pojkarna. Kan detta vara en orsak till att jämställdhetsarbetet 
med pojkarna går så långsamt? I längden kan dessutom det uteblivna jämställdhetsarbetet 
få demokratiska konsekvenser då pojkarna allt mer marginaliseras i dagens samhälle som 
ställer höga krav på skriftspråklig kompetens.  

Som vi tidigare nämnt har frågor rörande skola och svenskämnet diskuterats frekvent i 
media. Folkpartiets Cecilia Wikström, vice ordförande i kulturutskottet, har kommit med 
förslag på hur man skulle kunna säkerställa likvärdigheten i utbildningen. För att utveckla 
elevers kunskaper i svenska språket vill hon att en gemensam litterär kanon ska införas i 
Sveriges alla skolor. Detta skulle innebära att alla elever skulle få ta del av ett bestämt urval 
av svensk skönlitteratur, till exempel Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson och 
Mobergs emigrantepos. Detta skulle enligt Wikström hjälpa de elever som inte får det 
svenska språket, värderingar och sociala koder hemifrån utan måste förlita sig på att skolan 
förmedlar dessa.87 Vi ser drag av detta resonemang i pedagog 5s utsaga då hon också 
föreslår en litterär kanon som en åtgärd för att förebygga kommande könskillnader i 
betygen i svenskämnet. Vi undrar om detta förslag inte skulle göra mer skada än nytta då 
de underliggande maktstrukturer såsom könsmaktsordningen och de maskulinitets- och 
antiplugg- kulturer den föder snarare reproduceras än ifrågasätts genom att det sätts en 
norm för vad som anses vara god litteratur. Yvonne Rock, samordnare för mångkulturåret 
2006, uttrycker samma oro som vi känner på följande sätt:  

”Vem kommer att få sitta med runt bordet när listan ska sammanställas? Vem väljs bort, vem 

exkluderas? Vems berättelser anses vara värda att berätta? Vems erfarenheter ges utrymme? Ett 

kultururval som görs utan maktanalys, utan mångfaldsperspektiv, skapar en hierarkisk, elitistisk 

världsbild, som är konservativ och konserverande. Att skapa en svensk litterär kanon är att bygga 

in exkluderingen totalt i systemet.”88 
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Vi menar att ett förslag som syftar till att hjälpa de elever som inte får samma möjlighet till 
skolfrämjande aktiviteter i hemmet i grund och botten är bra men om man ska förebygga 
detta genom att varje lärare får en lista i handen på vilka böcker som ska läsas av eleverna 
så är det väldigt viktigt att böckerna på listan speglar den värld som läroplanen förespråkar. 
Att enbart ha med böcker som är skrivna för länge sedan och av författare som levde i ett 
annat Sverige än det vi har idag ger en osann och orättvis bild av verkligheten i avseendet 
att det ha hänt väldigt mycket vad gäller kön, klass och etnicitet. De äldre böckerna kan 
omöjligt förmedla dessa aspekter på ett aktuellt och trovärdigt sätt. Risken är att synen på 
kön, klass och etnicitet cementeras. Vi håller med Stefan Jonsson som i debatten om 
införandet av en litteraturkanon hävdar att:  

”Ett bättre alternativ vore att höja lärarnas status och förbättra deras utbildning, så att de med 

kunnighet och entusiasm kan förmedla den kanon som finns. För vi har ju redan en litteraturkanon. 

Den står i litteraturhistorier och antologier, och den diskuteras och förnyas ständigt av författare, 

forskare, kritiker och lärare. Svensklärarkåren har med rätta uppfattat fp:s förslag som en 

omyndigförklaring.89”  

Vi anser att förslaget med en litterär kanon riktar in sig på att motverka symptomen på ett 
problem som är mycket större än huruvida elever i dagens svenska skola får tillräcklig 
kunskap om litterära klassiker. Att, som Jonsson talar om, omyndigförklara lärarna genom 
att ta ifrån dem makten att bestämma undervisningens innehåll och upplägg kan leda till att 
lärarna upplever att deras kompetens inte tillvaratas. Skolans vardag är präglad av alla de 
omständigheter, kön, klass och etnicitet, som vi tagit upp i denna studie och det är lärarna 
som måste ta konflikter som kan uppstå på grund av dessa. De måste dessutom arbeta 
aktivt för att bibehålla den likvärdighet och jämlikhet som läroplanen talar om. Därför 
tycker vi att det är viktigt att man både som lärare och lärarutbildare ges möjlighet att ta till 
sig den aktuella forskning som faktiskt visar att problem som kommer av den komplicerade 
väv som klass, etnicitet och kön bildar, inte går att lösa genom att införa en litterär kanon. 
Istället krävs åtgärder som inriktar sig på att luckra upp de till synes fasta strukturer som 
omgärdar pojkar och flickor i skolan. 
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9 Avslutande reflektion 

Det vi bär med oss från arbetet med detta examensarbete är en djupare insikt om läraryrkets 
komplexitet och ständigt dynamiska vardag. Vi har förstått hur viktigt det är att man håller 
sig uppdaterad om nya forskningsrön och hela tiden försöker att utveckla sin undervisning 
på ett konstruktivt sätt för att uppnå de mål som läroplanen och kursplanerna fastställt. 
Jämställdhet kommer alltid att vara en aktuell fråga i ett sammanhang som präglas av 
mänsklig interaktion och vi tänker oss att detta arbete har hjälp oss att tänka kring dessa 
frågor på ett mer nyanserat sätt. 

9.1 Förslag på framtida forskning 
Vi hoppas att läsning av detta examensarbete kan inspirera andra till vidare forskning inom 
detta ämne. Intressant vore att kartlägga lärare i de senare skolårens uppfattningar om detta 
fenomen eftersom att det är på deras arena detta fenomen syns som allra tydligast. Eftersom 
vårt arbete bygger på en relativt begränsad undersökning så skulle det vara intressant att ta 
del av en undersökning baserad på ett bredare intervjuunderlag med samma målgrupp.  
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Bilaga 1   
 Intervjufrågor   

Bakgrundsfrågor:

  

När tog du din lärarexamen? Vilken utbildning har du?   

Vilken klass jobbar du med just nu?  

Intervjuguide:

  

Har du sett någon skillnad i hur pojkar och flickor presterar i svenskämnet?   

Om ja:  

Exempel? 
Hur tänker du kring dessa skillnader? 
(Vad skulle man kunna göra åt det?)  

Om nej:  

Finns det något annat som pojkar eller flickor är bättre på än det motsatta könet? 
Hur tänker du kring att dessa skillnader kommer först senare? 
(Vad skulle man kunna göra åt det?) 
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