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ABSTRACT 

This thesis examines in Swedish teacher education often neglected areas to increase the understanding 
for the essential differences between the two sexes and furthermore: how these differences affect us 
from an evolutionary and biological perspective. The study investigates previous research within the 
area - particularly evolution, neurology, hormones and genetics that affects our behavior. It also 
scrutinizes theories of social construction which primarily lodged the foundation for learning within 
the last century and served as explanation model for how human beings turn out in life. Research is 
analyzed regarding how music may be perceived differently and how they may affect stereotypical 
choices regarding instrument and other preferences. Also, the study evaluates research regarding how 
the Swedish school is designed to uphold gender equality in their goals and in their national 
curriculum. Finally, conclusions whether the Swedish school is providing enforcement regarding 
scientific regulations, which the law demands from it – in this case biological factors – are being 
looked at. 

The results show that biological differences between males and females may influence human 
behavior to a greater degree than earlier predictions, and that the Swedish school is mostly founded on 
a social constructionist point of view. These results indirectly question the Swedish National Agency 
for Education’s definition of equality, which paradoxical may lead to equity. Or, equality by outcome. 
Which do not take biological sex differences, or even individual differences into account. 
 
Keywords: Biological Sex Differences, Social Constructivism, Equality, Neurologi, Genetics 
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FÖRORD 
Jag vill framföra ett tack till mina nära och kära som har följt och stöttat mig i denna process. Ett extra 
stort tack riktas till min handledare Thomas von Wachenfeldt som har bidragit med stor kompetens 
och många viktiga diskussioner längs vägen. 
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1. INLEDNING 

Under min utbildning vid Umeå universitet har jag blivit tämligen ensidigt exponerad för 
socialkonstruktivistiska samt postmoderna teorier utformade och inspirerade av bland andra Lev 
Vygotskij, Michel Foucault, Jacques Derrida och Judith Butler. Dessa teorier grundar sig i att vi föds 
som tomma pappersark (tabula rasa, latin: ”tom tavla”), att kön är performativt och att egenskaper 
skapas och förstärks via språk och sociala strukturer. Dessa teorier har gett en intressant och alternativ 
syn på kunskap och inlärning och om hur människor formas baserat på vilken miljö de befinner sig i. 

Efter ett tag började jag ställa mig kritisk till att utbildningen generellt enbart vilade på dessa teorier 
som alltmer började likna feministisk genusideologi eller ibland även politisk aktivism snarare än att 
förankra utbildningen i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Efter att ha lyssnat på en intervju 
med en kvinnlig docent i pedagogik som forskat inom jämställdhet i den svenska skolan där hon påstår 
att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det föreligger några generella biologiska skillnader 
mellan males och females utöver reproduktionsorganen, blev jag förvånad. När hon sedan sa att dessa 
skillnader inte ska spela någon roll i hur vi organiserar vår skola blev jag inspirerad att undersöka om 
hennes påstående stämde.  

Därefter blev jag intresserad av att titta på alternativa synsätt på kunskap och inlärning, och namn som 
Steven Pinker, Simon Baron-Cohen och Jordan Peterson var ständigt återkommande. Deras teorier 
innehöll kritiska förhållningssätt till det postmoderna normkritiska idékomplexet och den hegemoniska 
ställning det intagit inom den västerländska akademin. Jag insåg tämligen omgående att enbart genom 
att nämna deras namn i fel sammanhang kunde medföra en stark aversion från omgivningen. Detta 
väckte tankar hos mig om att något inte riktigt stämde. Hur kan namnyttrande medföra sådana 
påföljder? Förhåller det sig möjligen så att det socialkonstruktivistiska synsättet hade blivit en del av 
en ideologi som i sociala sammanhang började likna totalitarism där kritik eller alternativa synsätt inte 
längre var acceptabelt? Att kritisera normkritik hade blivit tabubelagt och jag förväntades hålla med 
om allt inom genus och feministiska budskap. Den akademiska friheten började kännas allt mer 
inskränkt. Enligt Campbell (2013) har feministisk ideologi infiltrerat vetenskapen i en sådan 
omfattning att det har blivit svårt att se skillnaden mellan objektiva fakta om könsskillnader och den 
politiska ambitionen att sudda ut dem. Den enda godtagbara förklaringen till att det finns 
könsskillnader har länge varit den plastiska socialkonstruktivismen. Dessa teorier ledde mig till tvivel 
när jag stötte på uttalanden som: ”Gender distinctions as dichotomous categories are perpetuated and 
maintained by social mechanisms and are socially constructed” (Epstein, 1997, s.1). 

När jag sedan läste på om evolution, biologi och genetik väcktes ett genuint intresse för detta område, 
och fastställde snabbt att dessa perspektiv hör hemma inom lärande och utbildning, därmed även på 
ämneslärarprogrammet. Hur prenatala könshormoner styr vårt beteende mer än vad vi vill erkänna 
(Gurian, 2011), var för mig fascinerande och en ögonöppnare. 
 
Att diskutera kön/genus och vad som formar oss som människor upplever jag blivit uppdelat i två 
läger, och dessa har benämnts olika genom generationer – nature vs nurture, arv och miljö, natur och 
kultur, social konstruktion och biologi. Under min utbildning har jag upplevt att dessa två synsätt 
blivit exceptionellt polariserade i form av biologisk- och socialkonstruktivistisk determinism. Alltså en 
sorts övertro på biologisk eller socialkonstruktivistisk betydelse. I denna rapport har jag valt att 
benämna dessa motpoler som socialkonstruktivism och biologi.  
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Jag vill med denna studie fördjupa mig inom hur könsskillnader inom musik uppfattas och vidare: hur 
musik lärs in och lärs ut bäst beroende på kön. Jag tänker skriva utifrån ett evolutionärt, biologiskt och 
genetiskt perspektiv i synnerhet med fokus på Simon Baron-Cohens teori om systematisering och 
empatisering. Att den typiskt manliga hjärnan har en fallenhet för systematisering och att den typiskt 
kvinnliga hjärnan har en fallenhet för empatisering. 

Med studien vill jag alltså ta reda på om det finns några substantiella fakta kring varför killar och tjejer 
gör olika vägval inom musiken och vilka biologiska faktorer som kan påverka dessa val. Därför tycker 
jag att det är av vikt och dessutom i, så att säga ”grevens tid”, att undersöka inlärning utifrån ett 
biologiskt perspektiv då jag upplever mig ha saknat detta under min utbildning.  
Studien kommer också att behandla jämställdhetssynen i den svenska skolan. Heilig (2018) ger sin syn 
på följande sätt: 

[S]kolan är ett gigantiskt svek mot många barn. Men framförallt är den ett svek mot dessa pojkar och 
deras långsammare framlobsutveckling. Vi har fått en extremt ojämlik skola (…) Anledningen är att 
skolan inte är utformad på ett sätt som är anpassat till deras hjärnors annorlunda utvecklingsfysiologi 
(…) Om vi inte snart vaknar upp ur vår dogmatiska slummer på detta område får vi med tiden alla 
betala priset (s. 213). 

I brist på fungerande översättning från engelskans male och female kommer jag härmed inte att 
använda benämningar så som: pojke, kille, man eller flicka, tjej, kvinna eftersom de i vissa delar av 
denna studie kan medföra oönskade konnotationer. Jag kommer i denna uppsats istället använda male 
och female då dessa begreppspar ej är åldersbundna. 

Då allt som förmodligen behöver lyftas och tas upp i detta ämne långtifrån kommer att rymmas inom 
ramen för denna uppsats så skriver jag dessa två utsagor endast en gång, även om de tål att upprepas: 

- De skillnader mellan males och females jag beskriver i uppsatsen är på gruppnivå, ej 
individnivå 

- Neurologin kan bara lära oss om hur saker är, inte hur de borde vara (Heilig, 2018) 

Det är dags att börja tala om och analysera könsspecifika beteenden ur andra perspektiv och via andra 
vetenskapliga metoder än enbart de sociologiska. Om ignoransen inför de neurologiska 
förutsättningarna males och females besitter fortskrider och vi fortsätter att skuldbelägga males för att 
ett önskat utopiskt jämställdhetssamhälle inte uppstår, får alla ta del av kostnaden för det (Heilig, 
2018). 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det på en generell nivå föreligger några biologiska faktorer 
som inverkar på val av instrument för males och females, samt vilket det så kallade 
jämställdhetsarbetet påverkar densamma. Ur detta syfte har följande frågeställningar preciserats: 

1. Hur kan man förstå val och traktering av instrument sett ur en könsaspekt inom svensk 
musikundervisning? 

2. Hur ibeaktas och implementeras de skrivningar rörande jämställdhet i Lgr11 i den svenska 
musikundervisningen och den svenska skolan? 

3. Vilka tillämpningar görs i musikämnet och den svenska skolan med utgångspunkt i aktuella 
forskningsresultat rörande biologiska faktorer? 
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2. BAKGRUND 

I följande kapitel redogörs tidigare forskning kring rapportens ämnen. Delar av innehållet utgör 
grunden för analysen av resultatet i uppsatsens analysdel. 

2.1 EVOLUTION 

Dobzhansky (1973) skriver att ”Inget inom biologi går att förstå utom i ljuset av evolutionen” ( s. 
125). Om vi ska förstå ett visst beteende måste vi alltså gå till själva kärnan i hur beteendet uppkom 
och vidare varför det fick ett sådant genomslag och påverkan. 

Harari (2015) skriver om hur vi som människor har levt som jägare och samlare, där males var jägarna 
och females var samlarna under 99% av vår tid på jorden. Den sista procenten är den tid vi lever i 
idag. Han menar att trots att vårt samhälle förändrats drastiskt de senaste århundradena så fungerar vår 
hjärna fortfarande på samma sätt som den gjorde för tiotusentals år sedan. 
 
Evolutionen är konservativ, och detta är en viktig sanning att känna till inom biologin menar Peterson 
(2018a). När något utvecklas är det ett ofrånkomligt krav att det konstrueras baserat på grunden av det 
som naturen redan har skapat. Vidare förklarar han också att evolutionen sker överlag genom 
selektion, eller det naturliga urvalet, och att det är naturen som ”väljer”. De gener som ligger bakom 
könsskillnader mellan males och females kan ha blivit selekterade eftersom dessa gener förbättrade 
individens chanser till överlevnad och reproduktion och har därmed blivit kvar i genpoolen (Baron-
Cohen, 2003). 
Heilig (2018) menar att ”Form följer funktion. Överlevnadens och reproduktionens krav under vår 
evolutionära historia har satt djupa avtryck i hur vi människor är formade” (s. 68). Att males och 
females evolutionära könsroller och egenskaper har funnits kvar så länge handlar alltså om gener och 
hur dessa avspeglar sannolikhet till överlevnad och reproduktion, vilket därmed lett till en generell 
diversifiering av respektive köns egenskaper och särdrag. 

Males lär sig genom rörelse och fysisk aktivitet. Det är så deras spatiala hjärna lär sig. Sådana 
egenskaper som grundar sig i att males evolutionärt har varit jägare och maleskroppen och hjärnan har 
evolutionärt utvecklas att fungera på det viset (Gurian & Stevens, 2005). Utbildningsystemet som 
används i större delen av världen fungerar inte lika bra för denna ”jägarhjärna” som för en females 
hjärna. Males behöver samma stimulering som jägarna för att utvecklas och har därför svårare att sitta 
still, något som är grundläggande för undervisning och inlärning i dagens utbildningssystem. (Gurian 
& Stevens, 2005). 

Anne Campbell (2013) talar om att females hjärna har utvecklats genom att femalen är den som föder 
barn, lakterar och uppfostrar barnen, vilket därmed har utvecklat en rad psykologiska skillnader mellan 
females och males som deriverar från det biologiska faktum att females parentala investering är större 
än males. Tack vare detta och en rad andra faktorer utvecklade de språket och blev därför mer verbala 
än de mer spatialt orienterade malesen.  
Sådana saker som empati och undvikandet av farliga konfrontationer som riskerar att skada, eller att 
undvika social exkludering, att bli utkastad ur gruppen – alla dessa är saker som leder till högre 
sannolikhet av överlevnad och reproduktion. Dessa egenskaper leder till att females tenderar att välja 
sociala yrken som bygger på relationer (Campbell, 2013). 
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Det ter sig som att vår art genom evolutionen utvecklat funktionella skillnader mellan males och 
females i komplementärt syfte för att möjliggöra vår arts överlevnad (Ingalhalikar, Smith, Parker, 
Satterthwaite, Elliott, Ruparel, Hakonarson & Gur, 2014). 

2.2 DEN FUNKTIONELLA SKILLNADEN 

2.2.1 SYSTEMATISERING OCH EMPATISERING 
Simon Baron Cohen (2003) presenterade teorin om systematisering och empatisering, som handlar om 
den typiska male- och femalehjärnan. Teorin utgår ifrån att males tenderar att dra sig mer mot 
sakorienterade yrken och intressen där en systematiserande hjärna är nödvändig. Den typiska 
femalehjärnan är den empatiserande hjärnan som leder till mer mellanmänskligt orienterade yrken. 
Teorin utgår också ifrån att males tenderar att i högre utsträckning använda den högre hemisfären i det 
dagliga livet och females istället brukar den vänstra hemisfären.  
 
Systematisering handlar om drivkraften att analysera, upptäcka och konstruera system. Den 
systematiserande listar intuitivt ut hur saker fungerar. System kan variera kraftigt, allt från hur en 
damm är uppbyggd, ett fordon, en armé-enhet, bibliotekskatalog, musikalisk komposition. Alla har 
funktionen input, drift och outputs, eller ”om-då” korrelationella regler (Baron-Cohen, 2003). 

Redan som små barn kan man se att males är mer intresserade av bilar, lastbilar, flygplan, pistoler och 
svärd och ljuden de gör medan de leker är i likhet med dessa – motorljud, sirener, explosioner och så 
vidare. Från tidig ålder kan man se dem bygga klossar eller mekaniska leksaker medan females visar 
större intresse vid dockor, smycken och prydnader (Baron-Cohen, 2003). 

Empatisering handlar om drivkraften att identifiera en annan persons känslor och tankar och att 
respondera med en lämplig känsla. Det handlar inte endast om att förstå och se att någon exempelvis 
är i smärtor, utan att också känna oro och en önskan om att ta sig dit och hjälpa till och lindra smärtan. 
Det är empatisering. Den uppstår från en naturlig lust att bry sig om andra, och det görs för att förstå 
en annan persons emotioner och för att prediktera deras beteende och för att kunna resonera med dem 
på ett emotionellt plan (Baron-Cohen, 2003). 

2.2.2 INTRESSEEXPERIMENT PÅ NYFÖDDA 
Vid ett test på Rosie Maternatiy Hospital i Cambridge filmades över 100 spädbarn av Jennifer 
Connellan och Anna Ba’tki som endast var en dag gamla. Testet utgick ifrån att en bild av en av 
Jennifers solbrända, leende ansikte hängdes ovanför spjälsängen. De visades också en mobil som var 
tillverkad av en boll av samma storlek som Jennifers huvud med samma solbrända färg men med 
omarrangerade ansiktsdrag, så att intrycket inte längre skulle vara att det var ett ansikte. För att göra 
det mer mekaniskt hängdes materia i mobilen som rördes varje gång den större mobilen rördes. På 
detta sätt kunde det undersökas om spädbarnet var mer intresserat av sociala objekt (ansikte) eller 
mekaniska objekt (mobilen). Slutligen för att experimentet skulle genomföras opartiskt delgav 
mödrarna inte information om barnets kön till forskarna. Denna information kontrollerades endast 
efteråt när forskarna hade undersökt hur länge spädbarnen tittade på respektive objekt (Baron-Cohen, 
2003). Resultatet visar att females tittade längre på det leende ansiktet, medan males tittade längre på 
mobilen, och denna könsskillnad rörande sociala intressen visade sig redan under livets första dag. 
Denna skillnad vid födseln ekar ut ett mönster vi ser genom hela det mänskliga livsspannet. 
Exempelvis, genomsnittligen åtar sig females mer bestående socialt leende och upprätthållen 
ögonkontakt än den genomsnittlige mannen. Det faktum att denna skillnad visar sig redan vid födseln 
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stärker till viss del tesen att biologin spelar en avgörande roll. Liknande test har genomförts på äldre 
barn, men invändande har då kommit att socialiseringen redan startat på dessa (Baron-Cohen, 2003). 

2.2.3 AGGRESSION 
Båda könen uppvisar aggression. Vilket därmed gör det klart att båda är kapabel till reducerad empati 
vid tillfällen. Men du finner en skillnad i hur aggressionen visar sig mellan könen. Males tenderar att 
visa en mer direkt aggression såsom slag eller puttas/knuffas emedan females tenderar att visa en mer 
indirekt aggression såsom relationell eller förtäckt sådan. Denna typ av aggression visar sig mellan 
människor utan att de fysiskt rör vid varandra såsom skvaller, exkludering eller ytliga anmärkningar. 
Detta är alltså indirekt aggression, men fortfarande aggression. Att slå någon i ansiktet eller såra någon 
psykiskt är alltså de två representativa aggressiva beteenden där det förstnämnda kräver reducerade 
nivåer av empati för att utföra. Även om du inte håller med om denna förenklade skillnad eftersom 
vissa kan tycka att en subtil verbal attack kan gör lika mycket ont som fysiska påhopp är fortfarande 
fallet att indirekt aggression kräver bättre tankeläsningsförmåga än den direkta aggressionen. Eftersom 
dess inverkan är strategiskt: du sårar person A genom att säga något negativt om denne till person B. 
Indirekt aggression involverar också villfarelse: angriparen kan neka illvilligt uppsåt om denne skulle 
ifrågasättas (Baron-Cohen, 2003). 

När en female beslutar sig för att ”ta ner någon” funderar hon hur detta kan göras så osynligt som 
möjligt, så risken att få rykte som mobbare minimeras. Om hon skulle bli konfronterad kan hon alltid 
säga att kommentaren inte var menad att vara anstötande, eller att bristen på ögonkontakt var 
oavsiktlig. Genom att säga så kan hon bevara ryktet att vara en socialt accepterad person, även när hon 
har betett sig illa (Baron-Cohen, 2003). 

2.2.4 DOMINANSHIERARKIER 
Peterson (2018a) menar i sin senaste bok att ”[d]ominanshierarkier är äldre än träd” (s.15). När 
situationer uppstår där demonstrationer av kunskap eller kompetens avgör vem som är den mest 
lämpade för den specifika situationen uppstår en hierarki. Detta är alltså en uråldrig process som 
funnits i människans beteendemönster sedan urminnes tider. Detta fenomen kan även identifieras hos 
de allra flesta flocklevande primater och däggdjur. 
Rent evolutionärt har det varit så att endast en av de uppvaktande hanarna får chansen att reproducera. 
Strategin honorna brukar sig av medför då en allt starkare konkurrens mellan hanarna. Denna 
konkurrens ökar på egenskaper som handlar om att så snabbt som möjligt oskadliggöra potentiella 
rivaler eller medtävlare (Heilig 2018). I grupp bildar males fort en dominanshierarki. Detta kan 
reflektera deras lägre empatiserande och deras högre systematiserandeförmågor, Hierarkier etableras i 
ett väldigt direkt sätt: genom tävlan och konkurrens (Baron-Cohen, 2003). 
De båda könens taktik för att klättra i social status kan ha samma effekt, men females taktik är mer 
sofistikerad. Dominanshierarkier är dynamiska, men males tenderar att oftare leta efter tillfällen att 
klättra socialt (Baron-Cohen, 2003). 

2.3 GENETIK 

2.3.1 ”THE NATURE OF NURTURE” 
Plomin (2018) anför att “[e]ven nature is actually nurture: we seek out environments that fit our 
genetic disposition” (s.0)1. 

																																																													
1 Förekommer på bokens omslag 
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Vad som tidigare tros ha varit resultat av systematiska miljömässiga faktorer som spelar in på 
psykologisk- och beteendemässig utveckling handlar alltså enligt Plomin (2018) ofta om reflektioner 
av genetiska effekter som handlar om att vi skapar upplevelser som matchar våra genetiska anlag. 
Samma gäller föräldraskap: vad som ser ut att vara effekten av uppfostran involverar snarare det 
faktum att föräldrarna responderar till barnens genetiska skillnader. 

Plomin (2018) menar att miljö och sociala effekter är viktiga, men vad forskarresultaten visar på 
senare år är att de mestadels är slumpmässiga – osystematiska och instabila – vilket betyder att det inte 
är mycket vi kan göra åt dem. Eberhard (2018) menar att livsmiljöns påverkansgrad är oklar men 
nämner miljögifter, infektioner, kosmisk strålning och mutationer som potentiella orsaker. Tvilling- 
och adoptionsstudier har visat att de sociala och miljömässiga faktorerna som exempelvis föräldrarnas 
påverkan är tämligen liten (så länge det inte rör sig om traumatiska händelser, exempelvis 
psykisk/fysisk misshandel). 

2.3.2 ADOPTIONSSTUDIER 
Plomin (2018) menar att ett sätt att urskilja vad som är biologi och vad som är miljö- och social 
konstruktion är att hitta släktingar som delar biologiska band men inte uppfostran (det sociala och 
miljömässiga). Genom att jämföra barnet med sina biologiska föräldrar samt deras adoptivföräldrar går 
det därmed att urskilja exempelvis att barnets IQ har noll korrelation med sina adoptivföräldrar, men 
nästan identisk i förhållande till sina biologiska föräldrar, samt hur väl barnet presterar i skolan. 

2.3.3 TVILLINGSTUDIER 
Enäggstvillingar är genetiskt identiska. Att separera tvillingar vid födseln för att jämföra hur olika/lika 
de utvecklas och blir senare i livet har kunnat avgöra till stor del vad som beror på biologi (gener) och 
vad som beror på miljö (sociala konstruktioner). Det visar sig att tvillingar som separerats från födseln 
är avsevärt lika i form av psykologiska egenskaper och intressen oavsett vilken miljö/socioekonomisk 
status de har vuxit upp. Adoptions- och tvillingstudier har kunnat visa att genetiken bidrar med minst 
50% av vad som formar våra egenskaper (Plomin, 2018). 

2.3.4 GENETISKA SKILLNADER MELLAN MALES OCH FEMALES 
En undersökning på bland annat lymfatisk leukemi visade en förekomst på cirka 6500 genetiska 
skillnader mellan males och females (Einav, Tabach, Getz, Yitzhaky, Ozbek, Amariglio, Izraeli, 
Rechavi & Domany, 2005). Males har i genomsnitt bredare axlar och käkar, är 12 centimeter längre 
och har 40-50 % mer muskelmassa än females (Eberhard, 2018). 

2.4 SOCIAL KONSTRUKTIVISM 

2.4.1 TABULA RASA 
Grunden för den socialkonstruktivistiska teorin stod den brittiske filosofen John Locke (1632-1704) 
för. Idén grundas i att barn föds som tomma ark med papper som sedan skrivs under uppväxten 
(Pinker, 2002). 

2.4.2 PERFORMATIVITET – KÖN OCH GENUS 
En huvudsaklig utgångspunkt inom genusforskningen är idén om att kön är en kulturell och social 
konstruktion. När dessa handlingar repeteras under långa perioder så bildas en uppfattning om vad 
som kvinnligt och vad som är manligt beteende (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2019). 
Enligt Gendered Innovations (n.d.) är kön och genus två skilda begrepp. Kön är en biologisk egenskap 
och genus är en socio-kulturell process. 
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Butler (2007) menar att människans kön skapas performativt. Att det ständigt byggs upp av språket, 
inte genom en naturlig process. Hon menar att verkligheten skapas via diskurser, alltså hur vi talar om 
kön och hur det förstärks via samhället, förväntningar och sociala konstruktioner. Hon menar att det 
biologiska könet därför kan ses som lika kulturellt konstruerat som genus. Rosenberg (2005) menar att 
könstillhörighet inte är en produkt av någon inre kärna, utan bör snarare ses som något som framställs 
via repetitiva och konstituerande beteendemönster/handlingar. Enligt Epstein (1997) är distinktioner 
inom kön i form av dikotoma kategorier förevigade och upprätthållna av sociala mekanismer och är 
sociala konstruktioner. 

2.4.3 MATCHNING MELLAN BIOLOGISKT KÖN OCH GENUS 
I en undersökning från 2016 visade sig att 0,6 % av USA:s vuxna befolkning ej matchar sitt biologiska 
kön med sin könsidentitet/sitt genus (The William Institute, 2016). 
 
2.4.4 JÄMSTÄLLDHETSPARADOXEN 
Eberhard (2018) skriver: 

[M]änniskan är verkligen utrustad med stor anpassningsförmåga, vilket gör att flickor i miljöer där det 
av ekonomiska skäl inte kan välja fritt tenderar att välja ett yrke som kan trygga dem ekonomiskt. Men 
när samhället är jämställt väljer man det man vill göra, och då skiljer sig males och females karriärval 
mer åt (s. 52). 

Ju mer fria människor blir i ett samhälle, desto mer kommer alltså de genetiska anlagen att uttrycka 
sig. Peterson (2018b) menar att “as societies become more gender equal in their social and political 
policies, men and women become more different in certain aspects, rather than more similar” (s. 1). 
När de sociopolitiska riktlinjerna blir mer jämställda via lika utfall inom en nation så maximerar man 
därmed de biologiska skillnaderna mellan males och females.  

Richard Lippa (2008) genomförde en studie där över 200.000 personer från 53 olika nationer deltog. 
Studiens resultat indikerar att mindre egalitära länder uppvisar mindre variationer mellan könen 
gällande yrkesval, medan mer egalitära länder som de skandinaviska länderna har störst varians mellan 
könen när det gäller yrkesval. Exempelvis blir fler males ingenjörer och fler females sjuksköterskor i 
dessa länder. 

De flesta psykologiska könsskillnader inom personlighet, sexualitet, attityder och kognitiva förmågor 
är anmärkningsvärt större i kulturer med egalitär könsrollssocialisering och större fokus på 
jämställdhet via lika utfall mellan males och females, och sociopolitiska riktlinjer. Även 
könsskillnader i fysiska drag så som längd, BMI, fetma och blodtryck är större i dessa länder (Schmitt, 
2014). 

2.5 HJÄRNAN  

2.5.1 HORMONER OCH SYSTEMATISERING VS EMPATISERING 
Vid födseln tillskjuts males hormonet testosteron mellan 10-20 gånger så mycket som females. Detta 
ger females en fördel i språk och empatisering, medan de ger males en fördel i spatial förmåga och en 
benägenhet till större risktagande. Testosteron påverkar alltså hjärnan och därmed också beteendet. Ju 
mer du har av denna substans, desto mer kommer din hjärna dras mot systematisering och desto 
mindre mot känslomässiga förhållanden. Ju mer prenatal testosteron som tilldelas, desto mindre 
ögonkontakt och utveckling av empatisk och vokabulär förmåga (Baron-Cohen, 2003). 
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En nylig publicerad studie har visat på skillnader mellan könen i livmodern i form av funktionell 
konnektivitet, det vill säga hur enheter i hjärnan är sammankopplade och hur de överför data mellan 
varandra (Wheelock, Hect, Hernandez-Andrade, Hassan, Romero, Eggebrecht, & Thomason, 2019). 

Lägre nivåer av foster-testosteron som ofta ses hos females leder till att de får lättare att utveckla 
språk, kommunikation, ögonkontakt och sociala förmågor – allt som pekar mot bättre empatisering 
(Baron-Cohen, 2003). 

Gurian (2011) skriver följande: “Human behavior is far more driven by hormones than we have 
wanted to admit” (s. 28). Det har funnits en syn på att det biologiska inte spelar så stor roll i vad som 
formar oss som människor, men att vårt beteende i hög grad styrs av vilka hormoner som finns i våra 
kroppar är uppenbar. Dessa hormoner har del i utvecklingen av två olika hjärntyper. 

Fostertestosteron påverkar växten av hjärnans båda hemisfärer där fostertestosteron leder till tidigare 
och snabbare utveckling av den högra hemisfären. Den högra hemisfären involverar spatial förmåga 
(som hjälper systematiseringsförmågan). Den vänstra hemisfären involverar språk och kommunikation 
(som hjälper empatiseringsförmågan) (Baron-Cohen, 2003). 
Om den högra hemisfären utvecklas snabbare i malehjärnan än femalehjärnan så kan det förklara 
varför males förmåga att systematisera utvecklas snabbare. På samma sätt; om den vänstra hemisfären 
utvecklas snabbare i femalehjärnan än i malehjärnan kan det förklara varför females språkliga och 
empatiseringsförmåga utvecklas snabbare. Detta kan i sin tur förklara varför males blir bättre inom 
systematisering och females blir bättre på empatisering eftersom de utvecklar varsin hemisfär (Baron-
Cohen, 2003). 

Doreen Kimura (1999) genomförde ett experiment där hon genom att separera subjekten i två grupper, 
baserat på om de hade större testikel eller bröst på vänster eller höger sida, kunde jämföra ”left-
greater”-individer och ”right-greater”-individer oavsett kön. När hon sedan gav de deltagande 
språktester (som femalehjärnan oavkortat utför bättre) visade det sig att ”left-greater”-individerna 
presterade bättre. Dessa resultat erbjuder förklaringar på varför vissa females tenderar att ha typer av 
malehjärnan, på samma sätt som det finns males som tenderar att ha typer av femalehjärnan. Men 
genomsnittet är tydligt: fler males besitter malehjärnan och fler females besitter femalehjärnan än 
tvärtom. Denna förklaring baseras på en persons tidiga fosternivåer av androgener (Baron-Cohen, 
2003). 
Vad Kimura gjorde var att studera hur male- och femalehjärnor processar information annorlunda – 
deras kognitiva funktioner. Hon undersökte också hur naturliga kemikalier i våra kroppar, som kallas 
för hormoner relaterar till males och females olika kognitiva mönster. Dessa mönster startar redan vid 
födseln och fortsätter under hela livstiden (Kimura, 1999). De är också tvärkulturella vilket indikerar 
att det har med biologi att göra. De flesta matematiker eller musiker är ofta ”right-greater” vilket 
indikerar att dessa har mer fallenhet för systematisering (Baron-Cohen, 2003). 

2.5.2 STORLEK 
Males hjärnor är större än females hjärnor. När förhållandet mellan hjärna och kropp tas med i 
beräkning genom att jämföra males och females av samma längd är males hjärna fortfarande större. 
Females har bättre förutsättningar för kopplingar inom ett större område, medan males istället har 
starkare närkopplingar i deras hjärnor (Svenska Yle, 2016). Post-mortemundersökningar visar att 
males hjärnor innehåller 4 billioner fler neuroner i cortexen än females. Att males hjärnor är tyngre 
kan bero på att den innehåller fler hjärnceller. Fler hjärnceller kan leda till större uppmärksamhet för 
detaljer, som självmant leder till bättre systematisering (Baron-Cohen, 2003). 



	

10	
	

2.5.3 INTELLIGENS OCH NORMALFÖRDELNINGSKURVA 
Males och females är i huvudsak lika inom intelligens och de skiljer 
väldigt lite i samvetsgrannhet som är den näst bästa prediktionen för 
livsframgång efter intelligens (Peterson, 2018b). 
Normalfördelningskurvan skiljer sig mellan males och females när 
det gäller IQ (demonstreras i Figur 1). Males har större variation än 
females. Medelvärdet skiljer sig dock inte mellan könen, utan det 
betyder att det finns fler males som är hyperintellektuella samt fler 
lågintelligenta males än vad det finns females (Pinker, 2002). 

2.5.4 HJÄRNAKTIVITET - SKILLNADER 
Hjärnaktiviteten mellan males och females skiljer sig som så att 
hjärnaktiviteten går på längd hos males, medan den går mer på 
tvären, mellan hemisfären hos females (demonstreras i Figur 2). 
Dessa könsskillnader uppstår tidigt och bevaras eller ökas när vi blir 
äldre. Dessa fynd har också visat sig vara replikerbara (Ingalhalikar 
et. al, 2014). 

Den stora skillnaden mellan dessa hjärntyper är att malehjärnan 
omfattar strukturer som gynnar kopplingsstyrka inom båda 
hemisfärerna, medan femalehjärnan kopplar starkare mellan de båda 
hemisfärerna. Malehjärnan har därmed ett välutvecklat system för 
koordinerad rörelse, medan femalehjärnan integrerar vänstra 
hemisfärens analytiska informationsbearbetning med den högra 
hemisfärens mer instinktiva bearbetningsätt (Ingalhalikar et. al, 
2014). 

2.5.5 HJÄRNAN OCH INLÄRNING 
I det område som kallas amygdala bevaras minnen som erhålls under 
negativa känslor såsom rädsla. Därför är amygdala viktigt för 
inlärningseffekter. Females aktiverar amygdala i vänster hemisfär 
och males i den högra vid känslomässiga situationer. Males och 
females processar med andra ord emotionella minnen på olika sätt 
(Heilig, 2018). 

Males tenderar att ta mer plats än females när de lär sig, speciellt i 
ung ålder. Detta naturliga beteende kan påverka den psykosociala 
dynamiken. Lärare som är omedvetna om males behov att ta plats 
vid inlärning betraktar ofta males som ohövliga, oförskämda & utom 
kontroll, när vad det egentligen handlar om är deras naturliga inlärningssätt som går i linje med deras 
spatiala hjärna (Gurian, 2011). Rörelse verkar hjälpa males att inte bara stimulera deras hjärna, men 
också motverka impulsivt beteende. Hjärnbaserad forskning visar att females som inte syns eller hörs 
så mycket eller de som är mindre populära, löper mindre risk att misslyckas i skolan än males dito. 
Dessa fynd ifrågasätter teorier inom genusforskningen som argumenterar för att females lider eftersom 
de inte får synas eller höras, medan males som konstant söker uppmärksamhet i klassrummet frodas 
(Gurian, 2011). 

2.5.6 HJÄRNAN OCH MUSIK 
Females hör bättre än males. De delar i hjärnan som behandlar språk och hörsel har females 11 % mer 
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nervceller än males (Brizendine, 2006). Sex gånger så många females som males kan intonera med 
röst (Gurian, 2011). 
Males och females kan närma sig musikutövande på olika sätt baserat på deras olika hjärnfunktioner. 
Malehjärnan tenderar att vara mer lateraliserad, målorienterad, instrumentell och uppdelad. Med en 
mer lateraliserad och målorienterad hjärna kan detta ge males fördelar i att fokusera under längre 
perioder, exempelvis flera timmars konsekutivt ägnande åt komponerande, arrangerande eller 
förbereda ett specifikt framförande. Males har generellt lättare att fokusera trots miljömässiga 
distraktioner så som oljud (Taylor, n.d.). Detta kan bero på att under hjärnutvecklingen i fosterstadiet 
hos males påverkar testosteronet formationen av hjärnans auditiva system på så vis att blockera 
oönskade ljud (Brizendine, 2006). 

Taylor (n.d.) menar att femalehjärnan tenderar att vara mer generaliserad, expressiv och kollegial. 
Femalehjärnan tenderar att vara mer fokuserad på resans kvalité på väg mot målet. De tenderar att vilja 
ha mer variation och kan därför uppfatta det som en utmaning att fokusera på samma sätt som 
malehjärnan. Females har lättare att fokusera med mindre miljömässiga distraktioner, exempelvis 
oljud.  
 
Taylor (n.d.) skriver: 

[H]uman beings tend to feel most comfortable, affirmed, understood, nurtured, and even loved when 
they receive sensory stimuli in their preferred sensory system. Naturally they tend to gravitate toward, 
and feel most comfortable in, environments that acknowledge and reward their sensory preference. (s. 
1) 

Sensorisk preferens refererar till den typ av hjärna en individ besitter i relation till sensorisk stimuli. 
Människor tenderar att känna sig som mest tillfreds i miljöer som erkänner och belönar deras 
sensoriska system. Det sensoriska systemet påverkar sättet du tar in information, din bekvämlighet i 
olika situationer, hur du lär dig ny information lättast och hur du interagerar med andra och med 
miljön. Människor tenderar alltså att känna sig mest bekräftade och förstådda när de erhåller 
sensoriska data i systemet de föredrar. 

2.5.7 POLARISERADE SYNER KRING NEUROLOGISKA RESULTAT 
Daphna Joels forskningsresultat menar att synen på den dimorfa2 hjärnan inte är korrekt eftersom det 
enligt hennes undersökning knappt går att se skillnad på en male- eller femalehjärna. 
Forskningsresultaten tyder snarare att en syn på hjärnan som mosaik, eller en heterogen komposition 
är mer passande, istället för en typisk male- eller femalehjärna (Joel, Berman, Tavor, Wexler, Gaber, 
Stein, Shefi, Pool, Urchs, Margulies, Liem, Hänggi, Jänncke & Assaf, 2015). 
 
2.5.7.1 KRITIK MOT TENDENTIÖS METODOLOGI 
I en artikel i den internetbaserade tidningen Quillette berättar Lehmann (2017, 24 januari) om hennes 
intervju med neurologen Debra W. Soh. Soh menar följande: “Part of the problem is that those touting 
the ‘there are no sex differences’ point of view are shouting the loudest” (s. 1). 
De som påstår att det inte finns neurologiska könsskillnader får mest uppmärksamhet menar Soh 
eftersom de gör mest väsen från sig, samt efter att Daphna Joels studie publicerades. Hon berättar 
också i samma artikel att ett annat forskarteam återanalyserade exakt samma data från deras studie och 
kunde skilja på male- och femalehjärnor med 69-77% exakthet. Ännu en studie återanvände samma 

																																																													
2 Kan endast förekomma i två skilda former. Motsatsord – Allomorf = kan anta ett brett spektrum av olika former 
(Heilig, 2018). 
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data med högre upplösningsmekanik för neurologiska bilder och kunde skilja på male- och 
femalehjärnor med 93 % exakthet (Lehmann, 2017). 

2.5.8 NEUROLOGISK FELMEDICINERING BASERAD PÅ LIKHETSSYN 
De flesta neurologer har under lång tid trott att eventuella skillnader mellan male- och femalehjärnan 
inte är fundamentala, om de ens existerar. De trodde framförallt att biologiska könsskillnader var ett 
resultat från olika könshormoner. Allt eftersom tiden gick och forskningen gick framåt framstod det 
klart hur fel detta antagande var, och hur oproportionerligt skadligt detta var för females eftersom de 
flesta studier hade gjorts på males i antagandet att det inte finns några fundamentala könsskillnader 
mellan males och females. Females har alltså under lång tid blivit felmedicinerade under antagandet 
att males och females är likadana (Cahill, 2019, 29 mars). 
 
2.5.9 LISTA PÅ BIOLOGISKA KÖNSSKILLNADER I HJÄRNAN MELLAN MALES OCH 
FEMALES 

Del av hjärnan Funktion Likheter och 
skillnader 

Inverkan 

Amygdala Del av det limbiska 
systemet involverad i 
emotionellt 
processande, särskilt 
ilska och rädsla 

Tenderar att vara 
större hos males 

Kan göra males mer 
aggressiva (direkt 
aggression) 

Arcuate fasciculus Ansluter Broca’s fält 
och Wernicke’s fält i 
det centrala 
nervsystemet 

Utvecklas troligtvis 
tidigare hos females 
som bevisas i deras 
tidigare talförmågor 

Females tenderar att tala i 
meningar tidigare än 
males gör 

Basalganglier Kontrollerar 
rörelsesekvenser när 
det är nödvändigt, 
tillexempel när vi går 

Upptas troligtvis 
snabbare i 
malehjärnan - när det 
är nödvändigt 

Males responderar 
generellt snabbare mot 
uppmärksamhet i fysiska 
miljöer 

Brocas fält Motorområde för tal; 
processar 
grammatiska 
strukturer och 
ordproduktion 

Tenderar att vara 
mer högaktiv hos 
females 

Förbättrar den verbala 
kommunikationsförmågan 
hos females 

Dopamin En signalsubstans 
som stimulerar 
motivation och 
tillfredsställelsecenter 
i hjärnan hos både 
males och females. 
Avgörande för hur 
vår hjärna 
kontrollerar 
kroppsrörelser och 
informationsflöden 
inom hjärnan 

Male- och 
femalehjärnan kan 
stimulera dopamin 
på olika sätt 

För lite dopamin kan leda 
till att vi får problem att 
kontrollera rörelser. För 
mycket dopamin kan leda 
till okontrollerade eller 
undermedvetna rörelser, 
till exempel repetitiva 
bordsknackningar, ryck 
och så vidare 

Frontallob Underlättar tal, 
tankar och känslor; 
producerar neuroner 
för avancerade 
rörelser 

Mognar tidigare och 
tenderar att ha ökat 
blodflöde i 
femalehjärnan 

Kan leda till förbättrad 
verbal 
kommunikationsförmåga 
och mindre risktagande 
hos females 



	

13	
	

Grå och vit 
substans 

Hjärnvävnad är 
dividerad i två typer: 
grå- och vit materia. 
Grå materia skapas 
av cellkroppar via 
nervceller. Vit 
materia skapas av 
långa trådar som 
sträcker sig via 
cellkroppar från det 
neurala nätverket 
som sänder elektriska 
signaler och 
meddelanden mellan 
nervceller 

Malehjärnan tenderar 
att ha mer grå 
materia och females 
tenderar att ha mer 
av den vita materian 

Females tenderar att flytta 
mer information snabbare 
från ett processområde till 
ett annat i hjärnan, vilket 
ofta göra females mer 
effektiva ”multi-taskers”. 
Males tenderar att lära 
mer effektivt genom 
uppgifts- och 
projektfokus 

Hippocampus Nyckelkomponent i 
processen mellan att 
konvertera 
information från 
arbetsminne till 
långtidsminne. 
Avgörande för att 
lärande ska ha 
mening, och 
bibehållande 

Tenderar att vara 
större hos females; 
antal och hastighet 
av 
nervcellsöverföringar 
högre hos females 

Ökad minneslagring hos 
females kan ge ökad 
tillgång till mer 
informationsåterkallelse 

Hjärnbark Innehåller neuroner 
som främjar högre 
intellektuella 
funktioner och 
minne, och tolkar 
sensoriska impulser 

Femalehjärnan 
tenderar att ha fler 
anslutningar mellan 
neuroner och ökat 
blodflöde i detta 
område 

Ökad processhastighet i 
femalehjärnan kan hjälpa 
females respondera till 
klassrumsinformation 
snabbare än males, vilket 
gör övergångar och 
”multitasking” lättare 

Hjärnbalk Ansluter den högra 
och den vänstra 
hemisfären i hjärnan 

Tenderar att vara 
mer kompakt i 
femalehjärnan och 
innehåller fler 
neurala förbindelser 
mellan hemisfärerna 

Tenderar att bevilja 
femalehjärnan att 
processer mer information 
snabbare mellan 
hemisfärerna, och 
förbinder språk och 
känsloprocesscenter mer 
effektivt 

Hjärnstam Ansluter hjärnan till 
ryggraden; hanterar 
primitiva drifter så 
som ”fight or flight” 

I vila i större grad i 
malehjärnan 

Kan göra att males 
troligtvis svarar med 
fysisk respons när de 
känner sig hotade eller 
emotionellt laddade 

Hjässlob Tar emot och tolkar 
kroppslig känsla så 
som beröring, tryck, 
smärta och 
temperatur 

Mer data flödar 
genom females än 
males 

Females tenderar att ha 
större taktil känslighet 

Hypotalamus Kontrollerar 
automatiska 
kroppsprocesser 
(hjärtslag, andning, 
kroppstemperatur), 

Female och male 
cellstrukturer och 
mönster signifikant 
olika - tätare hos 

Males tenderar att ha 
större och mer konstant 
sexdrift 
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kontrollerar även 
skillnader i sexualitet 

males, mindre täta 
hos females 

Kortisol Refereras ofta som 
”stresshormonet” då 
det är involverat i 
situationer med stress 
och ångest. Det ökar 
blodtryck och 
blodsocker och 
reducerar immunsvar 

Både males och 
females tenderar att 
ha ökade 
kortisonnivåer som 
ett resultat av stress. 
När stressen avtar 
tenderar males 
kortisonnivåer att 
sjunka snabbare än 
hos females som 
tenderar att stressa 
över saker längre än 
males 

Låga kortisolnivåer leder 
till euforiska rus; höga 
kortisolnivåer kan leda till 
förtvivlan; skratt och 
utsättas för humor kan 
leda till lägre 
kortisolnivåer; koffein 
och sömnberövelse ökar 
kortisolnivåer 

Lillhjärnan ”Handlings-centret” - 
en region som spelar 
en viktig roll i 
integrationen mellan 
sensorisk perception 
koordination och 
motorkontroll i 
hjärnan 

Tenderar att vara 
större i malehjärnan 

Ihopkopplad med högre 
nivåer av 
ryggmärgsvätska i 
malesystemet. 
Meddelanden mellan 
hjärna och kropp tenderar 
att röra sig snabbare och 
med mindre 
impulskontroll hos males 

Limbiska systemet Innehåller en rad 
olika strukturer, till 
exempel amygdala 
och hippocampus, 
som spelar en 
nyckelroll i hur males 
och females lär och 
utför saker olika 

Femalehjärnan 
tenderar att befinna 
sig i vila i större grad 
än malehjärnan. Det 
tenderar att vara fler 
neurala förbindelser 
mellan females 
limbiska system och 
verbala 
processområden 

Females tenderar att svara 
verbalt mot stressiga och 
emotionella upplevelser 
snabbare än males. 
Females tenderar också 
ha större emotionellt 
ordförråd 

Nacklob Upptäcker och tolkar 
visuella bilder 

Uppenbar skillnad i 
avvikande respons 
mot ljuskänslighet 

Females tenderar att se 
bättre i dämpat ljus, och 
males tenderar att se 
bättre i skarpt ljus 

Oxytocin Refereras ofta som 
”the tend and 
befriend”-hormonen. 
Relateras till social 
igenkänning och 
kamratskapande. 
Främjar 
relationsutveckling 

Mycket mer 
funktionellt 
närvarande i females 
än males 

Troligtvis involverad i 
ökandet av relationen 
mellan mor och barn. 
Females är ofta mer 
motiverade biologiskt att 
göra föräldrar och lärare 
nöjda eftersom de strävar 
efter att etablera och 
upprätthålla relationer 
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Progesteron Steroid hormon 
tillhörande corpus 
luteum, aktiv i 
processen att 
förbereda livmodern 
för äggbefruktning 

Mycket mer 
funktionell och 
närvarande i females 

Females kan ha reducerad 
känslighet för traumatiska 
hjärnskador, och denna 
skyddande effekt har 
hypotiserats att vara 
orsaken till ökade 
cirkuleringsnivåer av 
östrogen och progesteron 
hos females 

Serotonin Kallas ofta för ”the 
feel good chemical” 
och är en 
signalsubstans som 
påverkar 
sinnesstämningar, 
ångest och hjälper 
individer att slappna 
av efter konflikter 

Forskning indikerar 
att malehjärnan 
besitter 52 % mer 
serotonin än 
femalehjärnan, men 
kan eventuellt inte 
processa det lika 
effektivt  

Depression kan 
förekomma hos en del 
females på grund av för 
lågt serotonin i 
kombination med 
fluktuerande 
östrogennivåer 

Talamus Reglerar emotionellt 
liv och fysisk 
säkerhet; processar 
inkommande 
sensorisk 
information; 
meddelar oss vad 
som händer utanför 
kroppen 

Processar data 
snabbare hos 
females, speciellt 
under vissa stunder i 
menstruationscykeln  

Större stress och aktivitet 
i thalamus hos females 
thalamus under olika 
perioder i 
menstruationscykeln 

Testosteron  Manligt köns och 
aggressionshormon; 
ansvarig för 
malehjärnan och 
utvecklingen av 
kropp i livmodern 

Mycket mer 
funktionell och 
närvarande hos 
males; nivåerna 
tenderar att öka när 
males ”vinner” och 
avta när de ”förlorar” 
- females nivåer 
tenderar att förhålla 
sig jämn och inte ett 
subjekt för 
fluktuerande 
beroende på vinst 
eller förlust 

Tenderar att resultera i 
mer aggression, 
tävlingsinriktning, 
självhävdande och 
självtillit hos males; 
hälsosam tävling i ett 
klassrum kan hjälpa att 
motivera males (och vissa 
females) 

Vasopressiner Utsöndrar hormon av 
neocerebellum 
genom 
neurohypofysen; ökar 
blodtryck via 
sammandragning av 
arterioler 

Involverat i 
bibehållandet av 
vatten, blodtryck och 
minne; stöder par-
bindning mellan 
sexpartners 

Vasopressin kan vara en 
faktor i varför males blir 
aggressiv mot andra 
males 

Wernickes fält Länkar ihop språk 
och tanke; ökar 
ordförståelse 

Troligtvis mer aktiv 
hos females 

Förbättrar verbala 
kommunikationsförmågor 
hos females 
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Östrogen En grupp female 
könshormoner som 
orsakar estrus och 
främjar utvecklandet 
av underordnade 
könskaraktärsdrag; 
formandet av 
femalehjärnan  

Signifikant högre hos 
females än males 

Hos females kan det leda 
till minskad aggression, 
tävlingsinriktning, 
självhävdande, självtillit 

Gurian, 2011). 

2.6 SKOLVERKET 

2.6.1 JÄMSTÄLLDHET OCH SKOLAN 
Enligt Skolverket (2011) ska skolan aktivt och medvetet möjliggöra elevernas rättigheter och 
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Könsmönster som inskränker lärande, val och utveckling 
hos elever ska motverkas under studietiden. Vidare menar de att utbildningsstrukturer, krav och 
förväntningar som ställs på dem i skolan bidrar med synen på vad som är manligt och kvinnligt.  

[S]kolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med 
grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av 
könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om 
vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till 
att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors 
livsval och livsvillkor (Skolverket, 2011, lgr 11, s.3) 

2.6.2 ALLAS LIKA VÄRDE 
”Utbildningen inom skolväsendet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde” (Skolverket 2013, Förskolans och skolans värdegrund, s. 20) 
Styckets avslutande del om lika människovärde kommer från den svenska översättningen av FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter från 1948.  
Originalet lyder: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood”. Den svenska 
översättningen lyder: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 
med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”. Ordet dignity 
har översatts till värde, vilket är inkorrekt. Dignity översätts korrekt till ordet värdighet, ej till värde. 
Värde översätts främst till value eller worth. 
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3. METOD 

I följande kapitel presenteras studiens metoder, urval, genomförande samt etiska överväganden och 
avslutas därefter med en metoddiskussion.  

3.1 METODER 

Till denna studie har den kvalitativa intervjuformen valts. En intervju är enligt Bogdan & Biklen 
(1982) ”ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två personer” (s. 135). Kvale & 
Brinkmann (2014) menar att ”forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett 
professionellt samtal; den är en intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren 
och den intervjuade” (s. 18). Vidare utvecklades idén om att genomföra intervjuer till den 
semistrukturerade intervjuformen, där intervjuaren inte förhåller sig strikt till en formell lista med 
frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock förekom några övergripande frågor som ställdes till alla 
informanterna. 

3.2 URVAL 

Urvalet till studien skedde via facebookgruppen ”Musiklärarna” där det finns cirka 6000 deltagande 
musiklärare runtom i landet. Kraven för att få delta i studien var att personerna som efterfrågades hade 
lärarlegitimation, arbetade som lärare vid högstadiet och bodde i Örebro med omnejd. Då endast ett 
svar erhölls vid första tillfrågan breddades parametrarna till ortsoberoende skypeintervjuer, vilket gav 
bättre resultat. Ett ytterligare krav var att informanterna skulle vara hälften females och hälften males.  

3.3 GENOMFÖRANDE 

Informanterna informerades innan samtalet inleddes att intervjun beräknades ta cirka 50 minuter och 
skulle genomföras via den bildburna kommunikationstjänsten Skype. Detta gällde för tre av totalt fyra 
informanter. Den första intervjun skedde på informantens arbetsplats. Samtalet spelades in via dubbla 
ljudkällor för att minska risken för auditivt bortfall. Därefter transkriberades rådata från ljudfil till 
worddokument. Dessa dokument varierade i omfattning mellan informanterna från åtta till nio sidor 
långa. Intervjutiden varierade mellan 40-50 minuter per informant. 
Informanternas svar jämfördes inbördes och lades sedan in i ett separat dokument, framförallt de svar 
som berörde frågeställningarna, men även svar på frågor som ej inföll inom deras expertområde för att 
kunna göra en uppskattning hur väl deras kunskap överensstämde med den forskning som 
presenterades i bakgrunden. 

3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid utformandet av rapportens syfte och frågeställningar skapades samtyckesformuleringar avsedda 
att förse informanterna med de etiska regler som Vetenskapsrådet (2017) tar upp. Dessa formuleringar 
förklarade syftet med studien och vad informanterna ombads deltaga i och varför. Informanterna erhöll 
också information om att samtalet skulle spelas in och analyseras samt att deltagandet hanterades 
anonymt och att stoffet lagrades digitalt med lösenordsskydd. Informanterna garanterades också 
anonymitet samt en möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. 
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3.5 METODDISKUSSION 

Vad som möjligtvis hade kunnat kontribuera till en bättre studie vore att bearbeta kvantitativ data i 
syfte att få en jämnare överblick kring fördelningen gällande synen på frågeställningarna. Detta 
eftersom kvalitativa studier förvisso ger fördelen att få en inblick i hur enskilda individer upplever 
något, men däremot inte ger en rättvis statistisk bild av hur en större grupp tänker och tycker. 

Med betoning på att skrivande persons kompetens normalt innefattar andra områden än biologi och 
neurologi, kan man måhända ifrågasätta studiens reliabilitet och validitet. Något som hade kunnat öka 
validiteten i studien hade varit att genomföra liknande intervjuer med informanter med annan 
bakgrund, exempelvis förankrat i skolmiljö och neurologi. Vad som hade kunnat öka studiens 
tillförlitlighet vore att intervjua ett större antal informanter då större urval naturligt leder till större 
representativitet, som också i sig hade ökat studiens reliabilitet. Eftersom studien endast baseras på 
samtal med fyra informanter är därför generaliserbarheten gällande studiens resultat tämligen låg. 
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4. RESULTAT 

I följande kapital redogörs resultatet från de fyra intervjuerna som har genomförts i föreliggande studie 
och hur de sammanhänger med studiens syfte och frågeställningar. De olika temana dryftar biologi 
och social konstruktion och varför biologi har blivit ett tabubelagt ämne. Vidare behandlas biologiska 
komponenter som spelar/inte spelar någon roll i klassrummet, neurologisk lärarkompetens, hur 
jämställdhet definieras inom musikämnet och den svenska skolan, tankar om könsuppdelad skola samt 
huruvida Lgr11 tar hänsyn/bör ta hänsyn till biologiska könsskillnader. Punkt 4.3, 4.5 och 4.6 
behandlar studiens frågeställningar. 

Informant 1 – Simon 

Informant 2 – Yvonne 

Informant 3 – Maja 

Informant 4 - Robin 

4.1 BIOLOGI VS SOCIAL KONSTRUKTION 

Frågan som ställdes till alla informanter var: 

Joe – Om du själv skulle göra en uppskattning: hur mycket tror du styr vårt beteende gällande biologi, 
alltså̊ vad som är medfött, och vad som är socialt konstruerat, som skapas och förstärks i språket, rent 
procentuellt? 
Robin – (..) Där tänker jag en stor del social konstruktion och en liten del biologi eller arv. (..) jag 
tänker mig kanske..  Ah.. kanske 90 och 10 till och med. 

Tre av informanterna är eniga i att biologin har en roll i vad som formar oss, men att det är en 
minoritet gentemot socialkonstruktivism som de menar är dominant. Alla fyra lyfte det sociala – vad 
som sker i hemmet, i skolan och fritiden och miljön vi befinner oss i som det mest avgörande i 
beteende och kulturbildande i skolan. Yvonne menar att sociala aspekter är det som syns och går att 
förändra, och det kan vara en anledning till varför de sociala aspekterna fått företräde. Maja menar att 
det är svårt att säga en viss procent som gäller för alla människor och att det är olika mellan individer. 
Vad hon senare uppskattade gällde endast henne själv.  

 

 

 

 

 

4.2 TABUBELAGT ÄMNE  

Informanterna berättade om deras egna teorier om varför det ofta blivit tabubelagt att prata om 
biologiska könsskillnader i sociala sammanhang. 

Informant Biologi (%) Social konstruktion (%) 
Simon 40 60 
Robin 10 90 
Yvonne 30 70 
Maja 
(individuellt) 

30 70 
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Joe - Teorier om social konstruktion som säger att stereotypt manligt och kvinnligt beteende 
konstrueras och förstärks i språket och länge varit aktuellt i skoldebatten, men i just den här debatten 
har biologin sällan fått utrymme. Varför tror du att det är så? 
Robin – (..) och sen annars så kan jag ju tänka mig att rörelsen alltså jämställdhetsrörelser att det.. är 
nåt som påverkar. Att det kan ju.. det kan ju säkert ha lite tabustämpel att prata om biologiska faktorer 
och göra skillnad på könen, och så.  

Maja menar att biologi inte är ett relevant ämne att prata om i fråga om påverkan och av vad som 
formar oss och vårt beteende, medan Robin talade om att biologi och socialkonstruktivistiska teorier 
kan krocka politiskt med varandra, vilket kan leda till problem mellan hur ideologi och vetenskap ska 
samexistera. Yvonne talar om att den rådande hegemoniska ställningen som socialkonstruktivismen 
har fått handlar om att man har hakat upp sig på att könsstrukturer och könsroller bara ligger i ärvda 
beteenden eller i hur man blir uppfostrad. 
Ett gemensamt ord som dök upp hos de flesta av informanterna var ordet jämställdhet. 

4.3 JÄMSTÄLLDHET 

Informanterna var alla tydliga i att jämställdhet är en viktig del i den svenska skolan samt att 
jämställdhet är önskvärt i form av lika möjligheter mellan könen snarare än lika utfall. Denna punkt 
behandlar studiens andra frågeställning. 

Yvonne – jämställdhet handlar inte om att saker liksom väger lika på en våg, det handlar om vad vi får 
möjlighet att lägga på den här vågen. 

I denna fråga råder en koncensus mellan informanterna att det är jämställdhet via lika möjligheter som 
är eftersträvansvärt. Yvonne gav även sin syn på jämställdhet via lika utfall. Hon menar att kvotering 
kan leda till att det fria valet inskränks och att det kan leda till att effekten får en motsatt effekt från 
vad som var önskvärt. Hon menar också att det inte är bra eftersom det begränsar valmöjligheten. 
Jämställdhet enligt henne handlar inte om att fördela saker 50/50 mellan males och females.  
Robin menar att om det är en stor skillnad i val av yrke beror det på att females och males inte har haft 
samma möjligheter att välja detta yrke, eller att de inte blivit tillräckligt uppmuntrade. Han menar att 
om möjligheterna varit lika hade det påverkat utfallet i form av jämnare könsfördelning.  

4.4 HORMONER I KLASSRUMMET 

Till informanterna ställdes frågan: ”Hur mycket tror du hormoner styr beteendet i klassrummet? 

Simon – (…) att tro att vi är precis likadana, när vi bevisligen har olika hormoner inom oss, det är ju.. 
vi måste ta hänsyn till det 

Här råder en samstämmighet bland informanterna att hormoner styr elevers beteende en hel del. Både 
Yvonne och Maja lyfter det faktum att males brukar gå in i en speciell roll när females är närvarande, 
som tenderar att försvinna när males är för sig och females är för sig. Rollen går ofta ut på att vara 
rolig i försök att få females att skratta, eller att spela dumma för att få females uppmärksamhet och 
hjälp. De försöker alltså få kontakt med females genom att använda sig av metoder som syftar till 
females benägenhet till omhändertagande som en sorts ”flörtstrategi”. 
Simon indikerade vikten av att förstå olikheterna i form av olika hormoner som styr oss, och att det är 
viktigt att ta med i beräkning.  

Joe – Hur mycket tror du hormoner styr beteendet i klassrummet? 
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Maja – Ja.. En hel del, när de kommer in i puberteten så märks det.  
Joe – och du tror att biologin har liten eller ingen roll alls hur de beter sig i klassrummet? 
Maja – jag tror inte att det har någon roll alls. 

Maja var tidigare konsekvent i sina uttalanden kring att biologin inte är relevant och inte styr vårt 
beteende speciellt mycket och att det varierar från person till person. Dock menar hon samtidigt att 
hormoner styr elevernas beteende en hel del i klassrummet. 

4.5 ”TJEJER KÖR SÅNG, KILLAR KÖR INSTRUMENT” 

4.5.1 DE STEREOTYPA INSTRUMENTVALEN 
Till informanterna ställdes frågan: ”vilka instrumentval brukar males respektive females göra på 
högstadiet i genomsnitt på gruppnivå?” Denna punkt behandlar studiens första frågeställning. 

Gällande denna fråga visade det sig vara olika mellan informanterna. Två av lärarna menar att de styr 
lektionerna så att de varierar från gång till gång vem som ska spela vad, så att det blir variation. Medan 
de andra två uppskattade att det inte var någon större skillnad mellan könen i form av instrumentval. 
Däremot kände alla igen strukturer som att ”males spelar gitarr och trummor medan females spelar piano 
och sjunger”. De flesta var eniga om att det är svårt att överhuvudtaget få eleverna att sjunga i grupp, 
medan Simon och Yvonne menar att på rastaktiviteter eller i musikklasser är det framförallt females 
som sjunger. Maja lyfte problemet med målbrottet, att males får det svårt när de kommer in i den 
perioden, och därmed får svårt att nå kunskapskraven. Robin menar till en början att det inte är några 
speciella kvalitativa skillnader mellan könen i sång, men menar också att målbrottet kan ställa till 
situationen för males.  

Simons tankar kring males och females inställning i musikämnet: 

Simon – (..) Jag känner många killar som nördar ner sig i saker (…) de sitter och tokövar på sin elgitarr 
liksom (…) fler manliga nördar liksom, (..) I den klassen är det inte så många tjejer som liksom såhär 
nördar. Det är nog ingen i den klassen som har nördat ner sig på ett instrument. 
Joe – vad gör de istället? 
Simon – Ja de sjunger. (..) de som verkligen gått in för det så är det: tjejer kör sång, killar kör 
instrument. 

Hos Simon finns det tydliga uppdelningar mellan males och females. De som har kommit långt i sitt 
utövande har en starkare uppdelning enligt honom, som baseras på att males spelar instrument och 
females sjunger. De flesta av de som sitter och övar mycket på sitt instrument, eller ”toknördar” är 
males. Medan females spenderar mycket tid på sång och delta i musikaliska uppsättningar runtom i 
samhället där de får sjunga inför andra. 

Yvonne – På min skola är trummor och gitarr verkligen ett populärt instrument bland killarna. Aldrig 
haft nån kille som frivilligt säger att han vill sjunga. (..) Jag skulle vilja säga att tjejerna inte gärna vill 
sjunga när vi arbetar i klass. Utan snarare så att när jag har kör som rastverksamhet, då är det nästan 
bara tjejer. (..) Så där är det väldigt, väldigt tydligt. Om killarna kommer in så vill de gärna gå in i de 
rummet där jag har alla instrument och spela gitarr eller sitta vid trummorna liksom.  

Yvonne talade en del om vikten av trygghet i en grupp. Enligt henne är det en svår uppgift att få någon 
att sjunga självmant under en vanlig musiklektion och framförallt om det kommer att ligga till grund 
för bedömning. När det dock är ett frivilligt val att komma och sjunga tillsammans är det en stor 
majoritet females som kommer.  
Maja menar att dessa stereotypa instrumentval i hög grad beror på hur samhället är strukturerat, och på 
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grund av sociala konstruktioner, inte på grund av biologiska faktorer. Hon talar om barn som kommer 
från familjer vars föräldrar har en bakgrund inom musiken har en större benägenhet att spela andra 
instrument och prestera bra inom musiken, på grund av att de har haft tillgång till instrument och 
kunniga föräldrar.  

4.5.2 SKILLNADER I TRUMSPEL 
En gemensam nämnare hos alla informanter var skillnaden mellan hur females och males närmar sig 
och spelar trummor på. 

Joe – ser du någon skillnad i hur man tar sig an trummorna mellan pojkar och flickor? 
Yvonne – ja det är en enorm skillnad. Pojkarna tar sig an trummorna med en större lekfullhet (…) det 
känns som att tjejerna som jag undervisar de hamnar ofta i att man sitter och räknar och det ska spelas 
rätt och riktigt och i takt. 

Informanterna berättar att males ofta närmar sig instrumentet med mindre rädsla för att misslyckas, 
och mer impulsivt. Slagen på trummorna är hårdare och de närmar sig instrumentet med större 
lekfullhet och lust att experimentera. När females kommer i kontakt med trummorna för första gången 
är det med en större försiktighet och ambition att göra rätt från början istället för att börja slå med full 
kraft utan kontroll. Maja menar att females ofta blir chockade över hur mycket trummorna låter, 
medan males inte alls bryr sig ljudstyrkan på samma sätt. Robin menar att males generellt är mer 
orädda och inte skäms för sitt trumspel. Han berättar att males på hans skola tenderar att vara mer 
impulsiva och att detta kan leda till att de i större grad vågar sätta sig och ”köra loss” vid trumsetet. 
Han tror att det kan ha att göra med det sociala samspelet, att ens status höjs om man tar plats, syns 
och hörs. När frågan om han tror att detta kan ha att göra med biologiska faktorer kommer, är hans 
första tanke att det är miljöbaserat och inlärt, men återkommer sedan och nämner att denna företeelse 
samtidigt är så pass vanligt förekommande även i andra kulturer med andra rådande 
samhällsstrukturer. Men samtidigt slår han fast att han inte tror att males och females har olika 
inlärningsstilar.  

4.6 NEUROLOGI – KOMPETENS & UTBILDNING 

För att ta reda på hur mycket vetenskaplig klinisk fakta informanterna hade erhållit under sin 
utbildning ledde diskussionen till neurologi och utvecklingsskillnader mellan könen. Denna punkt 
behandlar studiens tredje frågeställning. 

Joe – Hur mycket utbildning inom hjärnutveckling och hur inlärning går till rent neurologiskt fick du 
under din utbildning till lärare?  
Maja – Det vet jag inte om jag fick nånting alls, (…) isåfall har jag glömt det om jag fick nån sån 
utbildning.  
Joe – med andra ord så fick du heller ingen utbildning i hur utvecklingsskillnader mellan pojkars och 
flickors hjärnor fungerar på olika sätt? 
Maja – Nej 

 

 

 

Informant Utbildning i 
hjärnutveckling 

Utbildning i hjärnutveckling – 
skillnader mellan males och females 

Simon Ja Ja 
Robin Nej Nej 
Yvonne Nej Nej 
Maja Nej Nej 
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Den enda av informanterna som hade erhållit någon form av utbildning inom detta område var Simon. 
Han var också ensam om att ha fått vidare utbildning i neurologiska och utvecklingsmässiga skillnader 
mellan könen, enligt honom en liten del i utbildningen. De andra informanterna hade inte fått någon 
utbildning alls, alternativt att de inte kom ihåg några inslag av detta under deras utbildning. 

4.7 KÖNSUPPDELAD SKOLA 

Joe – Bör vi ha ett alternativ i Sverige, att pojkar och flickor ska få kunna gå i könsseparerad skola om 
föräldrarna vill? 
Simon – Jag har aldrig tänkt på att det skulle finnas ett behov av det. Men jag har heller inte läst 
forskning på det. (..) Jag skulle säga nej baserat på den erfarenheten jag har.  

Simon menar att det ligger i lärarens natur att vilja att det ska gå så bra som möjligt för eleverna. Men 
han tror mer på att hitta metoder för att stärka grupper snarare än att separera könen.  

Joe – vad säger du kring könsseparerad undervisning? 
Yvonne – i höstas delade vi upp en av våra högstadieklasser i ett par veckor. (..) och det var en enorm 
skillnad på lektionerna (..) både tjejerna och killarna önskade starkt att vi skulle fortsätta med det här. 
Joe – könsuppdelat alltså? 
Yvonne – Ah. De ville verkligen, verkligen, verkligen ha det så (..) helt plötsligt så vågade tjejerna ta 
väldigt mycket plats när de var själva. Och det var precis som att killarna blev mindre fjantiga också på 
något vis när det bara var grabbarna på musiken. 

Yvonne menar att hormonerna visade ett starkare utslag på lektioner med könsintegrerade klasser, och 
att när de provade att hålla könsseparerade lektioner vågade females ta för sig mer i både idrott och 
musik, och males gick ur rollerna de normalt spelade till att börja ta musikämnet på större allvar. De 
fokuserade på uppgifterna utan att störa sina klasskompisar. 

Joe – Vad tycker du om könsseparerad undervisning? 
Maja – Jag tycker att det inte ska behövas. Det är sorgligt att man ser såna resultat när man delar upp.  

Maja berättar hur det var för henne själv under sin skolgång att som tonårig female var det viktigt att 
vara snygg, hela tiden. Under idrotten blev det problematiskt att som female kunna plats eftersom det 
var ett stort fokus på att vara snygg inför males. Om det inte skulle finnas några males att vara snygga 
inför menar hon att females skulle bli bättre på att ta för sig rent fysiskt. 
Tre av fyra informanter tycker inte att könsseparerad undervisning är ett bra alternativt eller att det är 
nödvändigt, medan två av dessa tre var öppna för att ändra sin åsikt om de tog del av forskning kring 
ämnet.  

4.8 LGR11 - KÖNSSKILLNADER 

Läroplanen togs upp, och informanterna berättade om hur de upplever att Lgr11 tar hänsyn till 
biologiska könsskillnader, och huruvida de bör göra det eller ej. 

Joe – Vad tycker du själv, bör läroplanen ta hänsyn till biologiska könsskillnader? 
Simon – ja men absolut, det tycker jag. 
Joe – på vilket sätt? 
Simon – (..) Vi måste ju sträva efter ett jämställt samhälle på alla plan.  

Simon menar att för att en jämställd skola ska uppnås måste males och females ges samma 
förutsättningar att lyckas, och därmed är det viktigt att via forskning söka information om vilken typ 
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av undervisning som passar både females och males, och att vi tar biologiska könsskillnader i 
beaktning. 

Joe – Anser du att läroplanen, Lgr11 tar hänsyn till biologiska könsskillnader mellan pojkar och 
flickor? 
Yvonne – nej, inte så att det nämns. 

Yvonne menar att varför Lgr11 inte tar hänsyn till biologiska könsskillnader kan ha att göra med att de 
inte är synliga för ögat, medan miljön och de sociala konstruktionerna går att se och förändra, vilket 
kan ha lett till att Lgr11 inte tar upp biologiska könsskillnader. 

Joe – Tycker du att den här läroplanen tar hänsyn till biologiska könsskillnader mellan pojkar och 
flickor? 
Maja – Nä. Men jag vet inte om den borde göra det. 

Maja anser inte att läroplanen bör fokusera på biologiska könsskillnader, bortsett från perioden när 
males kommer i målbrottet. Hon menar att det då leder till en svårighet för dessa att nå 
kunskapskraven i sång, vilket leder till orättvisa. 

Joe – Tycker du att läroplanen tar hänsyn till biologiska könsskillnader? 
Robin – den tar ju inte upp det så värst mycket vad jag har sett. Så, svaret blir ju nej.  

Robins uppskattning av hur mycket det är som styr oss gällande biologi och sociala konstruktioner var 
10/90 % och menar att läroplanen därmed inte behöver lägga så stor vikt vid den aspekten. Han menar 
dock att han är öppen för att ändra sig om han skulle ta del av mer forskning kring ämnet.  
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5. ANALYS 

Nedan diskuteras resultatets fynd och hur dessa står i förhållande till forskningen som presenteras i 
bakgrunden. Kapitlet är indelat i fyra punkter där den första punkten (5.1.1-5.1.3) behandlar studiens 
tre frågeställningar. 

5.1 TANKAR OCH SLUTSATSER KRING FRÅGESTÄLLNINGARNA 

5.1.1 INSTRUMENTVAL - BIOLOGI ELLER SOCIALKONSTRUKTION? 
Om en individ har starkare kopplingar på längden i de två hemisfärerna leder det till att i högre grad 
sammankoppla sinnesintryck med rörelser (Ingalhalikar et. al, 2014). Ett starkt kopplingssystem i 
vardera hemisfär utgör därför ett starkt system för koordinerad rörelse hos individer som på gruppnivå 
syns främst hos males.  
Detta kan ge förslag till förklaring till varför det i högre grad är males som väljer att spela gitarr än 
females. Dock måste ytterligare en faktor tas med i denna analys. Det är gällande pianospel. Varför är 
det generellt fler females som spelar piano än males? Det är ju precis som gitarr motoriskt och 
rörelsemässigt utmanande? Enligt Simon är det många som tycker att det är motoriskt mer utmanande 
att spela gitarr än piano av någon anledning. En tanke kan vara att det kräver mer fingerstyrka att 
kunna trycka ner strängarna mot gitarrens hals så pass hårt att det klingar en ton, i jämförelse med 
pianot. Vid ackordspel handlar det dessutom om att koordinera fingrarna på ett sådant sätt att vardera 
finger inte vidrör någon av de andra strängarna eftersom det kommer medföra en dämpning av tonen, 
medan piano är ett mer lättspelat instrument som kräver mindre fingerstyrka att hantera. Pianot står 
också på en plats utan möjlighet till större eller snabba förflyttningar, medan gitarren ofta är ett 
föremål för förflyttning vilket eventuellt kan ge förklaringar till fördelar hos en mer spatialt orienterad 
hjärna. 

Att visa kompetens inom ett område kan leda till stigande i dominanshierarkier. Att males i högre grad 
tenderar att spela gitarr kan ses som ett försök till detta. Trummor och gitarr är i hög grad instrument 
där utövaren syns och hörs, och kan vara en möjlig förklaring till varför males i högre grad väljer att 
spela dessa instrument. Varför females i högre grad väljer att sjunga kan dels ha att göra med att de 
utvecklade språket rent evolutionärt i högre grad än males och därmed har en mer naturlig fallenhet till 
denna typ av känsloförmedlande. Ytterligare en infallsvinkel kan vara att females röst ligger cirka en 
kvart upp tonhöjdsmässigt från males i genomsnitt, samt att de biologiskt hör bättre än males 
(Brizendine, 2006). Dessa två aspekter kan leda till enklare intonering. 
 
Gällande trummor har resultatet visat att både males och females visar ett intresse av att spela 
trummor, men närmandet och spelstilen skiljer sig ofta åt. Males spelar generellt hårdare, mer lekfullt 
och mer aggressivt, medan females ofta startar sitt trumspel med ambitionen att det ska bli rätt från 
början och därmed räknar takt och puls. De tenderar också vara mer försiktiga i sitt trumspel. 
Att females hör bättre än males kan vara en anledning till att de inte slår lika hårt, eftersom de hör 
ljudet mer intensivt än males och därmed inte behöver slå lika hårt. En annan anledning kan vara att 
femalehjärnan i högre grad tenderar att bry sig om resans kvalité på väg mot målet (Taylor, n.d.). 
Hormonet oxytocin kan också spela en roll här då det är betydligt mer funktionellt i femalehjärnan än 
malehjärnan. Detta kan ge förklaring till females tendens till att göra rätt från början för att göra lärare 
nöjda eftersom de ofta strävar efter att etablera och upprätthålla relationer till en följd av denna 
hormonsubstans. Ytterligare en aspekt som bör nämnas är det faktum att females tenderar att flytta 
information snabbare från olika processområden i hjärnan (framförallt mellan hemisfärerna), till en 
följd av högre nivåer av vit materia än males, vilket gör females mer effektiva ”multi-taskers” (Gurian, 
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2011). Detta kan ge ytterligare en förklaring på varför det är färre femaletrummisar än maletrummisar: 
females har med andra ord fler alternativ och de neurologiska förutsättningarna att aktivera sig inom 
olika områden samtidigt. 

Males är mer direkt aggressiva till en följd av höga testosteronnivåer (Gurian, 2011) vilket kan speglas 
i trumspelandet där de får möjlighet att få utlopp för dessa egenskaper. Varför males tenderar att ge 
efter för sina impulser när de sitter vid ett trumset kan handla om just det faktum att males har 
neurologiska nackdelar när det gäller att kontrollera sina impulser. Många menar att detta har att göra 
med en större lillhjärna hos males och hur denna producerar högre nivåer av ryggmärgsvätska och dess 
flödeshastighet mellan hjärna och kropp (Gurian, 2011), men också den långsammare utvecklingen av 
frontalloben (Heilig, 2018) som kan likställas till ”beslutsfattarcentrum” där omdöme, planering och 
impulskontroll regleras. Males har också ansenligt mer muskelmassa än females vilket kan ge en 
förklaring till varför majoriteten av trummisar i tyngre genrer som är mer fysiskt krävande, är males. 
Dessa genrer tenderar också att vara mer komplicerade i form av udda taktarter i exceptionellt höga 
tempon, vilket ofta kräver en lateraliserad hjärna (Taylor, n.d.) som ger fördelar i form av möjligheter 
att kunna fokusera under lång tid som repetitioner för att kunna spela denna typ av musik medför. 
Males tenderar också att ha mer grå materia än vit materia, vilket ofta medför att males lär sig effektivt 
genom uppgifts- och projektfokus (Gurian, 2011).  

5.1.2 SKOLVERKET OCH ALLAS LIKA VÄRDE 
5.1.2.1 KÖN OCH LGR11 
I Skolverkets läroplan (Lgr11) finns delar som tyder på att de personer bakom styrdokumenten ej 
besitter de nödvändiga kunskaperna om neurologi och det som styr oss människor bortom det sociala. 
Exempelvis gällande motverkandet av könsmönster. Innan ett sådant beslut ska tas bör detta 
konsekvensanalyseras noggrant ur flera perspektiv, inte bara det sociologiska. Om ett naturligt 
beteende blir förtryckt eller motverkat, vad händer då?  

Tidigare forskning visar att könsmönster har rötter i hur olika males och females är på gruppnivå. Det 
rör sig inte bara om hur olika vi är rent fysiologiskt, utan också psykologiska egenskaper samt de 
neurologiska skillnaderna i form av olika hormoner, den systematiserande och empatiserande hjärnan 
och de beståndsdelar som visat skillnader i bakgrundskapitlet. 
 
5.1.2.2 JÄMSTÄLLDHET  
Är skolan jämställd om den inte tar hänsyn till de olika biologiska förutsättningar som males och 
females besitter, som exempelvis den långsammare utvecklingen av frontalloberna hos males? Från ett 
biologiskt perspektiv bör det understrykas: det är under den viktigaste tiden när grunden läggs för ett 
bra framtida liv som males är som längst efter females i den neurologiska utvecklingen (Heilig, 2018). 
De har sämre neurologiska förutsättningar och omdömesförmåga att förstå vad som står på spel i 
skolan. Om utopin är ett jämställt samhälle behöver vi också en jämställd skola, och eftersom Lgr11 
inte tar biologiska könsskillnader i beaktande kan slutsatsen rimligen bli att den svenska skolan inte 
lever upp till jämställdhet via lika möjligheter.  
 
Att den svenska översättningen från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ej är ordagrant översatt 
ter sig rimligen korrekt. Vad kan det leda till för konsekvenser? Ordet dignity betyder värdighet, inte 
värde. De båda delar visserligen ett släktskap, men är tämligen heterogena i sin verkliga betydelse. 
Nedan presenteras synonymer av de båda orden:  

- ”värdighet”: stolthet; pondus, takt, stil, nobless, grandezza, rang, titel, ställning 
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- ”Värde”: pris, belopp, betydenhet, förtjänst, betydelse, vikt, kaliber, dignitet, halt, 
beskaffenhet, bonitet, nytta, gagn, utbyte  

Två rimliga förklaringar kan ligga bakom detta: Den första är att det rör sig om ett enkelt 
översättningsfel. Det andra kan röra sig om en inställning som går i linje med ett politiskt synsätt. Om 
alla är lika i värde, då kan det handla om ett ideologiskt synsätt som går ut på jämlikhet via lika utfall. 
Ett synsätt som inte tar de två könens eller individers olikheter i beaktande. Detta synsätt präglar det 
svenska skolväsendet. 

5.1.3 SVENSKA SKOLAN – UTRUSTAD FÖR AKTUELLA FORSKNINGSRESULTAT INOM 
BIOLOGI? 
De uppfattningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt bör analyseras ur ett evolutionärt 
perspektiv och varför females och males har utvecklats på olika sätt. Under den tid som människor har 
vandrat på jorden har vi varit jägare och samlare 99 % av denna period. Tiden av teknologi och 
drastiskt förändrade samhällen utgör den kvarvarande procent vi lever i nu. Vi har dock fortfarande 
samma jägar/samlar-hjärna. Många sociologer brukar antyda att vad som varit biologiskt har 
förändrats med tiden, vilket de också har rätt i. Men vad vi har lärt oss om evolutionen är att det är 
naturen som ”väljer” (Peterson, 2018a), inte människan. När människan lärde sig att göra upp eld 
förändrades det biologiska över lång tid – vi åt inte längre rå mat, utan vi kunde då börja äta tillagad 
mat vilket därmed hade en radikal inverkan på oss (Harari, 2015). Detta är ett exempel på något som 
förändrat biologin över tid. Vi kan alltså inte via sociopolitiska beslut och riktlinjer förändra vad som 
är kvinnligt och manligt rent biologiskt, och även om vi skulle kunna göra det har evolutionen visat att 
en sådan process tar tiotusentals år för människan att anpassa sig till. 
 
Tre exempel som ifrågasätter socialkonstruktivistiska teorier: 

• Om kön är upprätthållna av sociala mekanismer och är sociala konstruktioner som Epstein 
(1997) menar, bör då rimligen males och females bli mer lika i friare samhälle med större 
fokus på egalitär könsrollssocialisering och jämställdhet via lika utfall mellan males och 
females, och sociopolitiska riktlinjer. Vad jämställdhetsparadoxen visat är att motsatsen till 
detta utfall har skett. Därmed tyder det på att biologi har något att göra med utfallet (Eberhard, 
2018), (Peterson, 2018b), (Lippa, 2008) & (Campbell, 2013). 

• Adoption- och tvillingstudier visar att det genetiska bidrar med minst 50 % i vad som formar 
våra egenskaper (Plomin, 2018), (Eberhard, 2018). 

• Intresseexperiment på små barn som ej hunnit bli socialiserade styrker teorin om den 
systematiserande och empatiserande hjärnan, samt studien som visar neurologiska skillnader 
mellan males och females i livmodern innan dessa har haft chans till någon form av 
socialisering (Baron-Cohen, 2003), (Wheelock et al. 2019). 

Dessa tre exempel omkullkastar teorin om tabula rasa, eller det blanka arket som de 
socialkonstruktivistiska teorierna bygger på – att kön är socialt konstruerat. Socialkonstruktivistisk 
teori som bygger på synen att kön är socialt konstruerat kan således betraktas som reduktionistisk. 
Trots detta fortsätter dessa teorier att dominera utbildningsväsen inte bara i Sverige, utan i stora delar 
av västvärlden. En slutsats kring den tredje frågeställningen kan således bli: Den svenska skolan 
verkar till synes skäligen oförberedd och outrustad för forskningsresultat som visar att det finns 
biologiska könsskillnader eftersom läroplanen har visat sig vara uppbyggd kring en 
socialkonstruktivistisk idé. Skolan kan därför i värsta fall motverka därmed den jämställdhet de säger 
sig stå för eftersom de skriver att de ska verka för jämställdhet via samma möjligheter. För att 
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jämställdhet ska kunna uppnås enligt skolverkets utopi krävs ett holistisk närmande som undersöker 
alla potentiella aspekter som kan ge oss svar för vad som är bästa vägen att gå för att nå det önskade 
målet. Skolverkets definition av jämställdhet verkar därför stå i konflikt till hur den i praktiken 
utformas. 

Det råder ingen tvekan om att det sociala också har en inverkan på vad som är könsstereotypt. Men 
enligt den genetiska forskning som Plomin (2018) demonstrerar är de rådande uppfattningar om 
miljön inte vad som främst formas oss socialt. De miljöer som främst bidrar har visat sig vara 
instabila, osystematiska och slumpmässiga vilket betyder att det inte är mycket vi kan göra åt dem. 

5.2 KÖN – BIOLOGISKT ELLER SOCIALT KONSTRUERAT? 

Baserat på forskningen som tas upp i bakgrundskapitlet verkar denna fråga ha ett tydligt svar. Men om 
resultatkapitlets data analyseras blir det inte lika tydligt. Om man istället tar och jämför 
informanternas expertis på området jämfört med forskarna bakom resultaten i bakgrundsdelen blir 
svaret till övervägande fördel för forskarna (vilket också bör vara självklart). Baserat på intervjuerna 
visade det sig att informanterna hade fått tämligen bristfällig utbildning inom området, vilket därmed 
minskar informanternas reliabilitet inom neurologi, och därmed även deras svars generaliserbarhet. 
 
Vad många menar att man måste skilja på i denna fråga är det biologiska könet – vilka 
könskromosomer du har fötts med, och din könsidentitet. Enligt statistiken som presenteras i 
bakgrunden visar det sig att nästan alla males och females identifierar sig själv som males och 
females, närmare bestämt 99,4 %. Om denna siffra stämmer i Sverige kan jag inte styrka då det verkar 
som att statistik av detta slag inte förekommer i vårt land. Men det verkar som om könsidentitet eller 
genus till övervägande del matchar det biologiska könet. De personer som utgör denna minoritet på 
0,6 % och som identifierar sig som icke-binära eller påstår sig ha en annan könsidentitet än sitt 
biologiska kön visar sig i exempelvis Storbritannien uppemot 70 % även ha andra diagnoser så som 
autism eller schizofreni. Liknande siffror råder i Sverige (Eberhard, 2018). Butler (2007) menar dock 
att kön och genus inte bör skiljas åt eftersom verkligheten skapas via diskurser. Rosenberg (2005) är 
inne på samma spår med hennes påstående om att kön inte är skapat av någon inre kärna. Denna studie 
ifrågasätter dessa teorier då kliniska fakta framlagts för att kön har biologiska komponenter. 

En generell socialkonstruktivistisk hypotes är att kön är socialt konstruerat, och därför bör males och 
females bli mer lika i form av intressen och karriärval i ett fritt samhälle. Jämställdhetsparadoxen visar 
att kön verkar ha en biologisk grund eftersom när samhällen som de skandinaviska länderna blir mer 
fria i form av sociopolitiska beslut och riktlinjer blir males och females mer olika på en rad egenskaper 
– psykologiska, fysiologiska, men också inom karriärval, intressen och så vidare. Denna 
socialkonstruktivistiska hypotes har därmed visat sig vara inkorrekt. 

5.3 BIOLOGINS OCH EVOLUTIONENS ROLL I KLASSRUMMET 

Informanterna lyfte alla att hormonerna påverkar elevernas beteende i klassrummet, vilket också styrks 
i forskningen som beskrivs i bakgrunden. Vad som kan bli problematiskt är när uppfattningen att 
hormoner inte hör ihop med biologi, därav biologins framträdande roll i klassrummet. Speciellt under 
tonåren.  
I bakgrunden lyftes dominanshierarkier som en viktig del i reproduktionssystemen, alltså att de som 
får möjlighet att föra sina gener vidare rent evolutionärt är de mest framgångsrika och 
konkurrenskraftiga. Att females tenderar att reproducera tillsammans med dessa males spär alltså på 
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denna typ av konkurrens. Informanterna lyfte det faktum att males i klassrummen ofta får svårt att 
fokusera på skolans väsentligheter när females är närvarande. De använder sig av olika strategier för 
att få deras uppmärksamhet och nyttjar mindre uppmärksamhet till lektionens innehåll. Det verkar som 
att reproduktion kommer först i prioritering för males (antagligen dock omedvetet), vilket leder till 
sämre koncentrationsförmåga när klasser är könsintegrerade. Saker som utanförskap och status spelar 
förmodligen också en roll. 

5.4 HJÄRNAN – DIMORF ELLER ALLOMORF? 

Resultatet visar att tre av de fyra informanterna ej erhållit någon kompetens i neurologi och hur 
hjärnan fungerar i deras egen utbildning. Inom läraryrket kan detta ses som problematiskt eftersom 
hjärnan är det enskilt viktigaste organet när det gäller inlärning, och detta är i huvudsak lärarnas 
främsta område; att känna till hur vi bäst och effektivast lär oss. Det ligger inom lärarens uppdrag. Den 
enda av informanterna som hade fått utbildning i neurologi var också den som uppskattade biologins 
roll högst av vad som formar vårt beteende – 40/60 % biologi/socialkonstruktion. Det bör nämnas att 
den enda av informanterna (Simon) som erhållit någon utbildning i hjärnutveckling i sin egen 
utbildning tillhör en tidigare generation än de tre andra som samtliga är födda i mitten av 1980-talet, 
medan Simon är född på 1970-talet. En potentiell slutsats man kan dra av det är att universitetens syn 
på vad lärarutbildningarna i Sverige ska innehålla, har förändrats mellan generationer, där de 
socialkonstruktivistiska perspektiven har erhållit en hegemonisk ställning inom lärarutbildningarna. 
 
Males och females är mer lika än vad vi är olika, men enligt Heilig (2018) är det mycket urval som 
sker i vardera ände av statistiska normalfördelningskurvor, och där är det en stor skillnad mellan 
könen. Exempelvis de som är exceptionellt matematikbegåvade är i hög grad males, på samma sätt 
som de som är exceptionellt verbalt begåvade är i hög grad females.  
Majoriteten (om ens någon) av males och females har inte en så kallad split brain, 100% malehjärna 
eller 100 % femalehjärna, utan snarare en brokig blandning. Men majoriteten av males har större 
fallenhet mot systematisering och majoriteten av females har större fallenhet mot empatisering. Heilig 
(2018) menar att dessa skillnader blir större och större ju mer man närmar sig ändarna av 
normalfördelningskurvorna.  
Det faktum att females under lång tid har blivit felmedicinerade baserat på en likhetssyn av hjärnorna 
talar för en generell neurologisk dimorf syn, dock med stora variationer. 
 
Eberhard (2018) skriver att ”Seriös forskning försöker aldrig göra ideologi av det man forskar på” (s. 
210). För att forskning ska räknas som god forskning och kunna säkerställa att något är objektivt sant 
finns kravet på replikering. Men också att man som forskare ska vara ödmjuk inför sina forskarfynd 
och inte försöka skapa idéläror baserat på resultaten. Informanten Robin talade om att ideologi och 
vetenskapen ofta krockar, vilket kan leda till att dessa stundtals motarbetar varandra, snarare än att 
vetenskap och samhälle ska gå framåt i utvecklingen.  
 
Vad forskningen indikerar är att man kan se skillnad på en malehjärna och en femalehjärna. Detta 
resultat har replikerats genom åren i oberoende studier via erkänt accepterade forskningsmetoder. 
Daphna Joels studie har fått stor medial uppmärksamhet världen över på grund av sina 
forskningsresultat. Men hon har också kritiserats för partiska metoder. I en intervju (The Agenda, 
2015) som rörde biologiska könsskillnader menade Daphna Joel att medfödda skillnader mellan males 
och females bör ses som politiskt illegitimt. Hon menar också att ”Even if there are biological basis for 
these differences, we should act against these differences” (19.07-19.14). Dessa uttalanden kan tolkas 
som en intention att inskränka den akademiska friheten och ifrågasätter huruvida forskaren vill bedriva 
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god forskning eller befästa ideologiska övertygelser. Campbell (2013) beskriver det på följande sätt: 
”Scientists see an enigma and want to understand it. Feminists envision a social utopia and want to 
engineer it” (s. 1). 

Dessa utlåtanden verkar gå hand i hand med den svenska akademiens riktning. Om den gemensamma 
viljan är att förbättra den svenska skolan ter sig detta mer troligt om man börjar ta dessa skillnader i 
beaktande, istället för att ignorera dessa/hoppas att de försvinner. 
Om man analyserar en företeelse på fel premisser, då är sannolikheten att man drar felaktiga slutsatser 
eller logiska felslut tämligen hög. 
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6. SLUTORD 
Slutsatsen visar att biologiska könsskillnader kan påverka males och females i högre grad på flera 
områden än vi tidigare trott, samt att den svenska skolan i dagsläget inte verkar gå helt i linje med det 
lagstiftade kravet att utbildning ska vila på vetenskaplig grund gällande neurologisk forskning baserat 
på medfödda könsskillnader. Den svenska skolan verkar också luta mot ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt. Ett synsätt som studien visat sig vara generellt inkorrekt, vilket därmed ifrågasätter 
Skolverkets definition av jämställdhet. 
 
6.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
I dagens Sverige är det juridiskt omöjligt att placera sina barn i könsseparerad undervisning, vilket 
därmed gör forskning inom området svåråtkomligt. Baserat på föreliggande studie vore denna typ av 
forskning intressant. Framförallt med tanke på informanternas egna upplevelser av resultatet från 
könsseparerade skolprojekt. Men även eleverna och deras benägenhet att självmant dra sig mot 
samkönade grupper i skolmiljöer, samt internationella forskningsresultat som har visat sig vara 
positiva till denna typ av skolgång. 

Vi känner till att det finns många biologiska könsskillnader, men vi vet ännu inte vad alla har för 
inverkan. För att lära oss hur vi bäst anpassar undervisning baserat på respektive köns biologiska 
förutsättningar bör neurologin prioriteras inom skolforskning då hjärnan är det viktigaste organet för 
inlärning, och att det bör ligga i lärarens naturliga drivkraft att bedriva den typ av undervisning som 
ger bäst effekt för sina elever. 
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