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Abstrakt 
 

Det har under flera år påtalats att pojkar presterar sämre än flickor i skolan, både i 
Sverige och i utlandet. Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en enkät och 
några intervjuer ta reda några svenska gymnasielärares uppfattning om 
könsskillnader i skolprestationer. Syftet var också att ta reda på om lärarna har 
någon utbildning i frågor som rör genus och jämställdhet, samt att ta reda på om 
lärarna uppfattar att de bemöter elever lika, oavsett kön. Resultatet visade att det 
finns kunskaper om orsaker till könsskillnader i skolprestationer bland lärarna. 
Dock visade även resultatet att det finns brister i kunskaperna hos lärare, samt att 
en del lärare saknar utbildning i frågor om genus och jämställdhet, vilket riskerar 
att bidra till att könsstereotyper reproduceras och att könsskillnaderna i 
skolprestationer kvarstår. 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: genus, jämställdhet, kön, lärare, skolprestation 
 
 



 

 

Innehåll 
Inledning ....................................................................................................................................... 1 
Syfte .............................................................................................................................................. 2 
Tidigare forskning om könsskillnader i skolprestationer .............................................................. 2 

Skolverket: könskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval ................................................. 2 
Skolverket: attityder till skolan bland elever (och lärare) ........................................................ 3 
PISA 2009: läsförståelse, matematik och naturvetenskap ....................................................... 4 

Tidigare forskning om kön och skola ............................................................................................ 4 
Eleven = pojken ......................................................................................................................... 5 
Pojkars prestationer då och nu ................................................................................................. 6 

Möjliga orsaker till pojkars relativt sämre skolprestationer ......................................................... 8 
Läs- och skrivförmåga ............................................................................................................... 8 
Kognitiva funktionshinder (exempelvis ADHD, dyslexi) och extraresurser .............................. 9 
Pojkars senare mognad än flickor ........................................................................................... 10 
Feminisering av skolmiljön ...................................................................................................... 11 
Särartstänk .............................................................................................................................. 13 
Kön, identitet och lärande ...................................................................................................... 15 

Anti-skolkultur..................................................................................................................... 15 
Motivation och inlärning ur genusperspektiv ..................................................................... 17 
Tävlingsinriktning, samarbete och individualisering .......................................................... 19 
Självförtroende och prestationer ....................................................................................... 19 
Kön och ansvar för prestationer ......................................................................................... 20 

Summering: möjliga bidragande orsaker ................................................................................ 21 
Tidigare forskning rörande kunskap om jämställdhet och reproduktion av genus ................... 22 
Metod .......................................................................................................................................... 25 

Datainsamlingsinstrument ...................................................................................................... 25 
Enkäten ............................................................................................................................... 25 
Intervjuerna ........................................................................................................................ 26 

Urval ........................................................................................................................................ 27 
Enkäten ............................................................................................................................... 27 
Intervjuerna ........................................................................................................................ 27 

Bortfall..................................................................................................................................... 27 
Enkäten ............................................................................................................................... 28 
Intervjuerna ........................................................................................................................ 29 

Validitet och reliabilitet .......................................................................................................... 29 
Enkäten ............................................................................................................................... 29 
Intervjuerna ........................................................................................................................ 29 

Etiska överväganden ............................................................................................................... 30 
Enkäten ............................................................................................................................... 30 
Intervjuerna ........................................................................................................................ 31 

Resultat och analys ..................................................................................................................... 31 
Enkäten ................................................................................................................................... 31 

Redovisning av resultat ....................................................................................................... 32 
Könsskillnader i skolprestationer ........................................................................................ 32 
Förklaringar på könsskillnader i skolprestationer ............................................................... 34 
Bemötande av elever .......................................................................................................... 44 
Kunskaper och utbildning i genus och jämställdhet ........................................................... 45 



 

Intervjuerna ............................................................................................................................ 46 
Informanternas bakgrund ................................................................................................... 46 
Könsskillnader i skolprestationer ........................................................................................ 46 
Förklaringar på könsskillnader i skolprestationer ............................................................... 47 
Bemötande av elever .......................................................................................................... 55 
Kunskaper och utbildning i genus och jämställdhet ........................................................... 57 

Slutdiskussion .............................................................................................................................. 59 
Metoddiskussion ..................................................................................................................... 62 

Bortfall i enkäten ................................................................................................................. 62 
Formulering av ett påstående i enkäten ............................................................................. 62 

Vidare forskning ...................................................................................................................... 63 
Källor ........................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 – Missivbrev till enkäten ...............................................................................................  
Bilaga 2 – Missivbrev (påminnelse) till enkäten .........................................................................  
Bilaga 3 – Enkäten .......................................................................................................................  
Bilaga 4 – Intervjuprotokollet .....................................................................................................  

Intervjuprotokoll .............................................................................................................................  
 
 
 
 



 Sidan 1 

Inledning 
Vad har svenska lärare för uppfattning om könsskillnader i skolprestationer? Anser lärare att det 
över huvud taget föreligger några könsskillnader i skolprestationer? Anser de att flickor presterar 
bättre än pojkar i skolan? Och vad tror lärare kan vara orsaken till eventuella könsskillnader i 
skolprestationer? Eftersom jag redan läst en del om könsskillnader i skolprestationer när jag valde 
att skriva min kandidatuppsats så föll det sig naturligt att ta reda på lärares attityder på området. 
Jag vill också ta reda på vilka kunskaper lärare har rörande genus och jämställdhet samt hur de 
upplever att de bemöter eleverna ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Det har under flera år påtalats att pojkar (killar) presterar sämre än flickor (tjejer) i skolan, både i 
Sverige och i utlandet (Björnsson, 2005; Öhrn, 2002; Utbildningsdepartementet, 2004a; 
Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA), 2010; Kimmel, 2010). Flera orsaker har presenterats 
som svar på frågan varför pojkar halkat efter flickor i skolan. En av de möjliga orsaker som kommit 
att framträda alltmer är att problemet ligger i många pojkars negativa attityd till skolarbete, att 
många pojkar anser att skolarbete inte är tufft eller ”coolt” utan istället omanligt och att de därför 
inte ägnar så mycket tid åt skolan (Björnsson, 2005; Skolverket, 2006b; Delegationen för 
jämställdhet i skolan, 2010; Kimmel, 2010; Wernersson, 2010). 
 
I svenska medier har fenomenet med pojkars relativt sämre skolprestationer uppmärksammats 
och man talar där ibland om pojkarna som samhällets förlorare (Asker, 2006; Lagerblad, 2006; 
Rothenborg, 2008). I medierna nämns ibland pojkars negativa attityder till skolarbete som en 
anledning till problemet (Rothenborg, 2008). 
 
Utöver pojkars negativa attityd till skolarbete nämns även andra förklaringar på pojkars relativt 
sett sämre skolprestationer, exempelvis den så kallade feminiseringen av skolan (dvs. att skolan 
domineras av kvinnor), att pojkars läsförmåga är sämre än flickors, att pojkar mognar senare än 
flickor samt att pojkar oftare än flickor drabbas av kognitiva funktionshinder. 
 
Vid institutionen för pedagogik vid Umeå universitet lyder den nuvarande definitionen av 
pedagogik som följer (Nilsson, 2005a): 
 

"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer 
genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a.. 
olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra 
påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 
värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom 
och mellan generationer, grupper och individer." 

 
Denna uppsats kan anses ligga inom ramen för det pedagogiska ämnesområdet på så vis att den 
tittar på lärares åsikter om könsskillnader i skolprestationer och att dessa åsikter kan vara en del 
av grunden för lärande och undervisning och i sig utgöra en påverkansprocess inom 
skolundervisningen på det sätt som exempelvis Rosenthal & Jacobson (1968) visat. 
 
Tallberg Broman, Ingegerd, Rubinstein Reich, Lena & Hägerström, Jeanette (2002) noterar att 
lärare är osynliga som kultur- och värdebärare. Kanske kan min uppsats bidra till att synliggöra 
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vissa lärares värderingar rörande pojkars skolprestationer. Kunskap är ett begrepp som ofta 
kommer upp när man diskuterar kön i skolvärlden (Delegation för jämställdhet i skolan 2010, 
Svaleryd 2003). Attityder och kunskaper (eller bristande kunskaper) som lärare har kan sedan i sin 
tur påverka lärarnas bemötande av eleverna, precis som illustrerats i olika genuspedagogiska 
projekt (Berge 2001, Svaleryd 2003, Wahlström 2004). Därför har jag också valt att titta på 
lärarnas kunskaper i frågor som rör genus och jämställdhet, men även hur lärarna tror att de själva 
och andra lärare bemöter eleverna. 
 
Jag kommer med jämna mellanrum att knyta an begreppen den manliga normens primat samt 
isärhållandet av könen, som är de två huvudprinciper som Yvonne Hirdman (2003) ser som 
grundpelarna för sin genusteori. Detta på samma sätt som Jakobsson (2000) gör i sin 
doktorsavhandling. Principen det manliga normens primat innebär att mannen ses som normen 
för allt mänskligt och principen om isärhållandet av könen innebär att kvinnor och män ska hållas 
åtskilda (Hirdman, 2003). 
 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på några svenska gymnasielärares uppfattning om 
könsskillnader i skolprestationer. Jag vill också att ta reda på om lärarna har någon utbildning i 
frågor som rör genus och jämställdhet. Dessutom tänker jag undersöka om lärarna uppfattar att 
de bemöter eleverna lika, oavsett kön. För att besvara syftet tar jag hjälp av följande 
frågeställningar: 
 

• Anser lärarna att det föreligger någon skillnad i skolprestationer mellan flickor och pojkar? 
Om så är fallet, vilka typer av skillnader? 

• Vad är lärarnas inställning till olika förklaringar av könsskillnader i skolprestationer som 
forskningen presenterar? 

• Anser lärarna att de bemöter elever lika, oavsett kön? Om så är fallet, på vilket sätt? 
• Vad anser lärarna om sina kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor? 

 

Tidigare forskning om könsskillnader i skolprestationer 
Det finns ett antal olika sammanställningar som visar skolprestationer och även pekar på 
könsskillnader i skolprestationer. Jag ska här presentera resultat från två av Skolverkets rapporter 
samt Skolverkets sammanställning från OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) PISA-studie. (PISA står för Programme for International Student Assessment.) 
 

Skolverket: könskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval 
Skolverket har, huvudsakligen med utgångspunkt från egen statistik, tittat på könskillnader i 
måluppfyllelse och utbildningsval (Skolverket, 2006b) och noterar följande: 

o Pojkar når omkring 90 % av flickornas skolresultat och denna skillnad har varit mer eller 
mindre konstant mellan 1988–2004, 

o Pojkar har generellt sett lägre betyg än flickor, 70 % av de elever som har meritpoäng på 
300 eller högre är flickor, 



 Sidan 3 

o Flickor har högre betyg än pojkar i alla ämnen utom idrott och hälsa, men skillnaderna 
mellan flickor och pojkar är större inom vissa humanistiska, praktisk-estetiska och 
samhällsvetenskapliga ämnen, 

o Skillnaden i måluppfyllelse mellan könen är ungefär likartad, oavsett social och etnisk 
bakgrund, 

o 60 % av de elever som går i särskolan är pojkar, siffran har konstant legat på denna nivå 
läsåren 1995/96 och 2004/05, 

o Flickor ställer högre krav på sig själva än pojkar, 
o Vid en jämförelse av meritvärde respektive läxläsning hos flickor och pojkar syntes en 

tydlig likhet i histogrammen, där pojkar dels lägger mindre tid på läxläsning och även har 
sämre meritvärden, dock utan att man kan dra slutsatsen att det finns någon kausal 
koppling, 

o Pojkars sämre skolprestationer är inte kopplade till en mer negativ bild av skolan och 
undervisningen. Pojkar har inte heller en sämre självvärdering, tvärtom värderar pojkar 
vanligtvis sina förmågor högre än flickor ; Medan pojkars självskattning ligger i nivå med 
lärarnas skattning av dem, värderar flickor sina egna förmågor lägre än de betyg de får . 
Detta får stöd även från annat håll (Tallberg Broman et. al., 2002). 

 
 

Skolverket: attityder till skolan bland elever (och lärare) 
Skolverket har för tredje gången studerat attityder till skolan bland elever och lärare i årskurs 4–6, 
årskurs 7–9 samt gymnasieskolan i sammanlagt 160 slumpmässigt utvalda skolor under 2009 
(Skolverket, 2010a). Några resultat från rapporten som rör elever i årskurs 7–9 samt 
gymnasieskolan: 

o En av tre flickor säger att skolarbetet engagerar dem, medan motsvarande siffra för 
pojkarna är två av tio, 

o 4 % av flickorna och 11 % av pojkarna i årskurs 7–9 tror att de kommer att ha liten 
alternativt ingen nytta alls av det som de lär sig i skolan, 

o 92 % av flickorna och 85 % av pojkarna anger att de aldrig varit borta från skolan utan 
tillåtelse, 

o 23 % av flickorna och 13 % av pojkarna anger att de egna kraven är för höga, 
o 36 % av flickorna och 19 % av pojkarna i årskurs 7–9 anger att de alltid eller oftast är 

stressade i skolan, medan motsvarande siffror för gymnasieelever är 50 % av flickorna och 
21 % av pojkarna, 

o 15 % av flickorna och 7 % av pojkarna i gymnasieskolan anser att kraven är för höga, 
o 68 % av flickorna och 57 % av pojkarna i gymnasieskolan anser att det alltid eller oftast är 

roligt att gå till skolan, 
o 23 % av pojkarna och 15 % av flickorna anser att skolan i liten eller ingen utsträckning ger 

dem lust att lära sig mer, 
o I både årskurs 7–9 och gymnasieskolan är det 7 av 10 flickor jämfört med hälften av 

pojkarna som ofta tänker på sina betyg, medan 9 % av pojkarna och 2 % av flickorna aldrig 
eller nästan aldrig tänker på sina betyg, 

o 37 % av flickorna och 18 % av pojkarna i årskurs 7–9 och gymnasieskolan känner sig 
stressade varje dag eller minst en gång i veckan på grund av betygen – däremot menar 3 
av 10 pojkar och 1 av 10 flickor i gymnasieskolan att de aldrig känner sig stressade av 
betygen. 
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PISA 2009: läsförståelse, matematik och naturvetenskap 
År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) studie som mäter förmågor i, och attityder till, läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap (Skolverket, 2010b). 
 
För läsförståelse tittar man på resultatet av en total lässkala, samt resultatet från fem delskalor 
(söka och inhämta information, sammanföra och göra en tolkning, reflektera och utvärdera, 
löpande text, icke-löpande text) (Skolverket, 2010b). För Sverige, liksom för hela OECD, gäller att: 

o flickor har bättre resultat på den totala lässkalan än pojkar (Skolverket, 2010b), 
o flickor har bättre resultat på samtliga delskalor än pojkar (Skolverket, 2010b). 

 
PISA 2009 mätte även läslusten hos elever (Skolverket, 2010b) vilket visade att flickornas läslust 
låg klart över pojkarnas. PISA 2009 tittade även på hur mycket tid som användes för frivillig läsning 
(Skolverket, 2010b) och detta visade att en något större andel svenska flickor läser frivilligt än 
andelen flickor i OECD totalt, medan en något lägre andel pojkar läser frivilligt än andelen pojkar i 
OECD totalt. Flickor i både Sverige och OECD totalt, läser i högre grad än pojkar olika sorters 
material. Både flickors och pojkars läsförmåga har försämrats sedan PISA 2000-undersökningen, 
men pojkarnas förmåga har försämrats mer än flickornas (Skolverket, 2010b). Skolverket (2010b) 
menar att den försämrade läsförmågan hos pojkar skulle kunna förklaras med en minskad läslust 
hos pojkarna. 
 
Vad gäller kunskaperna i matematik visar PISA 2009 inte några signifikanta skillnader mellan 
flickor och pojkar (Skolverket, 2010b). Inte heller finns några signifikanta skillnader i 
prestationerna mellan flickor och pojkar vad gäller kunskaperna inom naturvetenskap (Skolverket, 
2010b). Sammanfattningsvis konstaterar skolverket att svenska grundskoleelevers kunskaper i 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap har försämrats mellan 2000 och 2009, samt att 
pojkarnas nedgång varit starkare än flickornas inom alla tre områden (Skolverket, 2010b). 
 
 

Tidigare forskning om kön och skola 

Diskussionen kring pojkars relativt sämre skolprestationer förs ibland ur ett "poor boys"-
perspektiv, framför allt i Storbritannien och Australien (Martino & Meyenn, 2001a; Epstein, 
Debbie, Elwood, Jannette, Hey, Valerie & Maw, Janet, 2002a). Naturligtvis är det viktigt att se 
pojkars relativa sämre skolprestationer ur ett större samhällsperspektiv. Tallberg Broman et. al. 
(2002) menar exempelvis att det är ett demokrati- och integrationsproblem att så många pojkar 
presterar sämre i skolan. Man skulle kunna förledas att tro att pojkars relativt sämre 
skolprestationer härrör ur ett långvarigt underläge gentemot flickor inom skolans värld. Men 
historien, likväl som samtida uppgifter, talar emot denna hypotes. 
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Eleven = pojken 
Utbildning under dokumenterad historia har i hög grad handlat om pojkar (Wernersson, 1977; 
Stock, 1978; Nordström, 1987; Kroksmark, 2003). När filosofer och pedagoger talat om "eleven" 
har de ofta menat en pojke (Stock, 1978; Tallberg Broman, 2009). Jean-Jacques Rousseaus kanske 
mest kända bok Émile handlade just om uppfostran och utbildning av pojkar, där flickor 
(representerade av Sophie) var tänkta att behaga mannen vilket innebar att deras utbildning 
skulle anpassas därefter (Wernersson, 1977; Nordström, 1987). 
 
Men alla var inte nöjda med den rådande ordningen. Redan Mary Wollstonecraft (1759–1797) 
påtalade på 1700-talet vådan av att flickor fick bristfällig utbildning och utbildades annorlunda än 
pojkar (Kroksmark, 2003). Hon ansåg att både flickor och pojkar skulle ha samma sorts utbildning 
(Kroksmark, 2003). Även den franska filosofen och teologen François Poulain de la Barre (1647–
1725) ansåg att flickor och pojkar borde utbildas på samma sätt (Stock, 1978; Stuurman, 2004). 
 
Flickors gradvist ökande tillgång till utbildningsvärlden i Sverige är något som Marie Nordström 
beskriver i sin doktorsavhandling Pojkskola, flickskola, samskola (Nordström, 1987). År 1927 
öppnades svenska statliga läroverk för flickor (Nordström, 1987). År 1962 togs ett riksdagsbeslut 
som avvecklade flickskolorna (Nordström, 1987) och istället infördes en grundskola där flickor och 
pojkar samundervisades (Nordström, 1987). Vägen mot samundervisning var lång och då man på 
vissa platser valde samundervisning innan den införts generellt genom riksdagsbeslutet 1962, 
gjordes detta många gånger mot bakgrund av att låga elevantal och ekonomiska faktorer inte 
motiverade särundervisning för könen (Nordström, 1987). 
 
Men även sedan flickorna vunnit inträde i skolvärlden möttes de ofta av sämre förutsättningar än 
pojkarna. I Sverige har det sedan 1970-talet pågått diskussioner och forskning kring flickors och 
pojkars olika förutsättningar inom skolvärlden. En av de första exemplen på denna forskning kan 
nog sägas vara Inga Wernerssons doktorsavhandling Könsdifferentiering i grundskolan 
(Wernersson, 1977), där hon bland annat noterar att det finns olika förväntningar på könen: 
pojkarna förväntas störa mer och bryta mot regler men förväntas ändå representera klassen, 
medan flickorna förväntas vara ordentliga , samt att lärarna uppmärksammar pojkar mer än flickor 
. Trenden att pojkar tar mer talutrymme och mer fysisk plats i klassrummet har fortsatt alltsedan 
1970-talet (Wernersson, 2006). På 1980-talet utkom Jan Einarssons och Tor G. Hultmans bok 
Godmorgon pojkar och flickor (Einarsson & Hultman, 1984), där de bland annat noterar att pojkar 
talar mycket mer än flickor i klassrummet , pojkar kräver och får mer uppmärksamhet av lärarna  
att flickor används som stötdämpare genom att placeras bland pojkar för att få pojkarna att 
uppföra sig bättre . Einarsson & Hultman (1984) talar om den dubbla dolda läroplanen, vilket 
innebär att kraven på att exempelvis vara uppmärksam, vänta och underkasta sig lärarens 
auktoritet gäller i högre grad för flickor än för pojkar; pojkar bryter mot kraven på skolanpassning 
och är mer högljudda och utagerande och detta tolereras (och delvis även förväntas) men 
flickorna bryter inte lika mycket mot kraven och är inte lika högljudda och utagerande (och 
förväntas inte heller vara det). Flera forskare (Myndigheten för skolutveckling, 2003; Öhrn, 2002; 
Sandquist, 1998; Wernersson, 1977) har noterat att stökighet och att utmana lärarna kritiseras 
mycket mer om flickor gör det än om pojkar gör det. Men det är inte bara i Sverige som man tittat 
på hur könsstereotypt beteende förstärks i skolmiljön. I Storbritannien har Askew & Ross (1988) 
tittat på hur pojkar socialiseras till könsstereotypt beteende i skolan, till nackdel inte bara för flick-
elever utan även för kvinnliga lärare. 
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Det har länge setts som en självklarhet att flickor och pojkar skulle ha olika lätt för olika ämnen. 
Ämnen som matematik och fysik länge betraktats som manligt kodade ämnen (Björnsson, 2005). 
Den ofta upprepade åsikten att pojkar har större fallenhet för exempelvis matematik och även 
spatialt tänkande har utmanats från flera håll under de senaste decennierna (se exempelvis 
Fausto-Sterling, 1992; Steele, 1997; Caplan, Paula J., Crawford, Mary, Shibley Hyde, Janet, 
Richardson, John T. E., 1997; Guiso, Luigi, Monte, Ferdinando, Sapienza, Paola, Zingales, Luigi, 
2008; Hyde, Janet, Lindberg, Sara, Linn, Marcia, Ellis, Amy, Williams, Caroline, 2008). Inom 
matematikämnet och de naturvetenskapliga ämnena, där pojkar tidigare har haft ett försprång, 
har flickorna under 1990-talet kommit ikapp pojkarna (Utbildningsdepartementet, 2004a; 
Björnsson, 2005). En del menar även att det är just könsskillnader vad gäller prestationer inom 
matematik (och naturvetenskap) som orsakat den ”sociala panik” som det ibland hänvisas till 
(Yates, 1997; Björnsson, 2005) och som fått debatten om sämre prestationer att kopplas till kön 
(Wernersson, 2010). 
 
I Sverige har debatten kring genus och utbildning på senare år fokuserat mycket på de så kallade 
genuspedagogiska projekten (se t.ex. Berge, 2001; Svaleryd, 2003; Wahlström, 2004). I detta 
sammanhang nämns ofta stereotypa könsroller och diskussionen fokuserar mycket på hur man 
ska ändra på den könssocialisering som leder barnen in i stereotypa könsroller, där pojkar bland 
annat tränas i det som traditionellt sett betraktats som feminint (relationsinriktning, lyhördhet, 
hjälpsamhet) (Berge, 2001; Wahlström, 2004). 
 
Att elever ses som synonymt med pojkar kan ses som ett uttryck för den manliga normens primat. 
Kanske kan detta också förklara varför flickor under historiens gång haft sämre tillgång till 
utbildning, för varför skulle man satsa resurser på det som utgör avvikelsen från denna manliga 
norm (dvs. flickor/kvinnor)? 
 
 

Pojkars prestationer då och nu 
Under 1990- och 2000-talet har pojkars relativt sett sämre prestationer uppmärksammats, både i 
Sverige (Öhrn, 2002; Björnsson, 2005) och utomlands (Yates, 1997; Martino & Meyenn, 2001a; 
Epstein et. al., 2002a; Utbildningsdepartementet, 2004a). I den anglosaxiska världen talas det till 
och med ibland om en moralpanik (eng. moral panic) på grund av pojkars relativt sämre 
skolprestationer (Martino & Meyenn, 2001a; Epstein et. al., 2002a; Frosh, Stephen, Phoenix, Ann 
& Pattman, Rob, 2002). Goode & Ben-Yehuda (2009) menar att moralpanik innebär att ett 
avsevärt antal medlemmar i ett visst samhälle har och uttalar känslan att samhället hotas av en 
viss företeelse. Det faktum att just pojkars sämre skolprestationer skulle föranleda en moralpanik 
kan sägas vara ett utslag av manliga normens primat (Yvonne Hirdman 2003), på så vis att brister i 
skolprestationer hos den halvan av befolkningen som utgör normen för alla människor och allt 
mänskligt enligt denna princip torde ses som allvarligare än brister i skolprestationer hos de som 
utgör avvikelsen från den manliga normen (det vill säga flickor). Kleinfeld (2009) kopplar dessutom 
ihop pojkars relativt sämre skolprestationer med hälsoproblem, kriminalitet och skador bland 
pojkar. Dock påtalar Öhrn (2002) att debatten i Sverige inte varit lika högljudd som i många andra 
länder, vilket kan bero på att det i Sverige är ett mer väletablerat mönster. Könsskillnader i 
prestationer genomsyrar hela utbildningssystemet och är inte begränsat till något enskild stadium 
(Björnsson, 2005). Inte heller tycks könsskillnaderna vara begränsade till någon eller några sociala 
klasser (Björnsson, 2005). 
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Cohen (2002) ger en historisk tillbakablick och påtalar att pojkar alltsedan sena 1600-talet har 
underpresterat och att problemet aldrig tacklats på allvar . Istället såg man pojkars 
underprestationer som ett bevis på deras "sedvanligt hälsosamma sysslolöshet" (eng. "habit of 
healthy idleness"). Cohen (2002) tar upp John Lockes Some Thoughts Concerning Education 
(utgiven 1693) där han noterade att flickor lärde sig latin och franska lättare än pojkar. Dock 
nämnde John Locke inte flickors bättre prestationer för att påtala deras förmåga, utan för att 
påtala fördelen med att lära sig språk genom att konversera (Cohen, 2002). Cohen (2002) tar även 
upp pojkars sämre språkliga förmåga och noterar hur den maskulina identiteten i slutet på 1800-
talet kom att förändras så att den började omfatta tystlåtenhet (jfr. det manliga idealet ”tyst, 
stark, man”), något som inte befrämjar språkförmågan. 
 
Länge hölls flickorna tillbaka utbildningsmässigt, ofta med hänvisning till att för mycket studier var 
farligt för flickornas hälsa (Nordström, 1987). Att hänvisa till flickors känsligare hälsa för att hålla 
dem borta från studier är dock inget specifikt svenskt (Stock, 1978). Precis som Nordström (1987) 
och Stock (1978) så nämner även Cohen (2002) hur flickors ambition i slutet på 1800-talet sågs 
som farligt för deras hälsa, med andra ord hur flickors prestationer patologiserades 
(sjukdomsförklarades). Flickor visade sig nämligen redan då prestera bättre än pojkar, och istället 
för att fundera över hur pojkar skulle kunna uppnå samma resultat som flickorna så valde man att 
betrakta flickors prestationer och ambitioner som något hälsovådligt (Cohen, 2002). Pojkars 
underprestationer däremot sågs som ett tecken på deras goda mentala hälsa (Cohen, 2002) och 
genom att det var flickors prestationer och ambitioner som patologiserades så behövde inte 
pojkars underprestationer ifrågasättas. Här går det att knyta an till Yvonne Hirdmans (2003) 
begrepp manliga normens primat, eftersom just patologiseringen av flickors prestationer kontra 
frånvaron av ifrågasättande av pojkars underprestationer kan ses ett utslag av just manliga 
normens primat, dvs. det som utmärker pojkar/män (det vill säga normen) ifrågasätts inte, utan 
man väljer istället att ifrågasätta det som utmärker flickor/kvinnor (det vill säga avvikelsen). Cohen 
(2002) noterar också att en av anledningarna till att samundervisning infördes i början på 1900-
talet var att flickor skulle ge drivkraft för pojkar att arbeta hårdare. 
 
Om patologisering av flickors skolprestationer kan ses som ett förtäckt sätt att hindra flickor från 
att överträffa pojkars skolprestationer så finns det även mer uttryckliga sätt som flickor hållits 
tillbaka för att inte överträffa pojkar. Ulrika Nilsson (2005b) har i sin avhandling, Det heta könet – 
om gynekologin i Sverige under förra sekelskiftet, beskrivit hur de få kvinnliga studenterna fick 
slätstrukna betyg trots att de klarat sig bra i sina studier – professorn meddelade helt öppet att 
 

"Ja, men damerna förstår väl att jag inte kunde ge er högre betyg än herrarna, och 
de kunde ju nästan ingenting!" 

 
En liknande företeelse beskrivs om filosofen och feministen Simone de Beauvoir (Bair, 1990; även 
noterat av Moberg, 1996): Jean Paul Sartre (filosof och senare Beauvoirs partner) fick, efter noga 
övervägande av lärarna, förstaplatsen framför Beauvoir på École Normale. Detta eftersom han ju 
var normalien (normen, det vill säga en man i en skola för pojkar) och Sartre dessutom gick upp i 
tentamen för andra gången. 
 
Man kan fråga sig varför problemet med pojkars sämre skolprestationer har blivit aktuellt under 
de senaste årtiondena. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) menar att det delvis kan 
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förklaras med att den politiska debatten börjat fokusera på skolresultat, samt att 
uppmärksamheten på pojkar kan ha att göra med att den kritiska mansforskningen växt fram och 
att denna forskning tittat på män och maskulinitetskonstruktioner ihop med problem som tidigare 
varit ”könlösa” och därför betraktats som allmänna problem. Wernersson (2010) menar att 
pojkars prestationsnivå klassas som underprestation därför att den är lägre jämfört med flickors 
och inte för att den i sig är ett problem. Kimmel (2010) pekar också på möjligheten att pojkkrisen 
kan ha att göra med att många traditionellt sett ”manliga” arbetsområden försvunnit i övergången 
från postindustriellt samhälle till kunskapssamhälle, inte minst för män utan högskoleutbildning. 
Kimmel (2010) tillägger att ökad invandring, kvinnors inträde på arbetsmarknaden samt positiv 
särbehandling minskat de fördelar som vita män vant sig vid. 
 
Men det kan även noteras att det finns en oro för att flickors relativt sett bättre skolprestationer 
ska leda till att fokus helt tas från flickorna för att istället läggas på pojkars sämre skolprestationer 
(Utbildningsdepartementet, 2004a; Weiner & Öhrn, 2009). 
 
 

Möjliga orsaker till pojkars relativt sämre skolprestationer 
Det finns flera olika föreslagna orsaker till pojkars relativt sämre prestationer än flickor 
(Utbildningsdepartementet, 2004a), även om det tycks mig som om många forskare föredrar vissa 
förklaringar framför andra. Ett antal förslag på möjliga bidragande orsaker har lagts fram och jag 
vill försöka beskriva dem lite kort under egna rubriker, detta för att få ett grepp om de olika 
förklaringarna. Det är mot bakgrund av dessa olika möjliga förklaringar som jag sedan kommer att 
utföra min undersökning av lärares attityder. 
 

Läs- och skrivförmåga 
Björnsson (2005) påpekar att det område där pojkar halkar efter flickor allra mest är läsförmågan 
och att detta i sin tur kan påverka deras möjligheter inom vissa utbildnings- och yrkesområden. 
Skolverket (2006b) noterar att Sverige är en av de länder där det finns störst skillnader mellan 
flickors och pojkars läsförståelse. 
  
Oron för pojkars sämre läsförmåga är något som tas upp i flera länder. Francis & Skelton (2005) 
säger att det enda området där det bland brittiska elever råder en tydlig och oroande skillnad i 
prestation är just läsning och skrivning samt kunskaper i modersmålet (engelska). Resultat från 
Finland tyder på att pojkar har problem att styra sin uppmärksamhet och aktivitet samt problem 
med läsutveckling och läsinlärning (Utbildningsdepartementet, 2004a). 
 
En studie har visat ett negativt samband mellan datoranvändning och läsförmåga (Gustafsson, 
2008) och slutsatsen dras att datoranvändning kräver tid som annars kunde använts till läsning. 
(Denna studie även omnämnd i Skolverket, 2009a.) Det är också intressant att notera den 
forskning som visar att flickor använder språket som redskap i sina studier och hennes egen empiri 
visar att flickor i högre grad än pojkar använder skrivande som inlärningsteknik (Jakobsson, 2000). 
 
Rent historiskt har det länge funnits en sorts könsuppdelning på olika ämnen, där det under 
många decennier handlat om att flickor är mer lämpade för språk medan pojkar ansetts mer 
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naturligt begåvade inom matematik och naturkunskap. Nordström (1987) hänvisar till en vanlig 
uppfattning under 1900-talet, in på 1940-talet, som handlade om att flickor hade större talang för 
språk medan pojkar var mer lämpade för matematik, samtidigt som resultaten för flickor och 
pojkar gick i linje med dessa olika förväntningar på könen. Wernersson (1977), som ju skrev om 
situationen på 1970-talet, noterade att flickor tillskrevs språk medan pojkar tillskrevs 
naturvetenskap och matematik, samt att könstillskrivningen och intresseskillnaderna blev mer 
markerade i högre årskurser. In på 1990-talet rapporterades om de skilda förväntningarna på 
flickor och pojkar, där flickor förväntades vara bättre på språk och pojkar bättre i matematik 
(Sandquist, 1998). 
 
Enligt Kimmel (2010) beror pojkars sämre prestationer inom språkstudier på att pojkar ser 
litteratur och språk som ”feminina” ämnen och därför inte intresserar sig för dessa typer av 
studier, av rädsla för att verka omanliga. Man kan fråga sig om det är arvet från 1800-talet om det 
manliga idealet ”tyst, stark, man” som Cohen (2002) beskriver (beskrivet ovan) som fortfarande 
spökar. 
 
Även om man kan se sämre läsförmåga hos pojkar som en möjlig orsak till pojkars sämre 
skolprestationer, så är det ingen källa som jag tittat på fört fram detta som enda eller huvudsaklig 
orsak. Dock är det en orsak som är av betydelse, detta eftersom dåliga läs- och skrivkunskaper har 
en så kallad överspridningseffekt, det vill säga kan påverka skolprestationer i stort (Delegationen 
för jämställdhet i skolan, 2010). 
 
 

Kognitiva funktionshinder (exempelvis ADHD, dyslexi) och extraresurser 
Tidigare har det ofta talats om att pojkar mycket oftare drabbades av kognitiva funktionshinder, 
dock har denna syn modifierats; numera menar man att pojkar med kognitiva funktionshinder är 
mer utagerande och därför är mer synliga och diagnosticeras oftare än flickor (Delegationen för 
jämställdhet i skolan, 2010). 
 
Exempelvis Gillberg (1997) menar att symtomen på Asperger Syndrom ofta lite annorlunda för 
flickor, vilket kan göra att fler flickor verkligen har Asperger Syndrom än som faktiskt 
diagnosticeras med det. Det finns åtminstone en studie som visar att läs- och skrivsvårigheter är 
lika vanliga bland flickor som bland pojkar (se Shaywitz, Sally E., Shaywitz, Bennett A., Fletcher, 
Jack M., Escobar, Michael D., 1990). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) noterar 
också i en inventering av det vetenskapliga underlaget vad gäller ADHD hos flickor (publicerad i 
november 2005) att fler pojkar än flickor diagnosticeras med ADHD. SBU (2005) noterar att 2–4 
gånger så många pojkar som flickor diagnosticeras med ADHD idag, jämfört med 7–9 gånger fler 
pojkar än flickor 15 år tidigare. Dock noterar SBU (2005) rent generellt att mycket forskning 
fortfarande saknas, och SBU (2005) påtalar även att medan lärare upptäcker relativt fler pojkar än 
flickor som har symtom på ADHD så upptäcker föräldrar symptom på ADHD i lika hög grad hos 
flickor och pojkar. Barnpsykiatrikern och överläkaren Svenny Kopp säger i sin avhandling vid 
Göteborgs Universitet (Kopp, 2010) att hans resultat sammantaget visar att flickor med autism 
och ADHD vanligtvis antingen helt förbises eller får fel diagnos inom barnsjukvården. 
 
Skolverket (2009b) noterar att konsekvenserna av autismspektrumtillstånd existerar inom samma 
områden för både flickor och pojkar men att de kanske inte är lika synliga hos flickor, kanske 
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exempelvis på grund av att en del flickor är mer tillbakadragna än pojkar. Ingvar (2010) noterar 
också att bristande uppmärksamhet (som ju är ett symptom på exempelvis ADHD) oftare visas 
utåt av pojkar mer än flickor, vilket gör att pojkars ADHD blir synligare än flickors, vilket också 
leder till att pojkar med misstänkt ADHD oftare remitteras och utreds mer än flickor. Delegationen 
för jämställdhet i skolan (2010) påtalar också att pojkar ofta externaliserar sina problem (det vill 
säga riktar symptomen utåt, mot omgivningen), medan flickor ofta internaliserar problemen (det 
vill säga riktar dem inåt, mot sig själva), vilket gör att pojkars problem syns tydligare än flickors. 
Här kan noteras en koppling till det som Kimmel (2010) säger, nämligen att även om biologin 
spelar roll för ADHD och andra beteendestörningar, så kan dessa störningar åtminstone delvis 
även förstås mot bakgrund av hur pojkar skapar manlighet på traditionellt vis (det vill säga 
utåtagerande). Mot bakgrund av Kimmels (2010) uttalande kan vi då åtminstone delvis förstå den 
begränsade diagnosticeringen av flickor med kognitiva funktionshinder som ett resultat av att 
flickor lever upp till förväntningar om kvinnlighet, det vill säga genom att vara tysta och 
tillbakadragna. Detta skapande av traditionell manlighet (utåtagerande) respektive kvinnlighet 
(tyst och tillbakadragen) stämmer med Einarssons & Hultmans dubbla dolda läroplan (beskriven 
tidigare). 
 
De elever som är drabbade av läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva funktionshinder måste få 
hjälp för att klara undervisningen. Hur ser det då ut vad gäller resurser för de båda könen? 
 
I Storbritannien dominerar pojkar den kategori elever som får extra resurser på grund av särskilda 
behov enligt (Hey, Valerie, Leonard, Diana, Daniels, Harry & Smith, Marjorie, 2002). I Sydney, 
Australien, noterar flera regioner att så mycket som 90–95% av extraresurser går till pojkar 
(Foster, Victoria, Kimmel, Michael & Skelton, Christine, 2001). Enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2005) visar både svenska och internationella studier att ungefär dubbelt så många 
pojkar som flickor får särskilt stöd. Även Giota & Lundborg (2007) samt Skolverket (2006b) noterar 
att fler pojkar än flickor får särskilt stöd i grundskolan. Dessutom visar Skolverkets (2006b) 
genomgång av anmälningar till Skolverket om brister i stödet till elever att det är fyra gånger 
vanligare att dessa anmälningar rör bristande stöd för pojkar än för flickor. Delegationen för 
jämställdhet i skolan (2010) noterar att pojkar får betydligt fler specialpedagogiska insatser än 
flickor och menar att detta bör utredas närmare.  
 
Ingen källa som jag tittat på har fört fram kognitiva funktionshinder som enda eller huvudsaklig 
orsak till pojkars relativt sett sämre skolprestationer. Wernersson (2010) menar att den gruppen 
pojkar som behöver och får särskilt stöd inte kan förklara hela könsskillnaden i skolprestationer. 
 
 

Pojkars senare mognad än flickor 
Det finns de inom den biologiska forskningen som menar att flickor mognar snabbare än pojkar 
(Skolverket, 2006b). Exempelvis talar Ingvar (2010) om pojkars senare mognad än flickor och 
menar att detta kan påverka könsskillnaderna i skolprestationer. (Skolverket, 2006b) gör en 
jämför könsskillnaden hos den totala populationen med skillnaderna i en kontrollgrupp där 
pojkarna är biologiskt ett år äldre än flickorna. Resultatet visar att omkring 30 procent av 
skillnaderna försvinner när pojkarnas biologiska ålder på försöksmässig väg tillåts öka med nära 
ett år. 
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Det finns dock anledning att ställa sig försiktig inför argumentet om pojkars senare mognad 
jämfört med flickor, eftersom erfarenhet från exempelvis genuspedagogiska projekt i förskolan 
visar att personalen har olika förväntningar på flickor och pojkar, där flickor förväntas vara lydiga 
och följa regler medan pojkarna förväntas vara högljudda, bråkiga och otåliga 
(Utbildningsdepartementet, 2004b; Utbildningsdepartementet, 2006), i enlighet med Einarsson & 
Hultmans (1984) dubbla dolda läroplan. 
 
Den olikartade behandlingen av elever på basis av kön gör att det biologiska argumentet med 
mognad inte kan ses helt isolerat, utan måste betraktas i interaktion med sociala faktorer. 
Förväntningar, som varandes en social omständighet, påverkar elevers skolframgång; Ett exempel 
på detta är Rosenthal-effekten (Rosenthal & Jacobson, 1968). Om det ändå skulle finnas en 
renodlat biologisk grund för att pojkar mognar senare än flickor kan man ju undra varför inte 
pojkar oftare tillåts börja skolan senare än flickor. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) 
påtalar också att pojkars eftersläpning kan förstärkas av att lärarna ofta har lägre förväntningar på 
pojkar än på flickor, vilket i sin tur kan göra att handlingar och attityder accepteras hos pojkar som 
skulle setts som problematiska hos flickorna. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) ger 
också exempel på att dessa skillnader i förväntningar finns inom skolan. 
 
Även om det finns de som menar att pojkars senare mognad kan ha viss påverkan på 
könsskillnader i skolprestationer, så är det ingen källa som jag tittat på som fört fram detta som 
enda eller huvudsaklig orsak. 
 
 

Feminisering av skolmiljön 
Flera forskare tar upp feminisering av skolan (Öhrn, 2002; Francis & Skelton, 2005; Skolverket, 
2006b; Gannerud, 2009; Kimmel, 2010). Feminisering har framför allt på senare år framhållits som 
en anledning till pojkar sämre prestationer i skolan (Gannerud, 2009). Rädslan för feminisering är 
inte ny, sådan rädsla yppades redan i 1890-talets USA (Stock, 1978). Kimmel (2010) nämner att 
scoutrörelsen skapades av Ernest Thompson Seton i USA 1910 som en sorts befrielserörelse för 
pojkar. Som argument mot rädslan för feminisering bör dock påpekas att den svenska skolan 
(liksom även utbildningssystemet i vissa andra länder) baseras på maskulina grunder, i form av 
traditioner och innehåll (Gannerud, 2009). 
 
Något som ligger nära diskussionen kring feminiseringen av skolvärlden är något som vissa 
forskare pekar på, nämligen en avsaknad av manliga förebilder i skolvärlden 
(Utbildningsdepartementet, 2004a), något som dock inte är helt oomtvistat 
(Utbildningsdepartementet, 2004a). Både Skolverket (2006b) menar att det inte finns något som 
tyder på att läraryrket är feminiserat. Enligt Skolverket (2007) är åtta av tio lärare i grundskolan 
kvinnor, där kvinnodominansen ökar ju längre ner i årskurserna man kommer samt att kvinnliga 
lärare dominerar inom språk, medan det är en jämnare könsfördelning bland lärare inom 
samhälls- och natur-orienterande ämnen och matematik. Men Skolverket (2007) tillägger att det 
är en jämn könsfördelning bland gymnasielärare, men att exempelvis tekniska ämnen, matematik 
och idrott har en överrepresentation av manliga lärare. 
 
Det finns dessutom forskning som talar emot det faktum att feminisering skulle innebära negativa 
konsekvenser för eleverna; en studie från Carrington, Bruce, Tymms, Peter & Merrell, Christine 
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(2005) motsäger hypotesen att lärare (både kvinnliga och manliga) skulle ha en speciellt gynnsam 
effekt på elever av samma kön, däremot visar deras studie att både flickor och pojkar med 
kvinnliga lärare var mer positivt inställda till skolan (även noterat av Wernersson, 2010). Dessutom 
pekar både Wernersson & Lander (1979) och Reed (2010) på att fler manliga pedagoger inte 
nödvändigtvis leder till en mer jämlik skolmiljö (i förskola respektive skola), detta eftersom 
manliga pedagoger riskerar att förstärka könsroller istället för att vidga dem. Skelton (2002) 
påtalar också att diskussionerna kring pojkars relativt sämre prestationer i skolan ofta kopplas 
samman med ett macho-beteende, som behöver ersättas av alternativa, mer medgörliga (eng. 
compliant) former av maskulinitet. Och som Skelton (2002) påpekar, om det behövs fler manliga 
lärare för att förebilder i form av traditionell maskulinitet, hur ska dessa lärare då samtidigt kunna 
bidra som förebilder i form av mer medgörlig (eng. compliant) form av maskulinitet? 
 
Läromedel är snarare maskuliniserade än feminiserade. Gannerud (1999) noterar att manliga 
erfarenheter nämns oftare i skolans beskrivningar och exempel. Flera svenska rapporter visar att 
kurslitteratur inom olika ämnen (exempelvis fysik, samhällskunskap, historia) domineras av män 
och manliga ideal (Skolverket, 2006a; Skolinspektionen, 2010; Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b). 
Tallberg Broman et. al. (2002) nämner också hur läromedel i högre grad handlar om män än 
kvinnor. Och precis som Nyberg & Gustavsson (2006) menar, avseende funktionshinder, att: 
 

"frånvaron av beskrivningar av livsvillkor och erfarenheter av att leva med 
funktionsnedsättningar och de få stereotypa exempel som används för att illustrera 
funktionshinder inte kan sägas uppfylla läroplanernas målformuleringar om en gemensam 
värdegrund när det gäller demokrati och jämställdhet" 

 
torde, på motsvarande sätt, frånvaron av beskrivningar av flickors och kvinnors livsvillkor och 
erfarenheter och stereotypa exempel som eventuellt används för att illustrera flickor och kvinnor 
inte kunna sägas uppfylla läroplanernas målformuleringar om en gemensam värdegrund när det 
gäller demokrati och jämställdhet. 
 
Dessutom kan diskussioner kring ”feminisering” innebära vissa problem, för vad menas egentligen 
med ”feminisering”? Skelton (2002) problematiserar begreppet ”feminisering” och talar om tre 
olika sätt som ordet feminisering kan tolkas : 
 statistiskt – fler kvinnliga än manliga lärare 
 kulturellt – skolmiljön ses som mer kvinnligt än manligt inriktad 
 politiskt – ”bakslags”-politik: vilket kan tolkas som ett politiskt klimat som är direkt 

negativt för män. 
 
Även i Storbritannien tyder forskning på att skolan maskuliniserats (Francis & Skelton, 2005). 
Skelton (2002) påtalar dock att förskolan i den anglosaxiska världen inte ”feminiseras”, snarare går 
den mot en maskulinisering, alternativt en ”återmaskulinisering”. Även Mac an Ghaill (1998) 
noterar att den engelska mellanstadie- och högstadieskolan genomsyras av maskulina perspektiv. 
 
Feminisering av skolan är alltså en något omtvistad förklaring på könsskillnader i skolprestation. 
Dels är förklaringen inte välunderbyggd, då både skolan och dess läromedel snarare är maskulint 
än feminint färgade. Dessutom finns det forskning som pekar på att feminisering inte i sig behöver 
vara negativt för eleverna.  
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Det tycks som om diskussionen kring feminisering av skolan ofta förs inom ramen av ett 
särartsperspektiv (det vill säga perspektivet att kvinnor och män är i mångt och mycket olika 
bortsett från reproduktiva skillnader), exempelvis genom att koppla vissa egenskaper till antingen 
kvinnor eller män. Detta för oss osökt till nästa avsnitt. 
 
 

Särartstänk 
Australiensaren Steve Biddulph företräder ett sorts särartstänk som innebär att pojkar är och 
måste få vara annorlunda än flickor och att skolan måste ta hänsyn till detta (Björnsson, 2005). 
Denna syn anknyter till den så kallade myto-poetiska rörelsen, företrädd av amerikanen Robert Bly 
(Mills & Lingard, 1997; Björnsson, 2005), som menar att mannen måste hitta "det vilda" i sig vilket 
männen förlorat i en värld som blivit alltför feminiserad (Hill, 2007). Dock har denna hållning 
kritiserats av Professor Martin Mills som menar att den är ett bakslag mot kvinnorörelsens 
framgångar och att stödet till pojkar i skolan inte kan handla om pojkarna som underordnad grupp 
(Björnsson, 2005). Mills & Lingard (1997) menar att det finns ett element av eskapism 
(verklighetsflykt) i den mytopoetiska rörelsen, och de menar även att de män som dras till 
rörelsen tillhör den privilegierade delen av det västerländska samhället. Mills & Lingard (1997) 
menar också att det finns ett drag av heteronormativitet (alltså synen att heterosexualitet är den 
normala och enda formen av sexualitet) i den mytopoetiska rörelsen. Här kan man åter se 
kopplingen till manliga normens primat (Hirdman 2003). För om man ser mannen som norm, så är 
det inte pojkar som ska ändra sitt beteende för att fungera i skolan, utan istället ska skolan (och 
resten av omvärlden) som ska anpassa sig för att passa pojkarna, vilket tycks vara sättet som 
exempelvis Biddulph resonerar på. 
 
Även amerikanen Michael Gurian anser att flickor och pojkar lär sig olika och därför bör 
undervisas på olika sätt (se t.ex. Gurian, 2003). Både Foster et. al. (2001) och Mills (2001) och 
Kimmel (2010) kritiserar Gurian och menar att detta sätt att betrakta pojkar syftar till att inte 
behöva problematisera det som anses vara typiskt för pojkar, exempelvis våldsamhet och 
risktagande. I särartsförespråkarnas argumentation kan man se kopplingen till isärhållandets 
princip (Hirdman 2003), dvs. att flickor/kvinnor ska hållas åtskilda från pojkar/män. Detta inte 
minst genom förespråkandet av särundervisning där pojkar och flickor undervisas i olika grupper. 
Kimmel (2010) tar upp särundervisning, men menar att könsåtskilda klassrum tenderar att 
förstärka könsstereotyperna . Kimmel (2010) påtalar också att särundervisning, när den 
förespråkades i början av 1900-talet, kritiserades av pedagogen John Dewey, som menade att 
samundervisning var bra för pojkar då 
 

”Pojkar får lära sig att vara vänliga, osjälviska och hövliga. Deras naturliga energi 
kanaliseras i nyttiga uttryckssätt i stället för att slösas bort på otyglat stojande” 
(Dewey, 1910/1911, även citerad i Kimmel, 2010). 
 

Och Jencks & Riesman (1968) menar att utbildningsmiljöer som enbart omfattar pojkar/män 
kommer att underblåsa uppfattningen att kvinnor är underordnade (även noterat av Kimmel, 
2010). 
 
Särartstänkare som exempelvis Robert Bly och Steve Biddulph företräder ofta det som kallas Lads’ 
Movement (ibland även Men’s Movement) (Epstein, Debbie, Elwood, Jannette, Hey, Valerie & 
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Maw, Janet, 2002b; Jackson, 2002b). Denna rörelse utgår i mycket av diskussionen kring pojkars 
relativt sämre prestationer i den anglosaxiska världen från det som ibland kallas competing victim 
syndrome och som innebär att det är lika synd om, eller kanske rent av mer synd om, pojkar än 
flickor (Mills, 2001). Dock är detta något som många forskare (exempelvis Martin Mills och R. 
Connell) motsätter sig. Boken What about the boys? – Issues of masculinity in schools (Martino & 
Meyenn, 2001a) samt boken Failing boys? – Issues in gender and achievement (Epstein et. al., 
2002a) vänder istället på resonemanget att det skulle vara synd om pojkar och fokuserar på 
dominerande (eller hegemoniska) former av maskulinitet, på dess kopplingar till homofobi och 
misogyni (kvinnohat) samt dess negativa konsekvenser för pojkar själva. Huvudbudskapet är att 
pojkar måste utvidga sin beteendemässiga repertoar för att få till stånd en förändring (Martino & 
Meyenn, 2001b). Tanken med utvidgade beteendemässiga repertoarer, liksom för övrigs John 
Deweys uttalande (se föregående stycke) går i linje med den diskussion som förts i de 
genuspedagogiska projekten i Sverige, där man talar om en utvidgad repertoar för pojkar (men 
även flickor) för att ge alla barn tillgång till både det som traditionellt sett betraktats som feminint 
(relationsinriktning, lyhördhet, hjälpsamhet) eller samt det som betraktas som maskulint 
(självständighet, ta för sig, ta initiativ) (Berge, 2001; Wahlström, 2004). 
 
Det finns anledning att förhålla sig skeptisk mot särartstänket, eftersom särartstänk handlar om 
inneboende skillnader och att dessa inneboende skillnader ofta ses som svåra att förändra. Som 
Wernersson (1995) så träffande uttrycker det: 
 

"Sociala förklaringsmodeller ger oss [---] ansvar för hur det är – eller åtminstone 
för hur det kommer att bli. [---] 'Naturens (alltid goda) ordning' har många gånger 
använts som argument, utan egentlig kunskapsgrund, för att hindra varje försök 
till förändring av villkoren för kvinnor (och andra grupper). Biologi som ideologi 
har ofta använts som försvar av status quo. Det är ingen tvekan om att 
könsmönstren är i hög grad föränderliga. [---] Samtidigt uppträder ständigt nya 
former av könsmönster. Sociala strukturer är mycket mer stabila och oförändrliga 
[sic!] än man ibland antagit. Sociala förklaringar är därför mycket frustrerande. De 
lämnar oss med ett ansvar som vi inte förstår hur vi skall kunna hantera." 

 
Olika naturvetenskapligt verksamma forskare har även kritiserat särartstänket (se exempelvis 
Fausto-Sterling, 1992 och Rogers, 1999). De attitydproblem och den anti-skolkultur som en del 
(Björnsson, 2005; Skolverket, 2006b; Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010; Kimmel, 2010; 
Wernersson, 2010) pekat på finns hos många pojkar kan vara svåra att förena med ett särartstänk. 
För om man anser att det finns vissa inneboende skillnader mellan könen förhindrar det i hög grad 
att man ser dessa nämnda attitydproblem och anti-skolkulturen som föränderliga. Vill man å 
andra sidan se attitydproblemen och anti-skolkulturen som föränderliga, blir det svårt att hålla 
fast vid ett särartstänk, som ju bygger på vissa inneboende (och därmed i mångt och mycket 
oföränderliga) skillnader mellan könen. 
 
Det bör tilläggas att flertalet särartsförespråkare har sin hemvist i den anglosaxiska världen 
(Australien, Storbritannien, USA). Dock är det värt att notera att medan anglosaxiska forskare 
(exempelvis Mills, 2001; Foster et. al., 2001; Kimmel, 2010) förhåller sig skeptiska till Gurians 
inlägg i skolfrågor, citerar det svenska Skolverket (2006b) Gurians arbete helt okritiskt. 
 
Ingen av de källor jag läst (utom Gurian själv) tar med denna typ av särartstänk som orsak till 
pojkars relativt sämre skolprestationer. 
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Kön, identitet och lärande 
Området kön, identitet och lärande handlar i hög grad om hur pojkar konstruerar maskulinitet, 
många gånger står dessa maskulinitetskonstruktioner specifikt står i motsats till flit, engagemang 
och ansträngning. Det finns många aspekter på kön, identitet och lärande: anti-skolkultur, 
motivation, tävlingsinriktning, självförtroende och ansvar för skolprestationer. Jag går igenom 
dessa i tur och ordning. 

Anti-skolkultur 
En stor del av forskningen som handlar om pojkars sämre prestationer kretsar på olika sätt kring 
kön, identitet och lärande, där flera källor (Utbildningsdepartemente,t 2004a; Björnsson, 2005; 
Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010; Kimmel, 2010; Wernersson, 2010) talar om en anti-
skolkultur bland pojkar. Det är en kultur som ofta står i kontrast till, snarare än samklang med, 
pluggande och prestationer i en skolmiljö (Björnsson, 2005). Skolan och skolresultatet verkar i 
många länder vara mindre viktiga i pojkars kultur än i flickors kultur (Utbildningsdepartementet, 
2004a). 
 
Tallberg Broman et. al. (2002) och Skoverket (2006b) noterar att flickor i högre grad än pojkar 
tycks motsvara skolans läroplan, både den öppna (det som står i styrdokument) och den dolda 
(outtalade regler som att komma i tid, sitta still och lyssna etc.). Både Tallberg Broman et. al. 
(2002) och Skolverket (2006b) noterar också att flickor i högre grad än pojkar engagerar sig i 
läroplansrelaterade frågor som miljö, demokrati och solidaritet. Delegationen för jämställdhet i 
skolan (2010) menar att flickor anstränger sig mer och lägger mer tid på skolarbete än pojkar. 
Ibland talas det om att flickorna breddat sin könsidentitet till att omfatta starka skolresultat, 
medan pojkarnas könsidentitet i stort är oförändrad och inte utmanas i tillräckligt hög grad 
(Björnsson, 2005). Tallberg Broman et. al. (2002) noterar också att flickor mer än pojkar verkar 
använda skolan som skapare av lärande, prestation och identitet. Wernersson (2010) menar att 
det finns många tecken från alla håll på att just pojkars konstruktion av manlighet är en 
betydelsefull faktor för deras skolprestationer. Kimmels (2010) resonemang kring pojkars sämre 
skolprestationer har detta som specifik utgångspunkt. 
 
Flera forskare noterar hur manlighet, både historiskt och i nutid, kan konstrueras som en sorts 
motsats till allt kvinnligt (Jackson, 2002a; Jackson, 2002b; Kimmel, 2010; Wernersson, 2010). 
Denna konstruktion av manlighet kan ses som ett uttryck för isärhållandets princip (Hirdman, 
2003), dvs. att pojkar/män ska hållas åtskilda från flickor/kvinnor. Wernersson (2010) noterar att 
denna form av resonemang kan bidra till en anti-skolkultur. Detta genom att kvinnors 
utbildningsmässiga ansträngningar och prestationer kan leda till att pojkar tar avstånd från skolan 
(Wernersson, 2010). 
 
Denna form av maskulinitet, skapad som en sorts motsats till allt kvinnligt, är färgad av grabbighet 
("laddishness") och macho-beteende (Jackson, 2002a), det handlar om att vara "en av grabbarna" 
och det kan associeras med det som kallas hegemonisk maskulinitet det vill säga den vanligaste 
och mest accepterade formen av maskulinitet (Jackson, 2002a; Martino & Meyenn, 2001a; Epstein 
et. al., 2002a; Frosh et. al., 2002). Noggrannhet och engagemang i skolarbete ses som motsatsen 
till maskulinitet, det feminiseras (Mac an Ghaill, 1998; Frosh et. al., 2002). Även Wernersson 
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(1995, 2010) påpekar att avståndstagande från skolan betraktats som en del i utvecklingen av den 
manliga könsidentiteten, att det anses förknippat med flickor och kvinnlighet att vara duktig och 
anpassa sig i skolan vilket medför att många pojkar undviker detta. Samtidigt visar många pojkar 
oro för att betraktas som mindre mogna, ansvarstagande och duktiga än flickor, men det leder 
dock många till att i ännu högre grad uttrycka förakt och löje för det som de betraktar som 
kvinnligt (Frosh et. al., 2002). En del pojkar löser konflikten mellan maskulinitetskonstruktion och 
motståndet mot skolarbete genom att arbeta hemma istället (Frosh et. al., 2002). Andra pojkar, 
som är öppet framgångsrika i skolan, blir retade för sina skolframgångar av andra pojkar (Frosh et. 
al., 2002). Delegationen för jämställdhet (2010) talar om att en "negativ kamratkultur" kan uppstå 
då pojkar som nedprioriterar skolarbete blir normgivande bland sina klasskamrater. Även Kimmel 
(2010) påtalar hur denna kamratkultur bland pojkar kan ha negativ inverkan på pojkars skolarbete. 
Martino (1999, ) menar att ett sätt att försöka komma åt maskulinitetskonstruktioner är att hjälpa 
skolpojkar tänka kritiskt kring konstruktioner av maskulinitet i skolan. 
 
Mac an Ghaill (1998) pekar dock på att anti-skolkultur inte bara kan ses som en form av motstånd 
utan även fungerar som en legitimering av, och uttryck för, makt och underordning. Utifrån det 
här perspektivet kan då anti-skolkulturen bland pojkar då ses som ett sätt att försöka tillskansa sig 
makt gentemot skolan och lärarna. Detta stämmer väldigt väl med manliga normens primat 
(Hirdman, 2003) på så vis att pojkars könsmässiga överordning torde göra det mer accepterat för 
dem att tillskansa sig makt på detta vis. Detta till skillnad mot flickor, som enligt samma princip 
tillhör avvikelsen från den manliga normen och tillika de underordnades skara och som ju enligt 
den dubbla dolda läroplanen förväntas vara lydiga och anpassa sig mer till skolans krav (Einarsson 
& Hultman, 1984). 
 
Själva begreppet anti-skolkultur (eller ”anti-pluggkultur”) har sin grund en brittisk studie av Paul 
Willis från 1970-talet, Learning to labour (Willis, 1977), där han tittade på hur brittiska 
arbetarklasspojkar i staden Hammertown avvisade skolan och istället sökte bekräftelse i en egen 
anti-skolkultur (kallad counter-school culture av Willis, 1977) och genom att tjäna pengar på olika 
jobb. Den macho-kultur som senare forskare kommit att förknippa med anti-skolkultur hos pojkar 
noteras även hos arbetarklasspojkarna i Willis' (1977). Och precis som hos senare forskare så 
noterar även Willis (1977) hur medgörlighet med lärarna och studier i allmänhet anses vara något 
feminint. Tallberg Broman et. al. (2002) noterar, som Willis på 1970-talet, att det verkar vara mer 
accepterat för arbetarklassflickor än för arbetarklasspojkar att vara flitiga i skolan, vilket hör ihop 
med hur femininitet och maskulinitet definieras och förstås. Dock har anti-skolkulturen senare 
(efter Willis' arbete) kommit att omfatta även medelklasspojkar (Wernersson 2010). Även i 
Sverige finns anti-skolkulturen beskriven i studier som daterar sig tillbaka till 1970-talet, dock kan 
anti-skolkulturen här ses som ett försvar för att minska upplevelsen av att misslyckas 
(Wernersson, 2010), snarare än som ett sätt att bekräfta en form av manlighet. Det finns även 
annan forskning som pekar på att anti-skolkulturen kan vara ett sätt att skydda sig mot 
misslyckanden, snarare än ett sätt att markera maskulinitet som en motsats till ”feminint” 
pluggande (Wernersson, 2010). Men även med denna förklaringsmodell måste man fundera över 
könsskillnaderna, Wernersson (2010) funderar på om pojkar som tillhörande den dominerande 
könskategorin har svårare att klara av misslyckanden. Det finns även en modifierad bild av anti-
skolkulturen som handlar om att det inte nödvändigtvis är ett hot mot den manliga identiteten att 
vara duktig, däremot är det ett hot att anstränga sig för att nå framgång (Wernersson, 2010; 
Holm, 2008). Detta sistnämnda stämmer med forskning som gjorts kring kön, motivation och 
inlärning, som jag härnäst vill titta lite närmare på. 
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Men det bör tilläggas att bilden av anti-skolkultur bland pojkar i Sverige inte är helt och hållet 
renodlad, här återfinns exempel på den modifierade bilden av anti-skolkultur som Wernersson 
(2010) talar om (tidigare nämnd). Kalat (2008) har observerat några killar som går första året på 
ett naturvetenskapligt program i en svensk universitetsstad. Visserligen uppfattades frekvent 
handuppräckning som ett ”pluggis”-beteende  och visserligen var det viktigt att delta i det sociala 
livet utanför lektionerna, såsom fester och fotbollsspelande för att inte hamna utanför den 
maskulina gruppgemenskapen , men killarna ansåg ändå att företeelsen ”anti-pluggkultur” var 
något negativt . Däremot legitimerade killarna en begränsning av sitt skolarbete med att ”inte 
orka”  och denna brist på ork var något som en av killarna motiverade med en biologisk 
förklaringsmodell, något som tyder på ett särartstänk hos killarna. Kalat (2008) menar att denna 
attityd handlar om hur killarna balanserar skolarbete och social status . Jakobsson (2000) noterar i 
sin studie hur framför allt pojkarna i den klass på samhällsvetenskapliga programmet i gymnasiet 
som hon studerat tonar ner sina studiemässiga ambitioner. Ann-Sofie Holm (2008) har studerat 
två niondeklasser i Västsverige. Hennes arbete visar bland annat att pojkarna dominerar 
klassinteraktionen  samt att flickorna i båda klasser har högre betyg än pojkarna . Holms (2008) 
studie visar en del resultat som stämmer med tidigare nämnd forskning. Exempelvis verkar 
pojkarna även här lägga mindre tid på studier än vad flickorna gör och visar upp en mer lättsam 
attityd till skolan än flickorna  och flera av de pojkar som faktiskt lägger tid på studier gör detta i 
smyg så att det inte ska synas, deras skolresultat ska se så ansträngningsfria ut som möjligt . Dock 
finns det vissa invandrarkillar som öppet menar att pluggandet är viktigt för dem och Holm (2008) 
menar att deras skolinriktning vara kopplad till deras marginaliserade position som tillhörande en 
[etnisk] minoritetsgrupp . Dessutom är inte anti-skolkulturen så markerad i Holms (2008) studie 
som i flera av de utländska källorna, istället verkar en öppen anti-skolkultur betraktas som 
omoget. 
 
 

Motivation och inlärning ur genusperspektiv 
Ann-Katrin Jakobsson undersöker kön i förhållande till motivation och inlärning i sin 
doktorsavhandling Motivation och inlärning ur genusperspektiv (Jakobsson, 2000). Hon redogör 
för tidigare forskning kring könsskillnader ifråga om ett antal olika faktorer: 

o hur inlärningsuppgiften värderas, 
o målorientering, 
o akademisk självvärdering, 
o orsakstolkningar av prestationer, 
o inlärningsstrategier. 

Eftersom genomgången av tidigare forskning är omfattande (Wernersson, 2010) vill jag här kort 
sammanfatta det Jakobsson (2000) tar upp. 
 
Vad gäller hur inlärningsuppgiften värderas noterar Jakobsson (2000) att flickor visat större 
intresse för språk och pojkar mer för matematik, samt att kvinnor verkar vara mer intresserade av 
innehåll kopplat till människor medan män är mer intresserade av sakorienterade ämne. 
 
Målorientering innebär vilka syften en elev har då vederbörande engagerar sig i en uppgift 
(Jakobsson, 2000). Lärandemål syftar på individens strävan att öka sin kompetens och här ses 
ansträngning som en viktig förutsättning. Prestationsmål syftar på individens strävan efter att få 
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sin kompetens bekräftad och här handlar det om att lyckas med så liten ansträngning som möjligt 
(Jakobsson, 2000). Av de studier som Jakobsson (2000) gått igenom framträder mönstret att 
flickor oftare än pojkar drivs av lärandemål, medan pojkar oftare än flickor drivs av 
prestationsmål, samtidigt som en studie visar att flickorna uppvisar en kombination av lärandemål 
och prestationsmål, vilket är den mest effektiva målorienteringen. 
 
Vad gäller akademisk självvärdering noterar Jakobsson (2000) att pojkar visar större tilltro till sina 
egna prestationer i ämnen som ses som ”manligt” genuskodade och flickor skattar sig högre i 
”kvinnligt” genuskodade ämnen. Dock skattar flickor och pojkar sina prestationer på lite olika 
grunder, på så vis att flickor verkar se sin skattning som ett löfte som måste hållas, och därför 
tonar ner sin självskattning. 
 
Vad gäller orsakstolkningar av prestationer finner (Jakobsson, 2000) att flickor oftare förklarar sin 
framgång med ansträngning, medan pojkar förklarar sina prestationer med faktorer utanför sin 
kontroll som exempelvis anlag och förmåga. Jakobsson (2000) menar att kombinationen att flickor 
mer drivs av lärandemål (ibland i kombination med prestationsmål) samt att de förklarar sina 
prestationer med ansträngning, sannolikt ger dem en bättre lärandesituation än pojkarna. 
 
Jakobsson (2000) funderar även på om ansträngning kan ses som kvinnligt genusmärkt. Hon för 
ett resonemang, baserat på Valeri Walkerdines (1998) arbete med flickor och matematik, som går 
ut på att förstånd, logik och förnuft är manligt genuskodade egenskaper, medan ansträngning och 
flit är kvinnligt genuskodade egenskaper (Walkerdine 1998). Walkerdine (1998) menar att i 
enlighet med den elev-centrerade pedagogiken som introducerades på 1920-talet , kom den 
ideala eleven att betraktas som aktiv och självständig, något som huvudsakligen förknippades med 
pojkar. Detta har gjort att flickors ofta ordentliga, regelföljande sätt att lära sig patologiseras då 
den strider mot denna elev-centrerade pedagogik, medan pojkar kan betraktas som rationella och 
ideala elever, även då de inte presterar så bra . Här går det återigen att knyta an till Yvonne 
Hirdmans (2003) begrepp manliga normens primat, eftersom just patologiseringen av flickors 
prestationer kontra frånvaron av ifrågasättande av pojkars underprestationer kan ses ett utslag av 
just manliga normens primat, dvs. det som utmärker pojkar/män (dvs. normen) ifrågasätts inte, 
utan man väljer istället att ifrågasätta det som utmärker flickor/kvinnor (dvs. avvikelsen). 
 
Vad gäller inlärningsstrategier finner Jakobsson (2000) att flickor i högre grad än pojkar använder 
sig av både kognitiva inlärningstrategier (exempelvis bearbetning och repetition av kursmaterial) 
och metakognitiva inlärningsstrategier (för att planera och styra inlärningen). Dessutom pekar 
Jakobsson (2000) på tidigare forskning som visar att flickor ser lärande som arbete medan pojkar i 
högre grad betraktar lärande som lek. 
 
Jakobsson (2000) studerar en gymnasieklass med 24 elever som läser det samhällsvetenskapliga 
programmet och undersökningen fokuserar på hur eleverna agerar och tänker inför ett prov i 
psykologi-ämnet. Även hennes undersökning visar att framför allt flickorna är intresserade av att 
lära sig . Dessutom gör flickorna en skillnad mellan att lära sig mycket å ena sidan och få bra 
resultat på prov å andra sidan . Flickorna verkar dessutom använda fler inlärningsstrategier än 
pojkarna  och exempelvis använder skrivande som inlärningsstrategi . Hennes studie visar även att 
bland eleverna med högre betyg skattar sig pojkarna vanligtvis högre än flickorna i skolämnena . 
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Sammantaget antyder Jakobssons (2000) studie att flickor verkar anstränga sig mer, medan pojkar 
i högre grad drivs av att prestera utan att för den skull anstränga sig. 
 
 

Tävlingsinriktning, samarbete och individualisering 
Andra förklaringsmodeller anknyter till exempelvis tävlingsinriktning, men kan fortfarande kan ses 
mot bakgrund av kön, identitet och lärande. Connell (2005) är en av dem som nämner 
tävlingsinriktning som ett exempel på det som utmärker maskulinitetskonstruktioner. Jackson 
(2002a) utgår ifrån den teori om självkänsla och motivation som tagits fram av amerikanen Martin 
Covington (1998) och som innebär att den tävlingsinriktade naturen i skolsystemet leder till att 
några måste misslyckas, vilket i sin tur innebär att många elever motiveras till att undvika 
misslyckanden snarare än att prestera. Enligt Jackson (2002a) finns det fyra strategier för att 
skydda självkänslan (varav de två första kommer från Covington (1998)): 
 förhalning [av skolarbete], 
 att medvetet undvika att anstränga sig och att avvisa skolarbete, 
 att undvika att se ut som om man jobbar och istället försöka uppvisa ansträngningsfria 

prestationer, 
 störande beteende. 

Jackson (2002a) noterar också att rörande kön och självförsvar finns det belägg för att pojkar i 
högre grad än flickor tillgriper försvarsstrategier, vilket stämmer med forskning som antyder att 
pojkar är tävlingsinriktade. 
 
Vissa forskare pekar på en utveckling mot mer grupp- och projektbaserat arbete, vilket kan vara 
mer fördelaktigt för flickor och mindre fördelaktigt för pojkar (Utbildningsdepartementet, 2004a). 
Man kan fundera på om det just är pojkars tävlingsinriktning som kan skapa hinder mot ett grupp- 
och projektbaserat arbete. Denna fundering finner visst stöd i det som Hey, Valerie, Creese, 
Angela, Daniels, Harry, Fielding, Shaun, Leonard, Diana (2001) skriver, nämligen att flickors 
inriktning mot samarbete gör att de bättre stödjer sitt eget och andras lärande. Hey et. al. (2001) 
tillägger att flickors vänskap och samarbetsförmåga är en sällan utforskad inlärningsresurs. Även 
Jakobsson (2000) förhåller sig kritisk till en konkurrensinriktad inlärningsmiljö och menar att den 
kan ge sämre förutsättningar för djupinlärning. 
Phoenix (2004) menar att det föreligger en krock mellan å ena sidan pojkars skapande av 
maskulinitet vilket ofta kräver en avslappnad hållning till skolarbete (som ligger nära den anti-
skolkultur som vissa forskare noterat) och å andra sidan det ansvar som varje individ bär för sin 
egen utbildningsframgång i det moderna (neoliberalistiska) samhället (även noterad av Björnsson 
2005). Individualiseringen av skolvärlden (liksom samhället i stort) noteras även på annat håll 
(Skolverket 2009a). Wernersson (2010) menar att med tanke på forskningsresultat som visar att 
flickor är bättre än pojkar på att organisera sitt skolarbete, så kan den ökade individualiseringen 
påverka könsskillnaderna i skolprestationer. Även Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) 
påtalar att inriktningen mot individuellt arbete kan vara till nackdel för vissa pojkar. 
 

Självförtroende och prestationer 
Diskussionen kring kön, identitet och lärande är speciellt intressant mot bakgrund av en del 
resultat från klassrumsforskningen under tidigare decennier. Under 1970- och 1980-talen 
noterades det att pojkar dominerade i klassrummet på flickornas bekostnad (Wernersson, 1977; 
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Einarsson & Hultman, 1984) samt att flickor blev ängsligare med högre ålder (Wernersson, 1977) 
och fick dåligare självförtroende inför situationen i skolan (Wernersson, 1977). Med anledning av 
forskning på senare tid nyanserar Björnsson (2005) denna bild och menar att det är ett fåtal pojkar 
som dominerar i klassrummet, medan en del pojkar är rätt tysta och flickor blivit mer aktiva, 
samtidigt som en hel del av den uppmärksamhet som riktas mot pojkar är av det negativa slaget, 
exempelvis tillrättavisningar. Dock påtalar även Björnsson (2005) att flickors självtillit är sämre än 
pojkarnas. Även Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) noterar att medan flickor har något 
bättre betyg i naturvetenskapliga ämnen än pojkar, så har de sämre självförtroende i dessa ämnen 
än pojkarna. 
 
Björnsson (2005) har svårt att förstår hur svenska flickor kan ha både dåligt självtillit och samtidigt 
prestera bättre än pojkarna. Ett annat sätt att se på saken är att vända på Björnssons (2005) 
argument och säga att flickors sämre självtillit mycket väl kan samexistera med att de presterar 
bättre än pojkarna; kanske kan det rent av kan vara på det viset att flickors sämre självtillit kan 
driva dem att prestera mer, medan pojkars bättre självtillit kanske gör att de inte anstränger sig 
lika mycket. Denna hypotes tycks finna stöd av ett uttalande som professor Inga Wernersson gör i 
en artikel i Svenska Dagbladet (Asker, 2006): 
 

”Det är snarare arbetssätt och förhållningssätt som förklarar skillnaderna. En 
tänkbar förklaring är att underordningen av flickorna gör att de inte inbillar sig att 
de ska ha något gratis. Flickor har inte samma möjlighet att föreställa sig att de 
inte behöver anstränga sig, säger Inga Wernersson.” 

 
På samma sätt menar Gannerud (2009) att medan flickor ofta bemöts med idéer om att de är 
underordnade och därför måste göra bra ifrån sig för att lyckas på arbetsmarknaden, så får pojkar 
budskap om att de tillhör en överordnad grupp vilket gör att de kan ta det lugnare vad gäller 
skolarbetet. Även Jakobsson (2000) sällar sig till forskarna som gör denna koppling mellan 
könsrelaterade skolprestationer och flickors relativa underordning. Man kan alltså tolka 
Wernerssons uttalande (Asker 2006), men även Ganneruds (2009) och Jakobssons (2000) 
uttalanden mot bakgrund av den manliga normens primat, på så viss att pojkars relativa 
överordning riskerar att göra dem mindre motiverade att anstränga sig, medan flickors relativa 
underordning samtidigt tvingar dem att anstränga sig. 
 
Men självförtroende och prestationer kan också sägas ha koppling till ansvar för prestationer. För 
om man aldrig behöver ta ansvar för sina egna prestationer kanske det är lättare att prestera 
sämre med bibehållet självförtroende. Och hur förklarar vi egentligen kvinnliga och manliga 
prestationer? Detta handlar nästa avsnitt om. 
 
 

Kön och ansvar för prestationer 
Flera källor noterar det som mansforskning (Arbetsmarknadsdepartementet, 1985) tidigare 
påpekat, nämligen att manliga problem läggs utanför individen (utanför männen), medan 
kvinnliga problem läggs på individen själv (kvinnorna själva), samtidigt som manliga framgångar 
tillskrivs männen själva: 

• Skolverket (2006b) noterar att ”När flickor presterade sämre än pojkar såg man detta 
framför allt som en intellektuell brist, medan pojkarnas sämre prestationer främst 
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diskuterades i relation till brister i skolan”. Denna företeelse noteras även av Kimmel 
(2010). 

• Jackson (2002a) noterar att pojkars naturligt antagna förmåga sannolikt inte ifrågasätts på 
allvar och kontrasterar detta mot tidigare diskussioner kring flickors sämre 
skolprestationer som utgick från brister hos flickorna själva. 

• Hey et. al. (2002) noterar även att när flickor presterar bättre än pojkar så ses det som 
resultatet av pojkars avsaknad av motivation, medan när pojkar presterar bättre än flickor 
så ses det som bekräftelse på pojkars naturliga överlägsenhet. 

• Även Cohen (2002) påtalar att pojkars skolframgångar tillskrivits inre förmågor medan 
deras misslyckanden tillskrivits yttre omständigheter (pedagogik, metoder, texter, lärare). 
Cohen (2002) menar (mot bakgrund av pojkars underprestationer sedan slutet av 1600-
talet, se ovan) att begreppet förmåga (eng. potential) är kopplat till manlighet vilket gör 
att det inte nödvändigtvis behöver kopplas till prestation; därför kan pojkars dåliga 
prestation ses som förenligt med deras bibehållna förmåga, medan flickors goda 
prestationer kan läsas som en brist. Här kan man se en koppling till Walkerdines (1998) 
resonemang om förstånd, logik och förnuft som manligt genuskodade egenskaper. Också 
Frosh et. al. (2002) noterar denna assymetri i hur flickors och pojkars skolframgångar 
förklaras. 

 
Dessa noteringar kan även kopplas till det som Jakobsson (2000) skriver om pojkars 
orsakstolkningar av prestationer, där pojkar tillskriver sina prestationer yttre omständigheter, som 
anlag och förmåga. Man kan se denna typ av resonemang som ytterligare ett exempel på manliga 
normens primat (Hirdman, 2003), på så vis att den del av mänskligheten som anses utgöra normen 
inte i samma utsträckning behöver, eller ens ska, ifrågasättas; Framgångar och misslyckanden 
tillskrivs istället yttre omständigheter och på så vis undgår denna grupp av mänskligheten ansvar. 
 
Samtidigt kan den här typen av resonemang kan stå i vägen för ett förändring av "pojkkrisen". För 
om ansvaret för pojkars relativt sämre skolprestationer läggs utanför dem själva, hur eller varför 
ska de då börja ta eget ansvar och anstränga sig för att få bättre skolresultat? Denna tankegång 
finner stöd hos Jackson (2002b) som säger att problematiken med pojkars negativa beteenden i 
skolan har att göra med att pojkar (liksom män) inte setts som könsvarelser utan istället 
betraktats som normen för det mänskliga och därför har deras beteenden ursäktats med 
antaganden om att det är biologiskt förutbestämt; Och Cohen (2002) säger att första steget mot 
att lösa problemet med underpresterande pojkar är att problematisera pojkar och konstruktionen 
av maskuliniteter, istället för att problematisera flickor. 
 
 

Summering: möjliga bidragande orsaker 
Sammanfattningsvis finns det ett antal möjliga bidragande orsaker till pojkars relativt sämre 
skolprestationer: 
 Läs- och skrivförmåga, 
 kognitiva funktionshinder (t.ex. ADHD, dyslexi) och extraresurser, 
 pojkars senare mognad jämfört med flickor, 
 feminisering, 
 särartstänk, 
 kön, identitet, lärande. 
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Av dessa möjliga förklaringar verkar feminisering och särartstänk vara de mest omtvistade, mot 
bakgrund av det material jag läst. Kognitiva funktionshinder kan förklara en del, men kan sannolikt 
inte betraktas som någon heltäckande eller slutgiltig förklaring på pojkars relativt sämre 
skolprestationer. Dessutom får pojkar generellt sett mer extraresurser just för att kompensera för 
exempelvis kognitiva funktionshinder (Myndigheten för skolutveckling, 2005; Giota & Lundborg, 
2007; Skolverket, 2006b; Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010). 
 
Det finns de som menar att pojkars senare mognad kan spela en viss roll. Läsproblem verkar också 
vara uppmärksammat som en delförklaring på pojkars relativt sämre skolprestationer. 
Förklaringar som anknyter till konstruktioner av kön är även de uppmärksammade både i Sverige 
och utlandet (Björnsson, 2005; Skolverket, 2006b) och det finns vissa belägg för att skillnader i 
motivation föreligger mellan könen (Jakobsson, 2000). 
 
Det är dock intressant att notera att medan Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) noterar 
att det inte finns någon samstämmighet kring problemet med pojkars relativt sämre 
skolprestationer, så menar Kimmel (2010) specifikt att man genom att fokusera på genusaspekter, 
mer specifikt mansroller och hur dessa skapas, kan tackla problemet. Detta är något som även får 
stöd av Cohen (2002). 
 
 

Tidigare forskning rörande kunskap om jämställdhet och 
reproduktion av genus 
Svaleryd (2003) menar att ”Jämställdhet är i allra högsta grad en kunskapsfråga”. Frånberg (2010) 
noterar att det ofta hävdas att grunden för ett lyckat förändringsarbete ligger i föreställningen om 
att jämställdhet är ett kunskapsområde, och tillägger att det inte räcker med vardagskunskap om 
kön utan att det behövs mer djupgående och breda kunskaper om könsteori för att kunna jobba 
med jämställdhet. Mot bakgrund av det här skulle man kunna tänka sig att det borde råda ett 
förhållande mellan kunskap om jämställdhetsfrågor och ett ökat stöd för jämställdhet. Dock 
verkar det inte finnas någon sådan forskning (Jalmert, 2011; Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2011). En fråga man kan ställa sig är: hur ska vi förstå begreppet "kunskap" när 
det gäller frågor om genus och jämställdhet? Kanske kan uttrycket från John & von Sabljar (2009) 
ge en viss förklaring: 
 

"Jämställdhet är ett kunskapsområde som till stor del handlar om att bli medveten 
om det omedvetna." 

 
Det handlar alltså inte om kunskap i traditionell bemärkelse, om kunskap som bara kan läggas till 
annan kunskap, utan det rör sig istället om kunskap som gör att man kanske kommer att se på sin 
omvärld på ett annorlunda sätt (Hedlin, 2004). Wetterberg (2002) beskriver de omskrivna (Berge, 
2001; Utbildningsdepartementet, 2004b, Utbildningsdepartementet, 2006) "genusglasögonen" för 
att illustrera det hela: 
 

"Att inhämta kunskap om genusstrukturen i samhället och arbeta med 
jämställdhet är som att sätta på sig nya glasögon. Med denna kunskap ser jag 
samhället på ett annorlunda sätt än tidigare och bemöts därmed på ett annat sätt. 
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Att bära med sig kunskap sägs vara en ganska lätt börda. Men att bära med sig 
kunskapen om genusstrukturerna som påverkar vårt samhälle kan också vara 
tungt. När vi tittar på världen genom våra genusglasögon ser den annorlunda ut än 
tidigare." 

 
Istället för att tala om kunskap kanske man istället bör kalla det för insikt. Något som dessutom 
inkluderar en självinsikt om hur man själv förhåller sig i olika situationer som rör genus och 
jämställdhet. En brist på sådan insikt var något som framkom med stor tydlighet under flera av de 
genuspedagogiska projekten som genomfördes från 1990-talets början och in på 2000-talet och 
som visade att många vuxna (både förskolepersonal och föräldrar) ansåg sig behandla barnen lika, 
oberoende av kön (Månsson, 2000; Svaleryd, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2003). Men 
då personalen filmade sin interaktion med barnen så framkom istället att personalen behandlade 
barnen väldigt olika, baserat på kön (Svaleryd, 2003). Flickorna bemöttes med omfattande verbal 
kommunikation medan pojkarna fick mindre verbal kommunikation och istället beordrades mer, 
samtidigt som pojkarnas behov tillgodosågs mer omgående än flickornas och pojkarna tog upp 
mer utrymme än flickorna (Berge, 2001; Utbildningsdepartementet, 2004b; Wahlström, 2004). 
Personalen i flera genuspedagogiska projekt blev chockade då de såg hur de faktiskt behandlade 
barnen väldigt olika baserat på kön (Berge, 2001; Svaleryd, 2003; Wahlström, 2004). 
Förskolepersonalen i många genuspedagogiska projekt har insett att de måste ändra sina egna 
könsstereotypa synsätt för att kunna åstadkomma förändringar hos barnen som de ansvarade för 
(Berge, 2001; Myndigheten för skolutveckling, 2003; Wahlström, 2004). Det som de 
genuspedagogiska försöken visar i det här avseendet är att för att åstadkomma förändringar så 
måste förändringar i beteende omfatta inte bara barnen utan även de vuxna (Berge, 2001; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003; Wahlström, 2004). 
 
Björnsson (2005) menar att särartstänket sannolikt är ganska vanligt, att många människor anser 
att det inte går att skapa en holistisk människa utan att ”pojkar bör få vara pojkar och flickor bör 
få vara flickor”. Detta särartstänk skulle kunna vara baserat på bristande insikt om exempelvis hur 
mänskligt beteende är beroende av sociala faktorer, en brist på insikt som beskrivs ovan. Detta 
särartstänk skulle i så fall även kunna vara vanligt bland lärare, liksom bland befolkningen i övrigt. I 
en postenkät som genomfördes inom ramen för projektet Förändrade köns-/genusordningar i 
skola och utbildning. Policy, perspektiv och praktik (Wernersson, 2009a) och som besvarades av 
drygt 1700 lärare i förskolan och grundskolan, svarade en mycket stor andel av lärarna att de 
ansåg sig ha en god eller ganska god kompetens i jämställdhetsfrågor, trots att inte tillnärmelsevis 
lika många hade deltagit i kompetensutveckling eller i jämställdhetsprojekt, något som kan tolkas 
som att deras kunskaper inte grundas i genusforskning utan i "sunt förnuft"-kunskaper (Gannerud, 
2009). Dessutom menade en stor grupp lärare, framför allt de som var verksamma inom 
matte/no-ämnen samt estetiska ämnen, att jämställdhet inte berörde just deras undervisning 
(Gannerud, 2009). Denna sistnämnda inställning kan ifrågasättas mot bakgrund av att 
granskningar av läromedel inom många olika ämnen visat på ett ofta androcentriskt perspektiv, 
det vill säga ett perspektiv där det manliga utgör centrum och norm (Skolverket, 2006a; 
Skolinspektionen, 2010; Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b). Åsikten att jämställdhetsfrågor inte 
är särskilt aktuella inom den egna verksamheten kan vara en sorts motståndsstrategi (Gannerud, 
2009). Det påminner dessutom om det som Hedlin (2004) påpekar att forskningen sett hos elever, 
nämligen uppfattningen att bristande jämställdhet är något som rör någon annan än en själv (en 
annan generation eller ett annat land). Detta är något som torde illustrera just en brist på insikt 
enligt beskrivningen ovan. Det som Gannerud (2009) för fram kan tolkas som att lärarna å ena 
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sidan anser sig ha (tillräckligt) god kunskap om jämställdhetsfrågor, samtidigt som denna kunskap 
inte nödvändigtvis är speciellt välgrundad eller korrekt. Även Delegationen för jämställdhet i 
skolan (2010) nämner motstånd mot jämställdhetsarbete och ger exempel på hur det kan visa sig i 
vardagen. Den enkät som Wernersson (2009a) redovisar handlar delvis om variation och struktur i 
uppfattningar om jämställdhet och här svaren visar även att både likhetsstänk (dvs. att könen, 
bortsett från reproduktiva skillnader är i stort sett lika) och särartstänk förekommer bland 
pedagogerna (Wernersson, 2009b). Här kan man skönja visst fog för Björnssons (2005) misstanke 
om att särartstänk förekommer. Enkäten som genomfördes inom ramen för projektet Förändrade 
köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv och praktik (Wernersson 2009a) 
visar på vissa genusrelaterade attityder hos lärare, dock fokuserar den inte specifikt på lärares 
åsikter om könsskillnader i skolprestationer. Jag har inte heller lyckats hitta någon annan studie 
som försöker fånga lärares åsikter om könsskillnader i skolprestationer. 
 
Risken finns att lärare, som saknar insikt om genus- och jämställdhetsrelaterade frågor, riskerar 
att bemöta elever olika beroende på kön och därmed befästa könsstereotyper och reproducera 
bristande jämställdhet. Man kan tänka sig att denna risk är större om lärare antingen saknar 
kunskaper om genus och jämställdhet eller inte anser att detta rör just deras arbete (såsom 
beskrivs av Gannerud (2009). Mac an Ghaill (1998) har som ett huvudargument i sin studie över en 
mellan- och högstadieskola i Storbritannien att skolor deltar aktivt i produktionen av 
maskuliniteter bland manliga lärare och elever. Och i Sverige visar Holms (2008) studie hur vissa 
lärare i årskurs 9 bidrar till könsstereotyper , exempelvis ber en kvinnlig lärare en pojke om hjälp 
när hon har svårt att få igång en TV under lektion  och en manlig idrottslärare uppmuntrar 
aggressivitet på olika sätt och antyder genom sitt tal att aggressivitet är en naturlig del av 
pojkarnas utveckling . Holms (2008) studie visar även tecken på att manliga sysselsättningar och 
relationer uppvärderas samtidigt som det kvinnliga kritiseras, vilket kan ses en 
maskuliniseringsprocess . Denna uppvärdering av manliga sysselsättningar och nedvärdering av 
kvinnliga sysselsättningar går det att anknyta till det manliga normens primat (Hirdman, 2003), 
vilket innebär att män och det som ses som manligt utgör normen för allt mänskligt. För om 
mannen anses som norm är det kanske inte så konstigt om det blir en fokusering på det som ses 
som manligt samtidigt som det sker ett avståndstagande från det som betraktas som kvinnligt. 
 
Men det är inte bara eleverna kan påverkas negativt av könsstereotyper, även kvinnliga lärare kan 
drabbas negativt som en följd av att könsstereotyper reproduceras. Askew & Ross (1988) visar att 
kvinnliga lärare inte är lika naturliga auktoriteter som manliga lärare gentemot manliga elever. 
Och detta är något som även noterats i Sverige. Gannerud (1999) menar att skolans genusregim 
påverkar både lärare och elever och hon visar hur auktoritet associeras med manlighet, vilket kan 
ge manliga lärare en naturlig pondus, inte minst gentemot manliga elever. Gannerud (1999) visar 
också hur kvinnliga lärare istället försöker hitta en ny sorts auktoritet, detta genom att exempelvis 
skapa personliga relationer med eleverna. Att manliga lärare kan ha en naturlig pondus kan 
kanske ofta vara något de tar för givet, på samma sätt som män kan ta sin överordning gentemot 
kvinnor för given (Goode, 1992). Kunskaper om genus och jämställdhet skulle kanske kunna öka 
förståelsen hos både kvinnliga och manliga lärare om hur lärares kön kan påverka deras 
arbetsmässiga förutsättningar, kanske skulle det även kunna ge anledning till att verka för 
förändringar. 
 
Sammanfattningsvis kan man kanske tänka sig att rena bokstudier av genus och jämställdhet kan 
öppna upp för större förståelse kring, och kanske därmed större stöd för, genus och 
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jämställdhetsrelaterade frågor. Men därtill behövs dessutom insikt om förhållanden som rör 
genus och jämställdhet, inklusive självinsikt om egna förhållningssätt och beteendemönster som 
kan ha bäring på det här området. Detta för att kunna ändra på sociala mönster som enligt 
Wernersson (1995) är svåra att komma åt. 
 
 

Metod 
Nedan följer en redovisning av vilka metoder som använts för att uppfylla mitt syfte och besvara 
de frågeställningar jag har. 
 
Insamling av åsikter kan göras antingen med hjälp av enkät och/eller intervju. Med enkät kan man 
ta reda på åsikterna hos fler personer än via exempelvis intervju eller observation. En intervju som 
omfattar mer än 20 personer är stor och kräver mycket arbete (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Jag 
ville försöka få fram åsikterna hos en större grupp lärare (fler än 20 personer), detta för att 
försöka dra några generella slutsatser om just den gruppen lärare. Därför använde jag mig av 
enkät som metod. Jag kallar de personer som jag riktar enkäten till för respondenter. Missivbreven 
(dels för det första utskicket men även för påminnelsen) finns i bilaga 1 respektive 2. Enkäten finns 
i bilaga 3. 
 
Men jag valde även att göra ett antal intervjuer. Intervjuer ger möjlighet till fördjupad kunskap 
(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Exempelvis så kan man i en intervju göra skillnad på sådant som 
informanten säger spontant, av sig själv, och sådant som sägs som svar på en specifik fråga. Detta 
gör att en intervju kan ge mer än en vanlig enkät, där respondenter bara svara på ett visst antal 
givna frågor och besvarar frågorna på föreskrivet sätt. Dock kan det vara svårt att dra några 
generella slutsatser av en renodlad intervjustudie, just eftersom att det är svårt att intervjua ett 
större antal människor (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Jag kallar de personer som jag intervjuar för 
informanter. Intervjuprotokollet finns i bilaga 4. 
 
Förhoppningen var att kunna kombinera möjligheten att dra vissa generella slutsatser med att 
kunna gå på djupet i intervjuer med några få lärare. 
 

Datainsamlingsinstrument 
Det empiriska underlaget för min uppsats bestod av en elektronisk enkät samt intervjuer som 
gjordes ansikte mot ansikte med sex olika lärare. 
 

Enkäten 
Fördelarna med en enkät är att det är ett undersökningsinstrument som kan medföra en relativt 
låg kostnad, att undersökningen kan genomföras på ett relativt stort antal människor och på 
relativt kort tid, respondenterna kan ta tid på sig då de besvarar frågorna, svarsalternativen kan 
(om enkäten är rätt utformad) bli förhållandevis lätta att tolka, och man undviker den så kallade 
intervjuareffekten som innebär att intervjuaren påverkar respondenten (Eilertsson, 2005). Min 
enkät skapades i elektroniskt format, och skickades ut via e-post som en länk till de lärare den 
riktade sig till. För min del var det inte förenat med någon ytterligare kostnad att skapa denna 
enkät, eftersom jag redan har ett konto med leverantören www.surveymonkey.com, som ger 

http://www.surveymonkey.com/�
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registrerade personer och organisationer möjlighet att skapa elektroniska enkäter och är ett av de 
vanligaste instrumenten för att skapa just elektroniska enkäter. E-postmeddelandet till 
respondenterna som innehöll länken till enkäten innehöll även ett missivbrev (se bilaga 1 och 2), 
där syftet med enkäten förklarades och där jag också förklarade att enkäten var helt anonym samt 
informerade respondenterna att de kunde kontakta mig om de hade några frågor. Eilertsson 
(2005) betonar att svarsalternativen i en enkät ska vara uttömmande. Detta är något jag försökt 
eftersträva. Till flera frågor gav jag dessutom respondenterna möjlighet att ge ”Ytterligare 
kommentarer”, detta för att ge dem möjlighet att komplettera de standardiserade svaren. 
 
Till nackdelarna hör att enkätundersökningar ofta ger ett stort bortfall, att antalet frågor i ett 
enkätformulär är begränsat, att respondenterna inte har någon möjlighet att ställa 
kompletterande frågor om något är oklart, att respondenternas identitet inte helt och hållet kan 
säkerställas, att det inte är möjligt att ställa alltför komplicerade frågor eller följdfrågor, samt att 
personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt att delta i undersökningen (Eilertsson, 2005). 
Vad gällde bortfallet, så blev detta faktiskt ganska stort i min enkät, jag kommer under avsnittet 
"Bortfall" att diskutera anledningar till bortfall rent generellt, samt diskutera bortfallet i min enkät 
under avsnittet "Metoddiskussion". Jag gav respondenterna möjligheten att ställa kompletterande 
frågor genom att meddela i missivbrevet att de kunde kontakta mig om de hade några frågor. Vad 
gäller risken med läs- och skrivsvårigheter så borde inte denna vara alltför överhängande i min 
enkät, eftersom den ju riktade sig till gymnasielärare.  
 
Man ska vara försiktig med kunskapsfrågor i en enkät (Eilertsson, 2005). Enkäten innehöll inte 
heller några kunskapsfrågor, utan syftet var istället att ta reda på vad lärarna ansåg vara 
anledningen till könsskillnader i skolprestationer. 
 
För att få så många svar på enkäten som möjligt är det viktigt att se till att utskicket inte krockar 
med kända aktiviteter, exempelvis december då många människor är upptagna med att förbereda 
inför julen (Eilertsson, 2005). För skolans del kan även lov, exempelvis sommarlov, ses som 
olämpliga perioder för utskick av enkäter. Jag skickade ut min enkät veckan efter att skolorna i 
Skåne och Stockholmsområdet hade haft sportlov. 
 

Intervjuerna 
Intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte med tre kvinnliga och tre manlig lärare. Jag kontaktade 
lärare vid några olika gymnasieskolor och frågar om jag kan få intervjua dem för min 
kandidatuppsats. Jag förklarade att uppsatsen handlar om könsskillnader i skolprestationer och 
förklarade även att intervjun var anonym. Jag frågade även om jag fick lov att spela in intervjun 
vilket gick bra vid samtliga intervjuer. Genom att spela in intervjuerna behöver man inte ägna 
stora delar av min kraft på att anteckna under själva intervjuerna (Ryen, 2004), någonting jag 
upplevde underlättade mycket under intervjuerna. Jag gav även respondenterna min 
kontaktinformation om de vill kontakta mig efter intervjun för frågor eller synpunkter. 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga jag hade ställt upp ett antal huvudfrågor men 
bestämde den exakta formuleringen och ordningsföljden först i under intervjun ifråga (Ryen, 
2004). 
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Ryen (2004) menar att informantens tillit till intervjuaren är ett centralt begrepp, detta för att få 
möjlighet att ta del av informantens uppfattning. Gannerud (1999) är inne på samma spår när hon 
talar om forskarens behov av att informanterna ställer upp på intervjun och hur detta kan leda till 
att forskaren omedvetet kan välja att undvika att gå in på saker som kan verka känsliga och 
konfliktskapande och hon tillägger att hennes egen undersökning ibland påverkades av detta. Jag 
noterade i samband med mitt analysarbete att vissa av mina informanters frågor föranledde 
ytterligare fördjupning och insåg att mitt arbete också påverkats på detta sätt. 
 
 

Urval 

Enkäten 
Jag skickade ut enkäten till 1000 lärare (500 kvinnliga och 500 manliga lärare) vid 12 skolor. 
 
Jag hade först kontaktat Lärarnas riksförbund för att be dem att skicka ut enkäten till samtliga sina 
medlemmar. Men tyvärr kunde de inte bistå med detta, och av integritetsskäl kunde de inte 
lämna ut sina medlemmars e-postadresser till mig så att jag kunde skicka ut enkäten. Men en 
sökning på Internet antydde att många lärares e-postadresser finns tillgängliga via Internet och då 
bestämde jag mig istället för att skicka ut enkäten direkt till lärarnas skolrelaterade e-
postadresser. Mitt urval i det här läget var dock begränsat av att jag inte inkluderade 
skolor/kommuner som inte redovisade lärarnas e-postadresser eller skolor där jag inte kunde 
särskilja lärarna från andra yrkesgrupper (studie- och yrkesvägledare, skol- eller elevassistenter). 
 
När jag tagit fram sökvägarna till lärarnas e-postadresser vid ett antal skolor insåg jag att jag inte 
skulle kunna skicka uppsatsen till samtliga kommunala gymnasieskolor i Sverige. Då valde jag 
istället att koncentrera mig på några skolor i Skåne och Stockholm för vilka jag redan hade hittat 
sökvägen till lärarnas e-postadresser. De skolor jag valde hade tydliga listning av lärarnas e-
postadresser och hade omkring 100 lärare per skola. När jag listat e-postadresser till 500 kvinnliga 
och 500 manliga lärare bestämde jag mig för att jag hade tillräckligt med möjliga respondenter 
och satte då punkt. 
 

Intervjuerna 
Jag intervjuade 3 manliga och 3 kvinnliga lärare vid två olika gymnasieskolor i 
Storstockholmsområdet. Urvalet här baserades på att jag skulle kunna komma till skolan för att 
utföra intervjuerna, vilket gjorde att geografin (Storstockholm) begränsade urvalet. Urvalet 
påverkades även av att just dessa lärare var villiga att låta sig intervjuas. För att få intervjuer med 
tre kvinnliga och tre manliga lärare var jag tvungen att tillfråga drygt trettio lärare om de ville låta 
sig intervjuas. 
 

Bortfall 
Av de 1000 lärare som mottog enkäten, besvarade endast 285 av dessa enkäten, något som får 
ses som ett stort bortfall. Byström (1998) menar att det är omöjligt att uttala sig generellt om hur 
stort ett bortfall får vara. Dahmström (2005) talar om tre olika kategorier av bortfall: 

1. respondenterna är inte anträffbara, 
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2. respondenterna vägrar att delta i undersökningen, 
3. respondenterna inte deltar i undersökningen av någon annan anledning. 

 
I fallet med enkäten kan man tänka sig att den första kategorin exempelvis kunde vara aktuell på 
så vis att en del lärare kanske varit lediga eller tjänstlediga under tiden enkäten kördes, detta utan 
att information ledighet varit tillgänglig via skolans webbsida så att jag kunde utesluta dem ur 
enkäten. Denna kategori kan även ha varit aktuell på så vis att en del lärare kan ha ansett att de 
inte hade tid att besvara enkäten. Detta stämmer i så fall med mina erfarenheter av att ordna 
intervjuer för uppsatsen; När jag tillfrågade olika lärare om de ville delta i en intervju för min 
kandidatuppsats var det flera lärare som inte ansåg sig ha tid. 
 
Den andra kateogorin som Dahmström (2005) nämner kunde varit aktuell på så vis att en del 
lärare kanske ansett att undersökningen (eftersom den rör genusrelaterade frågor) inte rörde 
dem, detta i enlighet med resultatet från undersökningen som Wernersson (2009a) presenterar 
och som visar att en stor grupp lärare menade att jämställdhet inte berörde just deras 
undervisning (Gannerud, 2009). Denna kategori kan även ha varit aktuell på så vis att en del lärare 
kan ha ansett att frågor kring genus och kön är känsliga frågor som de därför inte vill besvara. 
Hedlin (2004) påpekar att "frågor som rör genus och jämställdhet är känsliga" och att frågor av 
detta slag kan väcka motstånd och i vissa fall även ilska. Detta kan ha haft bäring på dels 
möjligheten att få tag på informanter till intervjun, men även på det totala bortfallet i enkäten. 
Dahmström (2005) talar om frågor som rör känsliga ämnen och påtalar här att 
anonymitetsskyddet är viktigt för att säkerställa respondenters/informanters deltagande. Men 
trots att jag meddelat att deltagande i intervju respektive enkät var helt anonymt så kan en del 
lärare ha uppfattat att ämnet var känsligt och att de därför inte ville delta.  
 
Det kan vara svårt att särskilja de två första kategorierna i undersökningar. Personer som i själva 
verket vägrar att delta i undersökningen (exempelvis för att de anser att ämnet för 
undersökningen är känsligt) kan meddela att de inte har tid för att delta. Att tala om tidsbrist 
kanske kan upplevas som mer legitimt än att bara säga att man inte vill delta. 
 
Den tredje och sista kategorin som Dahmström (2005) nämner är att respondenterna inte deltar 
av andra anledningar. Exempelvis nämner Dahmström (2005) att begränsad datorvana kan vara en 
anledning till bortfall vid webbenkäter. Man skulle kunna tänka sig att en del lärare, exempelvis 
äldre lärare som inte vuxit upp med datorer och kanske inte använder datorer till dagligdags, kan 
ha valt att inte delta i undersökningen. Som ett exempel på hur datorvana kan påverka 
svarsfrekvensen så nämner Dahmström (2005) en webbenkät där endast 40 procent besvarade 
enkäten elektroniskt, medan den totala svarsfrekvensen var 90 procent. Denna kategori av bortfall 
kan också handla om att respondenterna inte fick någon ersättning för sitt deltagande. 
Dahmström (2005) nämner presenter som ett sätt att förebygga bortfall. 
 

Enkäten 
Vad gäller enkäten fanns det alltså två potentiella risker för bortfall: dels att enkäten anknöt till 
genus och jämställdhet, dels att det var en webbaserad enkät. Med tanke på detta kan det tyckas 
underligt att ändå välja webbaserad enkät istället för att dela ut enkäten personligen, alternativt 
skicka ut en postenkät. Postenkät övervägde jag inte, detta på grund av kostnaden. Jag övervägde 
att dela ut enkäten på en skola, men beräknade att även på en skola med drygt 100 lärare där jag 
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kanske skulle kunna få tag på 50 kvinnliga och 50 manliga lärare så skulle det bli ett visst bortfall, 
vilket sannolikt skulle generera färre svar än vid en webbaserad enkät. 
 
I de fall inte alla frågor i en enkät besvaras kan det bli bortfall på enstaka frågor, så kallat internt 
bortfall (Eilertsson, 2005). Därför gjorde jag (via en inställning) det nödvändigt för respondenterna 
att besvara samtliga frågor i enkäten. Till skillnad från intervjun fanns det dock inte samma 
möjlighet att säkerställa en jämn fördelning i deltagande mellan kvinnor och män. Detta eftersom 
det inte går att styra huruvida lärarna som får enkäten kommer att besvara den. 
 

Intervjuerna 
För intervjuerna kunde jag säkerställa att en jämn könsfördelning bland informanterna. Eftersom 
ämnet för intervjuerna rörde just genus och jämställdhet så var det viktigt att säkerställa att lika 
många kvinnor och män kom till tals. Detta eftersom kvinnor och män har olika erfarenheter i 
tillvaron (Hedlin 2004) och därför kan ha olika uppfattningar om samma sak. 
 
 

Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det som avses att mätas (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009). 
 
Reliabilitet innebär att man får samma resultat vid upprepade mätningar (Watt Boolsen, 2007), 
det vill säga att de resultat som erhålls är pålitliga. Vad gäller försök att få fram människors syn på 
genusrelaterade frågor är det kanske möjligt att få samma resultat inom ett kortare tidsspann. 
Men synen på genusrelaterade frågor har ändrat sig över tiden och det är inte nödvändigt att ett 
upprepat försök av den typen jag gör i denna uppsats nödvändigtvis skulle generera samma 
resultat om exempelvis tio år. Synen på genusrelaterade frågor kan då ha ändrat sig, precis som 
den ändrat sig jämfört med för tio eller tjugo år sedan. 
 

Enkäten 
Ett sätt att försöka få svar på om en viss fråga i en enkät verkligen mäter det som den avser att 
mäta (det vill säga att säkerställa validiteten), är att genomföra en pilotstudie (Eilertsson, 2005). 
Detta för att då kunna få återkoppling från respondenter och på så sätt kunna modifiera sin enkät 
om detta skulle behövas. Även Dahmström (2005) pekar på vikten av att testa ett enkätformulär 
och tillägger att det testgruppen helst ska tillhöra den målgrupp som undersökningen riktar sig till. 
Jag gjorde ett pilotutskick för min enkät (som pågick en vecka) till två olika skolor, där 12 av de 69 
kontaktade personerna besvarade enkäten. I missivbrevet i både det ursprungliga e-
postmeddelandet samt i påminnelsen (se bilaga 1 och 2), bad jag respondenterna återkomma om 
de hade frågor eller synpunkter. Dock fick jag inga synpunkter från respondenterna. 
 

Intervjuerna 
Reliabilitet vid intervjuer kan göras genom att man spelar in intervjun på band (Ryen, 2004). Före 
intervjun frågade jag informanterna om jag fick spela in intervjuerna och fick i samtliga fall 
klartecken från informanterna. Att jag hade intervjuerna inspelade gjorde att jag i lugn och ro 
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kunde koncentrera mig på intervjun när den pågick och vid analysarbetet kunde säkerställa exakt 
vad som sagts och att det faktiskt sagts. 
 
Eftersom tillit är viktigt för att få ta del av informanternas uppfattning (Ryen, 2004) så kanske 
intervjuarens förmåga att skapa en känsla av tillit hos informanten kan påverka reliabiliteten. Jag 
upplevde själv att mina informanter kände en tillit i intervjusituationen, att de kunde uttrycka sig 
fritt och inte upplevde sig tvungna att säga vissa saker eller uttrycka sig på ett visst sätt för att 
göra mig till lags. 
 

Etiska överväganden 
Jag informerade både respondenter (enkäten) och informanter (intervjuerna) om att materialet 
skulle användas i en kandidatuppsats i pedagogik vid Umeå universitet. Jag meddelade även att 
jag skulle hantera informationen konfidentiellt, att deras identitet inte skulle röjas då de 
medverkade. Bara de lärare som samtyckte till deltagande i enkät respektive intervju kom att 
besvara enkäten respektive delta i intervjun. Både respondenterna (enkäten) och informanterna 
(intervjun) fick dessutom mina kontaktuppgifter om de senare skulle välja att vilja kontakta mig 
för att ställa frågor. Härnäst går jag in på specifika etiska överväganden för enkäten respektive 
intervjuerna. 
 

Enkäten 
Enkäter via surveymonkey kan man skicka ut på två sätt: 
 antingen utskick till enskilda e-postadresser (varje svar kopplas då till den dators IP-adress 

där enkäten besvarats), eller 
 utskick av länk till själva enkäten (ingen koppling görs mellan enkätsvar och IP-adress). 

Vid den senare typen av utskick förblir alltså enkäten, rent tekniskt, anonym. Personer som deltar 
i en undersökning ska erbjudas största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 1990). Av 
integritetsskäl har jag alltså valt denna typ av utskick. Dock medför denna anonymitet att det inte 
går att spåra vem som besvarat enkäten respektive inte besvarat enkäten. Om man väljer att 
skicka ut en påminnelse till respondenterna medför alltså anonymiteten att man måste skicka ut 
denna påminnelse till samtliga respondenter. Jag skickade ut en påminnelse till samtliga mina 
respondenter efter en vecka, men bad samtidigt de respondenter som redan besvarat enkäten att 
bortse från påminnelsen. 
 
Vad gäller bakgrundsfrågorna gäller det även att inte göra svarsalternativen så snäva att det 
genom dessa svar (eller en kombination av svar på olika bakgrundsfrågor) går att utröna vilka 
individer som besvarat enkäten, exempelvis genom att be respondenter ange exakt ålder 
(Eilertsson, 2005). Istället valde jag, precis som Eilertsson, 2005) påpekar, att ange svarsalternativ i 
form av åldersspann (t.ex. 20–24, 25–29, 30–34 osv.). 
 
Eftersom länken till enkäten skickas ut per e-post kan ett enda e-postmeddelande räcka för att nå 
ut till flera (eller rent av alla) respondenter. För att erbjuda respondenterna största möjliga 
konfidentialitet valde jag här att använda mig av så kallad blind kopia, vilket innebar att varje 
mottagare bara kunde se avsändaren och att de själva mottagit e-postmeddelandet. Att andra 
mottagit samma e-postmeddelande som man själv framgår alltså inte vid blind kopia. 
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Intervjuerna 
Informanterna fick möjlighet att välja var och när vi skulle träffas för att genomföra intervjun. Jag 
hade gjort en test-intervju med en kompis som arbetar som lärare och kunde därför ge en 
uppskattning på hur lång intervjun kunde bli. Dock bestämdes längden på varje intervju av 
respektive informant och hur mycket de hade att säga. 
 
Intervjumaterialet presenteras med identifikation i form av numrering. Detta är visserligen 
riskabelt ur ett etiskt perspektiv och Gannerud (1999) valde i sin doktorsavhandling att inte 
presentera citat med identifikation eftersom det fanns risk för att informanternas identitet skulle 
röjas genom att de gick in personliga förhållanden. Dock har jag valt att presentera mina 
informanter på ett så generellt plan att det inte torde gå att identifiera dessa på basis av mitt 
material. Identifikationen fyller dessutom ett syfte, nämligen att försöka visa på samband mellan 
olika uttalanden som en och samma lärare gör i olika sammanhang. 
 

Resultat och analys 
Eftersom enkätresultaten och intervjuresultaten inte är helt homogena i sin utformning så väljer 
jag att redovisa dem var för sig. 
 
För både enkäten respektive intervjuerna gäller att resultat och analys redovisas tillsammans. 
Anledningen till detta är dels att ett isärhållande av resultat och analys riskerar att förvirra mer än 
förtydliga, samt att det sannolikt ytterligare skulle öka uppsatsens omfång. 
 

Enkäten 
Jag har analyserat svaren på frågor 1–8 och dessutom gjort korstabeller mot kön respektive ålder 
och redovisar dessa där tydliga mönster dykt upp. (Korstabell är en tabell där man tittar på 
sambandet mellan två variabler, detta genom att ställa upp den ena variabeln på rader och den 
andra variabeln i kolumner.) I de fall där inte tydliga mönster utkristalliserat sig så kommer jag 
dock inte redovisa resultat för kön respektive ålder. För frågor 1, 2 samt 4–6 gavs även möjlighet 
för respondenterna att skriva in ytterligare kommentarer och i ett fall redovisas även dessa. 
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Redovisning av resultat 

 
Figur 1. 
Antalet respondenter är relativt jämnt fördelat på kön: 48,8 procent av de som besvarat är 
kvinnor och 51,2 procent är män (Figur 1). 

Könsskillnader i skolprestationer 

 
Figur 2. Fråga 1 
 
På frågan om de ansåg att det föreligger någon skillnad i skolprestationer mellan könen, svarade 
53,3 procent jakande medan 28,1 procent svarade nekande och 18,6 procent var osäkra (Figur 2). 
Att bara drygt hälften svarar jakande på frågan ligger inte helt i linje med den statistik som finns 
kring könsskillnader i skolprestationer. Det var något fler män (84 personer) jämfört med kvinnor 
(68 personer) som svarade jakande på frågan. 
 



 Sidan 33 

 
Figur 3. Fråga 2 
 
Nästa fråga handlade om på vilket sätt det eventuellt skilde sig i skolprestation mellan könen. 
Svarsfördelningen är mycket jämn mellan tre av svarsalternativen: 34,7 procent menade att flickor 
presterar generellt bättre än pojkar, 35,1 procent menade att flickor och pojkar presterar lika bra i 
olika ämnen i skolan, 29,8 procent menade att flickor presterar bättre i vissa ämnen, medan 
pojkar presterar bättre i andra ämnen och endast en person, eller 0,4 procent, anser att pojkar 
presterar generellt sätt bättre än flickor (Figur 3). Precis som för föregående fråga så är det något 
fler män (58 personer) än kvinnor (41 personer) som anser att flickor presterar generellt bättre än 
pojkar. Bland de som helt instämmer med påståendet att flickor och pojkar presterar lika bra i 
olika ämnen i skolan (100 personer) utgörs mer än en fjärdedel (26 personer) av åldersgruppen 
36–40. Mot bakgrund av den statistik som framkommit, både genom Skolverkets (2006b) statistik 
och resultatet från PISA-undersökningen 2009 (Skolverket, 2010b) så är det tveksamt om detta 
resultat ligger i linje med forskningen. Dock stämmer resultaten med det som framkom vid 
intervjuerna, på så vis att vissa lärare inte anser att flickor presterar bättre än pojkar. Det kan 
finnas olika förklaringar på de här resultaten; Antingen så varierar prestationerna och en del av de 
lärare som deltagit i undersökningen har verkligen elever som presterar jämnt, oavsett kön. Man 
kan även tänka sig att en del lärare upplever det som diskriminerande mot pojkar att påstå att 
dessa presterar sämre än flickor. Det skulle i så fall stämma med det som Walkerdine (1998) 
påtalat, nämligen att förstånd, logik och förnuft är manligt genuskodade egenskaper. 
 



 Sidan 34 

Förklaringar på könsskillnader i skolprestationer 

 
Figur 4. Fråga 3, påstående 1 
 
Det första påståendet handlar om att flickor har bättre läs- och skrivförmåga än pojkar och här 
instämmer 41,8 procent av respondenterna delvis, 28,1 procent var tveksamma (eller visste ej) 
och bara 10,5 procent instämde helt (Figur 4). Detta resultat kan tyckas anmärkningsvärt mot 
bakgrund av exempelvis PISA 2009-studien som visade att flickor har bättre läsförmåga än 
pojkarna (Skolverket, 2010b). 
 

 
Figur 5. Fråga 3, påstående 2 
 
Ungefär en tredjedel, eller 35,4 procent, av respondenterna instämde delvis med påståendet att 
pojkar oftare än flickor är drabbade av exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi [alltså 
kognitiva funktionshinder], medan 10,9 procent instämde helt och så många som 33,3 procent var 
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tveksamma (eller visste ej) (Figur 5). Här har det skett en förändring över tid: medan det länge 
påtalats att pojkar oftare än flickor får olika former av diagnoser på kognitiva funktionshinder 
(Skolverket, 2006b) så har det på senare år noterats från flera håll att pojkar externaliserar sina 
symptom oftare än flickor (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010; Ingvar, 2010), medan 
andra källor direkt påtalar att flickor förbises eller får fel diagnos för vissa kognitiva 
funktionshinder (Kopp, 2010). De 33,3 procent som är tveksamma (eller visste ej), tillsammans 
med de 9,5 procent respektive 10,9 procent som delvis respektive helt tar avstånd från 
påståendet kan tänkas se symptom på kognitiva funktionshinder lika ofta hos flickor som hos 
pojkar, på samma sätt som SBU (2005) noterat att föräldrar upptäcker symptom på ADHD i lika 
hög grad hos flickor och pojkar. 
 

 
Figur 6. Fråga 3, påstående 3 
 
Med påståendet att pojkar inte får leva ut sina vilda sidor i tillräckligt hög grad instämde 
2,1 procent helt medan 19,3 procent instämde delvis, 40,4 procent var tveksamma (eller visste ej), 
15,2 procent tog delvis avstånd och 23,2 procent tog helt avstånd (Figur 6). Det här påståendet 
utgår från ett särartstänk, där pojkar ses som naturligt mer vilda och utlevande än tjejer. Det är ett 
påstående som hänger samman med personer som Robert Bly, Steve Biddulph och exempelvis 
den myto-poetiska rörelsen och i den pedagogiska litteraturen närmast kan sägas företrädas av 
Michael Gurian (2003, 2005). Dock kritiseras denna typ av särartstänk starkt av flera forskare, 
exempelvis Mills & Lingard (1997), Foster et. al. (2001), Mills (2001), Kimmel (2010), Martino & 
Meyenn (2001a), Epstein et. al. (2002a). Att nästan en femtedel delvis instämmer med påståendet 
och två femtedelar uttrycker tveksamhet (eller inte vet) kan tyda på att det finns ett visst mått av 
särartstänk bland dessa lärare. Det går att urskilja vissa könsmässiga skillnader i svaren: män tycks 
mer benägna att instämma helt (4 personer) eller delvis (39 personer) jämfört med kvinnor (2 
personer respektive 16 personer), medan fler kvinnor tar avstånd antingen delvis (24 personer) 
eller helt (39 personer) jämfört med män (19 respektive 27 personer). Av de som helt tar avstånd 
från påståendet är nästan en tredjedel (21 personer av 66) åldersgruppen 36–40. Av de som 
instämmer helt med påståendet finns respondenter i dels bland de som är 25 eller yngre, dels 
bland personer mellan 46 och 65 år, dock ingen i åldern 26–45. En möjlig förklaring kan vara att 
den diskussion som förts kring genus och jämställdhet inom pedagogiken sedan 1970-talet gjort 
avtryck på de lärare som själva gått i skolan från omkring mitten av 1970-talet och framåt. 
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Figur 7. Fråga 3, påstående 4 
 
Nästan hälften av respondenterna, eller 48,1 procent, instämmer delvis med påståendet att 
pojkar mognar senare än flickor, medan 35,8 procent instämmer helt (Figur 7). Detta stämmer 
med resultatet från intervjuerna, där fyra lärare av sex spontant berör att killar mognar senare än 
tjejer. Men som tidigare nämnts så är det alltså riskabelt att tillgripa mognad, en mer biologiskt än 
social betingad förklaringsmodell, eftersom biologiska orsaker ses som mindre föränderliga än 
sociala orsaker (Wernersson, 1995). 
 

 
Figur 8. Fråga 3, påstående 5 
 
Det femte påståendet var att pojkar lägger ansvar för sina misslyckanden utanför sig själva, 
medan flickor tar ansvar för sina egna misslyckanden. Med detta påstående instämde 42,1 
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procent delvis och 8,8 procent helt, medan 28,1 procent var tveksamma (eller visste ej) (Figur 8). 
För detta påstående finns det stöd i den forskning som jag tagit del av (se exempelvis Skolverket, 
2006b Hey et. al., 2002, Cohen, 2002). 
 

 
Figur 9. Fråga 3, påstående 6 
 
Nästa påstående var att flickor anstränger sig mer än pojkar. För detta påstående finns det stöd i 
den forskning jag tagit del av (se exempelvis Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010). Stöd 
för detta påstående kan även sägas komma från Skolverkets (2006b) statistik över läxläsning bland 
elever, enligt vilken flickor lägger mer tid på läxläsning än pojkar. Här instämde 44,6 procent delvis 
och 20,7 procent instämde helt, medan 17,9 procent var tveksamma (eller visste ej) (Figur 9). 
 

 
Figur 10. Fråga 3, påstående 7 
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Ett liknande resultat blev det för nästföljande påstående som var att flickor är mer 
studiemotiverade än pojkar. Med detta påstående instämde 44,9 procent delvis och 14 procent 
helt, medan 20 procent var tveksamma (eller visste ej) (Figur 10). Här visar bland annat 
Skolverkets (2010a) studie kring attityder till skolan bland elever (och lärare) att en av tre flickor, 
men bara en av fem pojkar, att skolarbetet engagerar dem. 
 

 
Figur 11. Fråga 3, påstående 8 
 
Det åttonde påstående var att skolan ställer allt högre krav på att individen ansvarar för sina 
egna skolprestationer, vilket gynnar flickor mer än pojkar. Med detta instämde 38,2 procent 
delvis och 11,6 procent helt, medan 26,7 procent var tveksamma (eller visste ej) (Figur 11). 
Krocken mellan individualiseringen i samhället och skapandet av maskulinitet påtalas av Phoenix 
(2004) och även Wernersson (2010) menar den ökade individualiseringen kan påverka 
könsskillnaderna i skolprestationer. 
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Figur 12. Fråga 3, påstående 9 
 
Påståendet att utbildning är alltmer grupp- och projektbaserat, vilket gynnar flickor mer än 
pojkar var det 39,6 procent som ställde sig tveksamma till (eller inte visste); Mellan kategorierna 
instämmer delvis (17,9 procent), tar delvis avstånd (20 procent) och tar helt avstånd (15,8 
procent) var siffrorna mer jämna, medan endast 6,7 procent instämde helt i påståendet (Figur 
12). Att en person inte instämmer i påståendet kan dock innebära antingen att personen antingen 
inte anser att utbildning är mer grupp- och projektbaserat, alternativt att personen inte anser att 
grupp- och projektbaserad utbildning gynnar flickor mer än pojkar. Detta påstående anknyter till 
kritiken mot tävlingsinriktade naturen i skolvärlden som framför allt Covington (1998) framfört. 
 

 
Figur 13. Fråga 3, påstående 10 
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Det påstående som flest respondenter tog helt avstånd från var att flickor är mer naturligt 
begåvade än pojkar, hela 67,7 procent tog helt avstånd från påståendet, medan 12,3 procent tog 
delvis avstånd och 19,3 procent var tveksamma (eller inte visste); Dock var det 0,4 procent (eller 
en person) som delvis instämde med påståendet respektive 0,4 procent (eller en person) som helt 
instämde med påståendet (Figur 13). Intressant nog var båda dessa respondenter män, den ena 
41–45 år och den andra 61–65 år. Av de som helt tog avstånd från påståendet (193 personer) 
tillhörde en femtedel (40 personer) åldersgruppen 36–40. Det finns ingen i den forskning jag tagit 
del av som stödjer detta påstående så det stora avståndstagande från påståendet kan ses som 
helt i linje med den forskning som jag läst. 
 

 
Figur 14. Fråga 3, påstående 11 
 
Det elfte påståendet var att skolan är feminiserad (dvs. den domineras av kvinnor, exempelvis 
kvinnliga lärare). Hela 32,3 procent instämde delvis med detta påstående, 9,5 procent instämde 
helt och 24,6 procent var tveksamma (eller visste ej) (Figur 14). Av de som tog helt avstånd från 
påståendet (54 personer) tillhörde nästan en tredjedel (17 personer) åldersgruppen 36–40. Att 
skolan skulle vara kvinnodominerad, exempelvis vad gäller lärare, motsägs av Skolverket (2007) 
som menar att det är en jämn könsfördelning bland gymnasielärare och att tekniska ämnen, 
matematik och idrott har en överrepresentation av manliga lärare. Att en övervikt av kvinnliga 
lärare skulle vara negativt för elevernas motsägs av Carrington et. al. (2005). Och både 
Wernersson & Lander (1979) och Reed (2010) menar att fler manliga pedagoger inte 
nödvändigtvis leder till en mer jämlik skolmiljö. 
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Figur 15. Fråga 3, påstående 12 
 
Nästa påstående handlade om att flickor får positiv särbehandling i samband med betygsättning. 
Här tog 40,4 procent helt avstånd från påståendet, medan 18,6 procent delvis tog avstånd och 
27,7 procent var tveksamma (eller inte visste) (Figur 15). Dock är det fem gånger så många män 
(31 personer) än kvinnor (6 personer) som delvis instämde, 2 män och inga kvinnor som helt 
instämde och fler kvinnor (70 personer) än män (44 personer) som helt tog avstånd från 
påståendet. Av de som tog helt avstånd från påståendet (114 personer) tillhörde nästan en 
fjärdedel (28 personer) åldersgruppen 36–40. Visserligen visar statistiken att flickor får bättre 
betyg än pojkar, det finns ingen forskning som jag tagit del av som stödjer att flickor skulle vara 
positivt särbehandlade i samband med betygsättning. Mot bakgrund av detta så kan det tyckas 
anmärkningsvärt att 0,7 procent instämmer helt och så många som 13 procent instämmer delvis 
med påståendet. 
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Figur 16. Fråga 3, påstående 13 
 
Det näst sista påståendet var att flickor får positiv särbehandling i undervisningen, t.ex. mer 
uppmärksamhet från lärarna. Här tog 43,9 procent helt avstånd från påståendet, medan 
24,2 procent delvis tog avstånd och 25,3 procent var tveksamma (eller inte visste) (Figur 16). 
Dock är det tre gånger så många män (13 personer) än kvinnor (4 personer) som delvis instämde, 
2 män och inga kvinnor som helt instämde och fler kvinnor (79 personer) än män (46 personer) 
som helt tog avstånd från påståendet. Av de som tog helt avstånd från påståendet (125 personer) 
tillhörde drygt en femtedel (28 personer) åldersgruppen 36–40. Återigen är det ingen forskning 
jag tagit del av som stödjer påståendet och mot bakgrund av detta kan det tyckas 
anmärkningsvärt att 0,7 procent instämmer helt och 6 procent instämmer delvis med påståendet. 
 

 
Figur 17. Fråga 3, påstående 14 
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Det sista påståendet var att läromedel är mer anpassade för flickor än pojkar. Här tog 40,4 
procent helt avstånd från påståendet, medan 15,1 procent delvis tog avstånd och 37,2 procent var 
tveksamma (eller inte visste) (Figur 17). Av de som helt tog avstånd från påståendet (115 
personer) var det mer än en femtedel (27 personer) som tillhörde åldersgruppen 36–40. Inte 
heller detta påstående stämmer mot forskning som visar att skollitteraturen istället domineras av 
män (Gannerud, 1999; Skolverket, 2006a; Skolinspektionen, 2010; Ohlander, 2010a; Ohlander, 
2010b). Mot bakgrund av detta kan det tyckas anmärkningsvärt att 7,4 procent delvis instämmer 
med påståendet, medan 37,2 procent av respondenterna var tveksamma (eller inte visste). Dock 
var det inte någon respondent som helt instämde med påståendet. Jag kommer att diskutera just 
detta påstående senare i uppsatsen (se avsnitt Metoddiskussion nedan). Det finns inget stöd i den 
forskning jag tagit del av för att läromedel skulle vara mer anpassade för flickor än för pojkar, 
varken genom överrepresentation eller på något annat sätt. 
 
Ett mönster som utkristalliserar sig är att åldersgruppen 36–40: 

• utgör mer än en fjärdedel av de som anser att flickor och pojkar presterar lika bra i olika 
ämnen i skolan, 

• utgör nästan en tredjedel av de som helt tar avstånd från påståendet att pojkar inte får 
leva ut sina vilda sidor i tillräckligt hög grad, 

• utgör en femtedel de som helt tar avstånd från påståendet att flickor är mer naturligt 
begåvade än pojkar, 

• utgör nästan en tredjedel av de som tar helt avstånd från påståendet att skolan är 
feminiserad (dvs. den domineras av exempelvis kvinnliga lärare), 

• utgör nästan en fjärdel av de som helt tar avstånd från påståendet att flickor får positiv 
särbehandling i samband med betygsättning, 

• utgör en dryg femtedel av de personer som tar helt avstånd från påståendet att flickor får 
positiv särbehandling i undervisningen, t.ex. mer uppmärksamhet från lärarna, 

• utgör mer än en femtedel av de personer som helt tar avstånd från påståendet att 
läromedel är mer anpassade för flickor än pojkar. 

Alla dessa svarsresultat tyder på att åldersgruppen 36–40 i hög grad dels tar avstånd från olika 
former av särartstänk och i linje med forskningen inte betraktar flickor som positivt 
särbehandlade, men även att de (trots den forskning som finns) anser att flickor och pojkar gör 
lika bra ifrån sig i skolan. Denna åldersgrupp är alltså född mellan 1971 och 1975. Man skulle 
kunna tänka sig att en möjlig förklaring till detta utpräglade likhetstänk (det vill säga att kvinnor 
och män är lika, bortsett från reproduktiva skillnader) är att de själva gått i skolan under en period 
som genomsyrades av en könsrollsdebatt och då grundskolan sågs som ett sätt att fostra barn mot 
ökad jämställdhet (Skolverket 1994). Ett annat möjligt svar kan vara att 45 av de totalt 51 lärare 
som tillhör åldersgruppen 36–40 blivit klar med sin lärarutbildning mellan 1996 och 2005, en 
period då det bland annat pågått flera genuspedagogiska projekt inom förskolan (Berge 2001, 
Svaleryd 2003, Wahlberg 2004). Det kan alltså tänkas att denna åldersgrupp utbildat sig under en 
period då genus- och jämställdhetsfrågor varit debatterat inte minst inom det pedagogiska 
området och att det påverkat dem till ett mer jämställd inställning. 
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Bemötande av elever 

 
Figur 18. Fråga 4 
 

 
Figur 19. Fråga 5 
 
Hela 64,2 procent av respondenterna ansåg att de själva bemötte elever lika, oavsett kön (Figur 
18). Däremot var osäkerheten större kring andra lärares bemötande av eleverna, oavsett kön: 
52,3 procent var tveksamma (eller visste ej), medan 33,7 procent ansåg att andra lärare bemötte 
elever lika, oavsett kön (Figur 19). Det här stämmer med resultaten från flera genuspedagogiska 
projekt som genomfördes i Sverige med början under 1990-talet, där många vuxna (både 
förskolepersonal och föräldrar) ansåg sig behandla barnen lika, oberoende av kön (Månsson, 
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2000; Svaleryd, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2003), ett intryck som alltså inte behöver 
överensstämma med verkligheten (Svaleryd, 2003). 
 

Kunskaper och utbildning i genus och jämställdhet 

 
Figur 20. Fråga 6 
 
På frågan om de tyckte att de har tillräckligt med kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor 
svarade en majoritet, 58,9 procent av respondenterna jakande, medan 20,7 procent svarade nej 
och 20,4 procent var tveksamma (visste ej) (Figur 20). 
 

 
Figur 21. Fråga 7 
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På frågan om vilken utbildning respondenterna hade som rör genus och/eller jämställdhet 
svarade 49,5 procent att de hade utbildning genom jobbet, så många som 30,2 procent hade 
någon form av utbildning på högskole-/universitetsnivå, bara 2,1 procent hade en utbildning på 
motsvarande gymnasie-/komvuxnivå och  9,1 procent svarade att de gått någon ”annan form av 
utbildning” där de själva fick ange vilken typ av utbildning det rörde sig om (Figur 21). Här har en 
respondent svarat ”Livets skola; sunt förnuft och sunda värderingar”, ett svar som för tankarna till 
det som Gannerud (2009) noterar, nämligen att en del lärares kunskaper inte grundas i 
genusforskning utan i ”sunt förnuft”-kunskaper. 
 
Det finns ytterligare en indikation på att en del lärares kunskaper grundas i ”sunt förnuft”-
kunskaper snarare än i genusforskning; Medan 26 procent inte hade någon utbildning alls inom 
genus- och jämställdhetsfrågor, svarade endast 20,7 procent nekande på frågan om de har 
tillräckligt med kunskaper om genus- och jämställdhet. Detta innebär att även om samtliga 59 
personer som inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper har fyllt i att de inte har någon 
utbildning, så återstår det fortfarande ytterligare 15 personer som dels saknar utbildning men 
samtidigt anser att de har tillräckligt med kunskaper, alternativt är osäkra på om de har tillräckligt 
med kunskaper. Vid en korstabellering visar det sig dock att så många som 33 personer anser sig 
ha tillräckligt med kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor, samtidigt som de inte har någon 
utbildning i frågor som rör genus och/eller jämställdhet. Av dessa är 25 män och 8 kvinnor. 
 
 

Intervjuerna 

Informanternas bakgrund 
Jag intervjuade tre kvinnliga och tre manliga lärare. Eftersom jag intervjuade samtliga lärare 
ansikte mot ansikte blev det geografiskt lämpligt att välja intervjukandidater i närheten av där jag 
själv befann mig och samtliga lärare arbetar därför på någon av Stockholms gymnasieskolor. 
 

• Kvinnlig lärare (1) var i 50-årsåldern och tog sin lärarexamen på 1990-talet. 

• Kvinnlig lärare (2) var i 40-årsåldern och tog sin lärarexamen på 1990-talet. 

• Kvinnlig lärare (3) vari 30-årsåldern och tog sin lärarexamen på 2000-talet. 

• Manlig lärare (4) var i 50-årsåldern och tog sin lärarexamen 1980-talet. Innan han började 
undervisa på gymnasiet arbetade han tidigare i grundskolans alla årskurser. 

• Manlig lärare (5) var i 60-årsåldern och tog sin lärarexamen 1970-talet. 

• Manlig lärare (6) var i 40-årsåldern och tog sin lärarexamen på 1990-talet. 

Citat från intervjuerna presenteras dels som fristående citat, men även som en del av den löpande 
texten. 

Könsskillnader i skolprestationer 
Bland de manliga lärarna var svaret ganska entydigt att det förelåg skillnader i skolprestationer 
mellan könen, att tjejer presterar bättre i skolan än killar. 
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Bland de kvinnliga lärarna var svaren inte lika entydiga. En av de kvinnliga lärarna (2) sa att 
tjejerna presterade bättre betygsmässigt. En annan kvinnlig lärare (1) tyckte inte egentligen att 
tjejer presterade bättre än killar utan menade att tjejer istället var bättre på att läsa av skolans 
krav. Den tredje kvinnliga läraren (3) svarar inte direkt på frågan utan menar istället att skolan är 
mer anpassad för flickor än för pojkar. Det här är något som kritiserats från olika håll i forskningen, 
där man istället pekar på att skolan snarast är maskuliniserad (Francis & Skelton, 2005; Gannerud, 
2009). 
 
Svaren från kvinnliga läraren (3) skulle kanske kunna tolkas som att flickor är bättre på att följa 
skolans krav, såsom kvinnliga läraren (1) menar. Dock gör varken kvinnliga läraren (1) eller (3) 
någon hänvisning till dubbla dolda läroplanen (Einarsson & Hultman, 1984), enligt vilken flickor 
har större krav på sig än pojkar att vara uppmärksamma, vänta och underkasta sig lärarens 
auktoritet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att den kvinnliga läraren (1) senare i intervjun 
ska komma att notera att hon själv har större tolerans mot stökiga pojkar än mot stökiga flickor. 
Istället kan man tolka uttalandena från de kvinnliga lärarna (1) och (3) som att flickor får fördelar i 
skolsystemet. Med tanke på att flickor är underkastade större krav i skolan enligt dubbla dolda 
läroplanen, men samtidigt av vissa lärare anses få fördelar i skolsystemet genom att de 
underkastar sig denna dubbla dolda läroplan, kan man kanske här tala om att flickor utsätts för en 
form av dubbelbestraffning, det vill säga de gör fel oavsett hur de gör (Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2004). 
 
Samtliga lärare anser dock att alla elever, oavsett kön, har kapacitet att prestera lika bra. Detta 
kan ses mot bakgrund av de diskussioner som pågått, och pågår, fram till våra dagar om att killar 
och tjejer kan ha olika fallenhet för exempelvis språk respektive matematik (Nordström, 1987; 
Wernersson, 1977; Fausto-Sterling, 1992). 
 

Förklaringar på könsskillnader i skolprestationer 
De spontana förklaringarna på varför det är skillnad i skolprestationer varierar. En kvinnlig lärare 
(2) och en manlig lärare (4) menar att tjejer lägger mer tid på skolarbetet än killar. Den kvinnliga 
läraren kommer spontant in på de nationella proven och resultat i allmänhet, hon noterar att 
pojkar ofta får bra resultat på nationella proven men ändå får sämre betyg än flickorna. 
 

"Det tror jag beror på att dom inte gör dom uppgifter som man också ska göra, det vill säga 
leverera in recension A eller rapport B." 

 
Det här är en intressant koppling mot bakgrund av en artikel i Lärarnas Nyheter (Arevik, 2011) där 
man tittat på statistik från årskurs nio från Skolverket som visar att pojkar får lägre betyg än flickor 
i förhållande till vad de presterar på de nationella proven. I artikeln intervjuas Wolfgang Dietrich, 
undervisningsråd på Skolverket och han tar avstånd från att lärare skulle använda sig av mål som 
inte står i betygskriterierna, men artikeln låter ändå antyda, inte minst genom rubriken ”Pojkar 
missgynnas i betygsättningen” att pojkarna skulle vara missgynnade. Detta trots att de nationella 
proven inte utgör hela beslutsunderlaget vid betygsättningen, utan enbart ska ”ses som ett 
hjälpmedel för läraren vid bedömning av om eleverna har nått uppställda mål” (Skolverket, 
2006c), samt trots att Wolfgang Dietrich, då jag kontaktar honom per e-post (Dietrich, 2011), 
säger att det behövs mer forskning för att komma närmare en förklaring på varför det skiljer sig 
mellan resultaten på nationella proven och betygen. 
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En annan manlig lärare (5) menar att det handlar om mognad, att killar mognar senare än tjejer. 
Den tredje manliga läraren (6) menar att det handlar om förväntningar på eleverna och "hur man 
trimmar in dom i könsroller från det dom är dagisbarn". En kvinnlig lärare (1) menar att tjejer "är 
väldigt medvetna om vad som förväntas" till skillnad från killar. 
 
En kvinnlig lärare (3) menar att skolan många gånger passar flickor bättre än pojkar, detta för att 
flickor är "auditivt och visuellt" inriktade vilket är så som skolans undervisning är inriktad. Detta till 
skillnad från pojkar, som hon menar är mer "taktila, learning by doing". Det här synsättet får 
betraktas som en form av särartstänk, som stöds av exempelvis Gurian (2005). 
 
Jag frågar om det finns någon skillnad i läs- och skrivförmåga mellan killar och tjejer. Två manliga 
lärare (4 och 6) och två kvinnlig lärare (1 och 2) menar att tjejer är mer verbala än killar, men 
anser inte att det handlar om en biologiskt given förmåga, utan mer att det kan handla om 
uppfostran och könsroller. En annan manlig lärare (5) tycker att det handlar om mognad. En 
kvinnlig lärare (3) menar att det inte nödvändigtvis är någon skillnad mellan killar och tjejer vad 
gäller läs- och skrivförmåga: 
 

"Vad jag upplever är att flickor med läs- och skrivsvårigheter oftast har lärt sig antingen dölja 
det bättre eller har tränats bättre. För pojkar är det ofta så att 'ja, du har ju dyslexi' och då blir 
det som att det blir kvar där. Medan för flickor är det så att 'nu ska vi träna bort den här 
dyslexin' då. Naturligtvis kan det variera med vilka lärare dom haft, men generellt tycker jag 
att för pojkar verkar det stanna vid en slags förståelse av att 'jamen, du har dyslexi' och att 
dom blir mer sin diagnos, medan flickor ska tragglas igenom för dom ska klara det här ändå. 
Att det är viktigt för en tjej att kunna läsa och skriva." 

 
Uttalandet antyder att läraren inte nödvändigtvis anser att läs- och skrivsvårigheter är vanligare 
hos pojkar, något bland annat Shaywitz et. al. (1990) visat på. Jag frågar denna kvinnliga lärare (3) 
om det kan handla om att flickor anses mer verbala och läraren svarar jakande och menar att vi 
håller fast vid att flickor är bättre på den sociala biten. Detta antyder att det finns högre 
förväntningar på flickor än på pojkar vad avser läs- och skrivkunnighet, något som skulle kunna 
hänga samman med synen att flickor är mer lämpade för språk (Nordström, 1987; Wernersson, 
1977). Det antyder också att omgivningens förväntningar kan driva flickorna att prestera hårdare 
än pojkarna i detta avseende, något som stöds av bland annat påtalandet från Delegationen för 
jämställdhet i skolan (2010) att pojkars eftersläpning i skolan kan förstärkas av lärarnas lägre 
förväntningar på pojkar än på flickor. 
 
Jag frågar om det är vanligare med kognitiva funktionshinder (ADHD, dyslexi, Asperger) hos 
killar än tjejer. En kvinnlig lärare (2) tycker att det är fler killar än tjejer som har kognitiva 
funktionshinder. Två manliga (4 och 5) anser inte detta och en av dem (5) ifrågasätter varför det 
skulle vara vanligare hos killar. 
 

"Om det skulle finnas något sånt så beror det ju på slumpen, varför skulle det vara vanligare 
hos killar? Jag tror det är andra aspekter, som ligger utanför den biologiska biten." 

 
Men en annan kvinnlig lärare (3) menar istället att killar kanske "får rätt diagnos från början". 
Ytterligare en annan kvinnlig lärare (1) gör en tydligare koppling mellan könssocialisering och 
utagerande beteende hos pojkar: 
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"Pojkar är ju, kan ju jag tycka, är oftare mer utagerande än vad flickor är kanske, just när det 
gäller...eller, jag tror att dom agerar...jag tror kanske inte det är nån stor skillnad utan dom 
bara agerar lite olika. Det kanske syns mer hos killar. Fast jag tror kanske inte det är någon 
skillnad. Det tar sig olika uttryck, tror jag. Det man ser, om man säger...killar är ju tydligare 
liksom. Dom kanske har lärt sig att inte behöva lägga så mycket band på sig i alla lägen, utan 
dom får ha rätt att visa allt liksom." 

 
Dessa kvinnliga lärares (1 och 3) uttalanden är intressanta mot bakgrund av den förändring som 
skett i hur vissa forskare förklarar att pojkar oftare diagnosticeras med kognitiva funktionshinder, 
nämligen att symptomen är tydligare hos pojkar än hos flickor eftersom pojkar oftare är 
utagerande medan flickor oftare internaliserar sina problem (Delegationen för jämställdhet i 
skolan, 2010), något som i sin tur kan vara kopplat till könssocialisering enligt Kimmel (2010). 
 
Jag frågar denna kvinnliga lärare (1) som talat om killars utagerande beteende om kanske tjejers 
utagerande beteende bedöms hårdare än killars. 
 

"Ja, man reagerar väl mycket hårdare på om det är en tjej som har samma beteende. För det 
sticker ju ut så himla mycket." 

 
Detta är något som en annan kvinnlig lärare (3) också spontant berör: 
 

"Det har ju visat sig till exempel att flickor med ADHD får ett mycket sämre mottagande än 
pojkar med ADHD. Att en kille är utåtagerande och det accepteras ändå. Medan om en tjej 
beter sig så, så faller domen otroligt mycket hårdare." 

 
De två sistnämnda uttalandena stämmer dels med den forskning som pekar på att stökighet och 
att utmana lärarna kritiseras mycket hårdare om det görs av flickor än om det görs av pojkar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003; Öhrn, 2002; Sandquist, 1998; Wernersson, 1977). Det sista 
av de två uttalandena stämmer dessutom med forskning (Kopp, 2010) som visar att flickor med 
ADHD förbises eller får fel diagnos inom barnsjukvården. 
 
En manlig lärare (6) kan inte uttala sig, men påtalar att han ogärna vill sätta en stämpel på sina 
elever, detta för att han inte vill att det ska påverka hans undervisning. Även en kvinnlig lärare (3) 
anser att det ibland finns "en längtan efter att sätta en stämpel på en människa" för att kunna få 
eleven anpassad efter skolsystemet. 
 
Jag frågar om lärarna tror att killars prestationer kan påverkas av att de inte får leva ut sina vilda 
sidor i tillräckligt hög grad. De manliga lärarna (4, 5 och 6) och två av de kvinnliga lärarna (1 och 2) 
menar att killar redan gör detta, en manlig lärare (5) anser att det handlar om mognad. En kvinnlig 
lärare (3) är mer tvetydig i sitt svar: 
 

"Jag tror det skulle vara negativt om inte alla människor får leva ut sina vilda sidor. Det är 
likadant som att sätta en ADHD-diagnos på en 6-åring. Och 90% av alla 6-åringar springer 
omkring och har ADHD, och 4-åringar ska vi inte prata om. Vissa saker växer man ur. Och vissa 
saker handlar om mognad. Men jag tycker att man förolämpar femtio procent av befolkningen 
genom att säga att dom är på ett visst sätt, bara genom sitt kön. Men samtidigt tror jag att en 
attityd i samhället lever kvar, att killar har rätt på något sätt att leka av sig lite mer." 
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Det här uttalandet är intressant av flera skäl. Dels hävdar denna lärare att det är kränkande att 
uttala sig generellt om folk på basis av kön, vilket blir motstridigt med tanke på att hon tidigare 
under intervjun förespråkat ett särartstänk, genom att säga att pojkar är mer "taktila, learning by 
doing" medan flickor är mer "audio-visuella" (se ovan). Men samtidigt som hon alltså förespråkar 
ett särartstänk, så ger hon i sista meningen uttryck för en sorts kritik mot attityden att killar skulle 
anses ha rätt att leka av sig, något som kan ses som en form av kritik mot särartstänk. 
 
Alla tre manliga lärare (4, 5, 6) och en kvinnlig lärare (1) berör själva spontant att killar mognar 
senare än tjejer. Men en kvinnlig lärare (3) ser ingen generell tendens att killar mognar senare än 
tjejer, utan menar att det är mycket individuellt. En kvinnlig lärare (2) menar att visst kan 
mognaden komma tidigare för vissa. 
 

"Men det är ju ingenting som vi levererar i skolan som dom inte skulle kunna klara av för att 
dom inte är mogna." 

 
En manlig lärare (5) i synnerhet menar att mognad är huvudorsaken till eventuella könsskillnader i 
skolprestationer och återkommer vid flera tillfällen till detta som förklaringsmodell. Men det finns 
en risk med förklaringar som fokuserar på mognad, eftersom det mer representerar en biologiskt 
än socialt betingad förklaringsmodell. Och som Wernersson (1995) påpekar har biologiska 
förklaringsmodeller använts för att försvara status quo. Risken finns alltså att man fastnar vid 
förklaringen om pojkars senare mognad, vilket kan leda till det som Delegationen för jämställdhet 
i skolan (2010) påpekar, nämligen att lärarna ofta har lägre förväntningar på pojkar än på flickor, 
vilket i sin tur kan göra att handlingar och attityder accepteras hos pojkar som skulle setts som 
problematiska hos flickorna. 
 
Jag frågar om det finns någon tydlig tendens mellan om killar och tjejer väljer att lägga ansvar för 
sina framgångar respektive misslyckanden på eller utanför sig själva. Två manliga lärare (4 och 6) 
och två kvinnliga lärare (1 och 2) menar att killar lägger mer ansvar utanför sig själva medan tjejer 
tar mer ansvar för sina framgångar och misslyckanden. Den ena av dessa kvinnliga lärare (2) 
kommer in på denna fråga då jag undrar om det är någon skiljer sig åt i studiemotivation mellan 
könen: 
 

"Absolut. Och historiskt har det ju inte varit så viktigt. Nu när tjejer tar sig in på det som 
tidigare varit mansdominerat, då blir det ju ett problem. Och man ser ju att flickor är mer 
studiemotiverade, de gör aktiva val, 'vilken skola ska jag gå på?'. Så snart tror jag att det börjar 
bli ett problem för pojkar. Och nu försöker man göra om det till en massa förklaringar utanför 
dom, ingenting i pojkrollen alltså." 

 
Uttalandet kan ses som ett exempel på hur pojkar lägger ansvar för sina framgångar och 
misslyckanden utanför sig själva (Skolverket, 2006b; Kimmel, 2010; Hey et. al., 2002; Cohen, 
2002). 
 
Men en manlig lärare (5) har en annan uppfattning: 
 

"Jag kan ju bara se till mig själv och dom resultat som eleverna presterar för mig. Och till 
nästan hundra procent så lägger dom skulden på sig själva." 
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En kvinnlig lärare (3) anser att "det är mer så att flickor slår ifrån sig". Hon menar vidare att det är 
viktigt att "läraren förmedlar vilka kunskapskrav som gäller, att återkoppla till eleven hela tiden, 
flera gånger under kursens gång" och säger att om hon kan visa att det inte är hon som slagit fast 
vad som ska läsas på kursen utan istället påtalar att "det här har regering och riksdag slagit fast i 
kursplanen" så försvinner mycket av den här problematiken. Denna lärares uttalanden visar på 
värdet av skolans målkriterier och vikten av ständig återkoppling till, och tydlighet gentemot, 
eleverna. 
 
Jag frågar om flickor anstränger sig mer än killar i skolan. En manlig lärare (4) och en kvinnlig 
lärare (2) svarar ja, medan en kvinnlig lärare (3) svarar nej. En manlig lärare (6) svarar ja, men 
tillägger att det handlar om "förväntningar och uppfostran" och gör alltså en tydlig koppling till 
könssocialisering. En kvinnlig lärare (1) svarar också ja och tillägger att flickor är mer 
"ledtrådssökande" och är mer medvetna än killar om skolans krav. En manlig lärare (5) menar att 
det handlar om mognad och att eventuella skillnader som finns i grundskolan jämnar ut sig i 
gymnasiet. 
 
Jag frågar om det skiljer sig mellan könen vad gäller studiemotivation. Även här menar en manlig 
lärare (5) att det handlar om mognad och att eventuella skillnader jämnar ut sig, framför allt i 
gymnasiet. De andra manliga lärarna (4 och 6) anser att tjejer är mer studiemotiverade än killar, 
liksom en kvinnlig lärare (2). En annan kvinnlig lärare (1) är osäker och den tredje kvinnliga läraren 
(3) anser inte att det skiljer sig åt mellan könen vad gäller studiemotivation. 
 
Jag nämner den ökade individualiseringen i samhället och undrar om detta gynnar flickor mer än 
killar i skolsituationen. En manlig lärare (4) och en kvinnlig lärare (2) menar att det gynnar flickor, 
eftersom de tar mer ansvar för sina studier. En manlig lärare (6) och en kvinnlig lärare (1) pekar på 
hur tjejer har lättare för att anpassa sig i skolan än pojkar. en manlig lärare (5) anser att det nog 
har med mognad att göra. En kvinnlig lärare (3) ger ett mer tvetydigt svar, där hon bland annat 
resonerar kring hur "både killar och tjejer är mer socialt stressade idag över fler saker" men 
samtidigt noterar hur "Många duktiga tjejer som bara helt har gått in i väggen. Som bara har fått 
totalt sammanbrott. Och det är ju fler tjejer än killar." Dock går hon vidare i sitt resonemang: 
 

"Men jag tror att pressen att vara duktig är större på tjejer än vad den är på pojkar. En pojke 
kan liksom bara klara sig, han är pojke bara genom att vara pojke. Han kommer att vara 
tillräcklig bra genom att vara kille. Som en av mina elever sa att 'som tjej måste man vara 
dubbelt så bra som en kille för att vara bra, jag kan liksom inte bara vara bra, jag måste hela 
tiden bevisa'. Och det kan man ju känna igen i sig själv, särskilt som ung lärare..." 

 
Den kvinnliga läraren (3) fortsätter med att berätta om hur hon som nyexaminerad lärare 
ifrågasattes mycket mer än sina jämnåriga manliga kollegor som även de var nyexaminerade. Hon 
återknyter till sina elever genom att säga att "tjejerna i skolan också lever med att dom måste 
bevisa sin rätt att vara där". Uttalandet tyder på det som både Wernersson (Asker, 2006) och 
Gannerud (2009) gett uttryck för, nämligen att flickor måste göra bra ifrån sig eftersom de är 
underordnade gentemot killarna. Uttalandet kan också antyda att mannen som norm inom skolan 
värld, där eleven historiskt sett varit synonymt med en pojke, kanske fortfarande lever kvar i den 
moderna skolan, in på 2000-talet. Hennes uttalande kanske också kan tolkas som en bekräftelse 
av det som Walkerdine (1998) påtalat, nämligen att förstånd, logik och förnuft är manligt 
genuskodat, medan ansträngning och flit är kvinnligt genuskodat. Denna kvinnliga underordning 
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som tjej-eleverna upplever i skolan gör sig även gällande i lärarens vidare beskrivning av 
bemötandet hon fått som nyexaminerad lärare. Dock gör denna kvinnliga lärare (3) själv inte 
någon direkt koppling till genus- eller jämställdhetsfrågor när hon gör detta uttalande. 
 
Jag frågar om det finns några naturliga skillnader i begåvning mellan könen. I det här avseendet 
är samtliga lärare eniga i att det inte finns några skillnader mellan könen. Om man förespråkar ett 
särartstänk så kunde detta te sig som en logisk förklaring på flickors relativt bättre 
skolprestationer. För detta finns dock inget stöd i den forskning jag tagit del av. Men det är 
intressant att notera att man historiskt har behandlat (och kanske på sina håll fortfarande 
behandlar) pojkar utifrån tesen att de är mer begåvade än flickor, exempelvis genom att säga att 
de har större fallenhet för spatialt tänkande och matematik (se exempelvis Fausto-Sterling, 1992 
för en kritik av detta). 
 
Jag frågar om det kan vara så att det finns flera kvinnliga lärare i skolan och om detta i så fall kan 
vara till nackdel för killarna. Två manliga lärare (4 och 5) menar att det finns färre manliga än 
kvinnliga pedagoger och att det här kan inverka negativt på killarna. Den ena manliga läraren (4) 
utvecklar resonemanget vidare: 
 

"Ta det här med auktoritet. Det kanske är svårare för en liten smal person att få auktoritet än 
en lång, stark person. Jag har sett en manlig elev som inte lyssnade på kvinnliga lärare, men 
lyssnade på manliga lärare." 

 
Detta uttalande är intressant, dels därför att den visar hur kvinnliga lärare drabbas negativt av det 
genussystem som genomsyrar inte bara skolan, utan samhället i stort och som innebär att 
auktoritet associeras med manlighet. Dock tycks denna manliga lärare (4) göra kopplingen mellan 
vissa fysiska attribut och auktoritet, vilket jag inte dock inte finner stöd för i den forskning jag läst. 
 
Den tredje manliga läraren (6) menar att skolan är uppbyggd kring den kvinnliga eleven. Två 
kvinnliga lärare (1 och 3) är osäkra. Den tredje kvinnliga läraren (2) kommer spontant in på frågan 
och menar att det är en dålig ursäkt för att killar presterar sämre i skolan: 
 

"Likadant som att man skyller på det här att det ser ut så här därför att det bara är kvinnor 
som undervisar på grundskolan." 

 
Jag undrar om tjejer får positiv särbehandling vid betyg. Två kvinnliga lärare (1 och 2) svarar 
bestämt nej på frågan, medan en manlig lärare (5) är osäker. En manlig lärare (4) menar att 
betygsättningen blivit bättre i och med införandet av betygskriterier. En manlig lärare (6) ger ett 
mer tvetydigt svar: 
 

"Ja, det tror jag. Om vi ponerar att tjejer är mindre stökiga, så tror jag att dom får högre betyg. 
Om dom är mer anpassliga till systemet; inskrämda eller vad som helst, så tror jag att dom 
gynnas av det. Eller om dom mognar lite tidigare. Dom är ofta mer verbala, mer bekväma med 
sånt som vi premierar i skolan: läsa och skriva." 

 
Det här uttalandet kan tolkas som att tjejer får fördelar som inte ingår i skolans betygskriterier, 
men det skulle också kunna tolkas som om tjejer verkligen presterar bättre inom ramarna för 
skolans krav och därför får bättre betyg. Den manliga läraren (6) gör, precis som de kvinnliga 
lärarna (1) och (3) inte kopplingen till den dubbla dolda läroplanen, enligt vilken flickor i högre 
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grad än pojkar är underkastade skolans krav på att vara uppmärksamma, vänta och underkasta sig 
lärarens auktoritet (Einarsson & Hultman 1984). 
 
En kvinnlig lärare (3) gör en liknande reflektion och menar att "skolans struktur, skolans upplägg 
och skolans belöning av snälla, tysta elever" gynnar tjejer mer än killar. Detta kan tolkas som om 
skolan skulle vara anpassad speciellt för flickor, något som motsägs av forskningen (Francis & 
Skelton, 2005; Gannerud, 2009). Men den kvinnliga läraren (3) gör en vidare koppling till olika 
ämnen och hur elever får bättre betyg i ämnen som traditionellt ansetts kodade för det motsatta 
könet: 
 

”Sen är det ju vissa ämnen, det kommer jag ihåg att när man hade hemkunskap i skolan, och 
så mycket svårare det var för en tjej att få bra betyg. För killarna, bara dom kunde göra en 
omelett och den var okej så vart det liksom femma. Och tjejer i träslöjden var också sådär att 
'men gud, du kan hyvla, vad du är duktig'. Och det tror jag tyvärr lever kvar lite: att en tjej som 
är någorlunda duktig i dataämnen eller matte ses som exceptionell medan en kille som är 
duktig på att skriva ses också som 'ojojoj'." 

 
Jag frågar om flickor får någon positiv särbehandling i undervisningen. En manlig lärare (4) håller 
inte med, medan en annan manlig lärare (5) menar att det är möjligt och funderar på om det kan 
ha att göra med att det finns fler kvinnliga än manliga lärare i skolan. Den tredje manliga läraren 
(6) menar att medan han tidigare inte såg tjejer som "premierade i skolan" så får de nu ofta "spela 
första fiol". Denna kommentar om att "tjejer ofta får spela första fiol" antyder att tjejer på något 
sätt skulle ha fördelar i skolsystemet som inte pojkar har. Detta uttalande kan ses mot bakgrund 
av att flera forskare uttalat en oro för att flickors skolframgångar under senare år samt pojkars 
relativt sämre skolprestationer ska leda till att fokus helt tas från flickorna för att istället läggas på 
pojkars sämre skolprestationer (Utbildningsdepartementet, 2004a; Weiner & Öhrn, 2009). 
 
Två kvinnliga lärare (1 och 2) menar att flickor inte får någon positiv särbehandling i 
undervisningen. Den tredje kvinnliga läraren (3) svarar inte direkt jakande på frågan: 
 

"Det är väldigt svårt att säga, jag kan ju bara tala utifrån egen erfarenhet. Men jag tror att 
tjejer har det lättare, både socialt och strukturellt. Att skolans struktur, skolans upplägg och 
skolans belöning av snälla, tysta elever. Och även socialt att så fort dom gör det så belönas 
dom som att dom har gjort rätt. Och i det kan det ligga en del att dom blir favoriserade. Men 
det är otroligt komplext än att man bara kan svara ja eller nej på det." 

 
Återigen gör denna kvinnliga lärare (3) ingen koppling till den dubbla dolda läroplanen, enligt 
vilken kraven att vara ordentliga och lyda är högre på flickor än på pojkar och hennes svar kan då 
istället tolkas som en dubbelbestraffning, eftersom flickor dels är underkastade den dubbla dolda 
läroplanen men samtidigt anses få fördelar när de lever upp till de förväntningar som ställs på 
dem (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), 2006). 
 
Jag frågar om endera könet är mer representerat än det andra i läromedel. En manlig lärare (4) 
är osäker medan en annan manlig lärare (5) funderar på om det kanske kan vara så. Den tredje 
manliga läraren (6) menar att hela skolan är uppbyggd kring tjejer, något som motsägs av den 
forskning jag tagit del av (Francis & Skelton, 2005; Gannerud, 2009). 
En kvinnlig lärare (1) är osäker: 
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"Jag tycker nog att nån mattebok som jag tittat i, där är det ju ofta exempel med en tjej och en 
kille. Men sen om det är fler exempel av det ena eller andra, det har jag inte tänkt på." 
 

En annan kvinnlig lärare (3) noterar att det inom den äldre litteraturen är "så otroligt skralt med 
kvinnliga författare" medan kvinnor är mer väl representerade inom den moderna litteraturen. 
Dock gör hon inte någon direkt koppling till genus och jämställdhet vad gäller könsmässig 
representation i läromedel: 
 

"Jag brukar först och främst se till...inte så mycket till könet, utan se så här 'vad är det dom 
behöver lära sig?'. Om vi ska lära oss exempelvis om olika typer av förtryck i engelsktalande 
länder så är det bättre att dom lär sig det än att dom lär sig från en kvinna eller från en man." 

 
Denna kvinnliga lärare (3) tycks inte ha reflekterat över att en underrepresentation av kvinnliga 
inslag i läromedel (eventuellt tillsammans med stereotypa framställningar av flickor och kvinnor) 
kan krocka med läroplanens målformuleringar rörande demokrati och jämställdhet (jfr. Nyberg & 
Gustavsson 2006, rörande funktionshinder). Dock berättar denna lärare om hur hon tagit fram 
böcker om "typiskt kvinnliga problem till de duktigare killarna", vilket antyder att hon ändå 
försöker bredda elevernas perspektiv i olika könsrelaterade frågor. 
 
I intervjun med den tredje kvinnliga läraren (2) påbörjar jag en fråga om skolböcker och försöker 
formulera en fråga "kan man säga..." varpå läraren spontant fyller i: 
 

"Att det finns ett osynliggörande av kvinnor? Absolut!" 
 
Läraren undrar sedan om jag tagit del av betänkandet från Delegationen för jämställdhet i skolan, 
med hänsyftning till Ohlander (2010a, 2010b). Jag svarar ja. Läraren har också ett namn på tungan 
som rör samma sorts studie (alltså framställning av kvinnor och män) i matteböcker, men hon kan 
inte komma på namnet just då så vi går vidare. 
 
Utöver svaren på frågorna i intervjun framkommer en del annat, som olika lärare spontant 
nämner. Exempelvis så nämner en manlig lärare (6) och två kvinnliga lärare (2 och 3) anti-
skolkulturen bland pojkar. Den ena kvinnliga läraren (2) nämner anti-skolkulturen spontant som 
en förklaring på killars sämre skolprestationer: 
 

"Dels är det ju genussystemet i sig som...ja, nu vet jag inte om jag ska använda ordet 'anti-
pluggkultur'...att det ligger i pojkrollen att det är tjejigt att plugga och det syns på gymnasiet 
också...och så ser man ju särskilt en skillnad i de klasser som är helt pojkdominerade, att det 
slår rot på ett annat sätt och så." 

 
Jag frågar henne om det finns större acceptans för anti-pluggbeteende hos pojkar och läraren 
svarar: "Absolut. Acceptans och förväntan." 

 
Den andra kvinnliga läraren (3) kan sägas göra en koppling mellan anti-skolkultur och 
konstruktionen av hegemonisk maskulinitet när hon säger att "många killar lägger stor del av sin 
identitet i att inte plugga. Att det anses lite manligt att inte prestera till sitt fulla. Man ska vara lite 
slappare och lite sådär...macho...". Jag replikerar genom att trevande säga "...antiskol..." och 
läraren fortsätter: 
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"...ja, lite sådär. Medans flickor...mycket av deras identitet ligger i att dom ska vara bra i 
skolan. Att det anses som korrekt kvinnligt. Sen finns det ju utagerande flickor. Men dom 
anser jag nu, när jag har jobbat några år som lärare, att dom är färre. Betydligt färre än 
killarna. Och även duktiga killar vill inte alltid erkänna att dom är så duktiga." 

 
Det här uttalande anknyter dels till det som Walkerdine (1998) säger, nämligen att flit och 
ansträngning som kvinnligt könskodade egenskaper. Men det anknyter även till det som 
Wernersson (1995, 2010) påpekar, nämligen att avståndstagande från skolan betraktats som en 
del i utvecklingen av den manliga könsidentiteten, att det anses förknippat med flickor och 
kvinnlighet att vara duktig och anpassa sig i skolan vilket medför att många pojkar undviker detta. 
 
Den manliga läraren (6) gör ett uttalande som stämmer med det som Wernersson (2010) påpekat, 
nämligen att anti-skolkulturen kan ses som ett försvar för att minska upplevelsen av att 
misslyckas: 
 

"För killar är det ju också så att många har ju tappat mycket [kunskaper] på grundskolan. Och 
när du inte kan så kommer du ju att positionera dig negativt och göra dig omöjlig på ett sätt i 
gruppen. Och det är en roll som man är van vid. Alltså, skam anses ju vara den värsta av 
affekter. Och det vill man ju i princip undvika. Man vill ju inte konfronteras med det man inte 
kan. Då är det bättre att anlägga ett annat perspektiv på det." 

 

Bemötande av elever 
Jag frågar om lärarna anser att de bemöter eleverna lika, oavsett kön. Två manliga lärare (4 och 
6) och en kvinnlig lärare (2) menar att hon försöker bemöta eleverna lika, men att det kan vara så 
att hon inte alltid lyckas. En annan kvinnlig lärare (2) menar direkt att hon nog inte bemöter elever 
helt lika: 
 

"Man skulle ju önska att man gör det i alla fall. Men det kanske jag inte gör. Jag kan väl tänka 
sig att man har lite mer tolerans om killar är lite stökiga, än om det är en stökig tjej. Fast jag 
vet inte. Men min strävan är ju att behandla alla lika, naturligtvis." 

 
Det skulle vara frestande att kritisera denna lärare för att hon faktiskt inte bemöter elever lika, 
oavsett kön. Men kanske kan det istället tolkas som att denna lärare ändå är mer medveten om 
sitt eget förhållningssätt än många andra lärare, att hon fått på sig de omskrivna genusglasögonen 
som bland annat Wetterberg (2002) beskrivit. 
 
Den tredje manliga läraren (5) säger att "Nä, alltså jag tycker att...nu har jag jobbat så himla länge 
och jag tycker jag är observant på såna här saker", något som tyder på att han anser sig kunna 
bemöta elever jämlikt, i kraft av sin långa yrkeserfarenhet. 
 
Den tredje kvinnliga läraren (3) säger direkt att hon inte bemöter eleverna lika. Hon kopplar detta 
till det faktum att hon är kvinnlig lärare och pekar på vikten av att hon har fungerande relationer 
med eleverna: 
 

"Nej, det tycker jag inte. Alltså det är klart att jag försöker bemöta dom lika. Men man ska inte 
säga att man är perfekt och jag tror inte att jag gör det. Och det är också det att jag är barn av 
min tid och jag är tjej och jag vet med mig att min relation med eleverna är central för att jag 
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ska kunna undervisa. Att min kollega var sjuttio år och jobbade några år extra han behövde 
bara kliva in i klassrummet och då börjar lektionen. Han bara är på något sätt. Och eleverna 
bara lyssnar på honom ändå.  
 

Hon säger att hon vid samtal med kollegor har noterat samma behov av att skapa relationer med 
eleverna hos andra kvinnliga lärare. Hon påtalar att "jag skulle ljuga om jag inte sa att jag skapar 
en typ av relation med killarna, för att jag vet att den funkar, och en annan typ av relation med 
tjejerna". Skillnaden i bemötande innebär att hon är "mer omhändertagande, liksom extramamma 
åt tjejerna" och "blir mycket mer rak, ger en punchline ibland, åt killarna". Denna skillnad i 
bemötande förklarar hon med att "det funkar" samt att tjejer och killar "har olika sätt att prata 
på". Hon är mycket tydlig i beskrivningen av sitt förhållningssätt och tillägger att "det vore konstigt 
att säga att jag är helt lika mot dom". Hon tillägger samtidigt att hon försöker vara 
"kunskapsmässigt rak" mot samtliga. 
 
Detta är ett intressant uttalande på så vis att det mycket exakt motsvarar Ganneruds (1999) 
beskrivning av att kvinnliga lärare, i brist på manligt kodad auktoritet, försöker hitta en ny sorts 
auktoritet genom att exempelvis skapa personliga relationer med eleverna. 
 
Jag frågar även om lärarna anser att andra lärare bemöter elever lika, oavsett kön. En manlig 
lärare (4) menar att han inte kan uttala sig om detta eftersom han inte observerat andra lärare i 
klassrumssituationer. 
 
En annan manlig lärare (6) menar att det säkert finns "hela skalan" av bemötande. Men under en 
annan del av intervjun framträder en bild av att arbetsbelastningen ökat för lärare sedan han 
inledde sin lärarkarriär på 1990-talet och menar att detta kan ha en negativ påverkan på flickor. 
Han ger ett klassrumssituation med pojkar som "har danats till att bli mer utlevande och man 
[som lärare] har väldigt svårt att ta itu med det för att man orkar inte, för att det är jobbigt, det 
fordras väldigt mycket". Han fortsätter att beskriva klassrumssituationen med att när "du har en 
grupp om trettio barn så behöver ju alla uppmärksamhet" samtidigt som "det är en orimlighet att 
ge alla uppmärksamhet". Läraren menar att "det slår mot någon sorts könsassymetri" och att 
detta kan ske på "flera olika sätt". Läraren utvecklar sitt resonemang med ett konkret exempel: 
 

"Jag kan se också kollegor som tänker så här: att vi jobbar i projekt och projektgrupper och då 
sätter vi Kalle och Lars och Nisse och Mohammed här och dom är rätt stökiga. Då får vi ta in 
Lisa, för att hon neutraliserar och dämpar. Vilket på något sätt är för jävligt, för att det är en 
sån taskig situation. Ska hon komma in, är det hennes funktion i skolan, att vara dämpande 
inverkan?" 

 
Jag frågar, för att bekräfta, om det här med att sätta in flickor som stötdämpare verkligen görs i 
skolan och läraren svarar att det görs "kanske medvetet eller omedvetet". 

 
Att tjejer används som stötdämpare noterades redan på 1980-talet av exempelvis Einarsson & 
Hultman (1984). 
 
Medan en kvinnlig lärare (3) beskrivit situationen genom att beskriva hur hon själv bemöter elever 
olika (se citatet ovan), så menar en annan kvinnlig lärare (1) att det varierar: 
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"Det finns ju en del lärare, kan jag tycka, som är typiska 'tjejlärare' och andra som är typiska 
'killärare', att man har lättare för att förstå sig på det ena eller det andra könet, eller lättare 
att hantera eller står ut med, eller vad det nu är." 
 

Den tredje kvinnliga läraren (2) tror inte att andra lärare bemöter elever lika, oavsett kön: 
 

"Nej, verkligen inte, men dom tror att dom gör det. Och det tror vi ju. Och därför tror jag inte 
att vi kommer så mycket längre, för om man inte fått på sig genusglasögonen så tittar man 
inte på sig själv. Man utgår ju från att man inte gör någon skillnad." 
 

Den tredje manliga läraren (5) är först osäker men kommer sedan på ett exempel: 
 

"Absolut ja, det har jag. Jomen, så är det. Och det är ju då speciellt kvinnliga lärare, ursäkta att 
jag säger det, men speciellt kvinnliga lärare som, på något sätt...ja, dom skyller hela tiden på 
pojkar att det blir så stökigt. Om det är en speciellt stökig klass så är det alltid killarnas fel att 
det är stökigt. Så är det. Det får man höra, på klasskonferenser och så." 
 

Detta är ett intressant svar, av flera skäl. För det första tycks inte läraren vara medveten om den 
anti-skolkultur bland pojkar (Björnsson, 2005; Skolverket, 2006b; Delegationen för jämställdhet i 
skolan, 2010; Kimmel, 2010; Wernersson, 2010) som diskuterats av forskare under längre tid, 
samt det faktum att pojkar länge noterats ta mer utrymme än flickor i skolan (Wernersson, 2006). 
För det andra verkar han inte ha reflekterat över det faktum att han, i egenskap av man, kan ha en 
naturlig pondus som många kvinnliga lärare kanske saknar, detta eftersom auktoritet vanligtvis 
associeras med manlighet snarare än kvinnlighet (Gannerud, 1999). Visserligen verkar han inte 
uppleva eventuella störande elever som ett stort problem, vilket kan ha att göra med hans 
kompetens som lärare; Han är väldigt hjälpsam då jag har kontakt med honom och han talar väl 
om sina elever. Jag blir nästan nyfiken på att observera honom i klassrummet, för han får 
läraryrket att framstå som så enkelt. Men samtidigt så kan hans erfarenheter vara färgade av att 
han faktiskt är en man i läraryrket, vilket ger honom vissa fördelar i egenskap av manlig lärare, 
detta i enlighet med vad Gannerud (1999) beskriver. Och det faktum att han som man i någon 
mån är överordnad och kanske mer naturligt än en kvinnlig lärare kan associeras med auktoritet 
tycks aldrig ha föresvävat honom, han tycks ta manliga privilegier för givna (Goode, 1992). Hans 
uttalande krockar motsägs också på ett sätt av det uttalande som görs av en av en av mina andra 
informanter, en manlig lärare (1), om den manliga eleven som inte lyssnar på kvinnliga lärare utan 
bara manliga lärare. 
 
 

Kunskaper och utbildning i genus och jämställdhet 
Jag frågar om lärarna känner att de har tillräckligt med kunskaper om genus och 
jämställdhetsfrågor och frågar även om de har någon utbildning i genus och jämställdhet. 
En manlig lärare (4) har ingen utbildning i genus och jämställdhetsrelaterade frågor och menar att 
han säkert saknar vissa kunskaper i genus och jämställdhetsfrågor. Samtidigt resonerar denna 
lärare mycket kring könsroller och hur vissa könsmönster verkar börja redan när barnen är små 
och fortsätter hela livet, något som även diskuterats inom ramen för de genuspedagogiska 
projekten (Svaleryd, 2003; Wahlström, 2004). Det är dessutom intressant att denna manliga lärare 
(5) är i 50-årsåldern. 
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En annan manlig lärare (6) menar att han nog skulle behöva "utveckla mitt eget tänk i olika 
situationer". Detta eftersom "man har situationer inympade i sig", ett uttalande som syftar på den 
könssocialisering som pågår i samhället. Men på frågan om han genomgått någon utbildning som 
rör genus och jämställdhet framkommer delvis andra synpunkter: 
 

"Alltså, man kan vända på det och säga att egentligen är det så, att om du forskar och så 
exempelvis, så får du inte ett bidrag om du inte har någon könsteori knuten till det. Många 
säger att det blir en väldig slagsida där för att du är tvungen att koppla det till genus. Och 
ibland är det hart när omöjligt. Så att det är klart det genomsyrar väldigt mycket. Och 
egentligen alla kurser ner till grundnivå upp till forskningsnivå." 
 

Jag kommenterar att det kanske gör det i pedagogik, men läraren invänder att det gäller för 
"humaniora och samhällsämnen". För att förtydliga frågar jag om genus genomsyrade kurserna 
även när läraren själv studera till lärare. 
 

"Nja, jag har ju läst efter det. Det var väl i början på nittiotalet som genuskopplingen i studier 
kom egentligen. Dom som forskade blev misslynta för det var svårt att få bidrag om man inte 
hittade någon könsteoretisk infallsvinkel. Och håller man på med kanske gamla buddistiska 
texter är det svårt att hitta det en könsteoretisk infallsvinkel. Och då får man inte forska 
längre. Men det där är ju också ett axiom eller en tidstrend som kommer att förbytas. Snart är 
det någonting annat. Om inte alla springer åt samma håll." 

 
Det här kan tolkas som en form av kritik mot de senaste decenniernas fokus på genusrelaterade 
frågor. Kanske kan man här skönja en tanke om att jämställdhetsarbetet "gått för långt" (Goode, 
1992). 
 
En kvinnlig lärare (1) har gått någon studiedag i genus och jämställdhet för ett antal år sedan, men 
medger att hon saknar vissa kunskaper: 
 

"Det är klart att jag saknar, det vore väl en lögn att säga något annat. För man vet ju om 
grejer, men man är kanske inte tillräckligt observant. Det skulle man ju kanske behöva fundera 
mer på." 

 
De andra två kvinnliga lärarna (2 och 3) har båda läst kurser i genus och jämställdhet på 
högskolenivå men menar samtidigt att de säkert saknar vissa kunskaper vad gäller genus och 
jämställdhet. Dock antyder deras respons under intervjuerna lite olika genusmedvetenhet. Den 
ena kvinnliga läraren (2) tycks koppla sina erfarenheter som lärare till genussystemet, exempelvis 
så ser hon frånvaron av flickor och kvinnor i läromedel som ett exempel på osynliggörande av 
kvinnor. Den andra kvinnliga läraren (3) verkar inte lika genusmedveten: dels ger hon uttryck för 
en sorts särartstänk och dels verkar hon inte på samma sätt se hur exempelvis hennes och andra 
kvinnliga lärares skapande av relationer till eleverna för att få undervisningen att fungera (som en 
kompensation för att de inte är män och därför har naturlig auktoritet, beskrivet ovan) kan vara 
just kopplat till genussystemet i stort. Inte heller tycks den kvinnliga läraren (3) koppla kvinnliga 
elevers uttalande om att de måste prestera bättre än killarna till deras genusmässiga 
underordning gentemot killarna. Detta är även intressant med tanke på att den kvinnliga läraren 
(2) som verkar mer genusmedveten är i 40-årsåldern, medan den kvinnliga läraren (3) som är 
något mindre genusmedveten är i 30-årsåldern, något som motsäger hypotesen att medvetenhet 
om genus och jämställdhet skulle vara större hos yngre än hos äldre lärare. 
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Den tredje manliga läraren (5) är mer säker på att han har koll på frågor som rör genus och 
jämställdhet, samtidigt som han inte har någon utbildning i dessa frågor. Det här är intressant inte 
bara isolerat från de övriga intervjusvaren men även därför att samma lärare: 

• förespråkar biologiska faktorer (specifikt mognad) framför sociala faktorer som förklaring 
på könsskillnader i skolprestationer, det vill säga han förespråkar en sorts särartstänk, 

• anser att han själv behandlar elever lika, 
• upplever att framför allt kvinnliga lärare skyller stökighet på enbart killar samtidigt som 

han verkar omedveten om både forskning kring kön/genus inom utbildningsvärlden men 
även anti-pluggkultur bland framför allt killar. 

Tillsammans så kan dessa punkter sägas bilda ett mönster av manlig överordning, särartstänk och 
bristande teoretiska kunskaper kring genus och jämställdhet, som kanske rent av förstärker 
vartannat. Kanske kan denna lärares ställningstagande förklaras av att han är tillhör den numera 
äldre generationen inom lärarkåren (född på 1940-talet) och inledde sin lärarkarriär på 1970-talet, 
då diskussionen kring kön och utbildning kan sägas ha börjat, exempelvis genom Wernerssons 
(1977) doktorsavhandling Könsdifferentiering i grundskolan. 
 
 

Slutdiskussion 
Jag har i denna uppsats undersökt åsikterna bland gymnasielärare om könsskillnader i 
skolprestationer. Jag har dessutom undersökt kunskaper om genus och jämställdhet bland 
gymnasielärarna samt deras uppfattning om hur de bemöter eleverna på basis av kön. 
 
Resultaten från både intervjuer med sex lärare och från en enkät skickad till 1000 lärare och 
besvarad av 285 av dessa visar att det visserligen finns kunskaper bland lärare om orsaker till 
könsskillnader i skolprestationer. Det finns dessutom kunskaper om genus och jämställdhet bland 
lärarna, kunskaper som är nödvändiga för att undvika att könsstereotyper reproduceras hos 
eleverna i skolan så att man istället kan ge alla elever samma möjligheter att prestera i skolan. Tre 
av de sex lärare jag intervjuade nämnde anti-skolkulturen bland pojkar. Och bland enkät-
respondenterna kan man notera ett mönster i åldersgruppen 36–40 år som tyder på ett 
likhetstänk och som även tyder på att deras svar ofta ligger i linje med forskningen. Men det finns 
även luckor i lärarnas kunskaper: ungefär en fjärdedel av åldersgruppen 36–40 år bland enkät-
respondenterna anser inte att det föreligger några könsskillnader i skolprestationer, något som 
inte ligger i linje med vad forskningen visar. Och det finns lärare som instämmer med, eller ställer 
sig tveksamma till, att flickor får positiv särbehandling i skolan, något som det inte finns något 
stöd för i den forskning jag läst. Men resultaten visar också att särartstänk förekommer. 
Exempelvis så pekar många lärare (både bland enkät-respondenterna och intervju-informanterna) 
på pojkars senare mognad än flickor som en förklaring på könsskillnader i skolprestationer; detta 
är en delvis prekär förklaring, eftersom de skilda förväntningarna på flickor och pojkar kan bidra 
till att pojkar tillåts bete sig på ett mindre moget sätt längre än flickor, varvid resonemang om 
pojkars senare mognad kan bli en självuppfyllande profetia, i enlighet med Rosenthal-effekten 
(Rosenthal & Jacobson, 1968). Dessutom anser några av de intervjuade lärarna att flickor får 
fördelar i skolan genom att de lyder och är ordentliga, detta utan att anknyta till skolans dubbla 
dolda läroplan enligt vilken flickor i högre grad än pojkar förväntas vara ordentliga och lyda 
(Einarsson & Hultman 1984).Jag har även tittat på lärares uppfattning av sitt eget och andra 
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lärares bemötande av elever, samt lärares kunskaper om genus- och jämställdhet och deras syn på 
densamma. Tallberg Broman et. al. (2002) menar att lärare är osynliga som kultur- och 
värdebärare. Samtidigt säger Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) att lärarna är 
nyckelpersoner i skolans jämställdhetsarbete. Eftersom lärares bemötande av eleverna kan 
påverka elevernas utveckling mot eller ifrån könsstereotyper, så blir frågor som dessa viktiga då 
man diskuterar könsskillnader i skolprestationer. Åtminstone två av de lärare jag intervjuar 
medger att de bemöter elever olika beroende på kön, men ingen av dem sätter detta i direkt 
samband med vare sig möjliga skolprestationer eller genusrelaterade frågor i allmänhet. På så vis 
riskerar de att bidra till att könsstereotyper reproduceras. Och en enkät-respondent hänvisar 
specifikt till ”sunt förnuft”, medan 33 lärare (25 män och 8 kvinnor)  som besvarat enkäten och en 
av lärarna som låtit sig intervjuas menar att de har tillräckligt med kunskaper om genus och 
jämställdhet samtidigt som de saknar utbildning i dessa frågor. Hänvisning till ”sunt förnuft” och 
frånvaron av utbildning tillsammans med en säkerhet på sina egna kunskaper visar på det som 
Gannerud (2009) påpekar i samband med en intervju med 1700 lärare i förskolan och 
grundskolan, nämligen att dessa lärares åsikter inte grundas i genusforskning utan i "sunt förnuft"-
kunskaper. 
 
Tidigare forskning kring kön, utbildning och skolprestationer visar många exempel på Hirdmans 
(2003) genusteori i form av de två bärande principerna, isärhållandet av könen respektive manliga 
normens primat: 

• isärhållandet av könen kan sägas vara representerad av exempelvis Michael Gurian, 
Robert Bly och Stephen Biddulph som (till skillnad från flera forskare) menar att pojkar är 
av naturen mycket olika flickor och att deras sämre skolprestationer kan förbättras genom 
exempelvis särundervisning, 

• manliga normens primat återkommer i många olika skepnader under både historien och i 
nutid: 

o utbildning har under dokumenterad historia i hög grad handlat om pojkar 
(Wernersson, 1977; Stock, 1978; Nordström, 1987; Kroksmark, 2003), 

o den svenska skolan baseras på maskulina grunder (Gannerud 2009), 
o läromedel är snarare maskuliniserade än feminiserade (Gannerud 1999, Skolverket, 

2006a; Skolinspektionen, 2010; Ohlander, 2010a; Ohlander, 2010b), 
o flera forskare pekar på att pojkars relativa överordning riskerar att göra dem 

mindre motiverade att anstränga sig, medan flickors relativa underordning 
samtidigt tvingar dem att anstränga sig (Asker 2006, Gannerud 2009, Jakobsson 
2000). 

Förutom Hirdmans (2003) genusteori så finns det andra teorier som anknyter till kön och 
skolprestationer. Exempelvis så förklarar Walkerdine (1998) att förstånd, logik och förnuft är 
manligt genuskodade egenskaper (medan ansträngning och flit är kvinnligt genuskodade 
egenskaper), något som kan förklara anti-skolkulturen bland pojkar, det vill säga att pojkar 
undviker ansträngning och flit för att på så vis undvika att betraktas som flitiga och därför 
omanliga (Björnsson, 2005; Skolverket, 2006b; Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010; 
Kimmel, 2010; Wernersson, 2010). Det är dock ingen lärare (varken de som intervjuats eller som 
besvarat enkäten) som gör någon koppling till Hirdmans (2003) principer (eller Walkerdine 1998). 
 
Naturligtvis är inte kunskaper om Hirdmans (2003) genusteori (eller andra teorier) allena 
saliggörande för att åstadkomma ökad jämställdhet eller skapa större balans i skolprestationer 
mellan könen. Men eftersom dessa principer kan förklara vissa skolrelaterade företeelser 
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(exempelvis att pojkar sällan ifrågasätts i lika hög grad som flickor), så kan okunskap om 
principerna och hur dessa tar sig uttryck i praktiken bidra till att många företeelser ter sig 
oförklarliga och kanske även är svåra att komma åt. På så sätt kan man säga att rena bokliga 
kunskaper kring genus och jämställdhet är viktiga för att åstadkomma förändringar kring 
könsskillnader. Samtidigt krävs inte bara rena bokkunskaper, utan även insikt. Detta för att 
reflektera över hur det egna förhållningssättet riskerar att bidra till att man som lärare 
upprätthåller könskonstruktioner, som i sin tur leder till att pojkar fortsätter att undvika öppet 
pluggbeteende för att de inte ska verka flitiga och därmed omanliga, medan flickor måste 
överprestera för att få samma bekräftelse som en ”naturligt” begåvad man. Flera forskare betonar 
också betydelsen av pojkars könsidentitet för att förklara deras skolprestationer (Wernersson 
2010, Kimmel 2010). Samtidigt ska det tilläggas att forskningen även ger stöd för andra 
förklaringar, utöver konstruktioner av könsidentitet, för att förklara skolprestationer. 
 
Jag kan tänka mig en ömsesidig växelverkan mellan å ena sidan kunskap/insikt och å andra sidan 
värderingar, attityder och bemötande av andra å andra sidan. 
 

 
 
Jag kan vidare föreställa mig en ond cirkel, där bristande kunskaper/insikt kan komma att negativt 
påverka värderingar, attityder och bemötande av andra som i sin tur åter påverkar ens 
kunskaper/insikt osv. Hur ska man då bryta denna onda cirkel? Och vem ansvarar för att bryta 
denna onda cirkel till skolans jämställdhetsmål? Enligt 1 kap. 5 § i Skollagen 
(Utbildningsdepartementet 2010), så ska utbildning i skolväsendet (inklusive gymnasieskolan) 
"utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna som [---] jämställdhet [---]". Resultatet från min enkät och mina intervjuer antyder 
att det saknas kunskaper på vissa områden som rör genus och jämställdhet. Detta kan kanske 
antyda att det finns en del att göra för att sprida ytterligare och fördjupade kunskaper kring genus 
och jämställdhet bland svenska gymnasielärare. 
 
 



 Sidan 62 

Metoddiskussion 
Metodarbetet är det som lärt mig mest under tiden jag jobbat med min uppsats. Jag har fått en 
större förståelse för att det krävs en hel del arbete för att bestämma hur insamling av empiriskt 
material ska göras. Jag tror att valet av ämne som anknyter till genus och jämställdhet inneburit 
visst merarbete, på så vis att det tog tid att få tag på lärare för intervjuer och att bortfallet i 
enkäten var ovanligt stort. Kanske hade det varit lättare att hitta informanter och kanske hade 
bortfallet på enkäten blivit mindre om jag valt ett annat ämne att skriva om. Men samtidigt så får 
inte valet av uppsatsämne styras av hur svårt eller lätt det är att få respondenter/informanter. 
 
Jag upplever själv att min förmåga att genomföra intervjuer blev bättre i samband med intervju-
arbetet för uppsatsen. Att intervjua personer är något jag tidigare känt viss osäkerhet inför. Men i 
samband med intervjuandet för uppsatsen upplevde jag att jag gradvis utvecklade en större 
trygghet i min egen roll som intervjuare. 
 
På två punkter finns det förbättringspotential, bortfallet i enkäten och formuleringen av en fråga i 
enkäten. Dessa går jag närmare in på härnäst. 
 

Bortfall i enkäten 
Av de 1000 lärare som mottog enkäten, besvarade 285 av dessa enkäten. Bortfallet var alltså 
71,5 procent, vilket får ses som ett stort bortfall. Som jämförelse så svarade 1716 personer av 
totalt 3000 tillfrågade (det vill säga drygt 50 procent) på den postenkät som genomfördes inom 
ramen för projektet Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv 
och praktik (Wernersson, 2009b).  
 
Som jag nämnt under avsnittet "Bortfall" så fanns det två stora risker för bortfall: dels att enkäten 
anknöt till genus och jämställdhet, vilket är ett område som kan väcka motstånd och ibland även 
ilska (Hedlin 2004), dels att det var en webbaserad enkät. Tillsammans kan den ackumulerade 
effekten ha bidragit till det stora bortfallet på 71,5 procent. 
 
Det kan kanske diskuteras huruvida jag borde ha delat ut enkäten på en skola istället för att ha 
skickat ut en länk till en webbaserad enkät. Hade jag delat ut enkäten på en större skola så hade 
jag kanske kunnat få svar från mellan 50 och 100 lärare, men troligtvis inte mer. Dels därför att 
ingen skola jag valt ut haft mer än omkring 50 lärare av det ena könet och jag tvingats dela ut 
enkäten till lika många personer av respektive kön. Dessutom är ofta inte alla lärare är på skolan 
varje vardag, vilket begränsat antalet möjliga respondenter till de som finns på plats när enkäten 
delas ut. Och precis som vid webbenkäten hade flera lärare kunnat välja att inte delta på grundet 
av ämnet (genus och jämställdhet) för enkäten. 
 
Sammanfattningsvis blev bortfallet sannolikt större vid denna webbenkät än om jag delat ut en 
enkät direkt på en skola. Men samtidigt hade jag aldrig hunnit få ihop svar från 285 personer om 
jag valt att dela ut enkäten på plats.  
 

Formulering av ett påstående i enkäten 
En av påståendena i enkäten var att Läromedel är mer anpassade för flickor än för pojkar. Även 
om jag inte fick några synpunkter på påståendets formulering då jag gjorde ett provutskick så kan 
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jag i efterhand tycka att påståendet inte är optimalt formulerat, kanske borde det istället ha 
formulerats exempelvis som att kvinnor är mer frekvent representerade i läromedel än män. Det 
faktum att så många som 37,2 procent av respondenterna var tveksamma (eller inte visste) kan 
stödja denna hypotes att påståendet borde formulerats annorlunda. 
 
 

Vidare forskning 
Jag har, som tidigare påpekats, inte funnit andra undersökningar av lärares åsikter kring 
könsskillnader i skolprestationer. Kanske vore detta något att jobba vidare med, i synnerhet mot 
bakgrund av det stora bortfallet i min enkätundersökning. Då skulle det även kunna vara 
intressant att titta på åsikter hos lärare i exempelvis grundskolan. 
 
Kanske skulle det även vara intressant att kombinera studier av lärares åsikter kring könsskillnader 
i skoprestationer med observationsstudier av hur interaktionen lärare-elever fungerar, detta för 
se om det finns kopplingar mellan lärares åsikter om könsskillnader i skolprestationer och deras 
bemötande av eleverna som de undervisar. 
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Bilaga 1 – Missivbrev till enkäten 
 
Ämnesrad: Vad tycker du? 
 
 
 
Hej! 
 
Jag håller på att skriva kandidatuppsats om könsskillnader i skolprestationer vid Umeå Universitet 
och ska därför genomföra en kort enkät bland lärare som är verksamma inom gymnasiet. 
 
Nu är jag nyfiken på vad just Du anser i den här frågan. 
 
Enkäten är helt anonym, din identitet kommer alltså inte att röjas. 
 
Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk: xxx 
 
Ditt svar betyder mycket för min uppsats. Jag vill därför särskilt be Dig ta en stund och besvara 
enkäten. 
 
Hör gärna av Dig om Du har några frågor eller synpunkter kring enkäten. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
 
Emma Bayne 
 
 
Emma Bayne 
Rådhusgatan 13 
151 72 Södertälje 
E-post: emma.bayne@telia.com 
Tel. 010-751 5393 

mailto:emma.bayne@telia.com�


 

Bilaga 2 – Missivbrev (påminnelse) till enkäten 
 
Ämnesrad: Vad tycker du? 
 
 
 
Hej! 
 
Jag har tidigare kontaktat dig för att jag håller på att skriva kandidatuppsats om könsskillnader i 
skolprestationer vid Umeå Universitet och därför är nyfiken på vad just Du anser i den här frågan. 
 
Om Du inte har besvarat enkäten vill jag bara ta det här tillfället att be Dig att fylla i enkäten. Ditt 
svar betyder mycket för min uppsats. 
 
Om Du redan besvarat enkäten ber jag Dig bortse från det här e-postmeddelandet. 
 
Enkäten är helt anonym, Din identitet kommer alltså inte att röjas. 
 
Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk: xxx 
 
Enkäten kan besvaras senast den 20 mars. 
 
Hör gärna av Dig om Du har några frågor eller synpunkter kring enkäten. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Emma Bayne 
 
 
Emma Bayne 
Rådhusgatan 13 
151 72 Södertälje 
E-post: emma.bayne@telia.com 
Tel. 010-751 5393 

mailto:emma.bayne@telia.com�


 

Bilaga 3 – Enkäten 
Jag håller på att skriva en uppsats om kön och skolprestationer och nu är jag intresserad av att få 
vet vad Du som lärare anser. 
Enkäten är helt anonym, vilket innebär att Din identitet inte kan spåras. 
För att jag ska kunna använda Ditt enkätsvar måste jag be Dig besvara samtliga frågor. 
Du har möjlighet att besvara enkäten till och med 20 mars 2011. 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Fråga 1: 
Anser du att det föreligger någon skillnad i skolprestation mellan könen? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske/vet ej 

Ytterligare kommentarer: _____________________ 
 
 
Fråga 2: 
Vilket av följande anser du stämmer: 

 Flickor och pojkar presterar lika bra i olika ämnen i skolan. 
 Flickor presterar bättre i vissa ämnen, medan pojkar presterar bättre i andra ämnen 
 Flickor presterar generellt bättre än pojkar 
 Pojkar presterar generellt bättre än flickor 

Ytterligare kommentarer: _____________________ 
 
 
Fråga 3: 
Nedan listas några påståenden, tänkta som förklaring på varför flickor presterar bättre än pojkar. 
Jag skulle vilja att du försöker säga hur du instämmer med de olika påståendena. (instämmer helt, 
instämmer delvis, tveksam/vet ej, tar delvis avstånd, tar helt och hållet avstånd) 

 Flickor har bättre läs- och skrivförmåga än pojkar 
 Pojkar är oftare än flickor drabbade av exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi 
 Pojkar får inte leva ut sina vilda sidor i tillräckligt hög grad 
 Pojkar mognar senare än flickor 
 Pojkar lägger ansvar för sina misslyckanden utanför sig själva, medan flickor tar ansvar för sina 

egna misslyckanden 
 Flickor anstränger sig mer än pojkar 
 Flickor är mer studiemotiverade än pojkar 
 Skolan ställer allt högre krav på att individen ansvarar för sina egna skolprestationer, vilket 

gynnar flickor mer än pojkar 
 Utbildning är alltmer grupp- och projektbaserat, vilket gynnar flickor mer än pojkar 
 Flickor är mer naturligt begåvade än pojkar 
 Skolan är feminiserad (dvs. den domineras av kvinnor, exempelvis kvinnliga lärare) 
 Flickor får positiv särbehandling i samband med betygsättning 
 Flickor får positiv särbehandling i undervisningen, t.ex. mer uppmärksamhet från lärarna 
 Läromedel är mer anpassade för flickor än för pojkar 

 



 

 
Fråga 4: 
Tycker du att du bemöter flickor och pojkar lika, oberoende av kön? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske/vet ej 

Ytterligare kommentarer: _____________________ 
 
 
Fråga 5: 
Tycker du att andra lärare bemöter flickor och pojkar lika, oberoende av kön? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske/vet ej 

Ytterligare kommentarer: _____________________ 
 
 
Fråga 6: 
Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske/vet ej 

Ytterligare kommentarer: _____________________ 
 
 
Fråga 7: 
Har du någon utbildning i frågor som rör genus och/eller jämställdhet? 

 Nej, ingen utbildning rörande genus och jämställdhet 
 Ja, utbildning på högskole-/universitetsnivå 
 Ja, utbildning på motsvarande gymnasie-/komvuxnivå 
 Ja, genom jobbet (exempelvis studiedagar) 
 Ja, annan form av utbildning, ange vilken: _____________________ 

 
 
Fråga 8: 
När blev du klar med din lärarutbildning? 

 Före 1965 
 1966–1970 
 1971–1975 
 1976–1980 
 1981–1985 
 1986–1990 
 1991–1995 
 1996–2000 
 2001–2005 
 2006 eller senare 
 Jag är inte utbildad lärare 



 

 
 
Fråga 9: 
Ålder 

 25 eller yngre 
 26–30 
 31–35 
 36–40 
 41–45 
 46–50 
 51–55 
 56–60 
 61–65 
 66 eller äldre 

 
Fråga 6: 
Kön 

 Kvinna 
 Man 

 
 



 

Bilaga 4 – Intervjuprotokollet 

Intervjuprotokoll 
Text i kursiv stil är instruktioner för intervjuaren. 
Fråga 1: 

• Anser du att det föreligger någon skillnad i skolprestation mellan könen? 

Följdfrågor: 
• På vilket sätt [tycker du att det föreligger skillnader mellan könen]? 
• Hur tänker du kring detta? 
• Ser du exempel på detta i skolan/undervisningen? På vilket sätt? Kan du ge exempel? 

Invänta svar, som kan besvara vissa delar av fråga 2. Kanske försöka få lärarna att ange om de tror 
en påstådd orsak är större eller mindre anledning till könsskillnader i skolprestationer. 
När respondenten har berättat vad de anser ligga till grund för könsskillnader i skolprestationer, så 
kan man följa upp med frågor av typen nedan (för att komplettera för de faktorer som 
respondenten inte tagit upp spontant själv): 

• Tror du att flickor generellt har [exempelvis bättre läsförståelse än pojkar] och att det 
skulle kunna vara en bidragande orsak? 

OBS! Viktigt att i redovisningen av resultat skilja mellan vilka orsaker respondenterna har nämnt 
spontant och vilka alternativ de har fått fundera över efter att jag presenterat dem! 
 
Fråga 2: Olika alternativ som kan förklara könsskillnader i skolprestationer - de alternativ som 
respondenten inte tar upp själv presenteras, enligt ovan. 

• Flickor har bättre läs- och skrivförmåga än pojkar 
• Pojkar är oftare än flickor drabbade av olika så kallade kognitiva funktionshinder, som 

exempelvis ADHD och dyslexi 
• Pojkar får inte leva ut sina vilda sidor i tillräckligt hög grad 
• Pojkar mognar senare än flickor 
• Pojkar lägger ansvarför sina misslyckanden utanför sig själva, medan flickor tar ansvar för 

sina egna misslyckanden 
• Flickor anstränger sig mer än pojkar 
• Flickor är mer studiemotiverade än pojkar 
• Skolan ställer allt högre krav på  att individen ansvarar för sina egna skolprestationer, vilket 

gynnar flickor mer än pojkar 
• Flickor är mer naturligt begåvade än pojkar 
• Skolan är feminiserad (dvs. den domineras av kvinnor, exempelvis kvinnliga lärare) 
• Flickor får positiv särbehandling i samband med betygsättning 
• Flickor får positiv särbehandling i undervisningen, t.ex. mer uppmärksamhet från lärarna 
• Läromedel är mer anpassade för flickor än för pojkar 

 
Fråga 3: Tycker du att du bemöter flickor och pojkar lika, oberoende av kön? Om läraren svarar ja, 
gå vidare till fråga 4, men om läraren verkar osäker eller svara nej, fortsätt då med frågor som: 

• På vilket sätt? 
• Kan du ge exempel? 

 



 

Fråga 4: Tycker du att andra lärare bemöter flickor och pojkar lika, oberoende av kön? Om läraren 
svarar ja, gå vidare till fråga 5, men om läraren verkar osäker eller svara nej, fortsätt då med frågor 
som: 

• På vilket sätt? 
• Kan du ge exempel? 

 
Fråga 5: Tycker du att du har tillräckligt med kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor? 
Invänta svar från respondenten, kanske med följdfrågor som: 

• På vilket sätt [upplever du att du saknar kunskaper/är osäker]? 
• Är det saker på området du undrar över? 
• Finns det saker som rör genus och jämställdhet som du skulle vilja lära dig mer om? 

 
Fråga 6: Har du någon utbildning i frågor som rör genus och jämställdhet? (Svarsalternativen 
används för att bocka av för mig själv. Dock bör respondenten få tänka själv och svara med egna 
ord.) 

• Nej, ingen utbildning rörande genus ochjämställdhet 
• Ja, utbildning på högskole-/universitetsnivå 
• Ja, utbildning på motsvarande gymnasie-/komvuxnivå 
• Ja, genom jobbet (exempelvis studiedagar) 
• Ja, annan form av utbildning, ange vilken: ____________ 

 
Fråga 7: 

• När gick du ut din lärarutbildning? Låt respondenten svar fritt. 

 
Fråga 8: Ålder eller födelseår 
 
Fråga 9: Kön (Noteras enbart, behöver inte frågas.) 
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