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Sammanfattning)
 
Syftet med den här studien är att söka förstå varför pojkars betyg är lägre än flickors relativt 
de resultat som uppmätts på nationella prov. Vidare är ambitionen att redogöra för vad elever 
anser att denna skillnad beror på genom att lyfta fram elevers uppfattningar till och tankar om 
pojkars underprestation. Denna studie redogör för forskning om pojkars, i relation till flickors, 
generella underprestation i skolan. Initialt redogörs för forskning som beskriver skillnader 
mellan pojkars och flickors inställning till, prestation i, måluppfyllelse och erhållna betyg i 
skolan för att sedan följas upp med och jämföras mot elevers synpunkter och tankar kring 
fenomenet. Detta är en kvalitativ studie där två pojkar och två flickor intervjuats med syfte att 
ta del av elevers perspektiv i frågan. Det framkommer att elever i denna studie är väl 
medvetna om könsskillnader i prestation, ansträngning och förhållningssätt till lärare och 
skolprestation men eleverna uppfattar även att det finns dolda system som de anser påverkar 
bilden och bedömningen av eleven. Eleverna menar att flickor anpassar sig till dessa system 
medan pojkar, generellt sett, inte vill eller kan anpassa sig till normer och värden lärare är 
bärare av. Studiens resultat pekar också på att det finns sociala vinster för pojkarna i och med 
att man inte följer dessa normer och värden. Slutligen förs en diskussion om det är så skolans 
genussystem skulle kunna tänkas ha en negativ inverkan på pojkars skolprestation. 
 

Nyckelord: 
 
Kön, genus, betyg, social positionering, antipluggkultur, ”uncool to work”, dold 
läroplan, underprestation, könsskillnader, genussystem 
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Inledning)
Under mina år som gymnasielärare har jag ofta iakttagit hur pojkar i högre grad än flickor i 
skolan inför sina klasskamrater presterat och uttryckt sig på nonchalant sätt.  Samtidigt har de 
pojkarna i samtal med mig eller utanför lektionen uttryckt sig på ett mer studiemotiverat sätt. 
Med tolv års erfarenhet som gymnasielärare har mitt intresse och nyfikenhet för 
könsskillnader i inställning till skolarbete och uppnått studieresultat ökat och målsättningen 
med denna studie är att söka ta reda på vad denna skillnad kan tänkas bero på och göra ett 
försök att bidra till förklaringen av dessa könsskillnader. 

Det har länge talats om att skolan skall vara en jämställd arbetsplats för unga människor.1 
Fokus har ofta lagts på att göra sig av med den patriarkala normen som länge varit rådande i 
samhället. Krav på att läroböcker skall anta ett mer jämställt perspektiv och att exemplen i 
läroboken skall tilltala alla individer oavsett kön och sexuell läggning har varit något som 
sökts eftersträvas.2  

I en rapport från Myndigheten för Skolutveckling betonas vikten av att:  

”Allas lika värde och lika rätt att utveckla sina förmågor är grunden i vår demokrati. 
Jämställdhet är en rättvisefråga och ingår i de nationella målen för skolan. Det innebär att 
skolan ska ge flickor och pojkar likvärdiga villkor att utvecklas…I en god arbetsmiljö 
eftersträvar man ett jämställt förhållningssätt med lika stort inflytande oberoende av kön”3sid 3 

 

Historiskt sett har skola och utbildning varit en manlig domän. Utbildningar har utformats av 
män för pojkar efter samhällets krav att mannen skall agera familjeförsörjare. Som en följd av 
detta har pojkar traditionellt erhållit högre betyg speciellt inom matematik, naturvetenskapliga 
och tekniska områden.4 Vad man kunna se de senaste årtionden är att pojkar erhåller lägre 
betyg än vad flickor gör och denna, för pojkar, nedåtgående trend har varit synlig under en 
längre tid.5 

Redan 1971 kunde Allan Svensson påvisa att flickor fick bättre betyg än pojkar relativt 
resultat på test och standardprov.6 I nyare rapporter från skolverket7 kan man tydligt se en 
könsskillnad i meningen att flickor får högre betyg än pojkar baserat på den prestationsnivå 
som uppmätts med test. Pojkars slutbetyg i matematik och svenska visade sig i större 
utsträckning än hos flickor vara lägre än betyget de presterat på det nationella provet.8  

Fenomenet, att det finns en negativ diskrepansen mellan erhållet betyg och faktisk prestation 
hos pojkar, kommer fortsättningsvis i denna rapport att hänvisas till som pojkars 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!(Josefsson!&!Mannikoff,!2003)!
2!(Josefsson!&!Mannikoff,!2003)!
3!(Josefsson!&!Mannikoff,!2003)!
4!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
5!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
6!(Svensson,!1971)!
7!(2013:00164,!2013)!
8!(2013:00164,!2013)!
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underprestation. Min ambition med denna studie är att lyfta elevers röster gällande de tankar 
och förklaringar elever har gällande orsaker till pojkars underprestation i skolan. 

! )
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Syfte)
Syftet med detta arbete är att söka förstå varför pojkars betyg är lägre än flickors relativt 

de resultat som uppmätts på nationella prov. Vidare är ambitionen att redogöra för vad elever 
anser att denna skillnad beror på genom att lyfta fram elevers uppfattningar till och tankar om 
pojkars underprestation. 

Forskningsfrågor)
• Vilka tankar har gymnasieelever om pojkars underprestation i skolan idag? 
• Vad anser elever orsakar pojkars underprestation? 
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Bakgrund)
Forskning, så väl nationell som internationell, belyser skillnader mellan pojkars och flickors 
skolprestationer utifrån biologiska, kognitiva, historiska, sociala, etniska och psykologiska 
perspektiv.9 10 11 

I den litteratur jag läst har jag identifierat underliggande teman som hjälper mig förklara mina 
forskningsfrågor. I bakgrunden nedan kommer jag att redogöra för dessa teman som kan 
tänkas kunna förklara orsaker till pojkars underprestation; 

• Skolhistoria – en redogörelse för hur svensk skola har utvecklats de senast 
decennierna med fokus på jämställdhet och ordning och uppförande baserat på Inga 
Wernerssons rapporter. 

• Feminisering av skolan – en förklaring till hur kom det sig att skolan kan sägas ha 
feminiserats i och med jämställdhetssatsningar som gjorts med utgångspunkt i Mac An 
Ghaills, Wernerssons och Baylans forskning och, rapporter och utredningar. 

• Genussystem i skolan – en teoretisk analys a begreppet genussystem baserat på 
Hirdman, Lunabba, Mac An Ghaill med flera. 

• Könsskillnader i undervisningsbeteende och inställning till skolprestation - vilka 
generella skillnader kan identifieras mellan pojkar och flickor. 

• Antipluggkultur - definition av begreppet och användandet och syftet med denna 
enligt Einarsson & Hultman, Wernersson, Lunabba med flera. 

• Dold läroplan – definition av begreppet och beskrivning till hur och av vem den 
används enligt Donald Brophy. 

• Könsskillnader i strategier för att bli positivt bedömd – en redogörelse för hur 
elever kan tänkas använda sig av strategier för att bli positivt bedömda och hur ser de i 
så fall ut, utifrån Elisabet Öhrns tankar. 

Skolhistoria)
Enligt Wernersson var syftet med jämställdhetsarbetet i skolan under 60-talet att skapa 
läroplaner som var könsneutrala.12 Hon förklarar att tendenser inom uppfostran av barn och 
samhället i stort differentierade pojkar från flickor. Eftersom denna differentiering medförde 
negativa konsekvenser, i form av underordning för flickor, behövde skolan utveckla 
läroplanen i riktning att vara könsneutral. Oavsett könstillhörighet skulle relevanta kursplaner 
och ämnesplaner finnas för båda könen. Under 60-talet var det inte ovanligt med 
könsuppdelad undervisning. Flickskolor och pojkskolor fanns men även i blandskolor lästes 
vissa ämnen för sig. Man hade för avsikt att lösa denna uppdelningsproblematik genom att 
pojkar och flickor fick samma undervisning och undervisningsmaterialet skulle vara 
könsneutralt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!(Ingvar,!2012)!
10!(Lunabba,!2013)!
11!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
12!(Wernersson,!Genusperspektiv!på!pedagogik,!2006)!
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Under 80-talet förändrades genusperspektivet på så sätt att undervisningen ämnades göras mer 
flickvänlig.13 Ansträngningar gjordes för att skapa ett intresse för teknik och matematik hos 
flickor. Undervisningen skulle bygga på att flickor gjordes nyfikna för traditionellt manliga 
ämnen och inriktningar. Det fokuserades på pedagogik för flickor och flickors 
inlärningsmetoder. Det skapades på en mängd skolor små och enkönade grupper för att 
motverka pojkars dominans. 

I utbildningsdepartementets rapport, Könsskillnader i utbildningsresultat, redogörs för att det 
gjorts ansträngningar att inkludera flickor i skolan.14 Rapporten visar också på att andelen 
kvinnliga lärare ökat under decennierna. Majoriteten av lärarna i dagens skola är kvinnor. 

Feminisering)av)skolan)
Wernersson ser att stärkandet av flickors självförtroende i skolan är en internationell trend 
som har ett gott syfte.15 Denna satsning, menar Wernersson, har dock även visat sig få 
oönskade biverkningar i form av att pojkarna glöms bort och av att fokus har lagts endast på 
flickor istället för att satsa på flickor och pojkar i samma utsträckning. Mac An Ghaill 
uttrycker också att; ”Masculinity has tended to be absent from the mainstream educational 
research. It has been assumed to be unproblematic, with gender issues focusing on femininity 
and girls’ schooling”.16 

I en av Utbildningsdepartementets rapporter beskrivs det att skolan de senaste decennierna 
feminiserats.17  Färre manliga förebilder i form av lärare finns på skolorna, fler kvinnor 
utformar och tolkar kursplaner och läroplaner och mer fokus läggs på områden som flickor 
mer än pojkar behärskar, så som kommunikativa, sociala och språkliga uppgifter. Flickor, i 
högre grad än pojkar, upplever det lätt att samarbeta i grupper vilket leder till att pojkar i 
större utsträckning behöver hjälp av en vuxen lärare då man inte på samma sätt kan lösa 
eventuell problemen i gruppen i samma utsträckning. 

Enligt samma rapport finns det en fara för pojkars motivation och intresse för skoluppgifter.18 
Baylan, Hallengren & Pagrotsky menar att det inte är allt för ovanligt att de läs- och 
skrivuppgifter som skall genomföras lämpar sig bättre för flickor än för pojkar. 

Good, Sikes och Brophy menar att det finns en uppsättning förutsättningar som underlättar 
situationen för flickan och försvårar densamma för pojken i skolan. De menar att dagens skola 
är feminiserad pga en majoritet av kvinnliga lärare och att undervisningen därmed blivit 
genuskodad. Det som ligger till grund för detta resonemang är nedan angivna mekanismer:19 

• “Lärare och elever av samma kön förstår varandra bättre på grund av likhet i olika dimensioner – 
exempelvis erfarenheter, förhållningssätt, intressen och personlighetsdrag 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!(Wernersson,!Genusperspektiv!på!pedagogik,!2006)!
14!(Baylan,!Hallengren,!&!Pagrotsky,!2004)!
15!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
16!(Mac!An!Ghaill,!1994,!s.!1)!
17!(Baylan,!Hallengren,!&!Pagrotsky,!2004)!
18!(Baylan,!Hallengren,!&!Pagrotsky,!2004)!
19!(Good,!Sikes,!&!Brophy,!1973)!
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• Elever behöver modeller av sitt eget kön för att kunna utveckla förhållningssätt och intressen som är 
konstruktiva och socialt acceptabla 

• Pojkar behöver manliga lärare för att de inte vill underordna sig kvinnor och för att kvinnor inte kan 
hantera pojkar 

• Om det finns balans mellan kvinnor och män i förskola och skola blir detta i sig en modell för en 
jämställd genusordning och gränsmarkeringarna mellan kvinnligt och manligt skulle bli mindre 
dramatiska”20 sid 42 

Wernersson, å andra sidan, menar att det inte finns tillräckliga belägg för att lärares kön skulle 
ha någon som helst inverkan på skilda skolprestationer mellan pojkar och flickor.21 
Wernersson menar att pojkars underprestation inte bör förklaras med att andelen kvinnliga 
lärare ökat utan snarare på grund av att flickor, generellt, lägger ner mer tid på skolarbete 
både i och utanför skolan.22 

Vidare hävdar Mac An Ghaill att lärare förväntar sig och tolkar olika fenomen hos pojkar 
respektive flickor.23 I sin studie av brittiska gymnasieelever uppfattade Mac An Ghaill att 
lärarna antog att pojkarna skapade fler problem än flickorna och att pojkarana också var 
svårare att tillrättavisa trots det faktum att Mac An Ghaill i sina observationsanteckningar 
uppfattat att flickor vid upprepade tillfällen erhållit åthutningar och tillrättavisaden från 
lärarna. ”When a male student becomes a disciplinary problem, it is seen by male teachers as 
a frequent attribute of adolescent masculinity”.24 Vid de tillfällen flickor samma disciplinära 
problem valde lärarna att tolka detta som ett avvikande feminint drag. 

Genussystem)i)skolan)
För att kunna förstå komplexiteten av de skillnader och likheter pojkar och flickor som 
grupper uppvisar i skolan bör begreppet genussystem diskuteras. 

Uppvisandet av maskuliniteter och feminiteter kan förstås och förklaras från en mängd olika 
perspektiv. Traditionellt sett har det hävdats att uppvisandet av könsstereotypiska 
karaktäristika är antingen biologiska eller socialiserade med en dikotom relation mellan 
manligt och kvinnligt där kvinnor förväntas vara omvårdande, lättpåverkade och intuitiva. 
Män beskrivs som aggressiva, rationella och analytiska.25 

Utmaningen med att uttala sig om skillnader och likheter mellan pojkar och flickor är att 
samhället är genusfierat. Samhället har kodat egenskaper och beteenden enligt en dikotomi 
där fenomen är antingen manliga eller kvinnliga där det manliga är normen.26  

Bronwyn Davies med flera betonar att maskulinitet och femininitet inte är några medfödda 
egenskaper hos människor.27 28 ”När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker lär de sig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
21!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
22!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
23!(Mac!An!Ghaill,!1994)!
24!(Mac!An!Ghaill,!1994,!s.!121)!
25!(Connell,!2009)!
26!(Hedlin,!2010)!
27!(Davies,!2003)!
28!(Hirdman,!2001)!
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att positionera sig som pojkar eller flickor på ett korrekt vis, eftersom det är vad man begär 
av dem för att de ska få en urskiljbar identitet inom ramen för den rådande sociala 
ordningen”.29  

Vidare menar Davies att den dikotomi som tidigare forskning redogjort för är allt annat än 
oproblematisk. ”Det finns inte nödvändigtvis en koppling mellan ett genetiskt, hormonellt, 
genitalt och beteendemässigt kön”.30 Gränsen mellan maskuliniteter och femininiteter är 
flytande och varierande hos individen. Trots detta, menar Davies, finns ett socialt tryck på 
individer att konstituera sig som könsbestämda varelser. Detta sökande efter könstillhörighet 
sker dock inte helt friktionsfritt. Davies menar att pojkar som inte positionerar sig som 
dominanta superhjältar upplever en spänning inom maskuliniteten eftersom många pojkar inte 
kan eller vill leva upp till myten om manlighet.31 Lunabba redogör, i sin avhandling, för hur 
en stor del av pojkarna gav uttryck för hjälplöshet över att leva upp till eller stå emot 
maskulina ideal.32 För att slippa obehaget att uppfattas som omanlig kunde pojkar med 
feminina intressen och dispositioner välja att uppvisa beteenden som ansågs allomfattande 
manliga, menar Davies.33 Lunabba menar att; ”De maskulina uttrycksformerna är inte 
nödvändigtvis ett till antalet utbrett fenomen som omfattar majoriteten av pojkar, utan utgör 
en högljudd och etablerad konstruktion om hur pojkar är eller borde vara”.34  

Inte nog med att samhället förväntar sig skilda egenskaper och beteenden av pojkar och andra 
av flickor så vidmakthålls dessa dikotomiserande krav av olika instanser i samhället. Connell 
beskriver hur skolor är en del av detta genussytem genom att utöva en slags genusregim som 
sublimt förstärker klyftor mellan femininiteter och maskuliniteter.35 Lärare är och förmedlar 
genus dagligen till sina elever. De femininiteter och maskulininiteter vuxna inom skolan är 
bärare av är en del av ungdomarnas socialisationsprocess.36 

Det finns uppenbara problem med att analysera genus och kön utifrån en dikotomisk relation 
mellan könen. Risken finns att könsskillnader förstärks eftersom de byggs på generaliserade 
förenklingar av en mer komplex verklighet.37 

Könsskillnader och genusskillnader beskrivs på en mängd olika sätt. Yvonne Hirdman 
beskriver genussystem eller genusordning som de systematiska orättvisor som uppstår i och 
med att mannens karaktäristika och beteendemönster varit och är normgivare. 38 
Genuskontrakt beskriver hon som det dolda avtal män och kvinnor bör och förväntas förhålla 
sig till för att passa in i sina biologiska kön och vidmakthålla obalansen mellan könen; ”en 
kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!(Davies,!2003,!s.!27)!
30!(Davies,!2003,!s.!151)!
31!(Davies,!2003)!
32!(Lunabba,!2013)!
33!(Davies,!2003)!
34!(Lunabba,!2013,!s.!36)!
35!(Connell,!2009)!
36!(Connell,!2009)!
37!(Hirdman,!2001)!
38!(Hirdman,!2001)!
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åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter”.39 Att definiera genusskillnader biologiskt 
anser Hirdmans vara bekymmersamt då ”man utgår ifrån ett antingen-eller-tänkande, dvs. att 
det handlar om antingen om kroppen eller om själen, antingen om natur eller kultur”.40 
Ytterligare en term Hirdman använder är genuskonflikten. Hon beskriver hur genus utvecklats 
till en strukturell konflikt som påverkar oss och skapar en nervositet i samhället. Bland annat 
nämns att ”talet om kön artikuleras och intensifieras med varje möte mellan könen…41” dvs 
att syftet med hela debatten (att skapa jämställdhet och befria människor från könsetiketter) 
försvåras och snarare skapar hinder i forma av ett förtydligande av skillnader som kanske 
endast finns som abstraktioner och mentala scheman. 

Könsskillnader)i)undervisningsbeteende)och)inställning)till)skolprestation)
Einarsson & Hultman har i sina observationsstudier identifierat konsekventa skillnader i hur 
lärare talar med elever.42 I samtalet med flickor använder sig läraren i större utsträckning av 
en lenare och gulligare röst och ett barnsligare tonfall. Einarsson och Hultman43 menar att 
barn lär sig i och med detta att de kan modifiera andemeningen i sin utsaga med att variera 
röstläge i sin konversation med vuxna. Man utvecklar en strategi att manipulera och/eller 
nyansera sitt uttalande, inte endast med ordval, utan också med tonfall och prosodi. 

De finns fler språkliga skillnader än tonfallsskillnad. Einarsson & Hultman beskriver hur 
flickor i större utsträckning än pojkar använder sig av bekräftandemekanismer som 
samtalsstöd.44 Flickor både ger och behöver detta stöd i större utsträckning än pojkar. Detta är 
en av förklaringarna till att flickor/kvinnor ofta upplever att pojkar/män inte lyssnar 
ordentligt. Lärarens språk är starkt eufemistiskt vilket skulle kunna ge upphov till att pojkar 
oftare missuppfattar lärarens åthutningar och disciplinära subtila korrigeringar. 

Björnsson, Einarsson & Hultman och Wernersson menar att ett av de fenomen som kan 
identifieras är just de språkliga och då framförallt pojkars lägre skriv och läsförmåga.45 46 47 
Pojkar presterar generellt sämre på uppsatsskrivning i gymnasieskolan. Skillnaderna märktes 
framför allt i skillnader mellan pojkars och flickors ordförråd, syntax och språklig 
självständighet. 

En annan skillnad som identifierats av bland annat Wernersson och Liunabba mellan pojkar 
och flickor uppstår vid själva prestationsmomentet ex. vid en presentation eller ett 
provtillfälle.4849 Flickor drivs av ett lärandemotiv som är skapat ur drivkraften flit. Pojken å 
andra sidan drivs av ett prestationsmotiv i syfte att visa omvärlden hur kompetent han är. 
Dessa olika motiv får konsekvenser. Pojkens eventuella misslyckanden kommer i och med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!(Hirdman,!2001,!s.!16)!
40!(Hirdman,!2001,!s.!82)!
41!(Hirdman,!2001,!s.!130)!
42!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
43!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
44!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
45!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
46!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
47!(Björnsson,!2005)!
48!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
49!(Lunabba,!2013)!
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detta resonemang att bli mer socialt kostsamt vilket förklarar det faktum att pojkar har en 
större tendens att skylla sina misslyckanden på externa faktorer som att ”det var fel på 
provet”. Pojkar överskattar sin förmåga och flickor är överkritiska. 

Det uttrycks återkommande att pojkar är dominanta i klassrummet50 51 52. Detta är en sanning 
med modifikation, menar Einarsson & Hultman.53 Vad som oftast hänvisas till är det faktum 
att pojkar innehar ett större talutrymme men oftast i det avseendet att de samtalar om annat än 
det ämnesrelaterade. Kvaliteten i samtalet skiljer sig alltså åt då läraren interagerar med 
pojkar och flickor. Flickors interaktion med lärare handlar i mångt och mycket om elevens 
ämnesrelaterade prestation. Konsekvenserna blir därmed att man uppfattar tillrättavisningar 
som aktivt talutrymme. Diskuterar man istället fördelningen mellan pojkar och flickor 
gällande ämnesrelaterat tal är skillnaderna inte lika påtagliga.54 

Då man beskriver hur skillnaderna i specifik ämneskunskap ser ut finns det sambandet att 
pojkar generellt sätt presterar bättre än flickor i matematik och andra spatiala och numeriska 
uppgifter medan flickor presterar bättre i språk, framförallt svenska och generellt sett verbala 
uppgifter.55 
 
Förutom att den faktiska prestationen (i form av uppnått betyg) var högre hos flickor, hävdar 
Einarsson & Hultman att de även kan identifiera skillnader i lektionsaktivitet.56 Pojkar gör fler 
inlägg och upptar mer talutrymme under matematiklektioner medan de kan se en tydlig 
tendens att flickors aktivitet och utnyttjande av talutrymme är högre under engelskalektioner. 
Även Davies har identifierat en obalans mellan könen.57 Hon beskriver att kvinnan 
(femininiteter) i skolan har en formell kontroll men att det är det förhärskande beteendet trots 
detta är maskuliniteten. Detta leder till att även verkligt handlingskraftiga flickor tvekar inför 
att hävda sin förmåga och istället uppvisar kvinnliga och tillbakadragna former. Flickor väljer 
istället att positionera sig som objekt för andras beskådande och därmed undertrycker sin egen 
vilja. 
 
Einarsson & Hultman tänker att det verkar finnas en skillnad i hur flickor och pojkar använder 
sig av olika strategier att dra till sig lärarens uppmärksamhet.58 De beskriver hur flickor, trots 
en bättre prestation än pojkar, visar upp ett självkritiskt beteende mot den egna prestationen 
och hur man kallar på läraren för att få detta ”misslyckande” bekräftat. De menar då att det 
kan finnas tendenser att flickor, i större utsträckning än pojkar faktiskt uppvisar en ”spelad 
missnöjsamhet” och att det egentliga syftet skulle vara att bli bekräftad och få beröm för ett 
väl utfört arbete snarare än det motsatta. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!(Björnsson,!2005)!
51!(Mac!An!Ghaill,!1994)!
52!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
53!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
54!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
55!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
56!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
57!(Davies,!2003)!
58!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
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Vidare hävdar Wernersson, att om man bortser från det faktum att elever, framförallt flickor, 
strävar efter att få sina tillkortakommanden bekräftade kan man också se skillnader i hur 
pojkar och flickor beskriver orsaken till sin egen framgång.59 Pojkar förklarar oftare att deras 
framgång beror på en inre, okontrollerbar faktor som beskrivs som rå talang medan flickor i 
större utsträckning betonar den egna ansträngningen och insatsen. Björnsson beskriver också 
hur självtilliten till den egna förmågan varierar mellan könen.60 Enligt PISA 2000 kunde man 
se att självtilliten hos svenska pojkar var markant högre än hos pojkar i andra OECD-länder 
medan flickors självtillit var den näst lägsta hos flickor i OECD-länderna.61  

Einarsson & Hultman har identifierat tydliga skillnader i det sociala samspelet mellan å en 
sidan pojke/lärare å andra sidan flicka/lärare.62  Flickor har ett större behov än pojkar att ingå i 
en ”väninnerelation” med läraren vilket indikerar ett behov av gemenskap. Flickor anses 
utöver detta inneha en tydligare empatisk förmåga till läraren som visar förståelse för lärarens 
situation. Pojkar, å andra sidan, har inte i samma utsträckning detta behov av att ingå i en 
relation med läraren. Detta är något som anses flickaktigt och skapar ett hot mot pojkens 
utvecklande av manlighet. En följd av detta resonemang är att flickor ofta får rollen som 
hjälplärare, med ansvar för administrativa uppgifter, men även ansvar för att stävja pojkars 
motvilja att rätta sig efter regler och följa klassrumsnormer. Även Öhrn påpekar det faktum att 
flickor oftare än pojkar hamnar i ”omvårdnasfacket” där de förväntas dela lärarens ansvar då 
det gäller upprättande av ordning.63 

Antipluggkultur)
Enligt Wernersson är ursprungligen den svenska termen ”antipluggkultur” hämtad från 
Engelskans ”uncool to work”.64 Fenomenet började beforskas i Englan redan på 70-talet och 
då främst som klassrelaterat begrepp. Engelska arbetarbarn tog aktivt avstånd från den klass 
deras överordnade kunde identifiera sig med. Fenomenet har dock på senare år spritt sig och 
utökats att gälla även medelklasspojkar i en mängd kulturer. Förutom England kan man se att 
fenomenet upptäckts och beforskats i bland annat Hong Kong. 

Björnsson beskriver också hur begreppet ”antipluggkultur” numera framförallt används för att 
beskriva pojkars rädsla att uppfattas som feminina.65 Han anser att det finns en rädsla hos 
pojkar att vara skolintresserade då det skulle kunna indikera feminitet och därmed vara ett hot 
mot det manliga identitetsskapandet. Pojkar skapar alltså sin manliga identitet i kontrast till 
det som anses vara feminint – att engagera sig i skolarbetet. 

Antipluggkultur)som)bevarandet)av)manlig)identitet)
Einarsson & Hultman beskriver i sin studie, God morgon pojkar och flickor, hur pojkar tydligt 
tar avstånd från de feminina förväntningar som vilar på flickan genom att tävla om att göra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
60!(Björnsson,!2005)!
61!(PISA,!2000)!
62!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
63!(Öhrn,!2002)!
64!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
65!(Björnsson,!2005)!
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sämst ifrån sig.66 Att göra dåligt ifrån sig som pojke blir statusfyllt och manligt. Pojkar tävlar 
om att bli tillsagda eftersom deras manliga (antifeminina) identiteter förstärks. 

Anledningen till att, hos pojkar, underprestera i skolan kan ha sin förklaring i ett begrepp som 
kallas ”effortless achievement”, menar Wernersson.67 Man tänker sig att pojkar istället för att 
riskera att misslyckas väljer att inte pröva. Har man inte prövat och misslyckats kan man som 
pojke urskulda sig med att förklara misslyckandet med att man inte försökt. Detta försvar 
lägger skulden på yttre, ej egna, faktorer. Om man däremot misslyckas trots det faktum att 
man ansträngt sig finns denna förklaring och försvar inte tillgängligt. Misslyckandet kommer 
att bero på att man inte är begåvad nog, vilket gör eleven mer sårbar.  

Förutom att pojkens negativa prestation anses statusfylld hos andra pojkar finns också en 
överhängande risk att pojken som uppvisar ett hjälpsamt beteende mot läraren kommer att 
bestraffas av sin jämlikar, hävdar Einarsson & Hultman.68 Det anses omanligt att vara lärarens 
kelgris. Harry Lunabba kommer fram till samma slutsats i sin avhandling; hur framgångsrika 
pojkar faller offer för klasskamraternas hån.69 Vidare beskriver han hur pojkar och flickor kan 
ta avstånd från vedertagna pojk- och flicknormer men hur de i slutändan får betala ett socialt 
pris beroende på hur mycket man avviker från etablerade maskuliniteter och femininiteter.70 
Något som Lunabba poängterar vid upprepade tillfällen är att pojken i dagens skolan till varje 
pris försöker undvika att visa sig sårbar och hjälplös. Detta uppfattas som en svaghet och blir 
väldigt socialt kostsamt.71 Slutligen hävdar Connell att pojkar syn på skolan är klart 
ambivalent. ”De vill lyckas akademiskt men ser den sortens framgång som något feminint”.72  

Öhrn lyfter fram argumentet att pojkar i syfte att bevara sin manlighet aktivt tar avstånd från 
det kvinnliga och intellektuella.73 För att försvara sin manliga identitet väljer pojken att 
uppvisa ett ointresse för skolverksamhet. Det är mer kostsamt för en pojke att kallas flickaktig 
än vice versa då de manliga karaktäristika står högre kurs.74 

Antipluggkultur)som)verktyg)för)social)positionering)och)statusökning)
Einarsson & Hultman och Björnsson menar att det finns mängd varianter att öka sin status och 
social positionering för barn och ungdomar.75 76 Ett av dessa är att visa sig motsträvig och 
föraktfull till skolverksamheten. Att bli utvisad ur klassrummet för en förseelse anses 
smärtsamt och kränkande för en flicka men kan anses vara statusfyllt för en pojke i sin 
relation till klasskamrater, menar Einarsson & Hultman. I sin relation till läraren, å andra 
sidan, får samma beteende negativa konsekvenser.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
67!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
68!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
69!(Lunabba,!2013)!
70!(Lunabba,!2013)!
71!(Lunabba,!2013)!
72!(Connell,!2009)!
73!(Öhrn,!2002)!
74!(Hedlin,!2010)!
75!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
76!(Björnsson,!2005)!
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Öhrn hävdar att just tuffhet är en egenskap som står högt i kurs hos pojkar i skolan i syfte att 
positionera sig.77 Lunabba och Einarsson & Hultman anser att det finns en större benägenhet 
hos pojkar att vilja stå i centrum och roa klasskamrater.78 79 Skratten som framkallas av 
pojkens utsaga ses som ett slags samtalsstöd där eleven får bekräftelse för sitt beteende. 
Pojken skaffar sig en publik och får uppmuntran genom skratt. Dessa utsagor rör oftast inte 
det ämnesrelaterade samtalsämnet. Viktigt att poängteras är att det inte alltid är de högljudda 
pojkarna som är i majoritet. Däremot märks de och vinner enkla popularitetspoäng genom 
detta.80 
 
Enligt Björnsson är pojken inte en fri individ utan utsatt för det faktum att kontinuerligt 
omförhandla sin sociala status i klassrummet och för omgivning indikera sin duglighet som 
man.81 Att visa sig skolintresserad anses därmed lågprioriterat och kan i värsta fall leda till 
utanförskap och mobbning. 

Dold)läroplan)
Dagens skola skiljer sig i många avseenden från den skola som en gång i historien skapades. 
Ända fram till 1962 betygsattes eleverna i ordning och uppförande. Detta betyg ersattes 
senare med andra ordnings- och disciplinskapande medel som exempelvis kvartsamtal.  

Donald Broady, författaren till en serie artiklar under 70-talet, menar att en av anledningarna 
till pojkars högre skolmisslyckanden skulle vara just den dolda läroplanen.82 Han menar att 
det, förutom skolans formella styrdokument, skulle finnas en dold läroplan som lärare mer 
eller mindre undermedvetet använder sig av för bedömning av elever. Denna dolda läroplan 
består av följande sex komponenter: 

• Kravet att arbeta individuellt 
• Kravet att vara uppmärksam 
• Kravet att kunna vänta 
• Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt 
• Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter 
• Kravet att underordna sig lärarnas auktoritet 

Einarsson och Hultman hänvisar till den dolda studieplanen och hävdar att den medför ett 
antal konsekvenser. En av dessa är att den lydiga flickan i många fall får/tar rollen som 
lärarens hjälpreda och lär sig tidigt att det är eftersträvansvärt att spela på lärarens planhalva.83 
Vidare hävdar de att läraren aktivt tar sig friheten att fostra eleverna efter de sex kraven ovan. 
Enligt de observationer som utförts kunde de tydligt se att lärarens förmaningar syftar till att 
skapa lydiga, stillasittande och lyssnande elever. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!(Öhrn,!2002)!
78!(Lunabba,!2013)!
79!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
80!(Lunabba,!2013)!
81!(Björnsson,!2005)!
82!(Broady,!1981)!
83!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
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Könsskillnader)i)strategier)för)att)bli)positivt)bedömd)
Enligt Öhrn kan man se att flickor aktivt försöker hitta, utveckla och använda strategier för att 
bli uppmärksammade i en pojkdominerad miljö.84 Det finns en risk att flickan blir osynlig i 
den annars pojkdominanta klassrumsmiljön. Dessa strategier gäller i första hand de flickor 
som anses ”välanpassade”. En av dessa strategier flickor använder är att man bör undvika att 
öppet kritisera lärare. De gick istället ihop i grupper och stärkte varandra i kollektivet. Pojkar 
saknar, i större utsträckning, denna strategi och oroades för att deras individuella kritik mot 
läraren skulle påverka deras betyg, menar Öhrn. 

Öhrn redogör, i sin doktorsavhandling, för ett fenomen i sin studie där lärare tillfrågades om 
vilka elever som var intresserade av ett givet ämne.85 Lärarna kunde med lätthet säga om 
pojkarna att de antingen var eller inte var intresserade. Lärarna uttryckte osäkerhet huruvida 
flickorna var intresserade av deras ämnen vilket tolkades som ett uttryck för flickornas 
lydighet och att de gjorde som de blev tillsagda med avsikt att uppfattas som intresserade och 
bedömas positivt. Lärarna hade svårare att avgöra om flickorna hade ett äkta intresse eller 
spelat intresse för ämnet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!(Öhrn,!2002)!
85!(Öhrn,!Könsmönster!i!klassrumsinteraktion.!En!observationsR!och!intervjustudie!av!högstadieelevers!
lärarkontakter,!1990)!
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Metod))
Det som denna uppsats kommer att lägga fokus på är elevernas uppfattning och tankar om 
pojkars underprestation i skolan. Pojkars och flickors biologi, etnicitet eller klasstillhörighet 
kommer ej att ges utrymme att utredas som påverkansfaktorer till pojkars underprestation i 
skolan. 

Denna rapport baseras på kvalitativ metod med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Kvale 
& Brinkmann uttrycker vikten av denna metod då avsikten är att nå informanternas egna 
tankar, övertygelser och perspektiv.86 Vidare menar de att denna metod ”ger ett priviligierat 
tillträde till människors upplevelse av den levda världen”.87 Enligt Boolsens definition av 
hermeneutiken, att förstå och tolka meningsfulla fenomen hos informanten, har arbetet lagts 
upp och med syftet att låta informanterna ”realisera sig själva”.88 Med andra ord har det varit 
viktigt att skapa en intervjusituation där informanterna har känt att de inte skall behöva 
censurera sig. Med andra ord har mycket ansträngning lagts ned för att skapa en situation där 
informanterna känner tillit till intervjuaren vilket möjliggör och skapar en kontext där 
informanterna fritt tillåts redogöra för tankar och övertygelser utan att känna att de bedöms. 

Urval)
På grund av begränsad tid har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval.89 Elever i första 
årskurs från en klass på en gymnasieskola i norra Sverige blev tillfrågade om de kunde tänka 
sig medverka i en intervju. Vid denna förfrågan presenterades syftet med intervjun. Eftersom 
detta arbete söker besvara frågor som är genusrelaterade valdes två pojkar och två flickor ut 
efter först-till-kvarn principen. 
 
Jag hade innan urval ingen information om denna klass och tyckte mig i och med detta inte 
vara färgad av vare sig fördomar eller hörsägen då det gäller min inställning till just dessa 
unika individer. Jag hade även bett att elevernas lärare inte skulle delge mig någon som helst 
information om de individer som skulle ställa upp i intervjuerna. Vid värvningen samlade jag 
de fyra informanterna för ett kort möte där vi gjorde upp om tider för intervjuerna och kort 
information om intervjuernas syfte. Kontaktuppgifter om informanterna samlades in i syfte att 
kunna skicka en påminnelse via sms. 
 
Alla elever går i första året på Samhällsprogrammet och namnen nedan är fingerade. 

Beskrivning)av)informanterna:)
 
Elev 1: 
Pojke (Per). Per tänker att en lärare skulle beskriva honom som en elev som ibland jobbar 
mycket och ibland tar det lugnt. Per anser sig ha bra social kompetens och har förmågan att 
kunna prata och kommunicera med olika typer av människor. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
87!(Kvale!&!Brinkmann,!2009,!s.!45)!
88!(Watt!Boolsen,!2007,!s.!32)!
89!(Johansson!&!Svedner,!2010)!
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Han uppfattar sig som själv som ganska mogen, trevlig och social. Betygsmässigt ligger han i 
mellanskiktet. Man kan ana att han hänger med de ”coola killaran” men att han också kan 
vara en kille som när andan faller på visar rätt ambitiösa sidor. Under intervjun gav han ett 
tryggt och rättframt intryck. Han var aningen kritisk till en del orättvisor som han uppfattat 
men var också tydlig med att berömma somliga lärares professionalism och rättvisepatos. 
 
Elev 2: 
Pojke (Torres). Torres beskriver sig själv som en mycket ambitiös elev som satsar på skolan. 
Han lägger mycket tid och energi på skolarbetet både hemma och i skolan.  Han har höga 
målsättningar och vill uppnå höga betyg. Torres beskriver sig skämtsamt som ”pluggis” 
initialt i intervjun. 
 
Torres kom nyligen till Sverige. Han visar gärna sin ambitiösa sida och har inga problem med 
att vara akademiskt intresserad i en, för övrigt, ganska skolointresserad klass. Under intervjun 
lägger Torres ett tydligt fokus på lärarens professionalism, tydlighet, struktur och planering 
och väldigt lite fokus på lärarens sociala egenskaper. 
 
Elev 3: 
Flicka (Medea). Medea beskriver sig själv som ”medel”. De ämnen som intresserar henne 
lägger hon ner en större insats i. Medea säger att hon, i ämnen hon har svårare för och finner 
mindre intressanta, jobbar så pass att hon når E-nivå (G tidigare). 
 
Elev 4: 
Flicka (Hanna). Hanna börjar intervjun med att poängtera att mycket av hennes lust och 
intresse påverkas och skapas av läraren. Man får känslan av att hon är på glid och hänger med 
det tuffa gänget. Det framgår i intervjun att hon inte är blyg utan ofta gör sig hörd i 
klassrummet. 

Procedur)och)etiska)aspekter)
Två intervjuer genomfördes på skolan under raster. Två genomfördes i direkt anslutning till 
skoldagens början eller slut. Alla fyra intervjuer genomfördes i samma lokal i den korridor de 
har sina skåp och majoriteten av lektionerna. Alla intervjuer genomfördes individuellt med en 
elev åt gången. Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen under två veckor. Informanterna 
informerades om att intervjuerna inte skulle ta mer tid i anspråk än 30 minuter. Tidsåtgången i 
realiteten var just över 30 minuter. 
 
För att minska nervositeten och öka tilliten initierades varje intervju med socialt småprat. 
Varje intervju började med att eleven kortfattat fick beskriva sig själv som elev och person. 
Det är denna information som ligger till grund för personbeskrivningarna ovan.  
 
Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och anteckningar fördes under intervjun. 
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Kvale & Brinkmann betonar vikten av att avslutningsvis fråga informanten om det är något 
denna funderar över och vill tillägga.90 Efter varje intervju tillfrågades informanterna om de 
ville tillägga något, ändra något och/eller fråga om något som eventuellt uppfattats som oklart. 
Varje elev fick återigen ta ställning till de forskningsetiska principerna i kortfattad form i 
händelse av tveksamheter till sitt deltagande. Inget bortfall, i form av tveksamheter att delta, 
inträffade under eller efter dessa intervjuer. 
Innan varje intervju informerades informanterna om de forskningsetiska principerna för att 
försäkra dem om deras integritet:91 
 

• Informationskravet 
Eleverna informerades om att de när som helst utan repressalier fick lov att avbryta intervjun 
och/eller välja att inte svara på en eller flera frågor. Informationen bestod också av att 
resultatet av intervjuerna kommer att bli ett offentligt dokument som kommer kunna läsa av 
andra. 
  

• Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet uppfylls automatiskt eftersom informanterna av egen fri vilja valde att delta 
i intervjuerna. Eleverna informerades även om att deras namn skulle ersättas med fiktiva 
namn. Ingen kontakt har tagits med föräldrar då alla informanter är över 15 år. 
 

• Konfidentialitetskravet 
Den enda som känner till elevernas äkta identiteter är jag som intervjuade och 
klasskamraterna som blev tillfrågade om medverkan i intervjuerna. Eftersom intervjusvaren 
inte binds till någon av de fyra medverkande ökar man anonymiteten hos eleven. Sannolikt är 
det endast informanten själv som skulle känna igen sitt eget svar i den del av rapporten det 
redogörs för. All data, i form av inspelat material, anteckningar och transkribering, är lagrad 
på ett säkert sätt som uppfyller kravet för konfidentialitet. 
 

• Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet är uppfyllt eftersom ingen insamlad rådata kommer att spridas vidare 
och/eller att användas av tredje part eller till annan forskning. 
 

Intervjuer)
Den intervjumetod jag använt mig av är halvstrukturerad intervju där intervjuguiden består av 
tio huvudfrågor (bilaga 1). Frågorna är generellt ställda i syfte att tillåta en bred variation av 
individuella svar. Det är snarare följdfrågorna, som varierat mer eller mindre kraftigt mellan 
informanterna, som bidragit till relevanta och intressanta reflektioner. De tio huvudfrågorna 
har haft som funktion att agera ”dörröppnare” till djupare insikter och värderingar hos 
eleverna. Denna teknik att börja brett och försiktigt för att senare bli mer detaljerad beskrivs 
av Kvale & Brinkmann som tratteknik.92 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
91!(Vetenskapsrådet)!
92!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
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Det har varit viktigt för att uppnå syftet att formulera frågor och bygga upp intervjun på ett 
sådant sett att man tillåter eleven ”gå till botten” i sin tanke- och värderingsbas och tillåta 
eleven ventilera sina personliga värderingar, attityder och förhållningssätt. Enligt Kvale & 
Brinkmann är det viktigt att, som intervjuare, inte fylla tomrum med prat utan låta tystnad 
framkalla tänkvärda svar.93 
 
Eleverna har även informerats om att det är av yttersta vikt att de svarar ärligt och 
sanningsenligt utifrån sina egna tankar, värderingar och uppfattningar. Det har noga uttalats 
att det inte finns någon allmängiltig sanning som eftersöks utan att elevens svar gärna får och 
bör vara subjektiva. 

Frågeområden)
De frågor som ställts under intervjuerna har berört elevens beskrivning av lärares agerande, 
elevers agerande och slutligen elevers tankar kring skillnader mellan pojkars och flickors 
prestation i skolan och betyg. 
 
Några av frågorna gäller hur de uppfattar manliga och kvinnliga lärare. Eftersom denna klass 
nästan uteslutande undervisas av kvinnliga lärare har informanterna blivit tillbedda att referera 
till tidigare möten med manliga lärare. 

Databearbetning)och)reliabilitet)
När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Under transkriptionen var jag tvungen 
att ta i beaktning ett antal fenomen jag inte hade förutspått för att minimera risken för bias 
och/eller förvrängning: 

• Transkribering av icke grammatiska meningar, dialekt och felformulerade idiom 

Eftersom man kan orsaka reliabilitetsskada genom att korrigera språk gjordes valet att inte 
modifiera dessa uttalanden. Problemet var dock ett annat. Ibland var det svårt att förstå vad 
eleven ursprungligen menade med utsagan. För att komma runt detta problem gjorde jag en 
tolkning utifrån kontexten och kom fram till att den tolkningen är den som gjorts motsvarar 
elevens syfte med utsagan. 

• Transkribering av syftningsfel och otydlig pronomensyftning 

Vid de tillfällen eleven uttrycker sig vagt eller fel i syftning gjordes valet att korrigera felet då 
utsagan i annat fall hade fått en annan eller till och motsatt innebörd. Om användandet av 
”de”, ”dem”, ”han”, ”hon” och ”vi” m.fl. varit tvetydigt har jag inom parentes nämnt det ord 
som förtydligar utsagan. 

Patel & Davidsson nämner att det är lätt för transkriberaren att lätt falla till föga för enkla 
lösningar under transkriptionsarbetet.94 Syftet har varit att i så stor utsträckning som möjligt 
inte förvränga andemeningen i utsagorna från informanterna utan att istället försöka bevara 
rösten i så stor utsträckning som möjligt. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
94!(Patel!&!Davidsson,!2003)!
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Eftersom jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer minskar ju korrelationen mellan 
följdfrågorna i som ställts efter huvudfrågorna. För att motverka detta har ansträngningar 
gjorts att så strikt som det varit möjligt hålla mig till huvudfrågorna i samma utsträckning i de 
olika intervjuerna. 
 
Enligt Kvale & Brinkmann kan man på ett enkelt sätt öka validiteten under intervjun genom 
att ställa kontrollfrågor och på så vis även bidra till en förbättrad analys.95 Å en sidan har jag 
försökt kontrollera mimik, prosodi, intonation, stödsignaler och kroppspråk. Men å andra 
sidan har jag, vid tvetydiga och diffusa svar fått be eleven repetera, förtydliga och, i vissa fall, 
tagit mig friheten att sammanfatta elevens svar för att öka tydligheten. 
 

Ex. ”om jag förstår dig rätt…” eller ”menar du att…” 
 
Det har dock prioriterats att inte övertolka utan snarare klargöra vad eleven tvetydigt uttalat. 
Om eleven vid något tillfälle anmärkt på min felaktiga tolkning har jag korrigerat denna eller 
låtit eleven omformulera sitt svar. Kvale & Brinkmann varnar starkt för att intervjuaren blir 
”den store uttolkaren” och ”expertifierar” samtalet.96 

Analysmetod)
Under många år som lärare och efter en ansenlig mängd möten och utvecklingssamtal har jag 
samlat på mig elevers, kollegors, föräldrars och ledningspersonals tankar, idéer och även 
fördomar om pojkars underprestation i både formella och informella sammanhang. Dessa 
tankar har delvis guidat mig i mitt sökande efter tendenser, röda trådar gemensamma nämnare 
och teman i min insamlade data. Förhoppningsvis bidrar inte detta till någon negativ bias. Min 
förhoppning är snarare att berika analysen med denna erfarenhet. 
 

”Både kännedom om vad tidigare forskning på området har visat, och om olika relevanta teorier, såväl 
som egna åsikter och erfarenheter, kan förstås påverka även de preliminära kodernas utformning. När 
det blir så kan det ibland kännas som att man fuskar, eftersom man då inte får känslan att man tar sig 
an sitt material på ett helt förutsättningslöst sätt. Men det är då det är viktigt att komma ihåg vad vi har 
betonat tidigare om vikten av teori. Det är helt naturligt att analysarbetet fungerar som ett samspel 
mellan vad du trodde innan du började, vad du läst, vad andra har kommit fram till i liknande studier, 
och dina egna data”.97 

 
Analysmetoden av den insamlade data är en kombination av två analysmetoder. Å ena sidan 
har jag använt mig av teoristyrd tematisk analys98, å andra sidan en mer öppen, 
förutsättningslös och analytiskt induktiv metod.99 Den teoristyrda tematiska analysen har 
använts på så sätt att teorier, rapporter, artiklar och annan litteratur jag läst delvis styrt 
formuleringarna av de teman jag konstruerat. Exempel på dessa är de första två rubrikerna i 
resultatet där det finns gott om referenser till källor som tidigare beforskat området; Pojkars 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!(Kvale!&!Brinkmann,!2009)!
96!(Kvale!&!Brinkmann,!2009,!s.!235)!
97!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014,!s.!39)!
98!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014)!
99!(Watt!Boolsen,!2007)!
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och flickors inställning till skolan skiljer sig åt och Killar är inte coola om de är 
skolintresserade. Citat som placerats under dessa teman kan lyda: 
 
”Tjejer bryr sig mycket mer om framtiden än killar. Och tjejer mognar snabbare än killar. 

”Flickor tänker längre framåt i tiden. Pojkar ser så smått – de ser inte hela bilden. Om jag tänker; ”jag är på ett 
ställe – jag vill dit” då tänker inte killar så långt utan de vill ha roligt i nuet. Medans tjejer är målmedveten, och 
faktiskt tar skolan på större allvar”. 

Den analytiskt induktiva metoden har använts för att jag så fördomsfritt som möjligt skall ge 
mig själv möjligheten att så objektivt som möjligt tillåta mig se nyheter, subtila nyanser och 
att kunna läsa mellan raderna i syfte att uppfatta tendenser och tankar jag inte tidigare stött på 
i samma utsträckning som de ovan nämnda fenomenen. Exempel på sådana tendenser är de 
sista tre rubrikerna i resultatdelen; Det känns som om mitt beteende snarare än min prestation 
bedöms, Min lärare placerar mig i ett fack och Man kan välja att bli uppfattad på ett positivt 
sätt. Citat som inordnats under dessa teman kan lyda: 
 
”Jag tror absolut att betygen förbättras av att man är aktiv och pratar på lektionerna”. 
 
”Så ska man vara duktig i ett ämne räcker det inte med att man lämnar in bra uppgifter utan man måste vara 
trevlig också”. 
 
Rent konkret har jag satt mig ner med de utskrivna, transkriberade intervjuerna vid ett bord 
där jag först sorterat in informanternas svar enligt de teoristyrt tematiska kategorierna med 
hjälp av färgkodning med överstrykningspenna. Detta arbete var mer mekaniskt än det senare. 
Elever uttryckte åsikter som både styrkte och motsade vad tidigare litteratur diskuterat. Jag 
kunde förhållandevis enkelt inordna informanternas tankegångar under ovan nämnda 
tematiska kategorier. 
 
Vidare påbörjades arbetet med att organisera de övriga intervjusvaren vilka vid först anblick 
kändes ogreppbara. Det var tydligt för mig att det fanns relevant och viktig substans i dem 
men hur de skulle sorteras var en väsentligt mer utmanande uppgift. Till en början var dessa 
tematiska kategorier väldigt grovhuggna. Men efter fortsatt jämförande och letande efter 
samstämmighet i data växte mer förfinade och renodlade kategorier fram.100 De började med 
att jag anade tendenser hos en av informanterna. Samma tendenser uttrycktes av andra 
informanter men med andra ord och/eller från ett annat perspektiv. Detta arbete resulterade i 
de teman som format de tre sista rubrikerna i resultatdelen. För att lyckas med utmaningen att 
förfina dessa data till tematiska kategorier krävdes ett mer idogt arbete med att koda, 
tematisera och summera data löpande, växelvis och parallellt.101 Initialt såg jag inget tydligt 
mönster utan det växte fram i och med ett kontinuerligt jämförande av informanternas svar. 
Hjerm, Lindgren och Nilsson poängterar att man i sin tematisering bör eftersträva att 
”materialet valideras genom att den prövas mot data till dess att mättnad uppnåtts”.102 En 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014)!
101!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014)!
102!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014,!s.!67)!
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ansenlig mängd tid och energi tillägnats att skapa så sammansatta och kompletta teman och 
rubriker som jag ansett möjligt. 
 
Det hände vid tillfällen att informanternas svar passade in i fler än en av mina tematiska 
kategorier. Vid dessa till fällen har jag för in dessa svar under alla de teman de tillhör i 
enlighet med det Hjerm, Lindgren och Nilsson diskuterar. ”Det är också möjligt att man 
upplever att vissa iakttagelser passar in på mer än en kod. Om så är fallet så ska de helt 
enkelt kodas med alla relevanta koder”.103 

Metoddiskussion)G)Tillförlitlighet)&)Reliabilitet)
För att få svar på min frågeställning har det har varit viktigt att få höra elevernas röster och 
perspektiv. Det är viktigt att påpeka att de svar och resonemang inte är allmängiltiga 
sanningar som kan generaliseras till en population utan snarare tendenser, tankar och 
reflektioner från ett urval av elever om ett avgränsat fenomen. Frågorna är ställda på ett sätt 
där elevernas antagande och tyckande formar svar. Detta innebär att det inte på någon sätt 
bevisats att dessa svar på något vis är en sanning utan endast känslor och subjektiva åsikter. 
 
För att öka tillförlitligheten kunde jag ha valt att också intervjua lärare. Anledningarna till att 
detta inte valdes att göra är två. Det ena problemet var tidsbrist och det andra och viktigaste 
var att det skulle vara en oöverstiglig utmaning att lyckas uppnå en uppriktighet i svaren. 
Frågorna skulle med största sannolikhet ses som kritiska och bedömande. Antagligen skulle 
väldigt få lärare beskriva hur de använder sig av dolda läroplaner och generaliserande 
bedömningar av elever om det nu är så att dessa fenomen över huvud taget finns och används. 
 
Sammanfattningsvis får jag nöja mig med elevernas synpunkter men man bör då ta i 
beaktning att dessa är subjektiva uppfattningar och inget annat. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103!(Hjerm,!Lindgren,!&!Nilsson,!2014)!
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Resultat)
Nedan kommer resultatet presenteras utifrån de svar eleverna presenterade under intervjuerna. 
Fem teman har identifierats under analysarbetet av de transkriberade intervjuerna. 
 

• Pojkars och flickors inställning till skolan skiljer sig åt 
• Killar är inte coola om de är skolintresserade 
• Det känns som om mitt beteende snarare än min prestation bedöms 
• Min lärare placerar mig i ett fack 
• Man kan välja att bli uppfattad på ett positivt sätt 

Textavsnitten!i!fet!stil!är!frågor!från!intervjuaren.!Den!kursiverade,!ickeRfetade!texten!är!
informanternas!uttalanden.!Texten!inom!parentes!innebär!att!ord!fyllts!i!som!var!
underförstådda,!ofta!tillbakasyftande,!i!intervjun!men!kan!skapa!tvetydighet!om!de!inte!tilläggs!i!
transkriptionen.!

Pojkars)och)flickors)inställning)till)skolprestation)skiljer)sig)åt)
Under intervjuerna framkommer uppfattningar från elever att de uppfattar att det finns 
generella skillnader mellan pojkar och flickor. Skillnaderna som beskrivs gäller både 
undermedvetna och medvetna beteendemönster och inlärda skillnader i, exempelvis, 
prestation och inställning till skolan.  

Hanna: ”Det känns som att pojkar fortfarande har problem med det teoretiska. Det måste inte vara så 
men det känns som att i de klasser jag har gått i var det mest killarna som hade problem i det 
teoretiska. Men sen presterar de bättre på det praktiska som idrott”. 

Förutom det faktum att eleverna uttrycker att pojkar och flickor tenderar att inneha olika typer 
av naturlig expertis inom olika skolämnen (killar är bra på det fysiska och tjejer på det 
teoretiska) redogör eleverna för att det finns en skillnad i ansträngning till skolarbetet.  

Medea:  ”Det finns killar som satsar 100% men antalet tjejer är många fler”. 

Informanterna uttrycker att flickor i större utsträckning än pojkar tar skolan mer seriöst och 
lägger ner mer arbete på sina studier. Detta motiveras även i andra satsen nedan som att det 
skulle vara en biologisk självklarhet. 

Per:  ”Tjejer bryr sig mycket mer om framtiden än killar. Och tjejer mognar snabbare än killar. 

I de svar intervjuerna genererade framkommer även en tanke att pojkar generellt, i större 
utsträckning än flickor, har en sämre förmåga att planera och genomföra sina studier med 
fokus på framtida studier och yrkesval. Det uttrycks att flickor generellt sätt har ett tydligare 
och mer långsiktigt mål med sin skolgång. 

Hanna: ”Flickor tänker längre framåt i tiden. Pojkar ser så smått – de ser inte hela bilden. Om jag 
tänker; ”jag är på ett ställe – jag vill dit” då tänker inte killar så långt utan de vill ha roligt i 
nuet. Medans tjejer är målmedveten, och faktiskt tar skolan på större allvar”. 
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Elevernas uppfattningar speglar en tanke om att det finns en generell skillnad i egenskaper 
som exempelvis förmåga att tänka långsiktigt och ha långsiktiga mål med sin skolgång. 

Killar)är)inte)coola)om)de)är)skolintresserade))
Eleverna som intervjuats i denna studie ger uttryck för att pojkar inte bör utsätta sig för faran 
att verka alltför skolintresserad då det skulle kunna ge negativa sociala konsekvenser i 
relationen till andra klasskamrater. Eleverna ger uttryck för att pojkar i större utsträckning än 
flickor inte vill uttrycka att de är intresserade av skolan eller studier. Det som uttrycks är att 
det är viktigare att vara macho än att vara skolintresserad. 
 
Hanna: ”För ofta tycker jag det verkar som killarna som ska vara så macho och inte orka göra 

läxorna.” 

Eleverna i intervjuerna uppfattar att pojkarna antingen inte kan eller vill utrycka pluggighet. I 
de fall en pojke är påläst, kompetent och duktig försöker han, i större utsträckning än en tjej, 
att dölja detta. 

Per: ”Det har hänt att jag sitter bredvid en klasskompis som kan svaret men han svarar inte. Jag 
frågar varför han inte svarar ”jag orkar inte” säger han.” 

Hanna: … det är så genomskinligt för jag känner folk på natur (Naturvetenskapliga programmet), 
alltså, som… både killarna och tjejerna gör sina läxor men killarna säger inte att har gjort det 
för att verka tuffa. 

Hanna:  ”Om en kille får beröm för en uppsats kan han bli generad och säga ”Äh, jag bryr mig inte”. 

Eleverna anser också att ett skolnonchalant beteende kan används som en markör att skaffa 
sig status genom att dra till sig uppmärksamhet, ta för sig i klassrummet och vara rolig.  

Lärare:  -Hur skaffar man sig status i klassrummet 
Per: ”Man får andra att gilla en och verka cool. Vissa vill vara lite Allan och va lite rolig, då 

skrattar andra och vill haka på liksom. Om man är rolig får man ju fler som tycker om en. Då 
får man ju mer status ”. 

Lärare:  -Vilken typ av elever tar för sig mest i klassrummet? 

Per: ”Ja, spela Allan och så det är egentligen mest en manlig roll. Killar som försöker vara roliga 
och få andra att skratta. Ja, prata mycket. Hhandlar det inte om skolan då är det oftast killar 
som pratar”. 

Det)känns)som)om)mitt)beteende)snarare)än)min)prestation)bedöms)
Elever uttrycker att det finns tillfällen där läraren bedömer och/eller bemöter elever utifrån 
kriterier som inte finns uttalade. Nedan redovisas de resultat som beskriver hur elevers 
beteenden kan uppfattas som hjälpare eller stjälpare till att bli positivt uppfattad av sin lärare. 
Den första rubriken redogör för de uppfattningar elever innehar angående elever som lyckas 
bli positivt uppfattade av sina lärare genom att anta beteenden som de tror förväntas av dem. 
Den andra rubriken redovisar elevernas uppfattningar av de som inte vill, kan eller lyckas leva 
upp till förväntningar som gör dem positivt bedömda. 
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Beteenden)som)matchar)skolans)förväntningar)
På följande sätt gav eleverna uttryck för elever som lyckas uppvisa beteenden som får dem att 
uppfattas positivt. Eleverna i intervjuerna uppfattade att göra sina läxor och sitta långt fram är 
beteenden som skapar uppskattning och beröm. 

Lärare:  -Vilka elever är det som blir bekräftade och får beröm av lärare? 
Per: ”Jag tycker att de är de som har gjort sina läxor, duktiga tjejer som sitter längst fram får alltid 

cred” 
 
Att jobba självständigt och göra sitt bästa är också ett beteende som elever anser att lärare 
uppskattar. 
 
Lärare:  -Vilka elever blir bekräftade eller får beröm av sina lärare? 
Torres: ”Elever som är självständiga och jobbar på egen hand. Och försöker verkligen att göra sitt 

bästa. Läraren ser också att de gör det som läraren säger. De blir oftast berömda av läraren”. 
 
Två av eleverna ger uttryck för att flickorna i större utsträckning lever upp till vad eleverna 
uppfattar som outtalde krav läraren ställer på eleverna. 

Beteenden)som)inte)matchar)skolans)förväntningar)
Eleverna som intervjuats säger att både pojkar och flickor kan ha svårigheter med att uppvisa 
beteenden som uppfattas positivt av läraren. Men två av dessa elever uttrycker att det är 
vanligare hos pojkar. 

Per:  ”killarna står för det mesta av pratet som inte är ämnesrelaterat… buset så att säga.” 

Hanna: ”Det verkar som killar har mer rastlöshet och ”spring i benen” och kanske är lite mer 
högljudda. Det betyder ju inte att tjejer inte kan vara det. Men det är oftast så det är”. 

Framförallt uttrycks ”regelbrotten” bestå i att inte kunna lyssna, inte kunna vänta på sin tur 
och att inte kunna sitta still. 

Min)lärare)placerar)mig)i)ett)fack)
Vad som framkommit i intervjuerna med de elever som deltar i denna studie är att det verkar 
finnas en uppfattning hos eleverna där de tror att de tillskrivs egenskaper det inte finns fog för 
baserat på lärarens generalisering och fördomar.  
 
Nedan beskrivs tillfällen då elever ger uttryck för generaliseringar från läraren och tillfällen 
eleverna uppfattas placeras in i ett fack som inte är rättvisande. 
 
Lärare:  -Kan det finnas någon skillnad i hur lärarens förväntningar ser ut på vissa typer av elever? 
Per: ”Ja, det tror jag. Jag tror att det är något man har sett efter första kursen. Att när man börjar 

här (skolan) så får man (läraren) se vad eleven är bra på och vart den ligger (nivå). Så har 
man väldigt svårt för ett ämne så förväntar sig läraren inte lika mycket som från om man 
(annan elev) är bättre på något annat. Att de (lärarna) förväntar sig mer på saker man har 
presterat bra på tidigare. Det blir som mer att ”jag vet att du kan det här” och att man kanske 
får lite mer press från läraren att man ska prestera högt”. 
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Vad man kan se är att eleven uppfattar att om man presterat på en viss nivå i en kurs och 
läraren följer denna elev till nästa kurs så finns det en uppfattning hos eleven att man redan 
blivit placerad i ett ”nivåfack”. 
 
Lärare:  -Hur ser lärarens krav och förväntningar ut på olika grupper av elever? 
Torres: ”Lärare har inga speciella krav på elever, tycker jag, men ser läraren att eleven satsar på A 

och gör allt för att nå A så har hon förväntningar på att den här personen kommer att lyckas 
med provet. Medan den andra, som kanske inte har lika stor vilja, har lägre förväntningar på 
sig”. 

 
Eleven uppfattar att om en elev är ambitiös och indikerar att den siktar mot ett högre betyg 
ökar sannolikheten att bli bemött och bedömd som en högpresterande elev. 
 
Hanna: ”Jag tror att de gjort sig en bild. Kanske lärarna känner att de som sätter sig längst bak och 

kastar väskan och vickar på stolen att de (lärarna) känner att de (eleverna) inte känner sig 
mogna att prestera än”. 

Det finns en tendens att eleven tror att läraren generaliserar skolrelaterade beteenden till 
personliga beteenden. Eleven uppfattar att läraren jämställer ”vicka på stolen” med 
”nonchalant inställd till skolan”. 
 
Lärare:  -Kan man definiera den grupp av elever som blir tillrättavisade? 
Hanna: ”Ja, de kommer från samma umgängeskrets. Att de umgås med varandra. Då kan de prata 

med varandra och så stör de läraren så de blir tillsagda”. 
 
En av eleverna uppfattar en tendens att bli placerad i samma fack som de man umgås med. 
Det finns en rädsla från elevens sida att man tror att man blir tillskriven negativa egenskaper 
baserade på de negativa egenskaper en vän eller grupp av vänner innehar. 
 
Slutligen uttrycker en av eleverna att pojkar blir tillsagda oftare än flickor för samma 
förseelser. 
 
Per: ”Alltså, det är ju mer killar, i alla fall i vår klass, så är det mycket mer killar som blir 

tillrättavisad över saker som tjejerna också skulle kunna bli tillrättavisade för. Men tjejerna då 
pluggar liksom mer, ja och de satsar mer på skolan, även fast de kanske också gör fel så får de 
inte lika mycket skäll. Förra veckan var det en kille som hade datalocket uppe när vi kollade på 
film som läraren blev jättesur och sa ”stäng ner locket nu” jag har redan sagt åt dig. Och så 
kollade jag runt omkring och då var det tre tjejer som satt och också hade datalocket uppe och 
hon nämnde inte ens de”. 
 

Informanterna ger uttryck för att det skulle finnas en generalisering inbyggd i kritiken som 
riktas mot eleven där man blir bemött och bedömd, ej endast utifrån det man har gjort 
felaktigt, utan även utifrån det man kan tänkas göra felaktigt baserat på lärarens förutfattade 
meningar.!

Man)kan)välja)att)bli)uppfattad)på)ett)positivt)sätt)
Eleverna ger uttryck för att man aktivt kan påverka bilden läraren har av eleven genom att 
använda uttänkta strategier för att bli positivt bedömd. Nedan redogörs för exempel och de 
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uppfattningar elever har om hur de tänker att interaktionen mellan elev och lärare påverkar 
deras skolgång. 
  
Per: ”Nämen alltså, de (tjejerna) ställer mycket frågor och liksom de jobbar hårt de ställer frågor 

till sin bordskamrat om ämnet de jobbar med. Jag tycker killar är så mycket sämre på det (visa 
läraren intresse för undervisningen) än vad tjejer är.” 

Lärare:  -Vilka är de duktiga då? 
Per:  ”De flesta är tjejer”. 

”De (tjejerna) är bra på att visa engagemang för lärarna”. 

Den elev jag intervjuade anser att flickorna, i större utsträckning än pojkarna, uppvisar ett 
engagemang för lärarna med syfte att bli positivt bedömd. 

 
Lärare:  -Finns det någon annan aspekt av varför man skulle vilja fördjupa sig och ställa följdfrågor. 
Torres: Det är viktigt med det sociala. Att läraren tycker att man är engagerad att man förtjänar det 

betyget man ska ha. 
 

 ”I matematik är det oftast jag som räcker upp handen och jag tycker att det är ganska kul och 
jag tror att jag kommer att få bättre betyg om jag räcker upp handen och visar att jag är med. 
Alla har olika uppfattningar om det här, man kan inte… Det är en del av bedömningen – om 
man är aktiv på lektionerna”. 

  ”Jag tror absolut att betygen förbättras av att man är aktiv och pratar på lektionerna”. 

Eleven uttrycker att det finns en känsla hos elever att bli positivt bedömd om man visar sig 
delaktig. Han uttrycker att hans betyg kommer förbättras om han räcker upp handen och 
svarar på lärarens frågor. 

Man se hos flera av de som intervjuades att elever anser att, framförallt flickor, är bättre på 
det sociala spelet som de anser spelar in i bedömningen av eleven. Vidare anser eleverna att 
de använder sociala strategier för att synliggöra sig själva och visa sitt intresse för ämnet, 
kursen och läraren genom att exempelvis vara trevlig, stanna efter lektionen och undanhålla 
kritik i klassrummet. 

Medea: ”Så ska man vara duktig i ett ämne räcker det inte med att man lämnar in bra uppgifter utan 
man måste vara trevlig också”. 

Lärare: -Vissa elever försvinner ur klassrummet när lektionen är slut, vissa vill prata med läraren. 
Vilka elever gör det? 

Per: ”Ja, de som är villiga att prestera. De vill att läraren ska tycka att de är bra elever. Och jag 
vill få ett rättvist betyg. Jag kan stanna kvar och fråga läraren för att få något klart för mig 
som jag egentligen hade kunnat kolla upp med en kompis”. 

 
Per: Jag vet vissa som man brukar kalla ”pluggisar” då som kör stenhårt i skolan då och sen på 

fritiden när man pratar med dem då kan de klaga liksom jättemycket på en lärare. Och där är 
ju tjejer så mycket smartare, för att en kille kan ju göra det på lektionen. De (killarna) är så 
osmarta”. 

Lärare:  -Tjejer har lärt sig det sociala spelet, då? 
Per:  ”Ja, de är mycket bättre på det sociala spelet. Iskalla, skulle man kunna säga”. 
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En pojke uttrycker att elever oavsett kön kan ha invändningar och vilja vädra kritik men 
flickor, hävdar han, följer lättare de sociala spelreglerna. Han menar att pojkar generellt sätt är 
socialt klumpigare. Flickor håller tillbaka kritik medan pojkar uttalar den i klassrummet. 
 
En av de elever som intervjuades uttryckte att han upplevde att det fanns en benägenhet att 
lärare dömer elever negativt om man inte använder sig av vissa förhållningssätt och strategier 
i mötet lärare/elev. Nedan redogörs för ett fall då en pojke känner sig utnyttjad på grund av 
det faktum att han har en hög målsättning med betyg i ett specifikt ämne.  
 
Per:  ”Man kan ju bli utnyttjad också. Jag blir utnyttjad för att jag satsar högt”. 

Lärare:  -På vilket sätt då? 

Per: ”Jag kan ta idrott till exempel. Jag satsar ju så högt som möjligt där och jag känner att det är 
det roligaste ämnet och jag känner själv att jag är bra på. Eftersom den läraren vet att jag 
satsar högt i det ämnet så känns det som om hon ber mig om massa saker hela tiden. För jag 
kan ju liksom inte säga nej”.  

Lärare:  -För att du står i beroendeställning till den då? 

Per:  ”Mmm (ja, lite försiktigt)” 

Lärare:  -Kan du utveckla på något mer sätt? 

Per: ”Ja men, om vi liksom. Sist då vi hade gym var det hur mycket vikter som helst kvar framme 
och så sa hon ”öh du, Per, du som är så stark, du kan väl ta bort alla vikter som ligger kvar på 
golvet. Och jag vågar ju inte säga nej, jag kan ju inte säga nej. Hon kan ju ge mig ett D fast 
jag förtjänar ett C. Så jag vågar ju inte… 

”Om jag hade satsat bara på E hade jag kunna säga ”det kan du göra själv”. Det står inte i 
papprena (styrdokumenten) att jag ska göra…” 

”Jag måste ju va trevlig mot henne. För varje gång hon säger ”plocka in det där” eller ”kan 
du ta fram det där” då säger jag: -visst kan jag göra det”. 

Alltså, pojken uppfattar att man måste spela med i ett socialt spel för att inte riskera att bli 
negativt bedömd. Följer man inte dessa strategier uppfattar han att man skulle kunna riskera 
att bli negativt bedömd. 
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Resultatanalys)
Sammanfattningsvis kan man säga att de elever som intervjuats beskriver både generella 
likheter och skillnader mellan pojkars och flickors inställning till skolarbetet idag. Likheterna 
är många men det tydligaste skillnaderna som uttrycks är pojkars vilja att stå i centrum och 
underhålla, pojkars sämre förmåga eller vilja att visa sig skolintresserade. Vidare poängteras 
flickors bättre sociala smidighet och uppvisande av en studiemotiverad image inför läraren 
och uppvisand aktivitet på lektionen i enlighet med reglerna för den dolda läroplanen.104 
Informanterna menar även att flickor uppvisar en bättre förmåga eller vilja att läsa av oskrivna 
regler och att pojkar har en sämre förmåga eller vilja att agera trevligt och hålla tillbaka kritik. 
 
Det är viktigt att nämna att informanterna nyanserat uttrycker att man inte generellt kan uttala 
sig om att pojkar som grupp och flickor som grupp skulle inneha gemensamma karaktäristika. 
Detta gäller både hur de uttrycker att lärare och elever agerar. Det nämns då och då under 
intervjuerna hur pojkar, flickor, män och kvinnor inte följer den stereotypa normen för vad 
som är manligt och kvinnligt, framför allt hos dem själva. Trots detta är det tydligt att det hos 
informanterna finns en chimär om vad som anses manligt och kvinnligt. De har inga problem 
att beskriva en rådande norm för vad som är typiskt kvinnligt och manligt skolbeteende trots 
att de ser att både de själva, deras klasskompisar och lärare inte konsekvent lever upp till 
dessa förväntningar. De beskriver en dikotomi som de själva är både bärare och brytare av; 
Bärare i form av en abstrakt tanke om hur genus ser ut och bedöms och brytare genom sitt 
eget faktiska agerande och varande. Det finns en ambivalens och rörelse i genussystemet som 
informanterna beskriver. Precis som Hirdman diskuterar, definierar informanterna en norm 
som elever endast delvis lever upp till men som alla har en fixerad tanke om.105 
 
Vidare uttryckte både pojkar och flickor att de dels var rädda att bli negativt bedömda om de 
inte höll sig till spelreglerna och dels att de ansåg att lärare tillskrev eleverna generaliserade 
egenskaper som eleverna ansåg var orättvisande. Som jag tidigare nämnt menar Mac An 
Ghaill att lärare förväntar sig olika beteenden och tolkar dessa olika beroende på om de är 
pojkar eller flickor.106 Enligt detta resonemang kan man tänka sig att läraren försvårar kampen 
för pojken som eventuellt skulle vilja agera antimacho genom att läraren redan skapat sig en 
bild av det förväntade beteendet från pojken. Genom att lärare anammar och låter dessa 
förväntningar fortgå kommer dessa att förhindra pojkens ambitioner att bryta sig lös från 
rådande manliga normer, exempelvis att inte visa sig ointresserad av skolarbete. 
 
I enlighet med Wernersson kan man identifiera skillnader mellan pojkar och flickor i 
divergerande ämneskompetenser.107 Detta styrks av elevernas tankar om att flickor skulle vara 
bättre på det teoretiska och pojkar på det fysiska. Vad som inte uttrycks är huruvida dessa 
skillnader är baserade på talang, ansträngning eller andra orsaker. Pojkar har traditionellt sett 
presterat bättre i matematik och idrott (gymnastik)108. Men Björnsson hävdar även att flickor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
105!(Hirdman,!2001)!
106!(Mac!An!Ghaill,!1994)!
107!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
108!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
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anstränger sig mer i skolan.109 Eleverna uttrycker i intervjuerna samma fenomen som 
Björnsson beskriver. De pekar på en tendens att flickor i större utsträckning än pojkar har en 
förmåga att planera och ha långsiktiga mål med sina studier. 
 
Det är tydligt att eleverna i de intervjuer som genomförts i detta arbete uttrycker en 
uppfattning om att pojkar har sämre förmåga eller vilja att visa sig skolintresserade. 
Wernersson beskriver fenomenet antipluggkultur vilket är ett begrepp som beskriver hur, 
framför allt pojkar, tenderar att visa en skolförakt med syfte att verka coola och inte bry sig.110 
Eleverna hävdar att deras manliga klasskompisar döljer att de pluggat eller till och med ljuger 
och säger att de inte pluggat. Om en manlig elev får en komplimang av läraren kan han bli 
generad eller låtsas som han inte bryr sig. Enligt Wernersson och Lunabba, med flera, riskerar 
även pojkar mer, i större utsträckning än flickor, med att öppet deklarera för sin omgivning att 
de pluggat och kommer väl förberedda till ett prov eftersom de vid ett eventuellt 
misslyckande får utstå en högre skam än flickorna.111 112 
 
Björnsson och Lunabba menar att pojkars tendens att uppvisa ett antipluggbeteende beror på 
rädslan att anses vara feminin eftersom han menar att skolan står för det traditionellt 
kvinnliga.113 114 Det blir alltså viktigare för pojken att uppfattas som maskulin än att faktiskt 
prestera bra i skolan.!Björnsson menar att pojken undviker att vara en god student då risken 
finns att vid en god prestation betraktas som kvinnlig därmed riskera att förlora den manliga 
självkänslan.115!Det blir ett risktagande och hot mot den manliga identiteten att visa 
uppskattning för det beröm man får av läraren116. 

Om vi antar Davies idé om att könspositioneringen är högt prioriterad117 bör detta förstås i 
ljuset av att gymnasieungdomar befinner sig mitt i processen att skapa sig långsiktiga och 
hållbara identiteter. Tendenser att leva upp till myten om manlighet och kvinnlighet, oavsett 
hur äkta dessa krav verkligen är, kan tänkas vara avgörande val som tonåringar inte med 
lätthet kan undvika att underkasta sig. Uppvisandet av ett machobeteende kanske inte är det 
beteende pojken i längden står för men det ger snabba vinster genom att man inte riskerar att 
uppvisa en misslyckad identitet. Den tonåriga pojken är förvisso inte perfekt men den är i alla 
fall manlig. 

Det är viktigt att nämna att det kan finnas en kalkylerad vinst för pojken att inte uppvisa ett 
pluggbeteende. Syftet kanske inte i första hand är en strategi att göra sig ovän med läraren 
utan snarare ett tecken på att visa sig på styva linan inför sina jämlikar och klasskamrater är 
överordnat relationen till läraren. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Det skulle även kunna vara så att pojkar övar ytterligare en färdighet i sitt uppvisande av 
antipluggbeteende. Mac An Ghaill menar att det; ”anti-school male student behavior cannot 
reductively be read as simply a product of resistance, but also acts as a legitimation and 
articulation of power and subordniation”.118 Det kan tänkas att pojkar, genom detta beteende, 
testar gränserna mot vuxenvärlden och prövar sina vingar för att se var gränser dras och hur 
hierarkier ser ut. 

Ett annat antipluggbeteende som eleverna ansåg att pojkar uppvisade var viljan att stå i 
centrum och underhålla sina klasskompisar.!Platstagande i klassrummet är två saker. Då det 
gäller det ämnesrelaterade tar generellt sett flickorna för sig mer, framförallt då det gäller 
språkundervisning. Då det gäller det informella platstagandet ser man, enligt Wernersson, att 
det är pojkarna som står för platstagandet119. Däremot ansåg eleverna att det är en manlig roll 
att spela Allan. Detta är även ett fenomen Einarsson & Hultman och Lunabba identifierat i 
sina studier.120 121 Eleverna beskriver hur man skaffar sig status genom att samla en 
beundrarskara i klassrummet. Däremot kan man inte bortse från det faktum att det finns 
pojkar som uppvisar manliga karaktäristika inte för att de aktiv valt det, i enlighet med Davis 
resonemang, utan istället för att undvika att framstå som feminina.122 Han menar att det blir 
mindre smärtsamt för pojken att uttrycka låtsade manliga karaktäristika för att hålla en manlig 
fasad uppe som skydd mot eventuella trakasserier. Man kan tänka sig att pojken alltså kan 
välja att uppvisa ett manlig normbeteende utan att egentligen stå för det. 

Studiens resultat visar att flickor generellt beskrivs som socialt smidigare än pojkar i 
relationen till läraren. Eleverna anser att flickor oftare tar kontakt med läraren, oftare undviker 
att offentligt rikta kritik mot läraren medan pojkar inte i samma utsträckning värdesätter 
denna relation. Einarsson & Hultman menar att flickor har ett behov av identifikation och 
vänninerelation som pojkarna inte bryr sig om.123 Vidare beskriver eleverna i intervjuerna hur 
de flickor som vill bli positivt bedömda tenderar att rätta in sig enligt den dolda läroplanen:124 
 

o Kravet att arbeta individuellt 
o Kravet att vara uppmärksam 
o Kravet att kunna vänta 
o Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt 
o Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter 
o Kravet att underordna sig lärarnas auktoritet 

Framför allt beskriver eleverna hur flickor arbetar individuellt. De stör inte undervisningen 
och visar på beslutsamhet och uthållighet men långsiktiga mål. Flickorna är uppmärksamma, 
sitter ofta långt fram i klassrummet och räcker upp handen. De kan vänta på sin tur och de 
kontrollerar sig motoriskt och verbalt. Slutligen underordnar de sig lärarens auktoritet genom 
att inte bryta mot regler och uppträda socialt smidigt. 
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Ett annat fenomen som informanterna redogjorde för var att det fanns en rädsla att bli negativt 
bedömd i de fall man inte höll sig väl med läraren. Det uttrycktes att man ökade sina chanser 
att bli positivt bedömd om man följde de spelregler som definieras av den dolda läroplanen. 
Det ges uttryck för att finnas en rädsla att bli negativt bedömd av sin lärare gällande 
beteenden som elever inte uppfattar ska bedömas; ex. hur man talar, sitter, hur hjälpsam man 
är mm. Denna rädsla är starkast hos pojkarna. En av pojkarna beskriver hur han hjälper 
läraren att plocka undan efter en lektion endast för att läraren ska tycka bra om honom och 
inte riskera att få ett sämre betyg. Han måste alltså underordna sig lärarens auktoritet enligt 
den dolda läroplanen.125 Om han inte lever upp till kravet att underordna sig lärarens 
auktoritet tänker han att en bestraffning väntar. Eleven bör därmed leva upp till kravet att 
underordna sig lärarens auktoritet för att ha en chans på de högre betygen. 
 
Enligt Mac An Ghaill kommer pojken i och med detta att behöva göra avkall på sin manliga 
identitet.126!Man kan fundera på vad hade hänt om pojken valt att inte uppvisa ett medgörligt 
lydandebeteende? Rent hypotetiskt hade eleven två val. Å ena sidan kunde han ha valt att 
uppvisa en manliga och eventuellt oppositionell sida för att indikera identifikation mot 
maskulinitet. Å andra sidan ge vika för denna av taktiska skäl för att visa sin medgörliga 
feminina sida i syfte att inte riskera att ta risken att bli negativt bedömd.!

Eleverna uttryckte även att lärare tillskrev dem egenskaper de inte hade. Enligt intervjuerna 
kan man se hur en pojke är rädd att han skall bedömas utifrån de personer han sitter bredvid. 
Han tänker att läraren drar alla över en kam. En annan elev tänker att läraren generaliserar 
elevens kunskapsnivå från en kurs till en annan. Dvs är eleven dålig i en specifik kurs eller 
årskurs tror den att läraren skulle kunna uppfatta denne som dålig i nästkommande årskurs 
eller kurs. En förlängning av detta resonemang skulle kunna leda till att läraren också 
tillskriver eleven en generaliserad bild av manlighet eller kvinnlighet. Om det nu är så att 
skolan, enligt Connell 127, står för en genusregim där förväntningar på manlighet och 
kvinnlighet konserveras kan man tänka sig att eleverna känner i viss ångest och obehag inför 
att bli etiketterade med könsegenskaper de kanske vill eller behöver fly från. Man skulle 
kunna tänka sig att pojken som försöker fly från den förlegade bilden av pojken som icke 
ambitiös är rädd att bli bedömd och betraktad enligt gamla normer. 
 
För att maximera sina chanser att nå det högre betyget visar somliga elever upp strategier de 
mer eller mindre undermedvetet använder sig av för att skapa större möjligheter att bli positivt 
bedömda. Man kan se att det finns en uppfattning bland informanterna att flickor lyckas med 
att leva upp den dolda läroplanen i större utsträckning än vad pojkarna gör.128 Eleverna 
uttrycker att flickor stannar efter lektionerna, ställer frågor de kanske inte egentligen behöver 
ställa och räcker upp handen för att visa sitt intresse endast i syfte att bli positivt bedömd. 
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En av pojkarna uttrycker i intervjun hur mycket bättre flickor är på att leva upp till kravet på 
att vänta på sin tur, underordna sig lärarens auktoritet genom att agera ämnesrelaterat inom 
ramen för turtagningen i ”the game of teaching” och se intresserade ut.129 Flickorna använder 
sig av beteenden som syftar till att bekräfta läraren och skapa samhörighet flicka/lärare. Enligt 
Einarsson & Hultman är det inte helt oviktigt för flickorna att fraternisera med lärare, speciellt 
en kvinnlig lärare.130 Pojken utrycker på samma sätt som Öhrn beskriver det, att flickor bättre 
använder strategier för att bli positivt uppmärksammade.131 Flickor beskrivs, enligt denna 
elev, som iskalla vilket skulle kunna förklara flickornas förväntan att kontrollera sig verbalt, 
undertrycka sina egna erfarenheter och att underordna sig lärarnas auktoritet enligt 
spelreglerna för den dolda läroplanen.132 
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Slutsatser)och)diskussion)
Skillnader mellan pojkars och flickors inställning till skolan och studieprestation i dagens 
skola kan förklaras från en mängd perspektiv. Man kan, som Wernersson gjort, förklara 
somliga av skillnaderna genom att beskriva hur skolan förändrats under 1900-talet, som 
exempelvis att man aktivt försökt framarbeta en jämställdhetsplan för att inkludera flickor i 
den annars manliga miljö den en gång var.133 En annan förklaring har varit att skolan förlorat 
manliga lärare och på så vis tappat viktiga identifikationsobjekt för pojkarna. Detta är dock ett 
flitigt debatterat ämne där bland annat Einarsson & Hultman anser att det är av yttersta vikt att 
pojkar får undervisas av manliga lärare.134 Wernersson, å andra sidan, hävdar att det spelar 
väldigt liten roll.135 Inte heller i denna studie påvisar informanterna några som helst tecken på 
att lärarens kön skulle ha någon som helst inverkan på diskrepanserna mellan pojkars och 
flickors inställning till skolprestation. 

Pojkars underprestation kan även förklaras i termer av ”naturliga”, medfödda biologiska 
skillnader eller socialt konstruerade skillnader.136 Enligt Einarsson & Hultman utvecklas 
pojkars språkutveckling senare än flickors, läs- och skrivförmågan är lägre hos pojkar och 
pojkar tenderar att vara mer informellt platstagande än flickor137. Vidare hävdar Öhrn att 
flickor tenderar att vilja ingå i ett socialt samspel med läraren138 och att pojkar anammar en 
antipluggkultur med mål att socialt positionera sig i klassrummet.139 

Man kan slutligen förklara pojkars underprestation genom att analysera skolans genussystem. 
Skolan bidrar som resten av samhället till att vidmakthålla och konservera könsstereotypiska 
beteenden.140 141 142 Pojkar tillåts inte vara något annat än machomän och lärare tillskriver 
pojkar manliga karaktäristika som pojkarna eventuellt inte vill vara bärare av. 

Tanken har varit att i uppsatsen initialt redogöra för mer eller mindre allmängiltig fakta och 
beskriva bakgrunden till hur skolsystemet utvecklats och hur könsskillnader ser ut i dagens 
skola. Efter detta har idén varit att redogöra för elevers tankegångar om orsaker till pojkars 
underprestation. 

Eleverna ger generellt ett ärligt och rättfram uttryck av de skillnader de sett mellan pojkars 
och flickors prestationer och beteenden i skolan idag. 

Eleverna uttrycker unisont att flickor generellt sett anstränger sig mer i skolan och lägger ner 
mer tid på skolarbetet både i och utanför skolan. Flickor har mer långsiktiga mål än pojkarna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133!(Wernersson,!Könsskillnader!i!skolprestationer!R!Idéer!om!orsaker,!2010)!
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136!(Björnsson,!2005)!
137!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
138!(Öhrn,!2002)!
139!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
140!(Hirdman,!2001)!
141!(Lunabba,!2013)!!
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Både de två pojkarna och de två flickorna beskriver, på samma sätt som Einarsson & 
Hultman, tydligt tendensen att pojkar generellt sett lever upp till myten om ”uncool to work” 
och fenomenet social positionering (även om de inte använder den terminologin).143 
Fenomenet att pojkar inte ska anstränga sig i skolan förklarar eleverna på två sätt. Det ena är, i 
enlighet med Öhrn, att pojkar, helt enkelt, inte förväntas vara skolintresserade.144 Det går 
emot den gängse normen att vara manlig. Både pojkarna och flickorna anser att det är 
omanligt att plugga. En av flickorna har lagt märke till att pojkar hon känner inte berättar att 
de pluggat inför prov då detta skulle uppfattas som en prestigeförlust i kampen om den 
manliga sociala positioneringen. 

Den andra förklaringen är att det helt enkelt finns en social vinst med att uppvisa ett 
antipluggbeteende. Precis som Lunabba, Björnsson och Öhrn påpekar har pojkar ett större 
behov av att positionera sig socialt där det blir viktigt att skaffa sig bekräftelse genom att ta 
avstånd från det ämnesrelaterade samtalet till förmån för publiksökande 
antipluggbeteenden.145 146 147Informanterna ger uttryck för pojkarnas kamp om ”scenen” i 
klassrummet där de vill verka ointresserade av det ämnesrelaterade till förmån för att göra sig 
roliga och skaffa sig en beundrarskara i form av en publik i klassrummet. 

En tredje förklaring som inte tydligt deklarerats från informanterna, men som är en rimlig 
slutsats att dra, är att skolans (samhällets) medvetna och/eller undermedvetna dikotomiska 
indelning i manligt och kvinnligt skulle kunna bidra till att pojkar begränsas och reduceras till 
förlegade och inaktuella marionetter som blir bärare av föråldrade manliga förväntningar och 
egenskaper.148 Pojkar förväntas generellt vara mindre intresserade av och brydda om 
skolarbete. 

Vidare uttrycker eleverna att flickor generellt är duktigare på att planera sina studier och 
komma förberedda till skolan beskriver de hur flickor tenderar att vara mer alerta och göra 
som man förväntas göra i själva undervisningssituationen; räcka upp handen, svara på frågor, 
sätta sig långt fram och agera engagerat enligt den dolda läroplanen:149 

Givetvis finns denna dolda läroplan nedskriven i formella dokument som ordningsregler mm. 
Jag tolkar informanternas utsagor som att det eleverna uttrycker att det är flickorna, generellt 
sätt, som omedvetet underkastar sig och kan eller väljer att kontrollera dessa informella 
spelregler. 

Enligt Broady kan det vara så att dessa osynliga regler är en kvarleva från tidig skolhistoria då 
elever bedömdes för ordning och disciplin. Broady m.fl. hävdar dock att denna dolda läroplan 
mer eller mindre lever kvar hos läraren och påverkar vår bild av eleven150. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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144!(Öhrn,!2002)!
145!(Björnsson,!2005)!
146!(Öhrn,!2002)!
147!(Lunabba,!2013)!
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149!(Einarsson!&!Hultman,!1984)!
150!(Broady,!1981)!
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Först och främst måste vi förstå, som Einarsson & Hultman uttrycker det, att dessa regler 
kanske inte ens är kända för läraren vilket borde medföra att de borde uppfattas som ännu 
otydligar av elever.151 Men av någon anledning tenderar flickorna att, enligt studiens resultat, 
lättare kunna låta bli att bryta med denna tysta överenskommelse. Framförallt tenderar pojkar 
att bryta mot de fyra senare om man ser till elevsvaren i intervjuerna. 

Självklart kan det vara så att pojkarna medvetet bryter mot dessa regler för att komma 
vinnande ur ”uncool to work-” och den sociala positioneringsproblematiken som Wernersson 
hävdar.152 Det kan vara en medveten strategi och ett medvetet val att visa att man inte 
anstränger sig. Däremot behöver det ju inte vara så att pojkar generellt sätt vill misslyckas. 
Snarare är det tänkbart att pojkar prioriterar att det är viktigare att vara cool inför sina 
klasskamrater än att förhålla sig väl till en lärare. I enlighet med Connell vill ju pojken trots 
allt lyckas. Men eftersom pluggbeteendet anses feminint kan pojken välja att förtrycka sin 
ambitiösa sida.153 Alternativt kan pojken välja att gömma sig bakom en fasad av manlighet 
även om man inte står bakom den.154 Problemet kvarstår dock; pojken kommer att bli 
betraktad på samma vis som de pojkar som faktiskt inte är intresserade av skolan 

Även om pojkar vill positionera sig socialt, vilket enligt Einarsson & Hultman är en klar vinst 
för dem och fyller ett syfte kan man i intervjusvaren ana att det finns en rädsla att bli negativt 
bedömd.155 Pojkar går balansgång på en väldigt tunn lina där man å ena sidan lever upp till 
”uncool to work” rollen för att bli sedd som en blivande man, som Wernersson diskuterar, 
men samtidigt skapar denna en ångest och irritation att man placerad i ett antipluggfack vilket 
intervjusvaren indikerar.156 Pojkarna i denna studie uttrycker att de både vill äta kakan och ha 
den kvar. Antagligen skulle det kunna vara så att det dessa de mekanismer som skapar många 
konflikter för pojkar i klassrummet idag. Pojken känner ett undermedvetet tvång, som 
Björnsson beskriver det, att leva upp till myten om en man vilket medför ett 
antipluggbeteende men blir samtidigt förvånad när läraren säger till pojken att sköta sig då de 
inte kan eller vill leva upp till den dolda läroplanen.157 Denna problematik blir ju knappast 
mindre om det även är så att läraren medvetet eller omedvetet förhåller sig till en dold 
läroplan och omedvetet genussystem som förtrycker pojkens ambitioner att vara duktig som 
pojken inte är medveten om. 

Eleverna ger även uttryck för att läraren använder sig av generaliseringar i sin relation till 
elever. Dessa kan se ut på två sätt. Antingen blir man negativt eller positivt bedömd rent 
socialt; alltså, eleven uppfattar att läraren skapar sig en bild av hur man är baserad på de 
vänner man har och de man sitter bredvid. Enligt intervjuerna uppfattar eleverna att de läggs 
på egenskaper som liknar den grupp man håller sig till. Det andra sättet dessa generaliseringar 
tar sig uttryck, anser eleverna, är att generaliseringarna verkar gälla det prestationsmässiga. 
Eleven anser att läraren skapar sig en bedömning av eleven tidigt under den första terminen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vilken följer eleven under de resterande terminerna. Presterar man ett betyg på hösten kan 
man räkna med att inga stora förändringar i ens betyg kommer att märkas under den senare 
skolgången. 

I de svar som framkommit i intervjuerna kan man se att det är elevernas uppfattning att flickor 
generellt sett är smidigare socialt. Flickor förstår och använder sig mer av strategier att 
uppfattas positivt av och ställa sig in hos läraren. Flickor sätter sig inte lika ofta i knepiga 
situationer som pojkar; kritiserar läraren och följer spelreglerna (både synliga och osynliga) 
som i den dolda läroplanen.158 

Pojkar presterar allt sämre i skolan. Sammanfattningsvis kan man, enkelt uttryckt, säga att 
förklaringarna varierar från biologiska och kognitiva till psykologiska och sociologiska 
perspektiv.159 160 161 Men eleverna i denna studie uttrycker att det, förutom ovan nämnda 
aspekter, finns något osynligt mellanmänskligt system de bör förhålla sig till för att maximera 
sina individuella chanser att nå det högsta betyget. Men som Einarsson & Hultman, Lunabba, 
och Davies uttrycker det är det också tydligt att eleverna anser att flickor bättre än pojkar 
lyckats, vill och ges möjlighet att knäcka denna kod.162 163 164 Däremot kan man inte uppfatta 
någon tendens till att eleverna anser att lärarens kön skulle ha någon som helst betydelse för 
pojkars underprestation vilket exempelvis Baylan, Hallengren & Pagrotsky hävdar165 . 

Till)sist:)
Man skulle kunna ställa sig frågan om en omedveten dold läroplan lever kvar där lärare 
bedömer flit, ordning, lydnad och andra sociala kriterier? Kan det vara så lärare bedömer 
något annat än den faktiska och mätbara prestationen och förhåller sig annorlunda till de 
elever som sköter sig snyggt och de som inte sköter sig snyggt? 
Avslutningsvis kan man konstatera att pojkar presterar lägre än flickor i dagens skola. Frågan 
är hur man ska förhålla sig till detta. Är det en naturlig utveckling som inte är ett problem 
eller bör och kan man förhålla sig till detta med syfte att få pojkar att prestera högre? Om det 
är så att utvecklandet av manlighet är så pass viktigt och får så pass negativa konsekvenser för 
pojkars skolgång; kan man då inte finna strategier för dessa elever att klara båda dessa 
utmaningar? Är det kanske så att vi vingklipper pojkar som faktiskt vill mer än de är 
förmögna av att ge uttryck för. Har vuxna i skolan och samhället i stort en förenklad och 
generaliserad bild av pojken som en mindre studiemotiverad individ som bara hålls tillbaka av 
en föråldrad syn på en viss typ av maskulinitet? Risken är att vi för dessa schabloner vidare 
om vi inte inser att de ryms fler individer under etiketten ”pojke” än den förlegade och 
förenklade rollen som ”glidare”.  
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Bilagor)

Intervjufrågor-
Informera-om-forskningsetiska-principer,-förklara-hur-jag-lagt-upp-det,-tidsåtgång.-

Pojke- Flicka-

ÅK-

Program-

Hur-skulle-du-beskriva-dig-själv-som-elev?-

Könsfördelning-bland-lärare/elever.-

Om-läraren:-
1. Vilka!egenskaper!har!en!bra!lärare?!Har!du!någon!favoritlärare?!Vad!gör!att!du!

gillar!den!läraren?!(kön)!
2. Ge!exempel!på!arbetsformer,!pedagogiker!och!ledaregenskaper!som!motiverar!

dig!att!prestera,!nå!måluppfyllelse!(mål/akademiskt).!Skillnader!hos!lärare?!!
3. Beskriv!en!lärare!som!får!dig!att!trivas!(identitet!och!socialt)!
4. Hur!och!vilka!elever!blir!tillrättavisade!av!sina!lärare?!Skillnader!grupper?!

Beskriv!tillrättavisningen.!
5. Hur!och!vilka!elever!blir!bekräftade!(får!beröm)!av!sina!lärare?!Skillnad!grupper?!

Beskriv!bekräftandet/berömmet.!Hur!ser!lärares!krav!och!förväntningar!ut!på!
elever?!Skillnader!grupper?!

6. Har!du!någon!gång!uppfattat!att!en!elev!blivit!uppdömd!eller!neddömd!utan!
rimlig!anledning?!Ge!exempel.!Beskriv!vad!som!hände?!Skillnader?!Beskriv!

Om-eleven:-
7. Vilka!elever!tar!för!sig!mest!i!klassrummet?!Innehåll/beteende.!
8. Hur!skaffar!man!sig!status!i!skolan/klassrummet?!(Social!el.!akademisk)!

Skillnader?!
9. Vilka!elever!är!det!som!stannar!i!klassrummet!för!att!prata!med!läraren!alt.!söker!

upp!lärare!i!arbetsrummet?!Vad!handlar!samtalet!om?!Skillnader?!

Om-skolan:-
10. Vad!tror!du!att!det!beror!på!att!flickor!generellt!klarar!sig!bättre!i!skolan!än!

pojkar?!


