
 

JÄMSTÄLLDHET BLAND 
BRÅKSTAKAR OCH 
HJÄLPFRÖKNAR I EN 
FEMINISERAD SKOLA – 
EXISTERAR DET? 

JENNIE ANDERSSON 

 

 

 

  

  

Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Avancerad nivå, 15 hp. 

Handledare: Bengt Nilsson 
 
Examinator: Margaret Obondo 
 
VT 14 
 

  

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 

 
Jennie Andersson 
 
Jämställdhet bland bråkstakar och hjälpfröknar i en feminiserad skola – existerar det? 
 
 
 
 
2014      
     Antal sidor: 38 
 

 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka några lärares tankar kring huruvida 
feminiseringen av svensk skola förändrat elevers beteende och lärares undervisningsformer, 
hur insatta lärarna är i biologiska och hormonella skillnader mellan könen samt hur lärarna 
uppfattar, bemöter och hanterar två olika kön i samma klass. Med hjälp av intervjuer med 
fyra lärare har jag sökt svar på dessa frågeställningar. Resultaten visar att lärarna har en 
enhetlig bild av pojkar och flickor: pojkar är ”bråkstakar” och flickor är ”hjälpfröknar”. Det 
har även visat sig att kunskapen om medfödda könsskillnader är låg bland lärarna. Några 
slutsatser är att elevers beteende och studieresultat är följder av den feminisering som de 
senaste decennierna ägt rum i svensk skola, pojkar missgynnas men lärarna tycks inte vara 
medvetna om varför och pojkars beteende och trivsel skiljer sig åt beroende om de undervisas 
av en manlig eller kvinnlig lärare.  
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1 Inledning 
Pojkar har idag ett rykte om sig att vara stökiga, bråkiga, högljuda, okoncentrerade 
och ointresserade i skolan (se exempelvis Nordahl 1994, Steenberg 1997 och Eresund 
& Wrangsjö 2008). Tillika rapporteras att pojkar får allt sämre betyg och att flickor 
numera har likvärdiga eller bättre betyg än pojkarna, i alla ämnen och på alla 
utbildningsnivåer (Jalmert 2007). Vad gäller avgångsbetygen i årskurs nio 
rapporteras i Skånskan (www.skanskan.se)att pojkarna inte uppnått högre betyg än 
flickorna i någon av Sveriges kommuner. Så har fallet inte alltid varit. Historiskt sett 
har pojkar presterat bättre än flickor i skolan (Jalmert 2007). De senaste 
decenniernas feminisering av skolan (AasebØ & Melhuus 2007 & SOU 2009:64) har 
bland annat lett till att majoriteten lärare är kvinnor och skolan numera grundar sig 
på kvinnliga normer och värderingar (Nordahl 1994). Flickor har tidigare 
problematiserats i skolan och en rad åtgärder har följt vilka syftar till att förbättra 
flickors skolsituation (AasebØ & Melhuus 2007). I ett flertal länder har pojkars 
dalande betyg orsakat moralisk panik, men i Sverige har något liknande ännu inte 
inträffat (Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Forskning som i 
något avseende diskuterar kön i relation till skolan återfinns i få exempel under 1960- 
och 70-talet, men har ökat under 80- och främst 90-talet. Intresset för genusteoretisk 
utveckling och feminist-teoretiska framställningar relaterade till skolan är begränsat 
(Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). I svensk skolforskning 
återfinns många studier rörande skola och utbildning med flickor i fokus (Tallberg 
Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Ofta fokuseras flickor i förhållande 
till traditionellt manliga innehållsområden. Någon mer omfattande forskning som 
studerar det motsatta förhållandet, pojkar i relation till såväl manligt som kvinnligt 
könsmärkta ämnesområden, finns inte. I denna studie kommer därför fokus ligga på 
pojkar i skolan. Med tanke på den allmänna uppfattningen av pojkar och pojkars 
betyg undrar jag om skolan är jämställd. Jag undrar över vilka konsekvenserna blivit 
av en feminiseringen av skolan och hur insatta lärare är i olika biologiska och 
hormonella skillnader mellan könen. Hur uppfattar, bemöter och hanterar lärare två 
olika kön i samma klass?  
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några, idag och sedan cirka 30 år 
tillbaka, yrkesverksamma lärare uppfattar pojkar och flickor i skolan. Jag vill 
undersöka hur de senaste decenniernas feminisering av svensk skola förändrat 
elevers beteende och lärares undervisningsformer, om skolan kan anses jämställd, 
hur insatta lärarna är i biologiska och hormonella skillnader mellan könen, samt hur 
lärarna uppfattar, bemöter och hanterar pojkar och flickor i skolan. Syftet 
konkretiseras i tre forskningsfrågor i nästföljande avsnitt. 
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna för detta examensarbete är: 
 
 Vad anser de fyra lärarna om huruvida feminiseringen av svensk skola förändrat 
elevers beteende och lärares undervisningsformer och stämplat flickor som ”duktiga” 
och pojkar som ”bråkstakar”? 
 

http://www.skanskan.se/
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Hur insatta är de fyra lärarna i de biologiska och hormonella skillnaderna mellan 
flickor och pojkar? 
 
Hur uppfattar, bemöter och hanterar de fyra lärarna två olika kön i samma klass?  
 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats består av sex kapitel. I det första kapitlet diskuteras bland annat 
uppsatsens ämne, syfte och forskningsfrågor. Kapitel två består av en 
litteraturgenomgång där underavsnitten är organiserade utefter forskningsfrågorna. 
Tidigare litteratur och forskning av författare, psykiatrier, läkare, lärare, 
universitetslektorer med flera tas upp omväxlande. I kapitel tre redogörs för hur 
arbetet med denna uppsats gått till. I kapitel fyra redovisas resultaten av de fyra 
lärarintervjuerna. Resultaten tematiseras och analyseras sedan i kapitel 5. I det 
avslutande kapitlet diskuteras resultat, metod, egna slutsatser, förslag på fortsatt 
forskning samt pedagogisk relevans. 
 
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Bemötande: Bemötande definieras av psykologen och psykoterapeuten Pia Eresund 
& Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri och psykoanalytiker 
(2008:271), som det samspel som äger rum i barnets vardag, hemmet, förskolan, 
skolan eller fritidshemmet. Bemötande handlar ofta om att hantera eller förebygga 
konfliktsituationer och att skapa förutsättningar för barnet att utveckla olika 
kompetenser och färdigheter. 
 
Feminisering: Feminisering definieras av www.ne.se som ”kvantitativ ökning av 
andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde eller en äldre nedvärderande 
benämning på en karaktärsmässig förändring hos män”. 
 
Genus: Begreppet genus syftar, enligt Universitetslektor Olof Franck (2007) på att 
de skillnader som eventuellt kan identifieras mellan människor av olika kön kan ges 
en kulturell och social förklaring. Redan som små fostras barnen av vårt samhälle och 
vår kultur till att agera i enlighet med förutbestämda roller. Dessa roller bekräftas och 
förankras eftersom de uppmuntras och förstärks på en rad olika sätt genom hela livet. 
Maria Hedlin (2010), forskare inom pedagogikområdet, menar att genus är de 
föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Genus är ett 
vetenskapligt begrepp och användandet av begreppet förutsätter därför en viss 
kunskap om den vetenskapliga forskning som är inbyggd i ordet genus. En 
genusteoretiskt förståelse av kön är således någonting helt annat än den vardagliga 
könsförståelsen. 
 
Jämlikhet: Jämlikhet rör alla människors lika värde (www.ne.se). 
 
Jämställdhet: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (www.ne.se). 
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om 
företagande, arbete och så vidare. Läraren och författaren Bertill Nordahl (1994) 
menar att detta inte får innebära att pojkar och flickor behandlas och undervisas på 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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samma sätt utan hänsyn till kön, det ska handla om att se fördelar och vinster med 
könens olikheter. 
 
Kön: Begreppet kön huvudsakligen syftar på att skillnader mellan män och kvinnor 
identifieras och ges en biologisk förklaring (Franck 2007). Man önskar hävda att män 
av naturen är mer offensiva och tekniska medan kvinnor av samma skäl ses som 
avvaktande och omhändertagande.  
 
 

2 Litteraturgenomgång 
Detta kapitel är indelat i fem delar. Den första behandlar jämställdhet och 
feminiseringen av skolan, i den andra tas biologiska och hormonella skillnader 
mellan könen , därpå följer olika aspekter av eleverna i skolan, attityder till 
skolresultat och könsskillnader och slutligen en kort redogörelse för hur klass, 
etnicitet och genus är relaterat till skolprestationer. 
 
 

2.1 Jämställdhet och feminiseringen av skolan 
Denna första del av litteraturgenomgången behandlar jämställdhet i skolan och 
läroplanen samt hur feminiseringen av utbildningsväsendet sett ut och gått till. 
 

2.1.1 Jämställdhet i skolan och läroplanen 
Sverige anses som ledande i världen vad gäller jämställdhet (Steenberg 1997). I 
skollagen står att skolan ska verka för jämställdhet, men läraren och lärfortbildaren 
Ann Steenberg (1997) frågar sig vad jämställdhet innebär. Hon menar att jämlikhet 
och att behandla alla lika är så viktigt idag att jämställdhet mellan könen glöms bort. 
I Lgr 11 står att undervisningens utgångspunkt ska vara elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. ”Om pojkars och flickors villkor och 
förutsättningar är olika, kan då en likvärdig utbildning för pojkar och flickor vara 
detsamma som att de ska få samtidig och likadan utbildning?”, frågar sig Steenberg 
(1997). I Lgr 11 står vidare att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och 
mäns lika rätt och att det sätt på vilket skolans personal bemöter och bedömer flickor 
och pojkar, samt de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 
deras uppfattning om kvinnligt och manligt. Detta har skolan till ansvar att motverka. 
Vidare ska läraren låta flickor och pojkar få lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen (Lgr 11). Ingegerd Tallberg Broman (2002), docent i pedagogik, lyfter 
fram en bidragande orsak till att komplikationer uppstår i köns- och 
jämställdhetsdiskussionen i relation till pedagogiskt arbete, nämligen den 
likhetsnorm som länge rått inom svensk skola och barnomsorg. En likhetsideologi 
innebär att alla ska behandlas lika och könsneutralitet råder. Detta har genomsyrat 
utbildnings- och barnomsorgskulturerna de senaste decennierna med målet att 
behandla flicka och pojke lika. Barnet är en individ, inte en flicka eller en pojke 
(Tallberg Broman 2002). På grund av detta möts frågor om vad könstillhörigheten 
betyder med ett avvisande från skolans personal: ”Det görs ingen skillnad på pojkar 
och flickor här” eller ”Här behandlas alla lika/.../” (Tallberg Broman 2002). 
Steenberg (1997) lyfter frågan om det finns risker med att pojkar problematiseras i 
skolan när undervisningen, organisationen och arbetsmetoder vilar på kvinnligt 
genus. 
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2.1.2 Feminisering av utbildningsväsendet 

”Om man besöker en grundskola en vanlig dag kan man lätt få uppfattningen att det 
helt och hållet är pojkarna som dominerar scenen. De ropar och skriker och är 
påträngande och provocerande. De far runt som flugor i en flaska. De svettas och 
snorar och snörvlar och hörs över allt med sitt stojande och skränande.” Så skriver 
Nordahl (1994), och menar vidare att det otvivelaktigt är pojkarna som hörs, märks 
och tar för sig mest i skolan. Men skolan i Sverige har inte alltid sett ut som den gör 
idag. Turid Skarre AasebØ & E. Cathrine Melhuus (2007), som båda undervisar inom 
norsk förskollärarutbildning, rapporterar om att det cirka 30 år tillbaka i tiden var 
flickorna som framstod som ett problem. Flickorna fick inte någon egentlig 
uppmärksamhet och uppfattades av lärarna som tråkiga. En strategi för att förbättra 
flickors skolsituation har varit att föra en pedagogik inriktad på flickor, menar 
AasebØ & Melhuus (2007). Exempel på det är att införa arbetssätt som är mer 
tillmötesgående mot flickor, såsom mer samarbete och mindre konkurrens, eller låta 
undervisningen baseras mer på det som är relevant i flickors livsvärld. 
 
Vissa påstår nu, enligt AasebØ & Melhuus (2007), att de senaste 30 årens stärkande 
av kvinnornas samhälleliga status lett till en avmaskulinisering i bland annat skolan. 
Med feminisering menas den ökande andelen kvinnor och de konsekvenser som 
anses följa därav (SOU 2009:64) Kvinnlig personal dominerar inom förskola och 
skolväsende (AasebØ & Melhuus 2007) och en följd av denna feminisering är en 
politik som favoriserar flickor (AasebØ & Melhuus 2007). Det sägs nu att pojkar inte 
längre får vara pojkar utan måste underordna sig feminina aktivitetstyper samtidigt 
som deras så kallade naturliga aggressivitet undertrycks och kontrolleras av kvinnor 
(AasebØ & Melhuus 2007). Exempelvis uppfattades matematik från 1950-talet och 
framåt som ett könsneutralt ämne, säger filosofen Lars-Henrik Schmidt (1998). Men 
så småningom uppmärksammades att matematiken favoriserar pojkar och ger flickor 
problem. Det har fått till följd att man från 1980-talet och framåt försökt anpassa 
såväl matematik som andra naturvetenskapliga ämnen till att passa flickor bättre. 
Man har försökt få kvinnliga lärare att ändra undervisningsmetoder, motivation och 
rollmodeller, och man har varit framgångsrik, säger Schmidt (1998). Med 
feminiseringen har en omhändertagandekultur och en tydlig kvinnlig pedagogik trätt 
fram i skolan (Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Det innebär 
bland annat att pratet priviligierats, menar Schmidt (1998). Man behöver nu förklara 
vad man gör istället för att bara göra det. Normen är att man ska kunna klä allting i 
ord, något som privilegierar flickor och kvinnor som är bättre på sådana saker än 
pojkar och män. Matematik är ett ämne som är helt odemokratiskt, i den 
bemärkelsen att det handlar om fakta som inte går att diskutera. Känslor och 
förnimmelser kan inte användas där, eller snarare kunde inte en gång i tiden. 
Läkaren och professorn Ingvar Martin (SOU 2010a:52) menar att det inte finns 
någon accepterad förklaring till denna skillnad i Sverige mellan robusta fynd i 
neuropsykologi och skolresultaten i matematik. En möjlighet är att ämnesinnehållet i 
matematik idag är mer inriktat på färdighetsträning (räkning etcetera) vilket gynnar 
flickor, än att utmana resonemang, som är starkt förknippat med pojkars spatiala 
förmåga. Denna modell att träna färdighet som undervisningsform ställer höga krav 
på mognad och koncentrationsförmåga hos den enskilde eleven. 
 
Vid en historisk tillbakablick på läraryrket återfinns markant manliga arbetssätt som 
i vår tid har förändrats, omvandlats och omkodats (Tallberg Broman 2002). Under 
tiden efter att de stadgade löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom läraryrket 
togs bort år 1947 blev den kvinnliga andelen lärare större (Tallberg Broman 2002). 
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För 50 år sedan var en betydligt större andel av lärarna i skolan män (Hedlin 2010). 
På den tiden kvoterades män in på lärarutbildningen. Från 1960-talet kan en ökad 
feminisering av läraryrket beskrivas när antalet kvinnliga folkskollärare för första 
gången var högre än de manliga (Tallberg Broman 2002). Under de senare 
decennierna har feminiseringen av lärarkåren fortsatt öka. I förskolan och bland de 
yngre eleverna i skolan är 97 % av lärarna kvinnor, en siffra som länge varit stabil. 
Lärare på mellan- och högstadium har gått från manlig dominans till kvinnlig. Även 
andelen kvinnliga rektorer i förhållande till manliga har skjutit i höjden de senaste 
decennierna. Lärarnas tidning (Arevik 2011) redogör dessutom för hur uppdelningen 
är åldersmässigt mellan manliga och kvinnliga lärare. I artikeln framgår att andelen 
män är högst bland de nära pensionsåldern och lägst bland lärarstudenterna, vilket 
innebär att könsgapet kommer fortsätta öka. Denna trend är densamma inom alla 
lärarkategorier. 
 
Nordahl (1994) upplever att det skapar problem att så många av lärarna i 
grundskolan idag är kvinnor. Eftersom de kvinnliga lärarna dominerar på låg- och 
mellanstadiet möter eleverna nästan uteslutande enbart kvinnor i skolan under de 
första sex åren. Både i undervisningen och i fritidsverksamheten upplever pojkarna 
alltså nästan bara kvinnliga sätt att handla, agera och undervisa på. Enligt Nordahl 
(1994:41) skulle pojkarna slappna av mer och inte ha samma behov av att hävda sig 
om det var mer jämställt fördelat mellan antalet manliga och kvinnliga lärare i 
skolan.  
 
Med en majoritet av kvinnor bland grundskolans lärare byggs skolans normer upp på 
kvinnliga normer och värderingar (Nordahl 1994). Flickorna reprodocerar då det 
kvinnliga sättet medan pojkarna, medvetet eller omedvetet, gör uppror. Pojkarna 
upplever inte att det finns någon plats för dem och utvecklar då ett typiskt 
pojkuppträdande: ”Åh, dessa hopplösa pojkar” (Nordahl 1994), som blir extra 
högljutt eftersom det föregår i en miljö där många pojkar känner behov av att hävda 
sig. Alternativet till detta uppror hade varit att låta sig feminiseras, något som 
Nordahl (1994) menar att många pojkar tyvärr gör. Dessa pojkar som låter det 
feminina ersätta det maskulina i dem uppvisar som vuxna ofta en våldsam aggression 
mot kvinnor eftersom de blivit ”kastrerade” som små (Nordahl 1994). I Tallberg 
Broman, Rubenstein Reich & Hägerström (2002) lyfts frågor som: ”Är skolan något 
som visssa pojkgrupper behöver fjärma sig från, avgränsa sig från pga den kvinnliga 
identitet som präglar densamma? /.../ Får pojkarna betala för att de bryter mot den 
dolda läroplanen i förskola och skola, då de inte vare sig kan eller vill finna sig i 
prydlighetens eller långtråkighetens normer?”. Kritiker hävdar att feministkvinnor 
har lyckats uppseendeväckande bra med att förbättra flickors situation- men på 
bekostnad av pojkarnas (SOU 2010b:53). Feministiska reformatorer har omformat 
läroplanen till att passa flickor bättre och ändrat om undervisningen för att främja 
flickors inlärningsstilar. Grundskolor förkvinnligar pojkar genom att tvinga, aktiva, 
friska och naturligt oregerliga pojkar att rätta sig efter en lydnadsregim. Pojkarna får 
budskapet att det är en brist att vara pojke. 
 
Tallberg Broman (2002) menar att utanförskap i skolan blivit förstärkt. Alltför många 
pojkar fungerar inte bra i dagens skola. Skolan uppfattas inte som en positiv 
utvecklings- och lärmiljö. Samtidigt som pojkarna genomgår en utbildning där de 
varken känner sig tillfreds eller förstådda genomgår flickorna en utbildning i vilken 
de känner sig väl mottagna, sedda och accepterade (Nordahl 1994). När pojkarna nått 
högstadiet menar Nordahl (1994) att pojkarna upptäcker att de snart är fria från det 
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kvinnliga universumet. Detta är ett fenomen som många lärare känner igen: att 
pojkarna kort innan att skoltiden upphör plötsligt börjar åstadkomma bra reslutat 
och ”går om” flickorna.  
 
 

2.2 Biologiska och hormonella skillnader 
Könsforskare Anne-Mette Kruse (1998) berättar: ”Det var en klass med 28 elever, och 
vi ägnade i stort sett hela vår tid åt pojkarna. Antingen kröp de under bänkarna eller 
så hänge de i gardinerna. Det var riktigt mycket krut i dem, de var mycket oroliga och 
de hade väldigt mycket att berätta. Under tiden satt flickorna snällt på sina platser 
och väntade”. Att detta är den allmänna bilden av hur pojkar och flickors beteende 
yttrar sig i skolan är många överens om, och likaså att det finns förklaringar i detta 
som bottnar sig i biologiska och hormonella skillnader hos pojkar och flickor (se 
exempelvis Nordahl 1994, Steenberg 1997 och Eresund & Wrangsjö 2008). Om detta 
handlar denna andra del av litteraturgenomgången. 
 

2.2.1 Barns utveckling från flicka till kvinna och pojke till man 
Nordahl (1994) menar att skillnader i beteende hos pojkar och flickor oundvikligen 
skapas under barnets första levnadsår. Pojken upptäcker att hans mamma, som han 
levt i symbios med, och han inte är samma, de skiljs åt av sina kön. För att hantera 
denna första existensiella konflikt reagerar pojken genom att ”säga farväl till den 
svekfulla modern och dra ut i världen” (Nordahl 1994). Ur denna upplevelse uppstår 
pojkars och mäns känsla av att vara ensam och bara kunna räkna med och lita på sig 
själv. Flickorna upptäcker istället lättat att hon själv och mamman är samma och hon 
kan fortsätta den symbios hon har befunnit sig i. Medan pojken alltför lätt åtskiljer 
sig från andra och sätter skarpa gränser i förhållande till sin omgivning får flickan 
(och kvinnan) problem att sätta gränser. Flickan överför den nära kontakten med 
modern till andra relationer och det blir mycket viktigt för flickan att vara tätt inpå 
människorna hon omger sig med, och att de tycker om henne. Lärarna och 
föreläsarna Johanna Graf, Anne-Marie Helmadotter & Susanna Ruben (1991) menar 
att för att kunna utveckla sin identitet behöver barnet upprätta nära och förtroeliga 
relationer med andra människor: intimitet. Vidare behöver barnet urskilja sitt jag 
från omvärlden och uppnå oberoende och självständighet: autonomi. Flickors 
identitet utvecklas med intimiteten i centrum medan pojken inriktas mot autonomi. 
Eftersom de båda könen utvecklas i olika riktning och på olika sätt ser och bemöter 
pojkar och flickor sin omgivning delvis på olika sätt.  
 
Enligt det freudianska resonemanget (Steenberg 1997) skulle pojkar endast kunna bli 
män genom att göra sig så olik sin mamma som möjligt, och på så sätt frigöra sig från 
modern. Har pojken dessutom en frånvarande pappa kan det skapa ett starkt behov 
av att överdriva sin manlighet. Populära utvecklingspsykologiska förklaringsmodeller 
hävdar att en kvinna inte kan göra en pojke till man, men om kvinnor i pojkens 
omgivning, så som hemmet, förskola och skola, bejakar detta naturliga behov hos 
pojkar skulle det inte finnas så många värstingar. Bristen på möjlighet att uttrycka 
aggressivitet under kvinnornas antivåldsnormer hämmar pojkar och anses kunna 
vara en av orsakerna till att de utvecklar aggressivt beteende senare i livet.  
 
När barnen kommer till förskolan och skolan möter de en starkt kvinnodominerad 
värld (Graf, Helmadotter & Ruben 1991). Flickorna får stora möjligheter att hitta 
förebilder och utvecklar sannolikt en stark kvinnlig könsidentitet. Därmed lär sig 
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flickorna tidigare att ta ansvar och agera mer vuxet än pojkarna, och ofta leder detta 
till att flickorna får ta ett stort ansvar för sig själv och andra. För pojkarna blir det 
svårare att hitta förebilder. Även om det inte saknas en fadersfigur i hemmet är 
småbarnspappor den kategori som arbetar flest timmar i veckan och således ses 
minst hemma. Pojkarna försöker då istället skapa sig en manlig identitet enligt 
förebilder i TV-program, serietidningar och i kamratkretsen. En pedagogisk forskare 
(Eresund & Wrangsjö 2008) hävdar att småpojkar endast har två möjligheter att 
definiera sin manlighet: antingen som en motstridig och bråkig pojke eller som en 
duktig skolpojke som är intresserad av det flickor inte tycker om att göra. Men 
eftersom flickor under senare tid blivit alltmer expansiva på alla områden, inkluderat 
tidigare typiska manliga aktiviteter såsom sport och matematik, har det senare 
alternativet krympt för pojkarna. Således upphöjs ett aggressivt beteende till bevis på 
manlighet: fler pojkar än flickor slåss, förstör saker, stör i gruppen och följer inte 
sociala regler.  
 
Flickor vill gärna ingå i väninnerelationer och deras tendens att vilja hjälpa fröken i 
skolan är ett led i att vilja skaffa sig ett känslomässigt parförhållande med läraren 
(Jan Einarsson & Tor Hultman, docenter i nordiska språk, 1984). De vill inte 
ifrågasätta eller konkurrera med lärarens auktoritet. Pojkarna leker istället i större 
grupper där de öppet tävlar sinsemellan. Det finns en tydlig hierarki i pojkgruppen. 
Den som utmärker sig betraktas som ledare. I klassrummet tycks pojkarna inte ha 
samma behov som flickorna att utveckla en parrelation med läraren. De verkar 
istället betrakta klassrummet som en möjlighet att visa upp sig. De verkar vilja 
utmärka sig genom att ådra sig bestraffningar (även för förseelser de inte begått) och 
locka till skratt. Denna skillnad som i tidig ålder uppstår mellan pojkar och flickor 
yttrar sig också i vuxenlivet: Kvinnorna styrs av hänsyn till andra människor, männen 
styrs av strävan att nå ett mål så snabbt och effektivt som möjligt (Nordahl 1994). 
Pojkar och män får sitt egenvärde genom vad de gör, sin handlingar. De är inriktade 
på produktivitet. Flickor och kvinnor får sitt egenvärde genom förmågan att skapa 
närhet, intimitet och kontakt till omgivningen. De är inriktade på socialitet. 
 

2.2.2 Biologiska och hormonella skillnader mellan pojkar och 
flickor 
Barnpsykiatrier Gideon Zlotnik (1998) menar att den hormonella skillnaden mellan 
pojkar och flickor är mycket tydlig. Den påverkar hur de utvecklas, reagerar och vilka 
möjligheter och begränsningar de har. Exempelvis utvecklas den genomsnittlige 
pojken till en större, bredare och starkare individ än flickan. Eftersom alla är överens 
om det har vi inrättat oss efter det och därav anledningen att de flesta idrottsgrenar 
än så länge är könsåtskilda. Under senare år han man även kunnat konstatera att 
samma hormoner också påverkar hur de båda könens hjärnor är organiserade och 
fungerar. Till detta kommer att det manliga könshormonet antagligen är ett 
aggressivt hormon. Intressant nog visar undersökningar att det går att ändra det 
könstypiska uppträdande genom att förändra hormonerna eller manipulera speciella 
områden i hjärnan (Zlotnik 1998). Flertal exempel och studier på detta område har 
formulerat slutsatsen: Beteende är hormoner. Det bästa exemplet på denna skillnad 
är enligt Zlotnik (1998) när man tar en grupp flickor och pojkar på åtta månader, när 
de kan sitta på golvet men ännu inte gå eller prata, och låter dem välja bland en 
mängd olika leksaker. Barnens val kommer inte bero på vad som ser mest spännande 
ut eller karaktäriseras som flick- eller pojkleksaker. Barnens val är en impulsiv 
handling som påverkas av barnens synfält och räckvidd. Oavsett vilken leksak de får 
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tag i handskas de med sakerna på ett könstypiskt vis: pojkarna hamrar med dem, 
pillar isär dem, skruvar på dem och böjer dem. Flickorna studerar dem och vänder 
dem mjukt, försiktigt och varsamt. Det är inte något de lärt sig, det sitter i 
ryggmärgen. Slutsatsen av detta, tillsammans med undersökningar som visar att 
nyfödda pojkar är mer psykomotoriskt oroliga än nyfödda flickor, med skillnader i 
sov- och ätmönstret och i den motoriska aktiviteten, blir att en könsrelaterad genetisk 
och hormonell programmering existerar i alla människor innan det kulturella blandat 
sig i. Genomsnittspojken har också fler sjukdomar och skavanker än flickan, och 
genomgår därför fler sjukhusvistelser och sjukdomsperioder än flickan (Zlotnik 
1998). Alla dessa komplikationer och avbrott i en normal uppväxt påverkar givetvis 
pojkens förhållande till trygghet och bundenhet och smärtan pojken känner i 
samband med detta påverkar hans förhållande till rädsla. Pojkarna är alltså mer 
otrygga, ängsliga och osäkra än flickorna under sin uppväxt, vilket de ger uttryck för i 
sitt oroliga, bråkiga och stökiga beteende och de uppfattas därför därefter från sin 
omivning (Zlotnik 1998).  
 
Flickor och pojkar mognar i övrigt i olika takt (Steenberg 1997). Graf, Helmadotter & 
Ruben (1991) menar att man kan se samband mellan barns biologiska och mentala 
mognad. De barn som mognar tidigare biologiskt är också mer mentalt mogna. 
Flickor i skolåldern ligger i genomsnitt två år före de jämnåriga pojkarna i sin 
biologiska mognad. Flickorna ligger sedan biologiskt före pojkarna upp i tonåren. 
Flickor växer mest i 12 års åldern och pojkar i 14 års åldern. Flickorna får i 
genomsnitt sin första menstruation vid 13 års ålder och pojkarna sin första 
sädesuttömning vid 14 års ålder. Mellan de tidigaste flickorna (9,5 år) och de senaste 
pojkarna (16,5 år) är skillnaden sju år. Det är viktigt att skolans personal är medvetna 
om konsekvenserna av att pojkar har en långsammare biologisk utvecklingskurva än 
flickor (SOU 2009:64). Denna skillnad i könsmognad förklarar Zlotnik (1998) med 
att en kvinna bara kan föda ett barn om året medan en man kan avla minst ett barn 
om dagen i många år. Därför är det logiskt, precis som hos alla andra djurarter, att 
människan ska ha största möjliga antal honor och att de måste komma i puberteten 
först och bli könsmogna så att de snabbt kan föra arten vidare. Därför utvecklas även 
organsystemet och det centrala nervsystemet tidigare hos flickor än hos pojkar. 
 
Pojkars arbetsminne, det vill säga den del av minnet som bearbetar det som händer 
just nu, utvecklas senare än hos flickor (SOU 2009:64). Synkroniseringen i pojkars 
och flickors hjärnhalvor sker även den vid olika ålder (Steenberg 1997). I 
femårsåldern hos flickor och sexårsåldern hos pojkar. Avkodning av symboler och 
bokstäver finns hos de flesta människor i höger hjärnhalva, medan förmågan att 
förstå och tolka innebörden av symboler finns i den vänstra. Läsning och läsförståelse 
kräver alltå samarbete mellan de två hjärnhalvorna. Generellt kan man säga att i 
sexårsåldern när barnen börjar skolan borde flickor ha större språkmedvetenhet och 
vara mer mottagliga för att lära sig läsa än pojkar. Den sociala mognaden kommer 
även den tidigare hos flickor. Vid skolstart har därför flickor lättare att förstå 
muntliga instruktioner än pojkar. Pojkar som har svårt att uppfatta muntliga 
instruktioner är inte ouppmärksamma utan ofta ovana vid att tolka vuxenspråket 
(Steenberg 1997). Pojkar har dessutom sämre hörsel än flickor (SOU 2010b:53). 
Flickorna blir duktigare på att tänka sig för mycket tidigare än pojkarna (Kragh-
Müller 1998), däremot utvecklas flickornas högre hjärnhalva sämre än pojkarnas. 
Flickors fantasi, kreativitet, rum- form och riktningskänsla kan alltså utvecklas sämre 
än pojkars. Flickors hjärnor är som störst i 10–11-årsåldern är pojkars i 14–15-
årsåldern (SOU 2010a:52). 
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2.2.3 Beteendestörningar 
Diagnoser som trotssyndrom, uppförandestörningar och ADHD är betydligt vanligare 
hos pojkar än flickor. Hos flickor med beteendestörningar är det inte lika vanligt att 
de utvecklar hyperaktivitet, och blir därför inte lika störande och uppmärksammade 
av omgivningen (Eresund & Wrangsjö 2008). I studier om barn med 
beteendestörning (Eresund & Wrangsjö 2008) framgår att flickor med 
beteendestörning, i motsats till pojkarna, är verbalt duktiga och inte lider av 
inlärningsproblem. Flickorna kom dessutom i högre utsträckning än pojkarna från 
stabila familjer. Det har framkommit att antisocialt beteende hos flickor tycks ha 
större samband med ärftliga faktorer än med miljöfaktorer. För att flickor ska 
utveckla utåtagerande beteendestörningar förefaller det enligt studier troligt att det 
finns starkare psykosociala eller genetiska påverkansfaktorer. Zlotnik (1998) talar om 
att mönstret att pojkar kommer till avdelningen med beteendestörningar 
(utåtvändhet) och flickor med emotionella störningar (inåtvändhet) har varit 
detsamma under åtminstone de senaste 25 åren. Att majoriteten av elever i behov av 
särskilt stöd är pojkar kan förklaras med att foster- och förlossningsskador är 
vanligare hos pojkar än flickor, och så är även olika former av social problematik 
(SOU 2009:64). 
 
 

2.3 Barnen i skolan 
Denna tredje del av litteraturgenomgången behandlar hur flickor stämplats som 
”duktiga” och pojkar som ”bråkiga”, skillnader i inlärningsstilar och förhållningssätt 
mellan pojkar och flickor, elevers trivsel i skolans ämnen och årskurser, 
studieresultat samt hur pojkar och flickor behandlas i skolan. 
 

2.3.1 Duktiga flickor och bråkiga pojkar 
På förskolan kan pojkars lek verka mycket osammanhängande för en utomstående 
vuxen (Kragh-Müller 1998). Flickan bygger upp sin lek i en liten värld, ofta mamma, 
pappa, barn där händelserna utspelar sig i hemmet. En pojke börjar med att få syn på 
en bil som han kör med tills han får syn på klossarna. Då bygger han ett hus, som 
förändras till ett torn som han sedan välter. Sen bygger han garage till bilen och 
senare en racerbana till bilen. Plötsligt får han syn på en pojkdocka som blir tarzan. 
Klossarna förandlas till krokodiler som tarzan slåss med. Detta sätt att hela tiden se 
nya möjligheter och få nya infall karakteriserar pojkars lek. Leken innefattar ett 
mycket experiementerande, flexibelt och kreativt sätt att leka på. Pojkars kroppsliga 
kommunikation, med höga röster och ljud, kan uppfattas som störande och leder till 
att pojkar problematiseras (Steenberg 1997). Men i denna högljudda kommunikation 
pågår en fysisk och verbal rangordningsprocess, nödvändig för att man ska veta sin 
plats i det fortsatta samspelet. Dessa positioner behöver ständigt provas inför nya 
aktiviteter. Pojkars lekar är inte så oorganiserade som de kan verka. Pojkar som kan 
bråkleka har i själva verket hög tilltro och vänskap till varandra men bråklekarna 
avbryts ofta av vuxna av de skälen att det hörs, kräver plats och kan urarta. Det 
framhålls ibland att kvinnors vilja att skapa ordning och lugn inte är bra för pojkars 
behov av rörelsefrihet. Den uppmärksamhet pojkar får av vuxna är ofta tillsägelser 
om att hålla sig lugna och inte ge sig ut på våghalsiga äventyr (Steenberg 1997). 
 
Flickor är från många turordningslekar vana att vänta på sin tur (Steenberg 1997). De 
är vana att organisera fri lek genom att fördela roller och låta dessa rotera. De har 
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större förmåga att sitta still längre stunder, kan få handen att lyda ögat och 
koncenterar sig på skrivuppgifter. Flickors finmotorik är ofta väl utvecklad. De är 
vana att arbeta med penna, sax, fingervirka och kan ofta skriva läsligt innan de börjar 
skolan. Eftersom de lättare än pojkarna uppfattar muntliga instruktioner kan läraren 
ge kollektiva instruktioner (använda ordet ni) och flickor förstår att det är riktat till 
dem. De pojkar som är tidigt mogna i skolstarten hänger med på flickornas nivå men 
de övriga kommer ohjälpligt efter (Steenberg 1997). Pojkar får sällan tillgång till 
pedagogiskt material som bygger vidare på deras spatiala förmåga, lust att 
experimentera och konstruera och genast ge sig i kast med uppgifter. Grovmotoriskt 
sett behöver pojkarna också ett fysiskt utrymme de inte får i ett klassrum. Många 
pojkar blir tidigt grovmotoriskt snabba och starka (Eresund & Wrangsjö 2008). Men 
denna kompetens värderas inte högt i dagens samhälle. Pojkarnas stora rörelsebehov 
uppskattas inte i förskolan och skola, utan märker snarare ut dem som stökiga.  
 

2.3.2 Inlärningsstilar och förhållningssätt hos pojkar och flickor 
Som en konsekvens av flickors och pojkars olika mognad och färdigheter griper de sig 
an ämnesområden från olika synvinklar (Steenberg 1997). Flickors första fråga är: 
vad är det för nytta med att kunna det här? Vad kan man använda det till? Pojkar 
frågar sig: hur fungerar det här? Flickor ser tekniska produkter utifrån deras nytta 
och användbarhet medan pojkar testar alla funktioner för att lista ut hur produkten 
fungerar. Pojkar börjar tidigt skruva isär leksaker och redan när de kommer till 
skolan har de en större instrumentell erfarenhet av teknik än flickor. I studier av 
fysikämnet påvisas att det föreligger könsskillnader som kan kopplas till flickors och 
pojkars olika förhållningssätt (Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 
2002). Resultat visar att flickor är bättre på ellära och pojkar på mekanik. En 
förklaring till detta är att för att tillägna sig den vetenskapliga diskursen i mekaniken, 
som måste ersätta vardagstänkandet, måste man konstruera en ny begreppsapparat 
och tillåta sig att förkasta gamla uppfattningar. Flickorna har ett tydligare behov av 
att förstå, de utmanas mer av mekaniken och motsätter sig att bryta upp 
vardagstänkande till förmån för en vetenskaplig diskurs. 
  
För att undervisningen ska tilltala pojkar mer behövs den göras mer utmanande, 
spännande, direkt och målinriktad (Steenberg 1997). Pojkar är ofta duktiga på 
spatiala uppgifter: att tänka i rumsliga relationer och kan lättare identifiera 
tredimensionella former (Steenberg 1997). Flickor ställer ofta höga krav på sin egna 
förståelse och när de inte förstår tar de till färdiga mallar för att lösa problem. Flickor 
uppfattas hellre vilja vara säkra på att komma fram till rätt svar än att prova sig fram. 
Strategin senare i tonåren blir att lära sig utantill, memorera och återge detaljer i 
läroböcker. Pojkar visar större risktagande än flickor vid problemlösning. De kan 
därför mer flexibelt än flickor välja inlärningsstrategi. Flickor borde tidigt 
uppmuntras att utveckla självständighet och arbeta med sådant som de inte har så 
stor erfarenhet av, till exempel med spatiala, experiementella och tekniska uppgifter 
där man inte börjar med att plocka fram bok och penna, menar Steenberg (1997). 
 

2.3.3 Elevers trivsel i skolans olika ämnen och årskurser 
Långt upp i årskurserna i grundskolan utvecklar flickorna tillsammans med lärarna 
ett omhändertagande och ordningsskapande av praktiken (Tallberg Broman, 
Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Arbetsformerna är relativt fria och innehållet 
helhetsinriktat. Eftersom de första åren i skolan är inriktade på läs- och skrivträning 
får flickorna arbeta med det som de är mogna för och redan bra på. Flickor upplever 
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också att de trivs bäst i skolår 1–3 (Steenberg 1997). På högstadiet börjar flickorna 
känna att positionen gentemot pojkarna försvagas. Samtidigt menar Steenberg (1997) 
att pojkar säger sig trivas bäst i högstadiet i skolan, årskurs 7–9. Det intressanta här 
är att en förändring av skolkontexten och undervisningen sker i samma veva 
(Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Undervisningen är oftare 
ämnesuppdelad och karakteriseras av mer offentlighet och antalet manliga lärare 
ökar. Nya ämnen, som beskrivs av flickorna som tråkiga, mer kopplade till manligt 
genus, till exempel naturvetenskap, får mer plats i undervisningen (Steenberg 1997). 
Flickorna kan här reagera med tyst motstånd (Tallberg Broman, Rubenstein Reich & 
Hägerström 2002). De sitter vända mot varandra och med framskjutna axlar och 
svagt vridna kroppar uttrycker de att de befinner sig i en privat zon. Utan att 
förhindra lärarens målsättning med lektionen skapar flickorna ett eget frirum från 
vilket de utestänger andra elever och läraren. Lärare menar att de upplever denna 
makt från flickornas sida: de släpps inte in och det är också en av anledningarna att 
lärarna använder mer av sin tid åt pojkarna i klassrummet.  
 
Det är under dessa senare grundskoleåren som pojkarna tycks ha kommit ifatt 
flickorna i mognadsprocessen (Steenberg 1997). Pojkarna har nu lärt sig den sociala 
skolkoden och i samband med att de får börja studera ämnen kopplade till deras 
intresseområden förväntas eleverna även arbeta mer självständigt och målinriktat, 
vilket tros tilltala pojkar mer än flickor (Steenberg 1997). Trots det är det tydligt att 
flickorna tycker bättre om skolan än pojkarna i alla ålderskategorierna 4–6, 7–9 och 
gymnasiet (SOU 2009:64). 
 

2.3.4 Studieresultat 
Historiskt sett har pojkar haft bättre studieresultat på många områden men idag har 
flickor i Sverige och många andra länder bättre eller lika bra resultat i skolans alla 
ämnen och på alla utbildningsnivåer (Lars Jalmert, professor i pedagogik och 
psykolog, 2007). Den genomsnittliga betygsskillnaden mellan könen är 10 %, 
rapporterar Lärarnas tidning (Arevik 2011). Denna skillnad är konstant inom alla 
tänkbara variabler. Oavsett del av landet eller förälders utbildningsnivå och yrke. Sett 
till betyg i grundskolan presterar flickor bättre i språk och hemkunskap och pojkar i 
idrott (Steenberg 1997), vilket skulle kunna ha att göra med idrottens koppling till 
individuella tävlingsprestationer SOU 2010a:52). I ämnen som tidigare betraktades 
som kopplade till kvinnligt genus, så som språk och religion, är skillnaderna 
markanta (Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). I ämnen 
kopplade till manligt genus presterar flickorna antingen lika bra som eller bättre än 
pojkarna. Flickorna har kunnat tillägna sig skolframgång i traditionellt manligt 
könsmärkta områden, men något liknande har inte skett hos pojkarna. Det är en 
större andel flickor än pojkar som har de allra bästa betygen i grundskolan, med ett 
meritvärde mellan 305–320 (SOU 2009:64). Till exempel hade 7,7 % av alla flickor 
ett meritvärde i detta spann men endast 2,9 % av pojkarna på våren 2008. Vid 
samma tid hade 15,7 % av pojkarna ett meritvärde mellan 0–150, medan andelen 
bland flickorna här låg på 11,4 %. Ser man till elever som uppnått det maximala 
meritvärdet, 320, är hela 75 % av dessa flickor. Skolverket har kommit fram till att 
om pojkarnas ålder ökar med ett år, skulle 30–40 % av könsskillnaderna i betyg 
försvinna (SOU 2009:64). 
 
Internationella mätningar visar att Sverige, som uppfattas som ”bäst i klassen” vad 
gäller jämställdhet, tillhör den gruppen länder som redovisar störst 
prestationsskillnader mellan könen vad gäller läsförståelse (Tallberg Broman, 
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Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Göran Svanelid (Arevik 2011) är lektor i 
pedagogik. Han menar att det viktigaste för att åtgärda jämställdhetsproblematiken i 
skolan är en massiv satsning på pojkars läsförståelse genom hela skoltiden. Han 
menar att en bra läsförståelse är avgörande för hur väl eleven presterar i samtliga av 
skolans ämnen utom idrott och hälsa, som är det enda ämne där pojkarna har bättre 
betyg än flickor. 
 
Var fjärde pojke, och närmare hälften av pojkar med utländsk bagrund, uppnår inte 
fullständiga betyg i grundskolan och saknar behörighet att börja på gymnasiet. ”En 
skola för alla” misslyckas alltså med ca 30 % av pojkarna. Forskare i USA har 
förutspått att om hälften av engelsklärarna i årskurserna 6, 7 och 8 vad män skulle 
resultatklyftan i läsning minska med cirka en tredjedel i USA (SOU 2010b:53). 
 

2.3.5 Lika- eller olikabehandling av pojkar och flickor i skolan 
Vi vuxna tror ofta att vi behandlar flickor och pojkar lika, men enligt undersökningar 
reagerar vi omedvetet olika på allt som barnet gör (Graf, Helmadotter & Ruben 1991). 
Steenberg (1997) instämmer, och menar att även om manliga och kvinnliga lärare 
kan ha olika undervisningsstilar så behandlar de pojkar och flickor på samma sätt, 
det vill säga olika. Förklaringen som ges till det är att lärare oavsett kön har samma 
föreställningar om könsskillnader och hur de behandlar pojkar och flickor olika sker 
på likartat sätt. Detta, menar Nordahl (1994) medför att läraren lägger märke till och 
förväntar sig olika saker hos pojkar och flickor. Det innebär till exempel att läraren 
litar mer på flickor när det gäller läxor och lektioner, och ger mer uppmärksamhet till 
pojkarna under lektionerna. Men det är inte konstigt, säger Steenberg (1997) att 
pojkar får mer uppmärksamhet. De både tar och kräver mer uppmärksamhet. Kragh-
Müller (1998) menar att pojkar är mer uthålliga och bättre än flickor på att framhäva 
vad de vill. Flickor undertrycker ofta vad de vill och anpassar sig till den vuxne för att 
vara denne till lags. Därför, och på grund av att pojkar är mer implusiva än flickor 
långt upp i åren och i samband med det ofta kommer på kant med vuxna, grälar de 
vuxna mer på pojkar än på flickor. Pojkar får oftare än flickor tillsägelser i skolan 
(Steenberg 1997). För flickorna som hör detta blir det naturligt och de ser själva ofta 
helt oberörda ut. När flickor väl får en tillsägelse väcker den därför mer uppseende, 
och flickornas reaktion är ofta att ta mycket illa vid sig. Pojkarna tycks inte ta en 
tillsägelse lika personligt, vilket Steenberg (1997) ser tillsägelser i 
idrottssammanhang som en anledning till. Därifrån är många pojkar vana att bli 
tillrättavisade och det är inte särskilt skamligt att ”sitta på bänken” en stund. Kragh-
Müller, lektor på förskoleutbildningen (1998) menar att ju fler utskällningar ett barn 
får desto mer stänger barnet ute. Följden blir att man som vuxen riskerar att förlora 
inflytandet över pojkarna. Även den amerikanske psykologen Fritz Redl (Eresund & 
Wrangsjö 2008) hävdar att varje barn har sin kvot för tillsägelser av olika slag. Får 
barnet för många tillsägelser slutar det av självbevarelsedrift att lyssna. Kragh-Müller 
(1998) menar att det skapar problem hos en del pojkar eftersom de utvecklar en slags 
känslomässig immunitet när de hela tiden blir utskällda och tillrättavisade och får 
därmed inte lära sig att förhålla sig till sitt eget känsloliv. Einarsson & Hultman 
(1984) menar att det finns stora skillnader i sättet att tillrättavisa pojkar och flickor. 
Det är vanligt att läraren fördödmjukar pojkar, genom att till exempel påvisa för 
pojkarna att flickorna skrattar åt dem eller blir irriterade på dem, eller låta flickor 
vara med och förödmjuka pojkarna genom att jämföra dem med lillebröder och 
småbarn. Eresund & Wrangsjö (2008) menar vidare att den gamla sanningen gäller: 
barn som behandlas med kärlek kommer möta sin omgivning på samma sätt medan 
barn som behandlas aggressivt själv kommer bli mer aggressiv. 
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Studier har visat att läraren skattar flickor högre än pojkar i samtliga nordiska länder 
(Tallberg Broman 2002). Flickor beskrivs som mer kompetenta och deras 
klassrumsbeteende, skolmotivation, samarbete och självkontroll bedöms av lärarna 
högre än hos pojkar. Flickor uppger oftare än pojkar att de vill ha och får mer 
inflytande i skolan (SOU 2009:64). Lärare och annan skolpersonal lyssnar mer på 
flickor än på pojkar. Vidare finns en klar uppfattning bland många lärare att pojkarna 
är bråkiga, okoncentrerade och inte lika intresserade som flickorna av att prestera i 
skolan (SOU 2009:64). Det är dock viktigt att problematisera beskrivningen av 
pojkar som enbart bråkiga och störande (SOU 2009:64). Om pojkar ständigt beskrivs 
på det sättet är det inte konstigt att de enbart ses på detta sätt. Det skulle kunna leda 
till att denna bild förstärks. 
 
Steenberg (1997) menar att lärare har fler replikskiften med pojkar än med flickor. En 
förklaring till detta har tidigare getts av Einarsson & Hultman (1984), nämligen att 
elever som svarar skolmässigt dåligt får delta i fler replikskiften än elever som ger 
svar som stämmer överens med lärarens förväntningar. På grund av pojkarnas sämre 
skolanpassning får de alltså delta i undervisningen med längre replikväxlingar än 
flickorna. 
 
Steenberg (1997) diskuterar även kring elevers spontana berättelser och teckningar. I 
pojkars berättelser och bilder finns ofta våldsamma scener och vapen, medan 
flickorna ritar prinsessor. Dessa berättelser och bilder borde lärarna inte moralisera 
kring, utan ett pedagogiskt jämställdhetsarete ska istället utgå från elevernas egna 
och aktuella frågor och alser, och ta upp ämnet ur barnens synvinkel. Steenberg 
(1997) frågar sig vilka bilder och berättelser eleverna gjort som ställs ut i 
klassrummet: pojkars vapenbilder, flickor prinsessor, eller de könsneutrala? 
 
 

2.4 Attityder till skolresultat och könsskillnader 
Det förekommer en stor ovilja att prata om könsskillnader, en ovilja som kanske 
beror på att vi i de nordiska liberal-demokratiska länderna är rädda för det 
biologiska, på grund av de många historiska exempel på hur biologiska kunskaper har 
missbrukats, menar Zlotnik (1998). I andra länder, framför allt Storbritannien och 
Australien, har pojkarnas underpresterande orsakat en form av moralisk panik, men i 
de nordiska länderna föreligger inte en sådan reaktion (Tallberg Broman, Rubenstein 
Reich & Hägerström 2002). Här uttrycks det mer att man ser allvarligt på det. Bilden 
av pojkar som bråkiga gör att få skolor verkar arbeta med eller uppmärksamma det 
faktum att pojkar presterar sämre i skolan än flickorna (SOU 2009:64). Flickor har 
presterat bättre de senaste 40 åren men ändå återfinns inga jämställdhetsprojekt 
inriktade på pojkars lust att lära, eller som försök att jämna ut betygsskillnaderna 
mellan könen. Det tycks som att de flesta svenska skolor inte ser pojkarnas attityd till 
skolan som ett problem stort nog att arbeta på allvar med (SOU 2009:64), detta trots 
att sannolikheten att en pojke måste gå om en årskurs är mer än dubbelt så hög, fyra 
gånger fler pojkar än flickor stängs av från förskolan, dubbelt så många pojkar stängs 
av från skolan och tre gånger så många relegeras (SOU 2010b:53). 
 
På frågan om de biologiska skillnaderna mellan könen understödjes av det kulturella 
så att de på det sättet blir tydligare, svarar Zlotik (1998) att de, åtminstone i de 
nordiska länderna, snarare förvirrar mer och mer. De psykologiska följderna av de 
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biologiska skillnaderna är på väg att kollidera med de kulturella önskemålen och 
handlingsstrategierna i barnomsorgen och grundskolan. Pojkarna och flickorna blir 
förvirrade på grund av dessa motsägelsefulla budskap (Zlotnik 1998). Pojkarna får 
två budskap på en gång, motsatta till varandra: 1. Du ska vara stark, snabb, modig, 
aktiv. 2. Du är bäst att vara precis som flickorna. Det gör att pojkarna har svårt att 
identifiera sig som kön och det är svårt för många pojkar att hitta en balans mellan 
dessa två förväntningar. För flickorna har det också blivit svårt. De ska vara: 1. Artiga, 
lugna, rara, söta, snälla och göra som man säger. 2. De kan mycket väl också vara lite 
busiga, framåt och ska absolut inte gå med på något de inte vill. De ska alltså också 
vara lite som pojkarna! Bägge könen knuffas därmed i riktning mot en slags 
könsneutralitet som inte existerar i verkligheten. Fler och fler pojkar och flickor blir 
således förvirrade på grund av att de inte kan leva upp till dessa motsägelsefyllda 
krav. 
 
 

2.5 Etnicitet och genus i relation till 
skolprestationer 
Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström (2002) hänvisar till tidigare 
studier och menar att det tidigare fanns små eller inga skillnader mellan elever med 
utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund vad gäller betyg. De 
betygsskillnader som finns idag mellan dessa etniska grupper har uppkommit efter 
att målrelaterade betyg införts. Nu visar studier att elever med svensk bakgrund har 
bättre betyg än elever med utländsk bakgrund. Gruppen pojkar med utländsk 
bakgrund presterar allra sämst betygsmässigt. 
 
Det ställs krav på att lärare ska ha ett genusperspektiv i sin undervisning (Hedlin 
2010). En allmän uppfattning är att jämställdhet inom exempelvis skolan är samma 
sak som att behandla alla lika men detta, menar Hedlin, är oerhört svårt eftersom vi 
automatiskt av vana förväntar oss olika saker av män och kvinnor och tolkar deras 
handlingar utifrån olika tolkningsramar. Med bristande insikter om dessa 
mekanismer blir det än svårare att behandla kvinnor och män lika. I Lgr 11 står att en 
likvärdig utbildning inte är detsamma som att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt. Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det 
finns lite forskning som problematiserar skolans innehåll med ett genusperspektiv 
(Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Mats Trondman (1994), 
professor i kultursociologi, menar att pojkar tidigare fostrades in i en machokultur 
som innebär att de ser ner på skola och utbilding eftersom de efter avslutad skolgång 
direkt kunde få arbete i den lokala industrin. Denna industri återfinns inte idag men 
machokulturen finns kvar och påverkar pojkars skolresultat negativt. 
 
 

3 Metod 
I följande kapitel redogörs för denna studies forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetod, hur urvalet gått till, databearbetning och analysmetod, 
reliabilitet och validitet diskuteras och etiska överväganden tas upp. 
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3.1 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin för denna studie är kvalitativ. Denscombe (2009) definierar 
kvalitativa undersökningar som forskning som grundar sig på bland annat samtal och 
intervjuer. I kvalitativa studier ligger tolkningsfokus på innebörder: det som 
observeras, rapporteras eller registreras ska omvandlas till data i form av skrivna ord. 
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamling till denna studie skedde i form av så kallade semistrukturerade 
intervjuer. Vid denna typ av intervju har intervjuaren uttänkta ämnen och frågor som 
ska diskuteras och besvaras (Denscombe 2009). Dock finns det utrymme att vara 
flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och informanterna tillåts utveckla sina 
idéer och tala utförligt om ämnena som tas upp. Stukát (2005) och Denscombe 
(2009) benämner denna typ av intervjuer som djupintervjuer, vilka kännetecknas av 
att man har möjlighet att diskutera frågorna på djupet. Vid denna typ av intervju får 
intervjuaren lättare att se saker ur informanternas synvinkel. För att samla in data till 
denna undersökning har en intervju genomförts med vardera fyra olika lärare. 
Intervjufrågorna behandlade studiens frågeställningar och återfinns i sin helhet i 
bilaga 2. Stukát (2005) skriver att den intervjuade bör få välja plats, samt att miljön 
ska vara ohotad och lugn. Vid dessa intervjuer har jag låtit informanterna välja plats, 
och jag har även tagit fasta på Denscombes (2009) rekommendation att intervjuaren 
och den informanten placerar sig i 90 graders vinkel till varandra, eftersom det 
tillåter ögonkontakt men man kommer ifrån känslan av konfrontation som annars 
lätt kan uppstå om man sitter mitt emot varandra. Intervjuerna spelades in med 
bandspelare, vilket Denscombe (2009) menar är en fördel. Intervjuerna varade i 
cirka 50-60 minuter. 
 
 

3.3 Urval 
Eftersom detta examensarbete behandlar förändringar över de senaste decennierna 
inom svensk skola var det av vikt att informanterna hade arbetat cirka 30 år inom 
skolan. Det medförde vissa svårigheter i urvalsprocessen. Jag skickade i arbetets 
tidiga skede ett missivbrev (vilket ses i sin helhet i bilaga 1) till ett flertal grundskolor. 
I brevet informerades lärarna om studiens syfte och innehåll. Lärarna tillfrågades om 
deras villighet att delta i studien genom att bli intervjuade. De fyra första jakande 
svaren där läraren hade cirka 30 års erfarenhet av undervisning, fick avgöra urvalet. 
Urvalstekniken är därmed såväl sannolikhetsurval, vilket definieras av Denscombe 
(2009) som att forskaren har en föreställnig om att människorna i urvalet utgör ett 
representativt tvärsnitt i populationen som ska studeras, som som icke-
sannolikhetsurval som inte bygger på en kunskap om huruvida människorna i urvalet 
är representatia för populationen som helhet (Denscombe 2009). 
 
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Snarast möjligt efter intervjuernas genomförande har de transkriberats. För att spara 
tid har i enlighet med Stukát (2005) endast de delar av intervjun som är tydligt 
kopplade till frågeställningarna för denna studie transkriberats. Endast 
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informanternas ord har nedtecknats vid transkriberingen, alltså inga anteckningar 
om tonläge, skratt och så vidare.  
 
För att analysera kvalitativ data har fem steg listats i Denscombe (2009): 
 
• förberedelse av data; 
• förtrogenhet med data; 
• tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp); 
• verifiering av data; 
• presentation av data. 

 
Denscombe (2009) ger även fyra råd vilka jag har följt för att förbereda insamlad 
data för analys: 
 

1. För att inte riskera att data försvinner bör allt material säkerhetskopieras. 
2. Allt material bör sammanställas och organiseras i ett kompatibelt format för 

att underlätta lagring och granskning av materialet.  
3. Datan bör ställas upp så att det senare är möjligt för forskaren att lägga till 

egna noteringar och kommentarer, till exempel genom att inkludera en bred 
högermarginal. 

4. Varje bit data bör identifieras med en unik kod, detta för att göra det möjligt 
för forskaren att återvända till ställen av särskild vikt eller betydelse och för 
att inte tappa ordningen eller tappa en viss bit datas ursprungliga placering. 

 
Jag har lyssnat på och läst intervjuerna upprepade gånger. Vilket Stukát (2005) 
rekommenderar för att ”komma under eller bakom det bokstavliga innehållet” 
(Stukat 2005). I arbetet med att tolka insamlad data har jag kategoriserat den 
kodade datan i sex olika teman baserat på de samband och mönster som 
identifierats, en process i enlighet med Denscombe (2009). De sex teman som 
identifierats är: talandet och fostrans större roll i undervisningen, är kvinnliga 
lärare ett problem för pojkar, framställningen av manlighet i film, TV- och 
datorspel, flickor som kontaktsökande och mogna, de intervjuade lärarnas 
kunskaper om könsskillnader samt uppfattningen att pojkar är bråkstakar och får 
tillsägelser, flickor är duktiga och får bra betyg. Dessa sex teman presenteras mer 
ingående i kapitel 5 Analys. 
 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Denscombe (2009) menar att människor svarar olika beroende på hur personen 
uppfattas som ställer frågorna. Intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung 
påverkar hur mycket information informanterna är villiga att delge samt hur ärliga de 
väljer att vara. Detta kallas intervjuareffekten. Intervjuareffekten är ofrånkomlig och 
kan påverka trovärdiheten av informanternas svar. För att minimera min inverkan på 
informanterna har jag tagit fasta på ett antal rekommendation av Denscombe (2009), 
till exempel att intervjuaren ska presentera sig på ett sätt så att denne inte stöter bort 
eller förargar informanterna, till exempel överväga val av kläder, vara artig och 
tillmötesgående etcetera, samt förhålla sig på ett neutralt och försiktigt sätt till 
uttalanden från informanten. Eftersom syftet är att få informanterna att öppna sig 
bör intervjuaren vara lyhörd för deras yttranden. Jag har följt dessa råd genom att till 
exempel vara artig och tillmötesgående, och på ett neutralt sätt svarat och ställt 
frågor under intervjuerna. 
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Att använda bandspelare till att spela in intervjun kan hämma informanterna till en 
början, men Denscombe (2009) menar att de flesta blir avslappnade efter en stund. 
Om informanterna påverkats negativt av bandspelaren kan det givetvis också ha 
påverkat informanternas svar på de inledande och eventuellt efterföljande frågorna. 
Dock menar jag att bandspelaren har skänk mig större vinning förlust eftersom den 
gett mig möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera gånger i efterhand. 
 
Stukát (2005) menar att informanterna kan lämna felaktiga upplysningar, tankar och 
kommentarer vilket skulle leda till att studien brister i tillförlitlighet. Jag kan givetvis 
inte veta hur sanningsenliga informanternas svar är men genom att ställa följdfrågor 
har jag försökt få ärliga svar. För att öka trovärdigheten har jag låtit informanterna 
syna de sammanställda transkriberingarna och ge sitt slutliga medgivande att vad jag 
har transkriberat stämmer med vad informanterna delgivit mig under intervjuerna. 
All data som presenteras i studien är således på detta sätt godkänd av dess källa vilket 
Denscombe (2009) rekommenderar. Något som kan ha bidragit till att minska 
studiens trovärdighet är det faktum att resultaten endast grundar sig på fyra lärares 
kommentarer och åsikter. Det medför att resultaten inte kan jämställas med en 
generell syn på vad dagens lärare har för uppfattningar, menar Stukát (2005). 
Däremot visar min studie ett nedslag i vad några yrkesverksamma lärare idag har för 
uppfattningar. 
 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Individer som deltar i forskningsundersökningar får inte utsättas för psykisk eller 
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta kallas individskyddskravet och 
presenteras av Vetenskapsrådet (2004) uppdelat i fyra underkrav vilka har beaktats 
under hela arbetets gång: 
     Det första kravet benämns som informationskravet. Det innebär att forskaren ska 
informera informanterna om forskningens syfte, vad deras uppgift i projektet är och 
att deltagandet är frivilligt. Informanterna ska delges all information om forskningen 
som kan tänkas påverka deras vilja att medverka. Det ska framgå att resultatet inte 
kommer användas i något annat sammanhang än vad informanterna har fått 
information om samt hur resultaten av deras deltagande kommer att redovisas. För 
att ta fasta på detta krav har jag i samband med förfrågan om deltagande skriftligen 
informera om ovanstående information. Det andra kravet kallas samtyckeskravet. 
Det innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
forskningsstudien. Informanterna ska kunna välja om eller när de vill avbryta sitt 
deltagande, vilket de har rätt att göra när som helst utan påtryckningar eller 
påverkan. Detta krav har jag uppyllt genom att informera informanterna skriftligt i 
samband med tillfrågan om deltagande och muntligt i samband med intervjuerna. 
Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet. Det innebär att informanternas 
personuppgifter, eller uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga, ska ges 
största möjliga konfidentialitet. Åtgärder ska vidtas för att försvåra identifikation av 
informanterna för utomstående. Detta krav har jag bemött genom att jag låtit alla 
informanter benämnas med fiktiva namn i undersökningen, i enlighet med 
överenskommelse mellan mig och informanterna i samband med intervjuerna. Den 
bakgrundsinformation om informanterna som ges i denna forskningsrapport har 
informanterna gett sin tillåtelse att publicera. Det fjärde och sista kravet benämns 
som nyttjandekravet. Det innebär att uppgifterna som samlats in om enskilda 
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personer enbart får användas för forskningsändamål och ej för exempelvis 
kommersiellt bruk. För att uppfylla det kravet har jag muntligen gett löfte till 
samtliga informanter om att inga uppgifter jag samlar in kommer användas till något 
annat än för denna studie, samt att allt insamlat material kommer förstöras eller 
raderas efter att arbetet med studien är klart. 
 
 

4 Resultat 
Informanterna som medverkat i denna studie är alla idag yrkesverksamma lärare i 
mellanstadiet eller högstadiet. De två män och två kvinnor som medverkat benämns i 
studien med fiktiva namn för att säkerställa anonymiteten (Denscombe 2009). 
Resultat från vardera intervju presenteras var för sig, i enlighet med Stukáts (2005) 
råd att presentera resultat på ett för läsaren tydligt och begripligt vis. En kortare 
presentation av varje lärare ges under respektive kapitel. 
 
 

4.1 ”Anna” 
Anna är idag mellanstadielärare. Hon har arbetat som låg- och mellanstadielärare i 
35 år.  
 
Anna menar att skolan och lärarna har en större fostringsroll nu än när hon började 
arbeta som lärare. Skolan har mer riktats in på att socialisera uppfostra eleverna till 
att bli fungerande individer i samhället. Jämfört med i början av Annas yrkesliv har 
skolan blivit mindre inriktad på rena kunskaper och mer en slags utbyggnad av 
hemmet, menar hon. Anna nämner även återkommande projekt under hennes 
yrkesliv inriktade på att få flickorna att trivas bättre i skolan och menar att det varit 
lyckat. Både elevernas beteende och framför allt attityd till skolan har förändrats idag 
jämfört med förr, menar Anna. Eleverna tycks bry sig mindre och mindre om 
prestationer i skolan idag, och verkar mer intresserade av att få uppmärksamhet, 
både positiv och negativ. De testar gränser, svarar trotsigt och uttrycker att 
undervisningen är tråkig, det gäller framför allt pojkarna. ”Kanske det indikerar på 
att eleverna inte trivs lika bra i skolan nu som förr, då satt minsann eleverna tysta på 
sina platser och lyssnade på läraren och ingen sa emot”, säger Anna. Elevernas 
frånvaro har också ökat över tiden, eleverna är hemma allt längre perioder för än 
mindre åkommor, vilket Anna spekulerar kanske också beror på att de inte trivs lika 
bra i skolan längre. 
 
Anna berättar att det endast arbetar kvinnliga lärare och speciallärare i de klasser 
hon undervisar. Hon tror att pojkar delvis kan påverkas av att de omges av så många 
kvinnor, och kanske att det leder till att de vill visa sig extra manliga i pojkgruppen.  
Oftast hänvisas orsaken till pojkarnas aggressiva beteende till dator-, TV-spelens och 
filmernas värld, berättar Anna. De av pojkarna som av olika anledningar behöver gå 
till speciallärare uppvisar ofta större aggressivitet, vilket Anna spekulerar skulle 
kunna ha att göra med att de känner sig mindre duktiga än sina jämnåriga kamrater. 
Flickorna i Annas klasser vill ofta visa henne texter och teckningar de producerat, de 
vill helst att läraren ska ta sig tid att noggrant studera deras alster och diskutera 
förbättringar eller arbetsprocess. De vill gärna samtala om sin fritid och ställer ofta 
frågor av mer personlig karaktär till läraren. Pojkarna söker inte kontakt på ett lika 
intimt sätt som flickorna, tycker Anna. De ”ordfajtas”, mest på skoj, mer med läraren 
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under lektionen. När de ska visa upp texter eller teckningar är de ofta snabba att 
påpeka vad de tycker är dåligt, men verkar inte vilja söka medhåll utan snarare locka 
till skratt. Flickorna är som alltid mognare än pojkarna och tänker på ett mer vuxet 
sätt, det har inte förändrats särskilt mycket under den tid hon arbetat, menar Anna. 
Pojkarna tycks ibland se skolan som en lekstuga och leker längre upp i åldrarna än 
flickor exempelvis på rasterna. Huruvida flickors och pojkars beteenden kan relateras 
till biologiska och hormonella skäl kan inte Anna svara med säkerhet på. Hon menar 
att det givetvis finns biologiska skillnader mellan flickor och pojkar men anser inte att 
hon har tillräckliga kunskaper att avgöra om dessa skillnader kan kopplas till 
prestationer i och intresse för skolan. Bland kollegorna är detta ingenting som tas 
upp till diskussion i samband med olika elevers störande beteende.  

 
Pojkar ses i regel ofta som stökiga och bråkiga, menar Anna. De stör ofta lektionen, 
talar högljutt och ofta och verkar inte alltid lyssna när någon lärare pratar. Flickorna 
anses lugnare, skolmotiverade, de har mer tålamod och har lättare för att koncentrera 
sig. Enligt Anna är flickorna mer måna om att göra bra ifrån sig i skolan och lägger 
därför ner mer tid och energi på sina arbeten. Pojkarna tycks inte ta skolan på lika 
stort allvar och har inte samma motivation att göra en uppgift de tycker är tråkig som 
flickorna har. Det som intresserar pojkar är lite större projekt där de får bygga, filma 
eller teckna, då lägger pojkarna ner mer tid på arbetet. Anna upplever att pojkarna 
stökar lite mindre när en manlig lärare undervisar dem. Hon tror att en manlig lärare 
inger mer auktoritet och respekt hos pojkarna vilket får dem att lugna ner sig något. 
Vad gäller verkar de inte ha något emot manliga lärare, men Anna tycker att de 
verkar trivas mycket bra hos henne. Kanske både pojkar och flickor trivs bättre med 
en lärare av samma kön, säger Anna. Flest tillsägelser ger Anna till pojkarna. 
Tillsägelserna handlar om borttappade böcker, trasiga papper, hög ljudnivå och bråk 
pojkar emellan. De tillsägelser som riktas till flickor handlar om att de ska sluta fnissa 
eller skynda sig mer efter idrottslektionen. 
 
 

4.2 ”Maria”  
Maria är idag högstadielärare och undervisar i ämnena historia och religion. Hon har 
arbetat inom skolan i 32 år, med olika årskurser och ämnen.  
 
Maria uppger att många av ämnena har ändrat utformning och som följd av det har 
även undervisningen förändrats. Det är viktigare idag att kunna tänka själv och, själv 
eller i grupp, diskutera sig fram till rätt svar. Klassrummet ska ha en dialog på ett 
annat sätt än tidigare. Det ska förekomma fler verklighetsanknytningar i 
undervisningen. Alla elever tar mer plats nu än tidigare, uppger Maria. Tidigare är 
det elevernas beteende i yngre årskurser som uppmärksammats, menar Maria, men 
nu upplever hon att problemet har spritt sig till högstadiet. Det är stökigare nu än 
tidigare på högstadiet, och allt som oftast uppstår situationer som kräver att lärarna 
kontaktar föräldrarna, uppger hon. Skolk har blivit vanligare idag, främst i årskurs 
sju och främst bland pojkarna. I årskurs åtta och nio är läget lite annorlunda, det är 
fortfarande stimmigt av och till men plötsligt tycks eleverna mer inriktade på att lära 
sig något och verkar ta skolan mer på allvar.  
 
I personalgruppen där Maria arbetar i är majoriteten av lärarna kvinnor, med 
undantag för lärarna i idrott och hälsa och NO. Maria märker på hennes lektioner att 
det händer att pojkarna ifrågasätter arbetssätt och föreslår förändringar till ett 
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arbetssätt likt det de är vana vid från just NO-ämnena. Det, tror Maria, skulle kunna 
indikera på att pojkarna kanske känner sig mer tillrätta hos en manlig lärare, men om 
han också fungerar som en förebild för pojkarna kan inte Maria svara på. Maria tror 
att pojkarna har goda möjligheter att hitta förebilder i alla olika idrottssammanhang 
de medverkar i på fritiden. ”Om pojkarna känner sig mer hemma och bekväma i 
deras fritidsverksamheter vill de nog helst finna en manlig förebild där, snarare än i 
skolan där de inte trivs lika bra”, säger Maria.Våldsamma filmer och datorspel 
uppges av Maria vara såväl hennes som den allmänna förklaringen till pojkars 
aggressiva beteende i skolan. En annan möjlig anledning som diskuterats är att 
pojkarna undermedvetet jämför skolans personal med sina föräldrar, och när de 
kommer upp i tonåren vill de därför göra revolt mot skolan på samma sätt som mot 
föräldrarna.  
 
Flickor kommer oftast till Maria och berättar om problem eller funderingar de har: 
hemma, med klasskamrater eller med olika ämnen i skolan. Det kan handla om små 
och stora saker, allt från tips på bra böcker till problem relaterade till föräldrar eller 
dylikt. De eftersöker en form av uppmärksamhet, tröst och stöttning av läraren. Det 
händer att de också försöker påkalla lärarens uppmärksamhet för att visa något de 
producerat under lektionen eller hemma efter skolan. Maria tycker inte att pojkarna 
verkar söka kontakt med henne annat än när det gäller frågor relaterade till 
skolarbetet och skolverksamheten. De är mer intresserade av kontakt med varandra. 
Inte heller under eller efter många eller allvarliga tillsägelser verkar de intresserade 
av att prata med läraren, utan uppges av Maria mest lyssna plikttroget och sedan 
återgå till deras tidigare aktivitet. Vad gäller skillnader i mognadsprocesser märker 
Maria av att flickor verkar ha lättare att anpassa sig till olika situationer, de vet till 
exempel hur man ska bete sig på studiebesök, ställer mognare frågor och verkar mer 
arbetsvilliga än pojkar. Däremot menar Maria att det kan skilja mycket på pojkar i 
årskurs sju och årskurs nio. I årskurs nio är många pojkar lika duktiga som flickor på 
sociala regler och på att ställa mer djupa, analyserande frågor. Ibland är det snarare 
flickorna som snarare börjar bete sig barnsligare på högstadiet, och då främst kopplat 
till ämnen de uppfattar tråkiga eller vad gäller kontaktsökande med läraren, anser 
Maria. Maria tror delvis att pojkars och flickors olika beteende kan bottna i biologiska 
och hormonella skillnader. Hon menar att vissa skillander visar en alltför 
genomgående trend bland de pojkar och flickor hon undervisat under sitt yrkesliv. 
Till exempel intresse för olika ämnen har nästan alltid sett likadant ut bland pojkar 
och flickor: pojkar tycker om idrott och NO, flickor tycker om språk. Om detta har sin 
rot i biologiska skillnader menar Maria att det är mycket troligt att även andra 
attityder har biologiskt ursprung. Bland de övriga i personalen brukar detta inte tas 
upp till diskussion, snarare talar man då om hur man ska handskas med 
konsekvenserna av elevers beteende än vad de bottnar i. I högstadiet behandlar bland 
annat biologiämnet biologiska skillnader mellan pojkar och flickor, och även 
övergripande teman som exempelvis jämställdhet och kärlek, men dessa samtal 
återfinns nästan enbart i undervisningssituationer tillsammans med eleverna, inte i 
lärargruppen. 
 
Enligt Maria är uppfattningen att pojkar beskrivs som mer livliga, högljudda och till 
viss del ointresserade av skolan. Flickor beskrivs som beskedliga, studiemotiverade 
och kloka. Maria menar att flickorna har bättre betyg än pojkarna i de ämnen hon 
undervisar i. Flickorna visar också lite större intresse för ämnena. En del av pojkarna 
verkar omotiverade och uttråkade, vilket Maria menar kan påverka betygen negativt. 
Pojkarna är mer intresserade av idrott och NO-ämnen. Maria tror att pojkarna nog 
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trivs bättre med en manlig lärare och nämner som exempel att pojkarna efterfrågar 
de manliga lärarnas arbetssätt och uttrycker att lektionerna med manliga lärare är 
roligare. Det är också ofta lugnare i pojkgruppen när de undervisas av en manlig 
lärare än en kvinnlig. Maria ger något fler tillsägelser till pojkar, oftast om att de 
glömt läxor, kommer för sent eller har hamnat i bråk. Flickorna får tillsägelser om 
ungefär samma saker men i mindre utsträckning. 
 
 

4.3 ”Erik” 
Erik arbetar idag på mellanstadiet. Han har arbetat på mellan- och högstadiet sedan 
30 år tillbaka. 
 
Erik märker stor skillnad på hur undervisningen ser ut idag jämfört med under hans 
första yrkesår. Han framhåller att framför allt analyser, diskussioner och möjligheten 
att tolka givna svar tar väsentligt större plats nu än tidigare. Erik anser att uppfostran 
är viktigare än kunskap idag, skolans största uppgift kan numera tyckas vara att lära 
eleverna rätt och fel, och att vara snälla mot varandra. Eleverna har fått ofantligt 
mycket större talutrymme med tiden, menar Erik. Idag ska allt tas upp till diskussion 
och ifrågasättas. Erik upplever att det tycks vara större osämja i elevgrupperna idag. 
Flickorna klagar på pojkarnas sätt att avbryta och störa lektionen, och pojkarna 
uppvisar en aggressiv attityd till flickorna. Pojkarna tycks inte trivas lika bra i skolan 
som flickorna, åtminstone inte om man ska se till studiemotivation och attityder till 
olika ämnesområden. Pojkarna uttrycker oftare än flickorna att lektionerna eller 
materialet är tråkigt, menar Erik.  
 

Erik är den enda manliga läraren i lärarlaget. Han märker att pojkarna överlag är 
något lugnare på hans lektioner än en del lektioner hans kvinnliga kollegor håller i. 
Hans förklaring till det är att pojkarna skulle kunna ha lättare att relatera till en 
manlig lärare än en kvinnlig, kanske extra mycket för att de manliga lärarna är så få. 
Med fler manliga lärare i skolan spekulerar Erik i att det kanske skulle bli lugnare i 
pojkgrupperna. Personalen i skolan relaterar i regel pojkars aggressiva beteende till 
film, TV- och datorspel, menar Erik. Själv brukar Erik låta pojkarna hållas, han 
menar att han är så van vid att pojkar bråkleker att han har lärt sig när man bör 
avbryta och inte. Om bråkleken får gör över av sig självt tycker Erik att det brukar bli 
lugnare i gruppen efteråt.  
 
Flickorna i Eriks klass söker gärna kontakt genom att visa teckningar, vilja sitta vid 
samma bord i matsalen eller prata om fritidsintressen: djur, kompisar, resor. 
Pojkarna skämtar oftar med läraren, gärna i helklass. De är inte lika måna om att 
söka kontakt som flickorna. Erik tror att det föreligger stora skillnader i 
mognadsprocesser hos flickor och pojkar. Flickorna är och har alltid varit mognare än 
pojkar i de årskurser Erik arbetar. Han ser dock att pojkars omognad har blivit värre, 
eller kommer till större uttryck idag jämfört med i början av hans yrkesliv. Flickorna 
är kunskapsmässigt duktigare än pojkar och har lättare med det sociala. De kan lättre 
relatera till olika sammanhang och vet exempelvis att det är extra viktigt att lyssna 
när de har besökare i klassen. Bland skolans personal ser Erik lite koppling mellan 
elevers beteende och biologiska och hormonella faktorer. Det är sällan någonting som 
lyfts till diskussion men alla verkar fullt medvetna om att pojkar och flickor beter sig 
på olika sätt. Istället försöker man hitta förklaringen i olika faktorer på fritiden: i 
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hemmet, TV, datorspel och så vidare. Erik tror dock själv att elevers beteende till viss 
del kan ha sin förklaring i biologiska och hormonella skillnader. 
 
Tyvärr, menar Erik, har pojkarna fått rykte om sig som bråkstakar och egentligen 
stämmer det: det är oftare pojkarna är flickorna som bråkar eller förstör saker. 
Pojkarna reser sig oftare än flickor från stolen och går omkring i klassrummet. 
Flickorna är lugnare och mer intresserade av längre samtal i lugn ton, de vill gärna 
arbeta tillsammans i smågrupper. Flickor har bättre studieresultat än pojkarna, 
menar Erik. Det beror kanske på att undervisningen innehåller mycket 
skrivuppgifter, som flickorna har lättare att koncentrera sig på och finna nöje i. Erik 
tror att intresse för ämnet spelar stor roll för elevens studieresultat. Många elever i de 
årskurser han undervisar har inte börjat ta betyg och bedömning på så stort allvar än 
och preserar därför bäst i de ämnen de tycker om och mindre bra i ämnen de inte är 
så intresserade av. Erik tror att pojkar trivs bättre med en manlig lärare medan det 
för flickornas del inte tycks spela så stor roll. Pojkarna i Eriks klass finner sig 
generellt lättare till ro hos honom än hos hans kvinnliga kollegor. De ifrågasätter 
mindre och lyssnar bättre på tillsägelser. Erik anser att han ger fler tillsägelser till 
pojkar än till flickor. Han ser ett mönster i att pojkarna behöver tillsägelser när de 
tappar koncentrationen vilket de fort gör om de måste sitta still och lyssna en längre 
stund. Moment som detta är vanligt förekommande och därför drar pojkar på sig fler 
tillsägelser där än de gör i till exempel idrotten där det är mer fart och liv, menar 
Erik. 
 
 

4.4 ”Olof” 
Olof arbetar idag som högstadielärare och undervisar i ämnena matematik, fysik och 
samhällskunskap. Han har arbetat på högstadiet i 36 år.  
 
Olof märker stor skillnad på undervisningens utformning idag jämfört med när han 
påbörjade sitt yrkesliv. Idag ställs större krav på att eleverna ska hitta, skapa eller 
tillägna sig kunskaper själv eller tillsammans med andra elever men utan lärarens 
hjälp. Han beskriver sig själv som ett bollplank mot vilket eleverna kan bolla idéer, 
tankar och åsikter som han sedan ska uppmuntra och stödja. Innehållet, menar Olof, 
är mer inriktat på samtal och diskussioner, eleverna ska samarbeta mer och ren fakta 
i till exempel fysik, matte och samhällskunskap ska ifrågasättas och diskuteras. När 
Olof ska ta över en klass i förflyttningen från mellanstadiet till högstadiet upplever 
han att mellanstadielärarna ofta påpekar att klassen är stökig och livlig. Oftast 
stämmer det till en början, men sedan lugnar det ner sig, menar Olof. Han kan se en 
återkommande trend i fysikämnet att flickorna är de som gnäller över att ämnet är 
tråkigt och pojkarna är de som kommer med diverse förkunskaper och stora 
förväntningar och förhoppningar. Pojkar uppvisar enligt Olof en tendens att oftare än 
flickorna komma med ideer om experiment eller videoklipp som de tycker ska tas upp 
i undervisningen, medan flickorna helst vill arbeta i smågrupper med var kapitel för 
sig i läroboken. I samhällskunskapen ser det något annorlunda ut, främst eftersom 
pojkars engagemang inte visar sig i samma utsträckning och de uppvisar något mer 
”stökigt” beteende, och det inte förekommer att flickor tycker ämnet är tråkigt. 
Överlag tycker Olof att eleverna verkar trivas sämre i skolan nu än förr, men att det 
inte verkar vara någon elev som direkt vantrivs. Kanske, säger Olof, ger flickorna 
åtminstone intryck av att trivas bättre, eftersom de flesta flickor arbetar flitigt med 
alla typer av uppgifter och pojkarna snarare tycks prioritera och ägna sin tid åt de 
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ämnen de finner mest spännande eller mest viktiga inför kommande gymnasie- 
och/eller yrkesval. 
 
Olof har endast en manlig kollega i sitt lärarlag. Han tror att bristen på manliga lärare 
gör det svårt för pojkarna i skolan att hitta en manlig förebild och han menar att det 
kan medföra problem för pojkarna, speciellt om pojkarna av någon anledning har lite 
kontakt med sina pappor utanför skolan. Bland sina kollegor upplever Olof att få i 
personalen kopplar pojkarnas aggressiva beteende till avsaknaden av manliga 
förebilder, snarare är det TV- och datorspelen som skuldbeläggs. Själv menar Olof att 
det förutom ovanstående även kan bero på pojkarnas hormoner. Eftersom Olof har 
sett ett mönster i elevernas beteende, att pojkar är mer aggressiva än flickorna som är 
lugnare än pojkarna, sedan han påbörjade sitt yrkesliv tror han att förklaringen kan 
ligga i hormonella skillnader men att förändringar i skolan kan ha förvärrat 
beteendet. 
 
Det händer att pojkarna i Olofs klasser frivilligt studerar fysik på fritiden. Det vill de 
gärna visa upp eller tala om med Olof. Han upplever också att pojkarna är mer 
intresserade än flickorna av att söka kontakt under lektionen, genom att ställa frågor 
eller kommentera vad som sägs. Bland flickorna händer det mer sällan att någon 
försöker söka kontakt, men i lärarkonferenser framkommer att de ofta söker kontakt 
med hans kvinnliga kollegor, om diverse funderingar eller problem flickorna 
upplever. Olof upplever att flickorna kan vara lite barnsliga på hans lektioner men 
menar att han är medveten om att det enligt vetenskapen bör vara flickorna som är 
det mognare könet. Att pojkar och flickor i grunden är biologiskt och hormonellt olika 
håller Olof med om. Dock tycker han inte att de övriga lärarna i lärarlaget är lika 
medvetna om det. Olof berättar att sedan en handfull unga, nyutexaminerade lärare 
börja arbeta i hans lärargrupp för några år sedan har mycket av diskussionerna om 
elevers beteende kopplats till bristande uppfostran hemifrån och och våldsamma TV- 
och datorspel. 
 
Olof menar att pojkarna har fått rykte om sig att vara näst intill okontrollerbara 
ibland. ”De har stort rörelsebehov och vill gärna göra sin röst hörd, och det fungerar 
inte i en klass med närmare trettio elever”, säger Olof. Flickorna beskrivs som 
duktiga, hjälpsamma och betygsfokuserade. I de ämnen Olof undervisar har pojkar 
och flickor relativt likvärdiga betyg i fysik, i samhällskunskap har flickorna något 
högre betyg. Flickorna tycks också mer intresserade än pojkarna av samhällskunskap 
medan i fysiken är pojkarna mer entusiastiska och intresserade. Intresse för och 
betyg i ett ämne kan vara kopplat till varandra, menar Olof. Flickorna har generellt 
bättre betyg sammantaget än pojkarna på högstadiet. Olof tror att pojkarna skulle 
motiveras mer om de fick lite fler utmaningar och lite mer varierade uppgifter, och 
undslapp stillasittande skrivning och läsning. Olof tror också att pojkarna trivs bättre 
tillsammans med en lärare av manligt kön, och grundar det på att det oftare är 
lugnare bland pojkarna under hans lektioner än hans kvinnliga kollegors. Flickorna 
trivs antagligen bättre tillsammans med kvinnliga lärare, eftersom det även är de 
lärarna flickorna söker få kontakt och talar om problem med. Olof upplever att han 
ger lite fler tillsägelser till pojkar än till flickor. Pojkarna får oftast tillsägelser för att 
de pratar för mycket eller inte arbetar med det de ska. Flickorna får tillsägelser för att 
de ofta småpratar och skojar sinsemellan. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de sex teman som påträffats i den insamlade 
datan. De diskuteras var för sig, med utgångspunkt i denna studies forskningsfrågor, 
tidigare litteratur samt resultaten av de fyra lärarintervjuerna. 
 
 

5.1 Talande och fostran har fått större plats i 
undervisningen 
Enligt AasebØ & Melhuus (2007) menar vissa att det under de senaste 30 åren skett 
en avmaskulinisering i bland annat skolan. De fyra intervjuade lärarna har alla 
arbetat inom skolans verksamhet i minst 30 år och torde således kunna se en skillnad 
mellan hur skolan såg ut då jämfört med idag, vilket de uppger i indervjuerna att de 
gör. Precis som AasebØ & Melhuus (2007) menar Anna att flickorna tidigare 
framstod som ett problem  i skolan, och strategier för att att förbättra flickors 
skolsituation har varit att införa arbetssätt som till exempel innebär mer samarbete 
och baseras mer på det som är relevant i flickors livsvärld. Maria och Olof nämner att 
det är viktigare för eleverna att samarbeta i grupp idag och det ska förekomma fler 
samtal och diskussioner elever emellan, vilket även Erik instämmer med. Schmidt 
(1998) menar att med feminiseringen har talets betydelse ökat vilket privilegierar 
flickor. Olof nämner även att han ser skillnader i fysik- och matematikämnet: numera 
ska fakta ifrågasättas och diskuteras. Denna skillnad kommer enligt Schmidt (1998) 
åtmistone inom matematiken från de förändringar man sedan 1980-talet genomfört 
för att ämnet ska passa flickor bättre eftersom det tidigare ansågs favorisera pojkar.  
 
Tallberg Broman, Rubenstein Reich & Hägerström (2002) menar att en 
omhändertagandekultur har trätt fram i skolan i och med feminiseringen. Eftersom 
det länge varit kvinnorna som haft ansvar för barn och hemmet, och kvinnor av 
biologiska orsaker är mer omhändertagande med förmåga att skapa närhet och 
intimitet (Nordahl 1994), tror jag att kvinnor har tagit med sig hemmets miljö till 
skolan. Maria ser en möjlig förklaring till pojkarnas beteende i skolan, nämligen att 
de jämför skolans personal med sina föräldrar och vill därför i tonåren göra revolt 
mot skolan på samma sätt som mot föräldrarna. Anna och Erik, som båda arbetar på 
mellanstadiet, uppger att skolan har fått en större forstringsroll med tiden, vilket jag 
tror får skolan att ytterligare efterlikna hemmets miljö och Marias teori anser jag 
därför i allra högsta grad möjlig. Som en slags ond cirkel gör pojkarna uppror när 
majoriteten av skolans lärare är kvinnor, och skolans normer och värderingar byggts 
upp på kvinnliga normer (Nordahl 1994). Jag menar då att uppfostringsbehovet blir 
starkare vilket orsakar förstärkt uppror från pojkarnas sida. Givetvis är det så, att om 
skolan anpassas till att passa ett kön blir det andra könet missgynnande. Det menar 
även kritiker: man har med framgång omformat skolan till att passa flickorna, men 
det har skett på bekostnad av pojkarna (SOU 2010b:53). Alla fyra lärare nämner att 
det verkar vara sämre trivsel i skolan idag och främst är det pojkarna som inte trivs. 
Det uppges vara både vanligare med skolk och med längre sjukdomsperioder bland 
eleverna. Anna, Erik och Olof anser alla att pojkarna uppvisar lägre studiemotivation 
än flickorna. Tallberg Broman (2002) menar att alltför många pojkar inte fungerar 
bra i dagens skola, de uppfattar den inte som en positiv utvecklings- och lärmiljö. 
Maria menar att det är stökigare än tidigare på högstadiet men att det brukar lugna 
sig i årskurs åtta och nio, vilket även Olof instämmer med. Det menar Nordahl (1994) 
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beror på att pojkarna upptäcker att de snart är fria från skolans kvinnliga universum 
och börjar därför prestera bra mot slutet av sin skolgång.  
 
 

5.2 Kvinnliga lärare- ett problem för pojkar? 
Tallberg Broman (2002) menar att det numera råder en kvinnlig dominans bland 
lärarna i mellan- och högstadiet. Alla fyra intervjuade lärare uppgav att det enbart 
eller nästan enbart arbetar kvinnor i deras arbetslag. De är alla eniga om att det kan 
leda till problem för pojkarna. Nordahl (1994) menar att problemet för pojkarna blir 
att de antingen utvecklar ett typiskt pojkuppträdande som inte är önskvärt i skolan, 
alternativt låter sig feminiseras och riskerar därmed att som vuxna uppvisa 
aggression mot kvinnor. Anna instämmer med att det kan få pojkarna att vilja visa sig 
extra manliga, och Olof tror att problemen lättare uppstår om pojkarna dessutom har 
svårt att hitta manliga förebilder utanför skolan. De fyra lärarna är eniga om att 
pojkar nog trivs bättre med en manlig lärare. De nämner exempelvis att pojkar verkar 
vara lugnare och ha lättare att komma till ro när de undervisas av en manlig lärare. 
Detta överensstämmer väl med Nordahls (1994) slutsats, att pojkarna slappna av mer 
och inte ha samma behov av att hävda sig om det var mer jämställt fördelat mellan 
antalet manliga och kvinnliga lärare i skolan. Detta är något Erik tycker sig uppleva i 
skolan. Han menar att pojkarna är lugnare under hans lektioner än tillsammans med 
kvinnliga lärare. Enligt Steenberg (1997) trivs pojkar bäst i högstadiet i skolan, 
årskurs 7–9, vilket är det stadie då antalet manliga lärare ökar 
 
 

5.3 Manlighet i film, TV- och datorspel 
Det aggressiva beteende pojkar uppvisar upplevs i alla lärargrupper enligt de fyra 
lärarna uppstå från film, TV- och datorspel. Graf, Helmadotter & Ruben (1991) menar 
att pojkar vänder sig till bland annat TV-program för i sökandet efter en manlig 
identitet eller förebild. Om pojkar endast har manlighet inom TV och film att 
definiera sig med tror jag i enlighet med Steenberg (1997) att uttrycket för manlighet 
bli förstärkt hos pojkarna. De får en helt motsatt bild från media än från skolan om 
hur pojkar ska bete sig. De får två olika budskap, och i enlighet med Zlotnik (1998) 
anser jag att detta snarare förvirrar pojkarna än får dem att rätta sig in i skolans mer 
kvinnliga värld. Olof är den enda av de fyra lärarna som menar att det aggressiva 
beteendet kan bero på hormoner. Zlotnik (1998) menar att det manliga 
könshormonet antagligen är ett aggressivt hormon och Steenberg (1997) hävdar att 
pojkar utvecklar aggressivitet när kvinnornas antivåldsnormer i skolan hindrar 
pojkarna från att uttrycka aggressivitet som barn. Detta stämmer delvis överens med 
Eriks mening, att det brukar bli lugnare i gruppen när han låter pojkarna bråkleka 
ifred utan att avbryta. Steenberg (1997) anser att vuxna ofta avbryter pojkars bråklek 
på grund av att det hörs, kräver plats eller kan urarta. Kvinnors vilja att skapa 
ordning och lugn uppges inte vara bra för pojkars behov av rörelsefrihet. Att pojkarna 
i Eriks klass lugnar ner sig när de får bråkleka ifred menar jag bekräftar Steenbergs 
åsikt att pojkarna inte gynnas av de vuxnas många tillsägelser om att hålla sig lugna 
(Steenberg 1997). Olof menar att pojkarna under hela hans yrkesliv varit mer 
aggressiva än flickorna men att det har blivit förvärrat med tiden, vilket han tror 
beror på de olika förändringar skolan genomgått.  
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5.4 Kontaktsökande och mogna flickor 
Einarsson & Hultman (1984) menar att flickor gärna vill ingå i vänninerelationer med 
läraren. Pojkarna uppvisar inte detta behov utan ser istället klassrummet som en 
möjlighet att visa upp sig genom att ådra sig bestraffningar eller locka till skratt och 
övertal rollen som ledare i pojkarnas hiearkiordning. Anna, Maria och Erik uppger 
alla tre att flickorna söker kontakt med dem genom att visa upp texter eller 
teckningar och visar vilja att samtala med läraren. Flickorna anses vara mer 
kontaktsökande än pojkar, vilket av Nordahl (1994) förklaras med att det är mycket 
viktigt för flickan att vara tätt inpå de människor hon omger sig med. Även Graf, 
Helmadotter & Ruben (1991) menar att det är viktigare för flickor än för pojkar att 
upprätta nära och förtroeliga relationer med andra människor. Anna, Maria och Erik 
menar även att pojkarna hellre skämtar eller drar på sig tillsägelser, i enlighet med 
Einarsson & Hultman (1984). Olof är den enda av lärare som anser att pojkarna söker 
mer kontakt. Samtidigt menar han att flickorna ofta söker kontakt med hans 
kvinnliga kollegor. Att pojkarna söker mer kontakt hos Olof tror jag kan ha att göra 
med att Olof undervisar i fysik, som Olof uppger engagerar pojkar mer än flickorna.  
 
De båda mellanstadielärarna, Anna och Erik, är eniga om att flickorna är och alltid 
har varit mognare än pojkar i de årskurser de undervisar. Anna menar att pojkarna 
tycks se skolan som en lekstuga och Erik anser att pojkars omognad har blivit värre 
med tiden. Maria instämmer i att flickor oftast är mognare än pojkar men att de kan 
bete sig barnsligt i undervisningen av vissa ämnen som de inte tycker om. Det 
instämmer även Olof i. Maria menar vidare att pojkar i årskurs nio ofta har kommit 
ikapp flickorna i mognadsprocessen. 
 
 

5.5 Bristande kunskaper om könsskillnader 
Det är viktigt att skolans personal är medvetna om konsekvenserna av att pojkar har 
en långsammare biologisk utvecklingskurva än flickor (SOU 2009:64). Dock visade 
det sig under intervjuerna att ingen av lärarna hade erfarenheter av diskussioner i 
lärargruppen om huruvida pojkars och flickors olika beteende kan ha med biologiska 
och hormonella skillnader att göra. Istället ses förklaringen ligga i bristande intresse 
för ämnet, brister i uppfostran hemifrån eller våldsamma TV- och datorspel. 
Eftersom många studier och undersökningar har visat hur stark kopplingen är mellan 
beteende och hormoner, så stark att slutsatsen: Beteende är hormoner, har 
formulerats, anser jag att det är mycket viktigt att lärarna har kunskaper om detta. 
Tallberg Broman (2002) menar att en likhetsnorm länge rått inom svensk skola, som 
innebär att alla ska behandlas lika och barnets ska inte ses som pojke eller flicka utan 
som en individ. Detta har lett till att frågor om könets betydelse för en individ möts 
med avvisande från skolans personal. Zlotnik (1998) menar att det överlag 
förekommer en stor ovilja att tala om könsskillnader. Samtidigt lyfts i SOU (2009:64) 
vikten av att skolpersonalen är medvetna om de könsskillnader som föreligger. 
Eftersom könsskillnaderna har visat sig vara så omfattande (se exempelvis Nordahl 
1994, Steenberg 1997, Eresund & Wrangsjö 2008) instämmer jag i att personalen 
som dagligen möter de barn som vi en dag lämnar över samhället till bör ha de 
nödvändiga kunskaper som krävs för att skapa de bästa förutsättningar för pojkar och 
flickor. Jag menar att Steenbergs (1997) fundering ”Om pojkars och flickors villkor 
och förutsättningar är olika, kan då en likvärdig utbildning för pojkar och flickor vara 
detsamma som att de ska få samtidig och likadan utbildning?” lämpar sig väl att 
fundera över för de som idag är verksamma inom utbildningsväsendet. 
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5.6 Pojkar är bråkstakar och får tillsägelsr, flickor 
är duktiga och får bra betyg 
De fyra lärarna beskriver på likartat sätt hur pojkar och flickor uppfattas. Pojkarna 
anses stökiga, bråkiga, högljudda, livliga, ointresserade av skolan. Flickorna beskrivs 
vara lugnare, skolmotiverade, kloka, hjälpsamma, duktiga, de har mer tålamod och 
lättare för att koncentrera sig. Detta överensstämmer med vad Tallberg Broman 
(2002) skriver: att flickor enligt studier skattas högre än pojkar av lärare i samtliga 
nordiska länder. Detta visar att det tyvärr också verkar stämma att det finns en klar 
uppfattning bland lärarna att pojkarna är bråkiga, okoncentrerade och inte lika 
intresserade av skolprestationer som flickorna (SOU 2009:64). Steenberg (1997) 
menar att manliga och kvinnliga lärare behandlar pojkar och flickor på samma sätt, 
det vill säga olika, eftersom lärare oavsett kön har samma föreställningar om 
könsskillnader. Nordahl (1994) menar att det medför att läraren lägger märke till och 
förväntar sig olika saker hos pojkar och flickor. Att pojkar uppfattas som störande 
relaterar Steenberg (1997) till att pojkars typer av kommunikation innefattar höga 
röster och ljud. Pojkar har också ett stort rörelsebehov, menar Eresund & Wrangsjö 
(2008), som inte uppskattas i skolan. Steenberg (1997) uppmärksammar även att 
pojkar har svårare än flickor att tolka muntliga instruktioner och när de inte lyssnar 
på läraren är det inte på grund av att de är ouppmärksamma utan för att de inte kan 
tolka vuxenspråket lika bra som flickor. Flickor förstår dessutom lärarens kollektiva 
instruktioner bättre än pojkar (Steenberg 1997).  
 
Kragh-Müller (1998) menar att pojkar är mer uthålliga och bättre än flickor på att 
framhäva vad de vill. Flickor undertrycker ofta vad de vill och anpassar sig till den 
vuxne för att vara denne till lags. Därför, och på grund av att pojkar är mer implusiva 
än flickor långt upp i åren och i samband med det ofta kommer på kant med vuxna, 
grälar de vuxna mer på pojkar än på flickor. Även Steenberg (1997) hävdar att pojkar 
oftare än flickor får tillsägelser i skolan. Detta bekräftas av de fyra lärarna som alla 
uppger att de ger flest tillsägelser till pojkarna. Kragh-Müller (1998) menar att ju fler 
utskällningar ett barn får desto mer stänger barnet ute. Även den amerikanske 
psykologen Fritz Redl (Eresund & Wrangsjö 2008) hävdar att varje barn har sin kvot 
för tillsägelser av olika slag. Får barnet för många tillsägelser slutar det av 
självbevarelsedrift att lyssna. Kragh-Müller (1998) menar att det skapar problem hos 
en del pojkar eftersom de utvecklar en slags känslomässig immunitet när de hela 
tiden blir utskällda och tillrättavisade och får därmed inte lära sig att förhålla sig till 
sitt eget känsloliv. Lärarna uppger att pojkarnas tillsägelser ofta rör hög ljudnivå, 
bråk pojkar emellan och problem med koncentrationen. Alla dessa problemområden 
hos pojkar kan enligt litteraturen hänvisas till biologiska och hormonella faktorer hos 
pojkar (se exempelvis Nordahl (1994), Steenberg (1997) och Eresund & Wrangsjö 
(2008)). 
 
De fyra intervjuade lärarna är alla överens om att flickorna har bättre betyg och visar 
större intresse och motivation för sina studier. Lärarna menar att intresse för ett 
ämne är kopplat till betyg och resultat i ämnet. Erik och Olof spekulerar ett steg 
längre, nämligen varför flickor har större intresse för skolan. Erik menar att 
undervisningen innehåller mycket skrivuppgifter vilket gynnar flickorna. Olof anser 
att pojkarna skulle bli mer intresserade om de fick fler utmaningar och mer varierade 
uppgifter annat än stillasittande skrivning och läsning. Även Anna kommenterar att 
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pojkarna lägger ned mer tid på skolarbetet i större projekt där de får bygga, filma 
eller teckna. Eftersom pojkar är duktigare på spatiala uppgifter (Steenberg 1997) 
(som de sällan får tillgång till enligt Steenberg (1997)), är det inte konstigt att de inte 
presterar lika bra som flickorna. Jag menar att pojkarna givetvis blir uttråkade och 
ointresserade i en undervisning som är anpassad efter flickors inlärningsstilar, vilket 
enligt SOU (2010b:53) är precis hur feministiska reformatorer har omformat 
undervisningen till. Flickor har i Sverige idag lika bra eller bättre resultat än pojkarna 
i skolans alla ämnen och på alla utbildningsnivåer (Jalmert 2007). I Eresund & 
Wrangsjö (2008) hävdar forskare att pojkars sätt att definiera sin manliga kan ha två 
olika utfall. Antingen som en bråkig pojke eller som en duktig skolpojke, intresserad 
av annat än de flickorna är duktiga på. Men flickor har i Sverige idag lika bra eller 
bättre resultat än pojkarna i skolans alla ämnen och på alla utbildningsnivåer 
(Jalmert 2007). Det menar jag lämnar endast en möjlighet för pojkarna, nämligen i 
enlighet med Eresund och Wrangsjö (2008) att på ett aggressivt sätt bevisa sin 
manlighet. Givetvis leder detta till att pojkars betyg försämras ännu mer. 
 
 

6 Diskussion 
Jag menar att den likhetsnorm, att behandla alla lika, Tallberg Broman (2002) 
meddelar har rått länge inom svensk skola inte bemöter skollagens krav på att skolan 
ska verka för jämställdhet. I en feminiserad skola uppbyggd på kvinnliga värderingar 
och förhållningssätt får pojkarna varken de förebilder eller den 
undervisningsstimulans de behöver. Intervjuerna med de fyra lärarna redovisar att 
kunskaperna om biologiska och hormonella skillnader mellan kön är bristfälliga 
bland lärarna i lärarlagen. Idag rapporteras allt oftare i media om att elevers resultat 
sjunker och ordningen i skolan är värre än någonsin. Sverige har inte alls tagit detta 
problem på lika stort allvar som exempelvis Storbritannien och Australien (Tallberg 
Broman, Rubenstein Reich & Hägerström 2002). Trots de skrämmande stora 
skillnaderna i betyg mellan pojkar och flickor återfinns inga jämställdhetsprojekt 
inriktade på pojkars lust att lära, eller som försök att jämna ut betygsskillnaderna 
mellan könen (SOU 2009:64). Den medvetna förändringen av skolplanen för att 
förbättra flickors situation (AasebØ & Melhuus 2007) har bland annat lett till att 
eleverna i teknikämnet ska bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor 
som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling (Lgr 11). Medan det i 
kursplanen för till exempel hemkunskapen inte står något om att den tekniska och 
kemiska processen i matlagning och städning ska identifieras. Den genomsnittlige 
pojken utvecklas till en större , bredare och starkare individ än flickan (Zlotnik 1998). 
Därför är de flesta idrottsgrenar könsåtskilda. Så är fallet även på vissa skolor, där 
flickor och pojkar undevisas var för sig i ämnet idrott och hälsa med motiveringen att 
flickor då skulle våga ta för sig mer vilket skulle höja deras betyg. Det får mig att 
undra varför pojkar ska behöva undervisas i exempelvis språk tillsammans med 
flickor som är så mycket duktigare om flickorna ska slippa undan de stora, starka 
pojkarna i idrotten? Sverige tillhör, enligt Tallberg Broman Rubenstein Reich & 
Hägerström (2002), den gruppen länder som redovisar störst skillnader mellan 
könen vad gäller läsförståelse, varför görs inte någon liknande satsning på pojkar här, 
som på flickor inom idrotten? Varför är vi i Sverige så rädda för att tala om 
könsskillnader mellan pojkar och flickor (Zlotnik 1998)? Varför fortsätter iden om att 
”behandla alla lika” (Tallberg Broman 2002) cirkulera när det så uppenbart visar sig 
inte fungera för pojkarna? Varför tillåter vi att problematisera pojkar när 
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undervisningen, organisationen och arbetsmetoder vilar på kvinnligt genus 
(Steenberg 1997)? 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
Jag menar att intervjuer har varit den lämpligaste metoden för denna typ av 
undersökning. Genom intevjuerna har jag både kunnat ställa i förväg uttänkta frågor 
och spontana följfrågor. Jag har kunnat be informanterna utveckla eller förklara 
någonting ytterligare. Detta hade inte varit möjligt genom exempelvis enkät eller 
observation. Observationer hade kunnat genomföras för att bekräfta hur väl 
informanternas svar under intervjun stämmer överens med verkligheten, men i 
denna studie har det ej funnits utrymme att även genomföra observationer. En 
nackdel med denna valda metod är att resultaten inte kan generaliseras. Det hade 
krävt betydligt fler intervjuer än vad detta arbete gett utrymme för. Syftet har dock 
varit att endast undersöka endast några lärares uppfattningar och kunskaper, vilket 
jag anser vara uppfyllt genom intervjuerna. 
 
 

6.2 Egna slutsatser 
Av genomgången litteratur och resultat av datainsamlingen kan jag dra ett antal 
slutsatser kring pojkars och flickors situation i dagens skola. Jag menar att 
feminiseringen missgynnat pojkarna i den mening att undervisningen nu utgår från 
metoder som gynnar flickor, exempelvis talande, grupparbeten och socialisation. 
Även en ökad andel kvinnliga lärare i skolan medverkar till att pojkarna missgynnas 
och uppvisar ett aggressivt beteende. De flesta yrkesverksamma manliga lärare 
närmar sig pensionsåldern och från lärarutbildningarna runt om i Sverige är 
majoriteten av nyutexaminerade lärare kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnliga 
lärare i skolan väntas fortsätta öka och pojkars situation kan således komma att 
förvärras ytterligare. Till detta kan tilläggas att man i Sverige, till skillnad från i 
många andra länder med samma problem, inte visar ett särskilt stort intresse för den 
så kallade pojkkrisen i skolan. Att det i lärarintervjuerna har framgått att 
kunskaperna kring pojkars och flickors biologiska och hormonella skillnader är 
bristfällig menar jag bidrar till en fortsatt negativ utveckling av pojkars skolsituation. 
Fler kvinnliga lärare i skolan medför fler kvinnliga arbetssätt och värderingar, pojkars 
behov av att göra revolt blir då starkare, skolans fostringsroll växer, fler kvinnor söker 
sig till läraryrket... och det onda hjulet snurrar allt fortare. 
 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning i ämnet kan med fördel bedrivas utifrån pojkarnas perspektiv. 
Djupare studier skulle kunna genomföras där pojkarna undersöks enbart inom ett 
område, exempelvis pojkars förhållande till manliga respektive kvinnliga lärare, 
pojkars intresse för olika ämnen eller möjliga arbetssätt som skulle förbättra pojkars 
skolresultat. Eftersom detta arbete endast redogör för fyra lärares uppfattningar och 
kunskaper skulle en större studie med fler informanter kunna bedrivas för att ge ett 
mer representativt resultat. 
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6.4 Pedagogisk relevans 
Jag menar att denna studie har hög pedagogisk relevans. Eftersom de medfödda 
skillnaderna mellan pojkar och flickor visat sig vara så pass omfattande, och de fyra 
informanterna uppvisar relativt låga kunskaper inom ämnet, anser jag det vara av 
största vikt att lärare görs medvetna om detta. Att öka denna medvetenhet bland 
lärare och övrig skolpersonal kanske skulle förändra synen på och villkoren för pojkar 
i skolan.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Till alla lärare som varit verksamma inom yrket i cirka 30 år! 

 

Information om deltagande i undersökning om orsaker kring elevers 

beteende i skolan. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Mitt namn är Jennie Andersson. Jag är student på Mälardalens Högskola och arbetar denna 

termin med ett examensarbete med anknytning till pedagogik i grundskolan. Syftet med denna 

undersökning är att redogöra för några lärares tankar kring feminiseringen av skolan, 

kunskaper kring biologiska och hormonella skillnader mellan kön samt upplevelse, hantering 

och bemötande av pojkar och flickor. Den färdiga rapporten kommer att presentera ett antal 

yrkesverksamma lärares inställning till ovanstående faktorer. Det är av vikt att denna 

undersökning genomförs på grund av pojkars sjunkande betyg och att pojkar problematiseras i 

skolan. 

 

Jag har tänkt låta fyra lärare delta i undersökningen. Dessa väljs slumpmässigt med enda 

kravet att de varit verksamma inom yrket i cirka 30 år. Du har blivit slumpmässigt utvald. Du 

ombeds att delta i undersökningen om du faller in under dessa kriterier. Om du väljer att 

medverka kommer du intervjuas under cirka 50–60 minuter. Du kommer att få ta del av 

sammanställningen av intervjun samt den färdiga rapporten.  

 

Du kommer att medverka anonymt under fiktivt namn och den färdiga rapporten kommer inte 

kunna kopplas till dig. Endast jag som ansvarig för undersökningen kommer ha tillång till 

dina bidrag till undersökningen i sin helhet. Endast jag kommer ha tillgång till ditt namn och 

din arbetsplats. All insamlad data kommer att sparas på säker plats till dess att detta 

examensarbete fått betyget Godkänt. Därefter kommer det att förstöras i dokumentförstörare. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

 

Du kan nå oss som är ansvariga för undersökningen per telefon och e-post enligt nedan. 

 

Jennie Andersson 
 

 

Bengt Nilsson 
 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Bengt Nilsson. 

 

Enköping 140410 

 

__________________________ 

Jennie Andersson 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Har feminiseringen av svensk skola förändrat elevers beteende och 
lärares undervisningsformer och stämplat flickor som ”duktiga” och 
pojkar som ”bråkstakar”? 
 
Märker du någon skillnad på undervisningens utformning och innehåll idag jämfört 
under dina första yrkesår? 
 
Märker du någon skillnad på elevernas beteende och trivsel i skolan? 
 
 
Hur insatta är lärarna i de biologiska och hormonella skillnaderna 
mellan flickor och pojkar? 
 
Vad tror du om teorin att med en majoritet kvinnliga lärare får pojkar inte möjlighet 
att hitta en manlig förebild i skolan? 
 
Vilken upplever du är den allmänna förklaringen bland personalen till pojkars ofta 
aggressiva beteende? 
 
Hur upplever du att flickor respektive pojkar försöker knyta an till dig som lärare? 
Om och hur söker de kontakt? 
 
Vilka skillnader i mognadsprocesser märker du hos pojkar och flickor? 
 
Hur ställer du dig till att förklaringen till pojkars och flickors olika beteende bottnar i 
biologiska och hormonella orsaker? Vad är den allmänna uppfattningen om detta 
bland skolans personal? 
 
 
Hur uppfattar, bemöter och hanterar lärarna två olika kön i samma 
klass?  
 
Vilken är din och dina kollegors spontana uppfattning om hur pojkar och flickor 
beskrivs i skolan? 
 
Vad märker du för skillnad på pojkars och flickors studieresultat och intresse för olika 
ämnen? Hur kommer det sig tror du? 
 
Märker du någon skillnad på hur pojkar och flickor beter sig och verkar trivas i olika 
årskurser? 
 
Märker du någon skillnad på hur pojkar och flickor beter sig och verkar trivas med 
lärare av manligt respektive kvinnligt kön? 
 
Ger du flest/oftast tillsägelser till pojkar eller flickor? Varför?  


