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Boys lower goal achievement in school, an interview 
study with teachers 
 

Sammanfattning  
 
Genom studiens syfte som var att studera hur specialpedagoger och lärare i 
grundskolan uppfattade orsaker till skillnader i måluppfyllelse för pojkar respektive 
flickor, samt vilka arbetssätt som användes för att kunna motverka den 
problematiken, ville vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning 
behandlade olika styrdokument, hur könsbegreppet kunde förstås inom 
pedagogiken, könsskillnader i måluppfyllelse samt olika förklaringar och 
framgångsrika metoder för att motverka dessa skillnader. Som övergripande 
teoretiskt ramverk användes sociokulturellt perspektiv på lärande. Studiens 
empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare 
och fem specialpedagoger på några olika skolor och stadier i två kommuner. 
Resultatet visade på att både specialpedagoger och lärare fann förklaringar till 
könsskillnader i måluppfyllelse hos både individen och omgivningen. För att 
minska könsskillnader i måluppfyllelse framkom bland annat förslag på arbete med 
läsinlärning, formativt förhållningssätt och kooperativt lärande, men de flesta 
informanterna menade att detta inte är ett prioriterat område. I fråga om hur 
informanterna uppfattade att området uppmärksammades i det vardagliga arbetet 
på skolorna framkom att det inte var särskilt frekvent och att det inte ingick i det 
systematiska kvalitetsarbetet på någon av de undersökta skolorna. Däremot var 
nästan hälften av informanterna positiva till fortbildning inom området, även om 
några menade att fortbildning inom andra områden var viktigare i nuläget.  
 
Nyckelord: jämställdhet, könsskillnader, normer, orsaker 
 
 

Abstract  
 
Through the purpose of the study, which is to investigate how special educators and 
educators in compulsory school perceived causes of differences in goal achievement 
for boys and girls, as well as the working methods used to counteract this problem, 
we wanted to contribute to increased knowledge. Background and previous 
research dealt with various control documents, how the concept of gender could be 
understood in pedagogy, gender differences in goal fulfillment as well as various 
explanations and successful methods for countering these differences. 
Socioculturally perspective on learning was used as an overall theoretical 
framework. The study's empirical data was collected through semi-structured 
interviews with five educators and five special education teachers at a few different 



 
 

schools and stages in two municipalities. The result showed that both special 
educators and educators found explanations for gender differences in goal 
achievement in both individuals and the environment. To reduce gender differences 
in goal attainment suggestions were, working with enhancing reading, a more 
formative approach and cooperative learning emerged. Most participants did not 
feel that this was a priority field. In regards to how the informants perceived that 
the field was noticed in everyday work at the schools, it was found that it was not 
very frequent and that it was not included in the systematic quality work at any of 
the schools surveyed. However, almost half of the informants were positive about 
continuing education in the area, although some thought that continuing education 
in other areas was more important at the present time. 
 
Keywords: causes, equality, gender differences, standards 
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Inledning  
 
Flickor i nästan hela världen har i genomsnitt bättre skolresultat än pojkar (Asp-
Onsjö & Holm, 2014; Autor, 2016; Sjögren, 2017). Även i Sverige uppnår flickorna 
bättre skolresultat än pojkarna (Skolverket, 2018b). Situationen är mest oroande 
för pojkar med låga studieresultat i kombination med invandrarbakgrund och/eller 
sämre socioekonomisk bakgrund (Wallin, 2017).  
 
Regeringen tydliggjorde 2016 att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och 
villkor när det gäller utbildning och studieval (Regeringen, 2016). I dagens 
samhälle är mansrollen inte förknippad med studiemotivation, säger 
utbildningsminister Anna Ekström (2019) och menar att detta är en 
jämställdhetsfråga. Pojkars och flickors likaberättigande är en av de fundamentala 
värderingar som förskolan och skolan ska förmedla (Skolverket, 2018a; Skolverket, 
2016a). Skillnader i skolresultat är inget nytt fenomen utan flickor i Sverige har 
historiskt sett haft bättre betyg än pojkar. Sedan slutet av 1980-talet och fram till 
idag har flickor haft cirka 10% bättre betyg än pojkar (SOU 2009:64).  
 
När skillnader mellan kön jämförs vid elevers måluppfyllelse måste vi vara 
medvetna om att även andra faktorer än socioekonomisk bakgrund har 
betydelse. Föräldrars utbildningsnivå är till exempel en viktig faktor för inställning 
till skola och fortsatta studier (Universitets- och högskolerådet, 2017:3). En annan 
faktor som påverkar är lärares förväntningar på sina elever (Hattie, 2009). 
Zimmerman (2018) menar att lärares olika förväntningar på pojkar och flickor kan 
bidra till en skolkultur där pojkarna underpresterar.  
 
Den totala tid lärare ägnar åt helklassundervisning har under senare år minskat till 
förmån för mer individuella arbetsformer, vilket framförallt missgynnar pojkarna 
(Skolverket, 2009). I dagens skola är det också viktigt för elever att kunna navigera 
mellan kunskapsinhämtning, betyg och social status. Framförallt hos pojkar är det 
viktigt för identiteten att inte anstränga sig när det gäller skolarbete eftersom det 
kan ske på bekostnad av sociala relationer (Asp-Onsjö och Holm, 2014; Francis 
2009).  
 
Att påstå att pojkar är sämre i skolan än flickor är att måla upp en alltför ensidig 
bild eftersom det finns stora skillnader även inom olika grupper (Skolverket, 
2018b). Trots detta visar det sig att flickors högre betyg syns i alla betygsnivåer, 
även om hänsyn tas exempelvis till social eller kulturell bakgrund, vilket talar för 
att kön har ett unikt inflytande över skolprestationer (Wernersson, 2010).  Att 
undersöka allmänna könsskillnader kan därför vara av intresse eftersom dessa 
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kunskaper kan underlätta vår förståelse för vilka generella processer som påverkar 
elevernas prestationer och även hur könsroller skapas.  
 
Att lämna grundskolan med ett fullständigt betyg är en viktig skyddsfaktor i ett 
livsperspektiv (SOU 2017:47) och således är det ett mycket angeläget arbete att ge 
alla elever i skolan, oavsett könstillhörighet, en bra skolgång och bästa tänkbara 
förutsättningar att utvecklas så långt som det är möjligt. Vi har i vårt arbete valt att 
rikta fokus på pojkars lägre måluppfyllelse i skolan samt orsaker bakom detta 
faktum, eftersom vi ser ett behov av ökad kunskap hos politiker, kommunala 
tjänstemän, rektorer samt lärare som jobbar inom skolans verksamhet.   
 

Begreppsdefinitioner  
 
I detta arbete kommer vi att nämna begreppen måluppfyllelse, betyg och 
skolresultat vilka här kan ses som synonymer. 
Med lärare avser vi i skolan verksamma pedagoger med adekvat lärarutbildning.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att studera hur specialpedagoger och lärare i grundskolan 
uppfattar orsaker till skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor samt 
vilka arbetssätt som används för att kunna motverka den problematiken. 
  
Frågeställningar: 

• Vilka orsaker uppfattar specialpedagoger och lärare påverkar könsskillnader 
i måluppfyllelse? 

• Hur beskriver specialpedagoger och lärare sitt arbete för att minska 
könsskillnader i måluppfyllelse?  

• På vilka sätt uppfattar specialpedagoger och lärare att ämnesområdet 
uppmärksammas på skolan? 

 
 

Bakgrund   
 
Här presenteras kortfattat utdrag från styrdokument och en beskrivning om hur 
begreppet kön kan förstås inom pedagogiken.  
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Styrdokument 
 
Det finns tydliga direktiv i olika styrdokument om att personal i förskolan och 
skolan ska arbeta med jämställdhet för att ge alla barn och elever samma 
förutsättningar, utan begränsningar av könstillhörighet. I skollagen går läsa att: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära 
[…]. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 
2010:800 1 kap. 4 § sid 16).  

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018a) står att alla som arbetar i förskolan 
ska bidra till att: ”barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för 
utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter.” (sid 8).  I Läroplan 
för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016a) 
står: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att 
motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.” 
(sid 6). I Lgr 11 anges också jämställdhet som ett ämnesövergripande 
kunskapsområde som ska integreras i olika ämnen (Skolverket, 2016a). 
 
Värdegrundsarbete ingår som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Lärare 
och skolledare ska aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön. Detta arbete börjar med en nulägesbeskrivning med bland annat en 
kartläggning av hur resultaten ser ut i förhållande till de nationella målen och 
kraven som anges i skollag och läroplan, samt vilka arbetssätt som används. Dessa 
analyseras och granskas kritiskt innan en planering och målbeskrivning görs. 
Därefter är det dags för genomförandet som dokumenteras och utvärderas för att 
sedan ligga till grund för en ny nulägesbeskrivning (Skolverket, 2015). 
 

Hur förstås begreppen kön och genus inom pedagogiken 
 
Visionen om “en skola för alla” under 1990-talet gav upphov till betydande 
förändringar i läroplanerna, omfördelning av resurser samt förändringar i 
specialpedagogernas uppdrag, men trots det har inte skolorna problematiserat 
verksamheten, lärandemiljöer och pedagogik. Problemformuleringen har i många 
fall fortsatt att kretsa kring enskilda individer och bara i enstaka fall har andra 
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faktorer setts som en del i problematiken. En faktor som kan problematiseras är 
kön: gruppen pojkar och gruppen flickor (Lundgren, 2019).    
 
Dolk (2011) menar att det finns två sätt att närma sig frågorna om kön och genus 
där det ena är att fokusera på skillnader mellan pojkar och flickor och det andra är 
att se kön som något komplext, skapat och föränderligt. Båda utgångspunkterna 
berör varandra och går in i varandra, men den första ser flicka och pojke som två 
skilda grupper, oavsett orsak, medan den andra ser kön som följd av en 
socialiseringsprocess. Den andra förklaringen är vanligast inom skolväsendet idag. 
Dolk (2011) lyfter fram antaganden om skillnader mellan pojkar och flickor som 
hon hittat i olika studier.  
 
Tabell 1. Antaganden om flickor och pojkar (Dolk, 2011, s 52). 
 

Flickor Pojkar 

leker nära vuxna och görs beroende av 
vuxna 

leker på distans från vuxna, visar 
oberoende och självständighet 

leker i par, har relationer med en i 
taget 

leker i stora grupper 

tränas till anpassning och försiktighet tar och ges rollen som ledare 
identiteten baseras på relationer och 
likhet med andra 

identiteten baseras på negativa 
kommentarer och förmaningar samt 
avståndstagande från kvinnligt 

visar passivitet och lydnad framför 
egna initiativ. 

är tävlingsinriktade, 
prestationsinriktade och tänjer på 
regler och gränser.  

 
Antagandet att pojkar och flickor är olika i så pass hög utsträckning verkar 
reproducera många stereotyper om femininitet och maskulinitet, trots att det inte 
är avsikten. Beskriver antagandena ovan sanningen om världen eller bidrar de till 
att skapa den bilden? funderar Dolk (2011). Hon menar att om vi istället försöker 
observera både likheter och skillnader inom och mellan könsgrupperna, skulle vi få 
en mer rättvisande och mer komplex bild av betydelsen av genus i förskolan.  
 
Dolk (2011) tar också upp att kön måste förstås i ett intersektionellt perspektiv (hur 
olika maktordningar samspelar). Alla pojkar respektive flickor är inte lika utan 
andra maktordningar som till exempel etnicitet, ålder och funktionsförmåga 
samverkar också med kön. Om vi har ett intersektionellt perspektiv samt fokuserar 
på kontextuell föränderlighet i genusrelationer, kan vi skapa bättre förutsättningar 
för vårt genusarbete (Dolk, 2011).   
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Könsskillnader i måluppfyllelse  
 
I svenska skolor är könsskillnaderna i skolresultat störst i ämnet svenska och 
mindre i matematik och de finns under hela skoltiden, både i grundskolan och i 
gymnasiet. Det finns antaganden om att det varit så ända sedan 30-talet (Sjögren, 
2017). Vid en jämförelse i Sverige av skolresultat i årskurs 9 går det se att flickor 
når kunskapskraven i alla ämnen, utom idrott och hälsa, i högre grad än pojkar och 
att den genomsnittliga skillnaden under en tioårsperiod är 10 procentenheter. 
Behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet är också högre för flickor än för 
pojkar och där är den genomsnittliga skillnaden 3 procentenheter under en 
tioårsperiod. De förändringar som går se är att flickor fått högre betyg jämfört med 
pojkar, även i naturvetenskap och matematik, vilka är ämnen där pojkar 
traditionellt sett varit starkare (Skolverket, 2018b). 
  
Även på gymnasienivå finns könsskillnader i skolresultat (Zimmerman, 2018). 
Flickor tar sig snabbare igenom gymnasiet, får godkänt i fler ämnen, får bättre 
resultat på de nationella proven och färre flickor hoppar av sina utbildningar i förtid 
(Skolverket, 2014). Överhuvudtaget är skillnaden i utbildning mellan könen stor i 
Sverige idag. 41 % av kvinnorna i Sverige har en eftergymnasial utbildning, jämfört 
med 30 % av männen (Leijnse, 2017).  
 
Vart tredje år deltar svenska elever i en PISA-undersökning, vilket är världens 
största elevstudie. PISA står för Program for International School Assessment och 
är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom 
naturvetenskap, läsförståelse, matematik och problemlösning.  Utvecklingen av 
svenska elevers resultat i PISA har visat på en negativ trend under 2000-talet, i 
motsats till nästan alla andra OECD-länder (Skolverket, 2019).  Ett trendbrott 
kunde ses med en liten uppgång 2015, där de tydligaste förbättringarna visar sig i 
matematik och läsförståelse, men också en svag uppgång i naturvetenskap. När det 
gäller läsning är Sverige ett av sex OECD-länder som haft en klart negativ trend i 
läsförmåga sedan år 2000 när PISA startade och det är pojkarna som mest drar ned 
resultaten. Ungefär 30 % av pojkarna som gjorde PISA-testen 2012 låg på den lägsta 
nivån i läsning. I 2015 års test förbättrade pojkarna i Sverige sina resultat något 
jämfört med flickorna, men skillnaden mellan pojkar och flickor är alltjämt bland 
de största sett till deltagande länder (Skolverket, 2015). I skrivande stund har 
resultaten från den senaste PISA-undersökningen offentliggjorts och där bekräftas 
att trendbrottet 2015 inte var en tillfällighet utan att svenska elever nu (2018) 
presterar över OECD-genomsnittet i de ämnesområden testet undersöker. 
Skillnaden mellan könen har minskat och ligger nu på samma nivå som OECD-
genomsnittet (Skolverket, 2019b). 
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Tidigare forskning 
 
Nedan presenteras några orsaker till könsskillnader i skolresultat och   
framgångsfaktorer i arbetet för att minska dessa skillnader beskrivs.  
  

Orsaker till könsskillnader i måluppfyllelse 
 
Det finns olika orsaker till skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor. Några 
orsaker forskningen har identifierat presenteras nedan under fyra rubriker. 
 
Genus och normer  
 

En möjlig orsak till skillnader i skolresultat är könsnormer som sätter gränser både 
för individer och kollektiv. Risken finns att vuxna bemöter pojkar och flickor som 
homogena grupper och tillskriver dem olika gemensamma karaktärsdrag. Olika 
förhållningssätt och förväntningar inverkar på pojkars och flickors möjligheter att 
utveckla vissa förmågor, så kallade icke-kognitiva förmågor, som är viktiga för 
skolframgång. Dessa förmågor kan exempelvis handla om hur lärare uppmuntrar 
ansvarstagande och självständighet och här kan man se att gruppen flickor gynnas 
(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2019). 
 
I skolan idag, likväl som i samhället i stort, finns en könsmaktsordning. Det 
maskulina idealet är bland annat att en pojke ska vara självständig, tuff och våga 
bryta mot uppsatta regler. Zimmerman (2018) har samlat forskning som pekar på 
att normen som finns redan på förskolan är att det finns skilda förväntningar på 
pojkar och flickor. Pojkar ska vara coola genom att tåla smärta, vara modiga och 
gärna duktiga på idrott. De ska höras och märkas av, både i och utanför 
klassrummet. Flickor förväntas vara duktiga, hjälpsamma, ambitiösa och tystlåtna 
(Zimmerman, 2018). Pojkar tillåts av personal på skolan att uppträda mer högljutt 
och bråkigt medan flickor förväntas uppträda mer omsorgsfullt och moget, vilket 
leder till att personalen har högre krav på flickor att hjälpa till (Eidevald, 2009). 
Zimmerman (2018) diskuterar olika studier som visar att flickor i yngre åldrar 
förväntas hjälpa andra och visa hänsyn till andras önskningar och lär sig göra detta 
i högre grad än pojkar. Han kopplar detta till forskning som kommit fram till att 
elever som lyckas allra bäst i skolan är de som anpassar sig till det som läraren 
förväntar sig av dem samt vill vara hjälpsamma, vilket ofta är flickor.  
 
Att vara ambitiös med sina studier kan uppfattas som feminint och något som 
pojkar vill undvika (SOU, 2010:99). Zimmerman redogör för två studier av Rosvall 
(2012) och Kärnebro (2013) som visar att pojkar fostras in i en maskulin 
antipluggkultur och de pojkar som visar motivation för studierna trakasseras på 
grund av det. De flesta pojkar anser skolarbete vara en feminin aktivitet 
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(Zimmerman, 2018). Det kan givetvis finnas även andra orsaker till en 
antipluggkultur än ett machoideal. En förklaring kan vara att pojkar som inte 
anstränger sig är de som upplever att de inte skulle klara av uppgifterna i skolan. 
Istället för att misslyckas, väljer de att inte försöka för att slippa känna sig dumma 
(Zimmerman, 2018). Wernersson (2010) anser att ett skäl till vissa pojkars lägre 
ambition i skolan kan vara att de anser att skolresultaten inte har betydelse för 
deras möjlighet att få arbete som vuxna eftersom det historiskt sett funnits 
traditionellt manliga jobb som inte kräver någon längre skolgång eller teoretiska 
studier. Författaren menar dock att arbetsmarknaden har förändrats och många 
arbeten ställer andra krav på förkunskaper idag jämfört med tidigare. 
 
En annan kultur som finns på vissa skolor är “ingen ansträngningskultur”. Tillhör 
man denna kultur får det inte framgå att man genom hårt arbete får höga betyg. Det 
är viktigt att visa att skolan inte är betydelsefull, men samtidigt ha höga betyg, detta 
tack vare sin talang och inte genom ansträngning. Det verkar finnas vissa vägar för 
pojkar att “komma undan” med att vara duktiga i skolan. Pojkar som anses vara 
snygga och/eller bra på fotboll kan ha bra betyg utan att förlora status (Holm, 2008; 
Zimmerman, 2018). Nyström (2012) kom fram till liknande resultat i sin 
undersökning hos en gymnasieklass vid det naturvetenskapliga programmet. 
Idealbilden är att pojkar ska prestera bra utan att visa någon ansträngning. Pojkar 
ska vara naturligt begåvade och inte behöva lägga energi på skolarbetet. En rysk 
studie visar att vänskapsgrupper (subgrupper) påverkar mer än skolkulturen gör. I 
mikromiljön kan en antipluggkultur upprätthållas, även om den inte finns i övriga 
skolan. Framförallt i mångkulturella skolor verkar grupptillhörighet vara viktigare 
än betyg (Ivaniushina & Alexandrov, 2018). 
 
Asp-Onsjö och Öhrn (2015) redovisar i en svensk studie med elever i åk 9, att pojkar 
behöver strategier för att balansera goda studieresultat med existerande 
maskulinitetsnormer. De "coola" och högpresterande pojkarna kan klara sig 
akademiskt och samtidigt accepteras av sina kamrater medan andra pojkar är 
tvungna att anstränga sig en hel del för att både bli accepterade i kamratgruppen 
och prestera bra i skolan. Vissa pojkar i studien upplever denna dubbla 
positionering alltför krävande att hantera och väljer då kamraternas gillande istället 
för goda studieprestationer (Asp-Onsjö & Öhrn, 2015). 
 
Lärares förväntningar och undervisningsmetoder 

 
Hattie (2009) framhåller betydelsen av hur läraren agerar och vilken 
undervisning läraren bedriver. Höga förväntningar från lärarens sida på eleverna 
har betydelse för skolresultat. Lärares positiva förväntningar på högpresterande 
elever leder till ett mer stöttande förhållningssätt gentemot ett mer 
tillrättavisande förhållningssätt mot elever som uppfattas som lågpresterande 
(Rubie-Davies, Peterson, Irving, Widdowson & Dixon, 2010). Asp-Onsjö och Öhrn 
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(2015) resonerar kring att lärares oro för pojkars låga prestationer kan leda till en 
tendens att homogenisera pojkar och därmed förbise variationer mellan grupper 
och sammanhang. Detta bygger på en uppfattning om motsatser, att flickor 
presterar bra och pojkar underpresterar akademiskt. Denna generella oro kan leda 
till att lärares uppmärksamhet riktas mot de redan högpresterande pojkarna, 
vilket fördjupar klyftan mellan olika grupper av pojkar (Asp-Onsjö & Öhrn, 2015).  
 
Zimmerman (2018) menar att ifall läraren har könsstereotypa förväntningar på 
sina elever, kan det i sig bidra till olika förväntningar beroende på kön. Det går att 
se att flickor presterar generellt bättre än pojkar på de nationella proven, men vid 
samma betyg på det nationella provet, får flickor oftare ett högre slutbetyg än 
pojkar. Skillnaden mellan pojkar och flickor är mindre på de nationella proven än 
vid avgångsbetygen, även om flickor generellt presterar bättre på nationella proven 
än pojkar. En orsak till att flickor får högre avgångsbetyg än pojkar, trots lika 
resultat på nationella proven, kan enligt Zimmerman (2018) vara att lärare tar 
hänsyn till andra skoluppgifter samt prestationer under lektionerna. Det kan 
handla om uppgifter och arbetssätt som passar flickor bättre än pojkar, till exempel 
mer essäliknande uppgifter och muntlig framställning (Zimmerman, 2018). En 
annan orsak kan vara att flickor i högre utsträckning än pojkar bedöms utifrån icke-
kognitiva faktorer, som till exempel intresse och motivation (Klapp Lekholm, 
2008). 
 
Lärares ämnesdidaktiska kompetens är också en bidragande faktor till skillnader i 
skolresultat och här ingår exempelvis lärares val av arbetssätt. Under senare år har 
det individuella arbetet där eleven i högre grad än tidigare själv förväntas ta ansvar 
för sitt kunskapsinhämtande ökat och detta arbetssätt gynnar i högre grad flickor 
än pojkar (Skolverket, 2009).  
 
Studier i USA har visat att könsskillnaderna är större i skolor med låg kvalitet än i 
skolor med högre kvalitet (Autor, 2016). Sjögren (2017) har utgått från Autors 
(2016) studie och gjort en jämförande studie för svenska skolor och konstaterat att 
samma resultat går att se där och till och med ännu tydligare. I hennes studie 
framgår att skolkvalitet har större betydelse än föräldrarnas utbildningsbakgrund 
för könsskillnaderna i nationella provresultat. Skolkvalitet och föräldrars 
utbildning har stor betydelse för könsskillnaderna i svenska, medan 
könsskillnaderna i matematik är mindre påverkade av skolkvalitet och 
familjebakgrund. Andra faktorer som hypotetiskt skulle kunna påverka skolresultat 
kan vara andelen pojkar i klasserna, den övervägande andelen kvinnliga lärare i 
skolan, skolans storlek, klassens storlek eller om det är en fristående skola. Sjögren 
(2017) redovisar för studier som påvisar att dessa faktorer inte har någon 
signifikant påverkan på könsskillnader i skolresultat.  
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Biologiska skillnader 

 
Åhslund (2019) sammanfattar forskning som redovisar några skillnader mellan 
pojkar och flickor som kan påverka deras studieresultat. Hon nämner mognad och 
språklig förmåga som två områden där flickor utvecklas tidigare än pojkar. Det 
verkar dock inte som att mognaden påverkar de kognitiva förmågorna, utan det är 
hellre så att pojkar och flickor använder sina förmågor på olika sätt, snarare än att 
de har olika förmågor. Det går också att se en viss skillnad mellan könen i hjärnans 
språksystem, men väsentligare är den språkliga stimulans elever får i hemmet, 
vilket leder till att elevers socioekonomiska och etniska bakgrund har en större 
betydelse för utvecklingen av den språkliga förmågan än kön. Detta måste lärare 
vara medvetna om så att pojkar från socioekonomiskt svaga hem kan få 
kompensatoriska insatser för att inte skillnaderna ska eskalera. 
 
Ingvar (2010) redogör för forskning som visar att flickors hjärna är störst i 10–11-
årsåldern medan pojkars hjärna är störst i 14-15-årsåldern, därefter börjar den 
minska. När hjärnan mognar minskar den eftersom den sorterar bort sådant som 
inte behövs. Detta leder till en senare utveckling i uppmärksamhet hos pojkar och 
gör att deras förmåga att själva styra sin egen inlärning utan relevant stöd, kommer 
senare hos pojkar jämfört med flickor. Arbetsminnet är en annan del av hjärnan 
som troligtvis utvecklas något senare hos pojkar. Den spatiala förmågan är bättre 
hos pojkar, vilket gör dem bättre i teknik och matte. Detta visar sig inte i 
skolresultaten och en förklaring kan vara att våra skoluppgifter till stor del består 
av färdighetsträning till skillnad från problemlösande uppgifter och uppgifter av 
samarbetande karaktär. 
 
Sammanfattningsvis menar Ingvar (2010) att dagens skola både gynnar och 
missgynnar olika elevgrupper om vi tittar på kön som aspekt. Han ger exempel på 
moment som kräver att eleven själv ska styra sin kunskapsinhämtning där barn som 
är tidigt mogna i koncentration och uppmärksamhet gynnas, oftast flickor. 
Individuell träning har ersatt gruppträningsmoment i skolan, vilket gynnar mogna 
barn med god koncentrationsförmåga, oftast flickor. Eftersom pojkars 
språkmognad kommer lite senare än flickors ligger de lite efter i läsning och 
skrivning och därför har flickor ofta läst mer än pojkar innan skolstart. Skolan 
upplevs ofta som stressig och då flickor har lägre stressmognad missgynnas de 
(Ingvar 2010). 
 
Socioekonomisk bakgrund  
 

En orsak till skillnader i måluppfyllelse som framkommer är betydelsen av elevers 
socioekonomiska status och sociala bakgrund, vilket får till följd att en del pojkar 
inte tror att de har möjlighet att lyckas i skolan och själva tar på sig ansvaret för 
eventuella skolmisslyckanden. Föräldrar till dessa pojkar har ofta själva en kortare 
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skolbakgrund, vilket i sin tur leder till lägre förväntningar och engagemang i sitt 
barns skolgång. Föräldrar med kortare utbildning ställer heller sällan krav på 
skolan och alla dessa faktorer samspelar och påverkar skolresultaten (Skolverket, 
2009). 
 

Insatser för att minska könsskillnader i måluppfyllelse 
 

Det finns flera insatser som visat sig framgångsrika i arbetet för att motverka 
könsskillnader i skolan. Några av dem redovisas under rubriker nedan. 
 
Systematiskt arbete 

 
För att ge hållbara resultat måste jämställdhetsarbetet kopplas till styrdokument 
och vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som integreras i den ordinarie 
verksamheten istället för att bedrivas i många olika projekt (SOU, 2010:99). 
Ledarskapet måste legitimera arbetet och bygga långsiktiga strukturer. I detta 
arbete är det viktigt att fokus flyttas från privata värderingar till ett professionellt 
förhållningssätt som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. (SKL, 2019). 
Det ligger en utmaning i att undvika att jämställdhetsarbetet betraktas som en form 
av särintresse (SOU, 2010:99).  
 
Arbete med normer och jämställdhet 

 
Utvecklingsarbetet inom området behöver bedrivas utifrån ett intersektionellt 
perspektiv och ta hänsyn till olika faktorer som påverkar eleverna. Samtidigt har 
jämställdhetsarbetet stor betydelse eftersom det finns normer och strukturer 
kopplade till femininitet och maskulinitet som skapar problem för elevernas 
lärande och skolsituation och därmed deras förutsättningar att uppnå goda 
skolresultat. Vuxna måste se den våldskultur som pojkar behöver förhålla sig till i 
sitt maskulinitetsskapande och agera mot den, för att skapa ett bra socialt klimat i 
skolan (SKL, 2019).  
 
Håkansson (2015) har kommit fram till att goda relationer och samspel mellan 
lärare och elev har stor betydelse samtidigt som eleven måste visas på poängen med 
undervisningen för att lärarens ledarskap ska göra skillnad för eleven. För att lyckas 
motverka könsskillnader i skolresultaten behöver också eleverna vara delaktiga och 
bli lyssnade till. 
 
Zimmerman (2018) beskriver Luduskolan där det finns ett målmedvetet arbete för 
att sprida en studiekultur. Varje skoldag inleds och avslutas med samtal om 
studierna, vilket leder till en norm som betonar vikten av att studera. På skolan 
särskiljs även rastlokaler och studielokaler. På olika ställen i skolan finns artiklar 
om vikten av att studera samt förutsättningar för studier uppsatta. Istället för 
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vanliga klassrum finns istället studiestationer och många lärare finns tillgängliga 
för eleverna. Detta bidrar också till att lärarna har möjlighet att direkt markera mot 
kränkningar och visa på en norm där kränkningar och mobbning inte hör hemma.  
 
Läsning 

 
Arbetet med att utveckla läs- och skrivförmågan är centralt för elevers 
skolframgång. När det gäller läs- och skrivförmåga visar statistiken tydligt att 
pojkar som grupp presterar på en lägre nivå än flickor (SKL, 2019).  
 
Regeringen tillsatte år 2011 en utredning, Litteraturutredningen (2012), i syfte att 
stärka litteraturens ställning. Utredningens uppdrag var bland annat att föreslå 
åtgärder för att förbättra ungas läsförmåga och läsvanor eftersom man sett dalande 
resultat, särskilt hos pojkar. Förslag rörande förskolan och skolan handlade om en 
försöksverksamhet med läsombud på förskolorna, kompetensutveckling för lärare 
(Läslyftet), fler skolbibliotek bemannade med bibliotekarier i syfte att stötta elever 
och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.  
 
Enligt en fransk studie påverkas pojkars läsning negativt av stereotypa 
könsföreställningar. Förklaringen står att finna i pojkarnas införlivande av 
föreställningen om att de inte är goda läsare, vilket leder till en press som påverkar 
läsningen negativt (Pansu, Régner, Max, Colé, Nezlek & Huguet, 2016). 
 
Som tidigare nämnts finns det biologiska skillnader mellan pojkars och flickors 
språkmognad och i kombination med att flickor läser mer är det en mycket 
angelägen uppgift att stötta pojkar till att bli goda läsare (Lundin, 2014). Att kunna 
läsa och förstå texter är ett viktigt verktyg för att kunna arbeta mer självständigt i 
skolan och på så sätt påverka sin egen kunskapsinhämtning (Ingvar, 2010).  
 
Anpassningar av arbetssätt 

 
Hökarängsskolan utanför Stockholm har arbetat målinriktat och lyckats vända 
trenden med ökade könsskillnader i måluppfyllelse. Skolan gjorde anpassningar 
som riktade sig mot pojkarna, till exempel tydligare inramning och arbete i mindre 
grupper istället för ensamarbete. De använder sig av metoden “challenging 
learning”, eller utmanande undervisning som det kallas på svenska. Metoden 
innebär att de följer elevens utvecklingsprocess och bryter ner problem så att eleven 
får större insikt i vad hen kan och inte kan, vilket leder till ökad framtidstro. Tydlig 
återkoppling, formativ bedömning, kamratåterkoppling, lärarhandledning (för att 
eleven ska hitta sina starka sidor), beröm för ansträngning, olika modeller för att 
träna tänkandet och reflekterandet är alla viktiga delar i arbetet. Det är också 
grundläggande med kognitiva utmaningar för att eleverna ska befinna sig i det 
Vygotskij (1978) kallar den proximala utvecklingszonen och som Säljö (2000) 
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beskriver som differensen mellan en elevs nuvarande kunskapsnivå och den nivå 
som är möjlig att uppnå genom lämpligt stöd. I sammanhanget är det också viktigt 
att lärarna har höga förväntningar på eleverna (Netz, 2019; Nottingham, 2013).  
 
Ett dynamiskt mindset betonas också i utmanande undervisning. Ett dynamiskt 
mindset innebär vetskapen och känslan av att man alltid kan utvecklas och lära nytt 
och att motgångar kan sporra en istället för att vara nedslående (Dweck, 2015).  
 
Goda relationer och en interaktion mellan lärare och elever samt lärarens tydliga 
ledarskap i undervisningen är avgörande för en god undervisning visar Håkansson 
(2015) i sin studie som undersöker konceptet strukturerad undervisning.  

 

Konsekvenser av pojkars lägre skolresultat 
 
Det finns en hel del forskning om skolmisslyckanden och vilka konsekvenser de kan 
få inom flera områden för de individer som är drabbade. Skolmisslyckanden 
riskerar att senare i livet leda till psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Mot 
bakgrund av detta är det en angelägenhet för utbildningsväsendet att arbeta för att 
utjämna könsskillnader i skolresultat (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2019) begår pojkar mer än dubbelt så många självmord än 
flickor i skolåldern. Bland pojkar med ofullständiga betyg när de lämnar skolan 
ökar andelen ytterligare och tredubblas jämfört med självmord bland flickor med 
ofullständiga betyg. 
 
Män med kortare utbildningsbakgrund minskar också sina chanser att väljas som 
partner jämfört med kvinnor med samma utbildningsbakgrund och därmed 
reduceras också deras chanser till att skaffa barn och familj (Leijnse, 2017). I 
gruppen män med lägst utbildning är mer än var fjärde barnlös, vilket kan ses i 
kontrast till mindre än var femte man i gruppen bland de högst utbildade. 
Tendensen är också att de lågutbildade männen förblir barnlösa. Det går se att 
högavlönade män oftare ingått äktenskap och skaffat barn (Peterson & Engwall, 
2010). Gruppen lågavlönade män har också erfarit den största negativa 
förändringen på arbetsmarknaden de senaste 20 åren. Anledningen till detta är att 
gruppen högutbildade har ökat i snabbare takt än de jobb som kräver hög 
utbildning och följden blir att fler högutbildade söker och får jobb med lägre lön, 
vilket i sin tur reducerar möjligheten till arbete för gruppen lågutbildade (Leijnse, 
2017).  
 
I dagsläget går det se att de flesta av pojkarna, skolan till trots, ser ut att klara sig 
bättre, både kunskapsmässigt och ekonomiskt, än många av de duktiga flickorna 
när de väl kommer ut på arbetsmarknaden, men det viktigt att ta hänsyn till är att 
vi inte vet hur konsekvenserna av svaga skolresultat blir i framtiden (Sjögren, 2017).  
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Teoretiskt ramverk 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det behövs en teoretisk referensram för att 
tolka och skapa en förståelse för empirin. Här förklaras de teoretiska perspektiv 
som kommer att användas för att analysera denna studies resultat.  
 

Sociokulturellt perspektiv 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar används övergripande det 
sociokulturella perspektivet för att tolka studiens resultat. Lev Vygotskij (1896–
1934) rysk psykolog och filosof, anses vara upphovsman till det sociokulturella 
perspektivet. Han studerade frågor om hur människan lär och under vilka 
omständigheter vi utvecklar kompetenser och färdigheter av olika slag. Han kom 
fram till att de kompetenser vi utvecklar som individer är beroende av interaktion 
med andra människor och att psykologiska processer som tänkande inte uppstår i 
individens hjärna, utan växer fram i individens aktiva och ömsesidiga interaktion 
med den givna kulturen tack vare olika hjälpmedel. Människan föds in i och 
utvecklas inom ramen för samspel med andra människor där lärande är en ständigt 
pågående process genom livet. Samspelet mellan kollektiv och individ är 
centralt.  Vygotskij menar att människans aktiviteter alltid är situerade, att de äger 
rum i kulturella kontexter (Säljö, 2000).  
 
I det sociokulturella perspektivet är en grundläggande utgångspunkt att olika 
redskap medierar (förmedlar, överför och understödjer) verkligheten för 
människor. Redskapen kan vara både fysiska (artefakter), men också intellektuella 
och språkliga redskap. Människan tolkar inte sin verklighet på ett neutralt sätt, utan 
hanterar omvärlden med hjälp av de fysiska och intellektuella/språkliga redskap 
som ingår i en viss kultur. Tänkande och föreställningsvärldar, vår uppfattning av 
omvärlden, påverkas av den kultur vi föds in i och vilka medierande redskap som 
används, vilket i sin tur inverkar på vårt sätt att uppfatta omvärlden. 
Kunskapsbildning och utveckling handlar till stor del om mediering med hjälp av 
de resurser som finns i artefakter och teknik. De mest fundamentala redskap för 
mediering är emellertid de resurser som finns i språk och kommunikation (Säljö, 
2000). 
 
Den gällande läroplanen, Lgr 11, har delvis sin grund i det sociokulturella 
perspektivet (Strandberg, 2006) och enligt Säljö (2000) påverkar det vår syn på 
undervisning. Författaren menar att all utveckling sker på två plan, ett yttre plan 
(kommunikation) och ett inre plan (tänkande) vilket leder till att kognitiva 
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funktioner, till exempel minne och uppmärksamhet, först skapas mellan människor 
och sedan inom varje person. För att uppnå självständig kunskap är det viktigt att 
först få öva tillsammans med andra. Undervisning blir således centralt för en 
människas utveckling, dels för att skaffa sig kunskaper av olika slag, dels för att 
lärandet blir en betydelsefull del i formandet av en individs identitet och självbild 
(Säljö, 2000) 
 
I Vygotskijs teori om lärande är den proximala utvecklingszonen betydelsefull. Den 
proximala utvecklingszonen innebär som sagt differensen mellan en elevs 
nuvarande kunskapsnivå och den nivå som är möjlig att uppnå genom lämpligt 
stöd. Eleven bör ges möjlighet att arbeta med sådant de ännu inte behärskar, men 
att detta bör ske tillsammans med tillsammans med någon som innehar mer 
kunskap (Säljö, 2000). 
 

Genusteori 
 
Eftersom studien bygger på ett genusperspektiv har vi valt Hardings teori om genus 
som teori. Harding (1986) menar att genus ständigt är närvarande och påverkar hur 
vi tänker och handlar. Hon anser att det i hela vårt samhälle och kultur finns en 
motsättning mellan det kvinnliga och det manliga och att det manliga är 
överordnat. Harding ser genus som något konstruerat som ständigt är närvarande 
i samhället och i individens liv och som påverkar hur vi tänker och handlar. 
Hardings genusteori innebär att genus är uppbyggt av tre olika delar: symboliskt, 
strukturellt och individuellt genus. Symboliskt genus är exempelvis att ett av könen 
tillskrivs vissa egenskaper som inte har någon grund i det biologiska könet. 
Strukturellt genus kan vara att pojkar får mer tid och uppmärksamhet av lärarna 
än vad flickor får i klassrummet. Individuellt genus är en blandning av de två andra 
och avser individens könsidentitet. De tre processerna samverkar, men det är 
möjligt att en nivå kan förändras utan att de andra påverkas.  
 

Specialpedagogiska perspektiv 
  
Nilholm (2012) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik, det 
kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet.   
 
Det första perspektivet är det traditionella, kompensatoriska perspektivet som 
länge dominerat inom specialpedagogiken och som har sin bakgrund i psykologi 
och medicin. Det centrala inom detta perspektiv är att individen själv ses som 
bärare av problem, vilket i sin tur förklaras utifrån vilka olika förutsättningar och 
brister som eleven har. Här talar man om en elev med svårigheter och det är 
specialpedagogikens uppdrag att kompensera individens brister (Nilholm, 2012).  
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Det andra perspektivet, det kritiska perspektivet, kan ses som en reaktion på det 
traditionella, kompensatoriska perspektivet och är mer ideologiskt grundat. Det 
centrala inom detta perspektiv är att fokus riktas mot omgivningen och lärmiljön, 
istället för mot individen. Följden av detta blir att skolan måste anpassa sin 
undervisning och sina olika lärmiljöer för att kunna möta elevers olika behov. Här 
talar man i motsats till det kompensatoriska perspektivet om en elev i svårigheter 
(Nilholm, 2007).  
 
Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet och med dilemman avses här 
motsättningar där ingen given lösning finns eftersom en och samma lösning kan 
ha både för- och nackdelar. Dilemmat uppstår när skolan å ena sidan ska erbjuda 
gemensamma kunskaper och upplevelser till alla elever, men å andra sidan på 
samma gång, ta hänsyn till elevers olikheter och olika behov (Nilholm, 2012).  
 
 

Metod   
 
Nedan redovisas val av metod och urval samt en beskrivning av hur intervjuerna 
genomfördes. Därefter förklaras hur empirin bearbetades och vilka 
forskningsetiska krav denna studie tagit hänsyn till.  
 

Datainsamling 
 
Syftet med en kvalitativ studie är att tolka och försöka förstå människors 
kunskaper, erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2018). Metoden som 
användes för att besvara studiens syfte är semistrukturerad intervju. I denna 
intervjuform försöker forskaren förstå världen från informantens perspektiv genom 
att tolka innebörden av de svar som ges. Den kan liknas vid ett vardagligt samtal, 
men det finns både ett syfte med samtalet och en tanke med frågorna, de är varken 
helt styrda eller helt öppna som vid ett vanligt vardagssamtal (Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 
Semistrukturerade intervjuer utgår från ett visst ämne och innan intervjun 
utarbetas en intervjuguide med frågor. Forskaren kan ställa frågorna i valfri 
ordning och är också fri att ställa följdfrågor till informanten (Bryman, 2018). 
Forskaren har således ett antal förberedda frågor och ställer samma frågor till alla 
informanter, vilket på så sätt gör det enklare att kontrollera samtalens riktning. 
Följden av detta blir att arbetet med att analysera och jämföra informanternas svar 
underlättas (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Flexibilitet är ett ledord för att 
eventuellt synliggöra uppfattningar som inte efterfrågas, men som ändå kan vara 
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viktiga när svaren tolkas (Bryman, 2018). Under intervjuerna eftersträvade vi att 
låta tystnaden tala eftersom den ger tid för reflektion och eftertanke (Dalen, 2015).  
 
En intervjuguide med ett antal frågor utifrån olika teman användes, men även 
frågor utanför intervjuguiden användes för att fördjupa förståelsen och klargöra 
eventuella missförstånd. Vi valde att var för sig genomföra vad Dalen (2015) 
benämner en provintervju för att tillvarata möjligheten att upptäcka oklarheter i 
frågornas utformning, prova att ljudinspelningen fungerade och undersöka vår 
förmåga att genomföra en intervju.  
 
Efter provintervjuerna valde vi att behålla vår intervjuguide eftersom vi var nöjda 
med hur frågorna fungerade, men provintervjuerna gav oss samtidigt en bra 
möjlighet att träna på att ställa frågor. Vi valde att använda resultaten av 
provintervjuerna i vår studie eftersom Trost (2010) menar att det är fullt 
acceptabelt att nyttja all tillgänglig data.  
 
För att i möjligaste mån säkerställa att Vetenskapsrådets (2017) fyra allmänna 
huvudkrav efterföljdes, informerades informanterna om detta, först via skriftlig 
information, sedan också på plats innan de enskilda intervjuerna tog sin början. 
Om det under intervjun framkom personlig information, som kunde anses vara ett 
etiskt dilemma, utelämnades detta i analysen.  
 
På grund av det geografiska avståndet mellan forskarna genomfördes intervjuerna 
enskilt i respektive kommun.  
 

Procedur 
 
Ett informationsbrev innehållande deltagarförfrågan sändes via mejl till ett 
specialpedagogiskt nätverk samt till ett forum där lärare och specialpedagoger 
ingår. I informationsbrevet (bilaga 1) presenterades forskarna, studiens syfte och 
övergripande information samt vilka forskningsetiska principer som skulle 
beaktas. Genom denna förfrågan etablerades kontakt med tre informanter. För att 
skyndsamt påbörja datainsamlingen tillfrågades fler potentiella informanter via 
personlig kontakt eller mejl och efter denna förfrågan tackade ytterligare sju 
informanter ja till deltagande i studien. Efter att kontakt etablerats med tio 
informanter (inklusive de två informanter som deltog i provintervjuerna) 
bestämdes tid och plats enskilt inför varje intervju, allt enligt informanternas 
önskemål. Några dagar innan intervjuerna genomfördes mejlades intervjuguiden 
till varje enskild informant för att ge möjlighet till förberedelse. 
 
Intervjuerna genomfördes på de olika informanternas respektive skolor i ett avskilt 
rum i syfte att minimera risken för störningsmoment. Detta för att skapa en lugn 
och trygg atmosfär, vilket kan bidra till en positiv upplevelse av intervjutillfället 
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(Bryman, 2018). Innan genomförandet av intervjuerna följde vi Kvale och 
Brinkmanns (2014) råd om information till informanterna om syftet med studien, 
samt att vi tog hänsyn till de forskningsetiska principerna: konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet samt informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Efter samtycke spelades intervjuerna in med hjälp av ett program på mobiltelefon 
och sparades under fingerade namn. Fördelar med ljudinspelningar är att den som 
intervjuar kan ha fokus på ämnet och även ickeverbala signaler (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Bryman (2018), skriver att inspelning av intervjuer underlättar 
en noggrann analys av svaren och ger möjlighet till upprepade genomlyssningar. 
Varje intervju tog cirka 20–40 minuter. 
 

Urval 
 
Informanterna bestod av fem lärare och fem specialpedagoger som är 
yrkesverksamma och som alla arbetat minst tio år, de flesta längre. De tio 
informanterna arbetar i två olika kommuner inom grundskolans olika stadier. 
Storleken på kommunerna skiljer sig åt, den ena kommunen är en medelstor 
kommun (kommun A), medan den andra är en glesbygdskommun (kommun B).  
 
Urvalet till studien kan ses som ett målstyrt urval. Den urvalsmetoden innebär att 
forskaren väljer informanter som är av betydelse för de forskningsfrågor som 
utformats. Problemet med denna typ av urval är att resultaten inte går generalisera, 
men forskaren kan ändå få en bild av hur dessa intervjupersoner, utifrån egna 
erfarenheter, förhåller sig till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018).  
 
Tabell 2. Presentation av informanterna. 

Yrke Kön År i yrket Skola  Kommun  Stadium 

Spec. ped 1 Kvinna 18 år Villaskolan B Låg och mellan 

Spec. ped 2 Kvinna 19 år Byskolan B Låg, mellan och 
Hög 

Spec. ped 3 Kvinna 20 år Centrumskolan A Hög 

Spec. ped 4 Kvinna 30 år Ortskolan A Hög 

Spec. ped 5 Kvinna 15 år Ortskolan A Mellan och hög 

Lärare A Man 22 år Byskolan B Mellan 

Lärare B Kvinna 11 år Byskolan B Låg 

Lärare C Kvinna 28 år Villaskolan A Mellan 

Lärare D Kvinna 21 år Ortskolan A Låg 
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Lärare E Kvinna 19 år Stadsskolan A Mellan 

 

Databearbetning och analys 
 
Efter genomförda intervjuer påbörjades arbetet relativt snart med att transkribera 
intervjuerna vi själva genomfört eftersom Dalen (2015) menar att materialet finns 
färskt i minnet, vilket underlättar analysen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
när fler än en forskare ska transkribera intervjuer är det angeläget att det finns en 
överenskommelse hur denna process ska genomföras för att underlätta tolkning 
och analys. Bryman (2018) skriver att det är en oerhört tidskrävande process att 
transkribera materialet ordagrant. Vi valde att utelämna vissa utsagor som inte alls 
var relevanta för studien, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är fullt 
godtagbart.  
 
Efter transkriberingen färgkodades och kategoriserades materialet i olika teman 
utifrån studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2015). Författaren påpekar att 
det är viktigt att inte låsa fast sig vid olika bestämda kategorier och teman, utan att 
hela undersökningsprocessen bör genomsyras av öppenhet inför att upptäcka nya 
viktiga områden i materialet. Därefter fortsatte arbetet med att observera nyckelord 
som svarade mot studiens syfte och frågeställningar, vilket Bryman (2018) 
benämner kodning. Slutligen påbörjades processen med att försöka finna likheter 
och olikheter samt att jämföra informanternas svar för att försöka få förståelse för 
deras uppfattningar och därmed få insikt kring studiens resultat (Bryman, 2018). 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Inom all forskning, oavsett nivå, är det viktigt att följa de regler och principer som 
finns (Trost, 2010). Denna studie följde Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 
principer där de viktigaste kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet 
uppfylldes via skriftlig information till informanterna där de informerades om 
studiens syfte, frivillighet att delta samt att deltagaren närsomhelst kunde avbryta 
sin medverkan. Vid genomförandet av intervjuerna betonades tystnadsplikten och 
att uppgifter om informanterna behandlades med största möjliga konfidentialitet. 
Informanterna informerades också om att de uppgifter som samlades in enbart 
skulle användas för forskningsändamålet och därmed uppfylldes både 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
 
Vid kvalitativa intervjuer bör reflektion kring etiska frågor ständigt tas i beaktande 
och den personliga integriteten måste hela tiden respekteras (Dalen, 2015). 
Forskaren måste också ta hänsyn till den asymmetriska maktrelation som råder 
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mellan den som intervjuar och informanten där forskaren är den mäktigare och den 
som styr intervjusituationen. Forskaren leder intervjun, och det faller på dennes 
ansvar att minimera påverkan av informantens svar som lämnas utifrån 
informantens upplevda verklighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Studiens trovärdighet  
 
Syftet med en kvalitativ studie är att tolka och förstå människors uppfattningar, 
erfarenheter och kunskaper, vilket gör begrepp som validitet och reliabilitet mindre 
användbara (Bryman, 2018). Ett alternativ är att använda begreppet trovärdighet. 
I syfte att öka en studies trovärdighet bör forskaren öppet redovisa hela 
forskningsprocessen för läsaren så att denne själv ska kunna uppskatta 
trovärdigheten (Trost, 2010). Vi har således eftersträvat transparens i 
genomförandet av studien, såväl som att beakta de etiska kraven samt att vara väl 
inlästa på ämnet.   
 
Vid en upprepad undersökning skulle resultatet kunna bli annorlunda utan att leda 
till låg trovärdighet (Patton, 2002). Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
förstås genom att människors erfarenheter och kunskaper varierar över tid (Säljö, 
2000). Vid en kvalitativ studie samspelar många olika faktorer, till exempel 
skolkultur, styrdokument, geografiskt område och politisk styrning. 
 
 

Resultat 
 
I resultatdelen presenteras studiens centrala resultat utifrån de tre 
forskningsfrågorna. Specialpedagogernas respektive lärarnas svar redovisas var för 
sig under de olika underrubrikerna. 

 

Vilka orsaker ligger bakom könsskillnader i måluppfyllelse? 
  
De fem specialpedagogerna presenterar var och en några olika orsaker till att det 
finns könsskillnader i måluppfyllelse i skolan idag. Generellt går det säga att de ser 
faktorer hos både individen och i omgivningens bemötande. Alla utom en svarar att 
det finns biologiska skillnader mellan pojkar och flickor och nämner mognad som 
en viktig orsak. De menar att flickornas tidigare mognad är gynnsam i skolan. Det 
tar sig bland annat i uttryck genom att pojkar har svårare att sitta stilla och 
koncentrera sig och på så sätt har svårare att tillgodogöra sig undervisningen.  
 
Attityder till skolan är en annan orsak som framkommer. Specialpedagogerna 
upplever att det är fler pojkar än flickor som har en negativ attityd till skolan. I vissa 
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klasser finns en kultur där framförallt pojkar ger uttryck för att det är inte är socialt 
accepterat att visa sig intresserad av eller lägga ned tid på skolarbete. Här nämner 
en av specialpedagogerna också att den socioekonomiska miljön och föräldrarnas 
utbildningsnivå kan påverka. Om pojkarna har högutbildade föräldrar kan det 
påverka attityden till studier på ett positivt sätt. Om pojkarna har lågutbildade 
föräldrar kan de uppleva studier/skolan som mindre viktig och upplever arbetslivet 
som mer lockande.  
 
En specialpedagog anger läsning som en orsak till skillnader i måluppfyllelse 
mellan pojkar och flickor. Förklaringen är att flickor har ett större läsintresse och 
lägger mer tid på läsning jämfört med pojkar och att det ger dem en stor fördel i 
skolan. Hon nämner också forskning som visar på skillnader i språkmognad.  
 
Två av specialpedagogerna känner sig väl insatta i ämnet, två känner sig inte väl 
insatta i ämnet och en svarar att hon känner sig relativt väl insatt. 
 
När det gäller frågan om vi har olika förväntningar på pojkar och flickor svarar alla 
specialpedagoger initialt nej och menar att de bemöter eleverna som enskilda 
individer oavsett kön. Samtidigt framkommer en bild av att de faktiskt till viss del 
har olika förväntningar beroende på kön. Bland svaren framkommer att pojkar 
förväntas vara mer stökiga och ha ett större rörelsebehov och att man som lärare 
reagerar mer om flickor uppvisar ett utagerande beteende. Flickor upplevs vara 
lugnare, mer motiverade och ha bättre självkontroll och uthållighet. De upplevs 
också hantera individuellt arbete bättre än pojkar som hellre arbetar i grupp. Här 
framkommer mognad ytterligare en gång som orsak, flickor är mer mogna än 
pojkar och vi har högre förväntningar på att flickor ska följa skolans regler och 
uppföra sig på ett socialt accepterat sätt.   
 
I slutet av sina respektive intervjuer ger två av specialpedagogerna uttryck för att 
de inte förstår varför denna diskussion har uppkommit. De menar att detta inte är 
ett samhällsproblem, utan att diskussionen är överdriven med tanke på att män 
idag får bättre och mer välbetalda arbeten än kvinnor trots att flickor är mer 
studiemotiverade och får bättre resultat och betyg i skolan. En annan av 
specialpedagogerna menar däremot att lärare inom skolan ofta inte är medvetna 
om vad de förmedlar till barnen. Hennes åsikt är att om vi inte arbetar med 
jämställdhet, utan bara tänker jämlikhet mellan individer, kommer 
måluppfyllelsen inte att förändras jämfört med hur den ser ut i dagsläget.  
 
De fem intervjuade lärarna har i några fall liknande uppfattningar om orsaken 
bakom könsskillnader i måluppfyllelse och i andra fall skiljer de sig åt. Alla utom en 
anger biologiska skillnader som orsak. Enligt informanternas svar handlar det om 
att pojkar mognar senare än flickor, vilket lärarna menar kan påverka både 
elevernas läsinlärning och sociala färdigheter, som i sin tur kan påverka deras 
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inlärning inom olika områden. Två av lärarna nämner att flickor och pojkar har 
olika egenskaper, exempelvis är flickor mer plikttrogna och anpassningsbara, 
medan pojkar stökar mer och har långsammare inlärning. Tre av lärarna nämner 
att hemmet påverkar, både hur barnen uppfostras och vilka förväntningar 
vårdnadshavarna har på sina barn i skolsituationen. En av lärarna nämner lärarnas 
förväntningar på eleverna som en tänkbar orsak till skillnader i måluppfyllelse 
medan två andra lärare anger att kulturen, utan att precisera vilken kultur de tänker 
på, kan påverka.  
 
En av lärarna känner sig väl insatt i ämnet, en känner sig inte insatt och 
övriga känner sig något insatta.  
  
Två av lärarna anser att de i skolan har olika förväntningar på pojkar och flickor 
medan två var lite tveksamma till att de har olika förväntningar, men sa samtidigt 
att pojkar ”stökar mer” och är mindre studiemotiverade. En av lärarna anser att han 
inte har olika förväntningar på eleverna utifrån kön, utan menar att förväntningar 
är något som växer fram allt eftersom han lär känna individerna.  
 
En av lärarna anser att “detta med pojkar och flickor” är överdrivet. Hon frågar sig 
varför vi fokuserar på kön, istället för att se de olika individernas förutsättningar 
och arbeta för att möta deras olika behov på individnivå. Som exempel nämner hon 
att Skolverket skriver “pojkar och flickor” och menar att de borde istället skriva “alla 
elever” för att inte föra vidare den kultur vi vill komma bort ifrån.  

 

Hur beskrivs arbetet med att minska könsskillnader i måluppfyllelse? 
  
Här svarar tre av fem specialpedagoger att det inte är en arbetsuppgift de 
prioriterar, utan att de försöker individualisera undervisningen oavsett kön. När de 
pratar vidare nämner en specialpedagog det formativa lärandet som en 
framgångsrik väg där det handlar om att höja måluppfyllelsen och synliggöra alla 
elevers lärande. Hon lyfter fram vikten av att få var och en att fundera på vad hen 
behöver lära, vilket syfte och mål lektionen har.  
  
En av specialpedagogerna menar att det är viktigt att medvetandegöra lärare och 
elever om vilka normer som råder på skolan och i samhället, samt vilka 
förväntningar som kan finnas utifrån normerna. Hon betonar också värdet av att 
rektor är insatt i detta arbete och i syfte att upprätthålla långsiktighet bör ämnet 
finnas som ett återkommande område i skolans utvecklingsarbete.  
  
Tre av lärarna menar att deras arbete är utifrån elevernas enskilda behov och inte 
har med kön att göra, medan en av dem ändå påtalar vikten av medvetenhet kring 
vilka grupper och arbetsmetoder som passar olika elever. Den läraren nämner 
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särskilt kooperativt lärande som en metod som gynnar alla, men hon säger 
samtidigt att hon tror att metoden är bra för att utjämna könsskillnader i 
måluppfyllelse. Anledningen är att man jobbar tillsammans antingen i par eller 
grupper, vilket tycks “ge pojkarna en knuff i rätt riktning”.    
 
Hon nämner också arbetet med olika lässtrategier som en framgångsrik väg för att 
höja pojkars skolresultat. Eftersom pojkar som grupp har sämre resultat i 
läsförståelse, är det viktigt att lära dem olika lässtrategier för att förbättra deras 
förmåga att ta sig an och förstå olika texters innehåll. Två andra lärare menar också 
att tidigt arbete med läsning och språkstimulerande arbete kan vara en lösning för 
att ge pojkarna samma förutsättningar att ta till sig undervisningen som flickorna 
har i dagsläget.  
 
En av lärarna menar att det inte går göra något åt könsskillnader i måluppfyllelse 
eftersom detta är biologiskt och därmed inte möjligt att påverka.  

 

Hur uppmärksammas ämnesområdet på skolorna? 
  
Ingen av de intervjuade specialpedagogerna anger att de har vetskap om att arbetet 
med könsskillnader i måluppfyllelse finns med som ett prioriterat område i deras 
skolas systematiska kvalitetsarbete. Inte heller finns detta tydligt uttalat i någon 
elevhälsoplan eller annat dokument som styr elevhälsans arbete. När 
specialpedagogerna besvarar frågan om ämnesområdet uppmärksammas på något 
sätt i deras arbete eller om de fått någon fortbildning inom området, svarar tre av 
dem att detta lyfts och diskuteras i olika hög grad på deras respektive skolor, medan 
två säger att det inte uppmärksammas överhuvudtaget. Ingen av 
specialpedagogerna har fått någon fortbildning inom området under det senaste 
året. Två av specialpedagogerna ställer sig positiva till fortbildningsinsatser där 
föreläsning för hela personalen nämns som ett önskemål. Tre av dem anser att det 
finns annat som är viktigare att arbeta med i nuläget.  
  
En av lärarna säger att de inte alls pratar om ämnet och en annan lärare säger att 
skolan deltog på en föreläsning som behandlade ämnet för något år sedan. Två av 
lärarna säger att diskussionen brukar dyka upp i samband med rättning av 
nationella prov eftersom man ser en skillnad i resultat för pojkar och flickor. En av 
de lärarna säger att den diskussionen brukar sluta med att man hänvisar till 
könsskillnader. En lärare säger att det är en fråga som rektor alltid lyfter till 
diskussion när läsåret ska utvärderas. Två av lärarna önskar fortbildning inom detta 
område. 
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Resultatdiskussion 
 
I denna del kopplas resultatet till det sociokulturella perspektivet samt till genus- 
och specialpedagogiska teorier. Därefter diskuteras studiens resultat med 
utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor, liksom att de relateras till tidigare 
forskning och teorier. 
 

Analys 
 
I det sociokulturella perspektivet ses lärande som något som sker i social 
interaktion. Tänkande och lärande uppstår inte i individens hjärna utan växer fram 
i interaktion med den givna kulturen (Säljö, 2000). Enligt Strandberg (2006) har 
skolans läroplan influerats av det sociokulturella perspektivet och denna studie 
måste också förstås utifrån det sammanhang den befinner sig i. De styrdokument 
vi har formar till en del den kultur vi befinner oss i på dagarna och kulturen formar 
både oss som individer och som grupp (Säljö, 2000). Redan i vårt arbetes syfte och 
frågeställningar går det läsa in ett sociokulturellt perspektiv och det är med de 
“glasögonen” informanternas svar tolkas. Eftersom studien behandlar pojkar i 
jämförelse med flickor används också Hardings (1986) teori om genus. Nilholm 
(2007) menar att inom specialpedagogik har det kompensatoriska perspektivet 
under lång tid varit dominerande och det kan därför vara motiverat att också ha 
detta i åtanke när informanternas svar tolkas.  
  
Informanterna i studien resonerar om att attityder till skolan, kulturen som uppstår 
i klassen och hemmiljön kan påverka elevernas lärande, vilket stämmer väl ur det 
sociokulturella perspektivet. Däremot går det se biologiska skillnader som elevers 
olika mognad som mindre relevanta i sammanhanget. Om lärande ses som något 
som sker i social interaktion mellan lärare och elever blir det problematiskt då 
flertalet av våra informanter vill hitta svaren till pojkarnas lägre måluppfyllelse hos 
eleverna själva, ett tydligt kompensatoriskt perspektiv, utan att ta hänsyn till att de 
själva i sin yrkesroll till viss del påverkar elevernas attityd och beteende.  
 
Fortbildning inom området är en viktig del för att förändra lärarnas perspektiv. 
Rektor och specialpedagog skulle kunna planera fortbildningsinsatser för att öka 
kunskapen kring det sociokulturella perspektivet och därigenom medvetandegöra 
lärarna om deras viktiga roll i arbetet med att minska könsskillnader i 
måluppfyllelse. Det vore också önskvärt med en tydligare koppling till det kritiska 
perspektivet för att se betydelsen av det sociala sammanhanget i klassrummet och 
interaktionen mellan lärare och elev. Det är viktigt för lärare i skolan att ha kunskap 
om hur deras förväntningar på eleverna påverkar elevers attityd och förutsättningar 
för lärande.  
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Fortbildning kring genus är en annan angelägen fråga för skolan. Arbetet med 
jämställdhet skrivs tydligt fram i skolans styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 
2016a) och därför behöver lärare veta skillnad mellan kön och genus. Att känna till 
de tre olika nivåerna: symboliskt, strukturellt och individuellt genus (Harding, 
1986), ger lärare förutsättningar att identifiera olika problem som kan uppkomma 
till följd av genus.  
  
Alexandersson och Swärd (2015) påpekar att det sociokulturella perspektivet 
förutsätter en balans mellan krav och förmåga för att eleven ska befinna sig i den, 
enligt Vygotskij (1978), proximala utvecklingszonen. Att uppnå och upprätthålla 
denna balans är lärarnas ansvar och det sker till stor del med hjälp av en nära 
relation och tydlig kommunikation mellan lärare och elev, vilket enligt Säljö 
(2000), är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Även i det kritiska 
perspektivet är relationen mellan lärare och elev tydligt i fokus (Nilholm, 2007).  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet går det se skillnader mellan olika skolors 
kultur. De flesta informanterna i denna studie arbetar på olika skolor vilket gör det 
svårt att avgöra om skolkulturen skiljer sig åt mellan de olika skolorna som ingår i 
vår studie. Eftersom vi sett att våra informanters svar skiljer sig åt, skulle en 
förklaring kunna vara att det beror på olika skolkulturer, men på grund av ett 
begränsat empiriskt underlag blir det i så fall endast spekulationer.  
  
För att ändra en kultur behöver en förändring ske i flera led på skolan, från rektorer 
och lärare till elever. Det krävs ett långsiktigt arbete där kommunikation bidrar till 
att människor förbinds med varandra genom sitt tänkande för att en kultur ska 
kunna förändras. Därav vår forskningsfråga om hur skolans interna dokument som 
elevhälsoplan och det systematiska kvalitetsarbetet samt fortbildning behandlar 
området. I skenet av det sociokulturella perspektivet och genusperspektivet anser 
vi att detta har betydelse. 
 

Vilka orsaker ligger bakom könsskillnader i måluppfyllelse? 
 
Av de intervjuade specialpedagogerna svarar bara tre av fem att de känner sig 
relativt väl insatta i problematiken runt att det finns en könsskillnad i 
måluppfyllelse medan motsvarande siffra för lärarna är en av fem. Eftersom 
skolans styrdokument (Skolverket, 2016a; SFS 2010:800) är tydliga med att 
skolorna aktivt ska jobba med jämställdhet samt att alla elever ska få samma 
förutsättningar oavsett kön, skulle det vara önskvärt att både specialpedagoger och 
lärare har kunskap inom detta område. Specialpedagogerna i första hand för att 
kunna kartlägga hur det ser ut på deras skola samt för att kunna handleda lärare i 
dessa frågor. För lärarna är det viktigt eftersom de möter eleverna i grupp dagligen, 
samt planerar och genomför den undervisning eleverna möter.  
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Informanterna i denna studie anger olika orsaker som förklaring till den   
könsskillnad i måluppfyllelse som finns. Alla informanter, utom en specialpedagog 
och en lärare, nämner biologiska skillnader som till exempel mognad som en orsak, 
vilket även forskning kommit fram till (Åhslund, 2019; Ingvar, 2010). Här 
framträder ett synsätt på eleverna grundat i det kompensatoriska perspektivet, där 
eleven själv står som ansvarig för sina brister och problem utifrån sitt genetiska arv.  
 
Även om pojkars och flickors kognitiva förmågor inte skiljer sig åt, så påverkar 
elevernas mognad deras förmåga till att arbeta självständigt och kunna koncentrera 
sig på sina uppgifter (Ingvar, 2010). Att känna till detta är viktigt för att sedan 
kunna anpassa undervisning och miljö i klassrummet. Detta samspelar väl med det 
kritiska-, och även dilemmaperspektivet, där det är miljön och inte eleven, som ska 
förändras. Det är dock viktigt att känna till vad som har med biologi att göra och 
vad som är antaganden utifrån befintlig genusnorm på den symboliska nivån, enligt 
Harding (1986). Det förekommer ofta att personer inte skiljer på kön och genus och 
där krävs ökad kunskap hos lärarna.  
 
En av specialpedagogerna samt två lärare tar upp läsning som en orsak till 
könsskillnad i måluppfyllelse. Specialpedagogen nämner exempel på forskning som 
kommit fram till att pojkars språkmognad kommer lite senare än flickors och 
även att flickor ofta läser mer hemma än pojkar gör. Detta har Ingvar (2010) också 
redogjort för.  
 
En av lärarna berör lärarnas förväntningar på eleverna som en tänkbar orsak till 
könsskillnader i måluppfyllelse medan två andra lärare anger att kulturen i hemmet 
kan påverka elevernas måluppfyllelse. Detta relaterar väl med det kompensatoriska 
synsättet där elevens bakgrund anses orsaka eventuella skolsvårigheter. Skolverket 
(2009) har påvisat att socioekonomiska faktorer i hemmet samt föräldrarnas 
utbildningsnivå påverkar elevernas måluppfyllelse vilket även bekräftas av Sjögren 
(2017).  
 
Några av specialpedagogerna uppger elevernas attityd till skolarbete som en 
tänkbar orsak och de upplever att fler pojkar än flickor har en mer negativ attityd, 
vilket också bland annat Zimmerman (2018) bekräftar. Ivaniushina och Alexandrov 
(2018) har i sin studie påvisat att grupptillhörigheten kan vara viktigare än 
studieresultat för ungdomar, vilket stämmer överens med det sociokulturella 
perspektivet (Alexandersson & Swärd, 2015). Eftersom vi i vår studie intervjuade 
lärare från olika skolor, går det inte påvisa ifall det finns en kultur av negativ attityd 
till studier som specialpedagogerna har identifierat på de specifika skolorna, men 
eftersom det inte är alltför ovanligt så är det heller inte osannolikt (Ekström, 2019; 
SOU, 2010:99; Zimmerman, 2018).   
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Två av lärarna nämner att flickor och pojkar har olika egenskaper som till exempel 
att flickor är mer plikttrogna och anpassningsbara medan pojkar stökar mer och 
har långsammare inlärning. Denna uppfattning stämmer väl överens med 
uppfattningen om att kvinnligt och manligt betraktas som motsatser (Harding, 
1986). Eidevald (2009) har visat att dessa skillnader ofta förekommer i skolan, men 
att orsaken då är att de vuxna har sådana förväntningar på barnen som sedan lever 
upp till dem. Det sambandet nämner ingen av informanterna som resonerar kring 
könsskillnader i beteende, vilket gör att de riskerar att se svårigheterna som ett 
problem hos individen, istället för något som de som lärare kan förändra. Här ges 
återigen uttryck för det kompensatoriska perspektivet när det gäller 
informanternas syn på sina elever. Det är alltså eleven själv och dennes bakgrund 
som orsakar brister och problemskapande beteende i skolan.   
  
Det visar sig att fyra specialpedagoger och en lärare säger att de inte har olika 
förväntningar på eleverna utifrån kön, men trots det nämner de flera områden där 
de anser könen vara olika. Dolk (2011) sammanfattar vanliga antaganden om pojkar 
och flickor, vilka stämmer bra överens med vissa uppfattningar som framkommer 
hos specialpedagogerna och lärarna i denna studie. Om specialpedagogerna och 
lärarna inte är medvetna om sina egna förväntningar på de elever de möter, kan det 
finnas en risk att de omedvetet reproducerar könsstereotyper vilket även Dolk 
(2011) tar upp. Flera författare belyser att lärare uppvisar olika förväntningar på 
sina elever utifrån kön, vilket bland annat framgår av en större diskrepans i betyg 
jämfört med nationella prov när vi tittar på könsskillnader (Klapp Lekholm, 2008; 
Rubie-Davies et al, 2010; Zimmermann, 2018). Eftersom lärares förväntningar på 
elever har stor betydelse för elevernas resultat (Hattie, 2009) blir det problematiskt 
om lärarna har lägre förväntningar på pojkar än på flickor och om de dessutom inte 
är medvetna om det själva.  
  
Två av specialpedagogerna ifrågasätter det fokus dessa frågor har fått med tanke på 
att det i slutändan ofta är männen som får de mer välbetalda arbetena. Harding 
(1986) menar att det manliga är överordnat det kvinnliga och att det finns 
strukturella mönster kopplade till genus. Även Sjögren (2017) tar upp att män idag 
får bättre jobb, men menar samtidigt att vi inte vet hur konsekvenserna av detta 
blir i framtiden. Dessutom finns det andra faktorer som kan vara lätta att förbise, 
men som är till nackdel för personer med skolmisslyckanden: ökad risk för 
självmord, sämre hälsa, möjlighet att få familj för att nämna några 
(Folkhälsomyndigheten, 2019; Leijnse, 2017; Peterson & Engwall, 2010; SKL, 2019; 
Vinnerljung et al, 2010).  
 
Detta, tillsammans med att dessa frågor faktiskt ingår i vårt uppdrag och inte får 
styras av privata värderingar (SKL, 2019), gör att inställningen som dessa lärare 
uttrycker är problematisk och riskerar att försena nödvändiga förändringar om det 
skulle vara fler inom lärarkåren som resonerar likadant. En av lärarna uttrycker sig 
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också negativt kring fokuset på pojkar och flickor, men snarare med 
utgångspunkten att även Skolverket och personal i skolan bidrar till att reproducera 
skillnader mellan könen, då vi i text och tanke särskiljer pojkar och flickor. Detta 
resonerar även Dolk (2011) kring när hon funderar om könspolariseringen bidrar 
till att skapa könsskillnader och menar att det finns en risk för det. Hon betonar 
betydelsen av att vara nyanserad och intersektionell i dessa frågor.  
  
En av specialpedagogerna tycker att jämställdhetsarbetet borde prioriteras i skolan 
om målsättningen är att jämna ut måluppfyllelsen mellan pojkar och flickor. När vi 
ser på forskning som visar att flickors högre måluppfyllelse inte är en ny företeelse 
och att det förekommer i alla skolformer (Leijnse, 2017; Sjögren, 2017; SKL, 2019; 
Skolvärlden, 2017; Zimmerman, 2018) går det tänka att specialpedagogen har rätt 
i det hon säger. Hittills har arbetet med att förändra könsskillnader i måluppfyllelse 
inte varit framgångsrikt, vilket torde betyda att det behövs ett annat 
tillvägagångssätt och då är arbetet med att förändra normer är ett sätt (SKL, 2019). 
  

Hur beskrivs arbetet med att minska könsskillnader i måluppfyllelse? 
  
I flertalet intervjuer framkommer funderingar om det verkligen är gynnsamt att 
tänka kring och jämföra pojkars och flickors måluppfyllelse med varandra som 
grupp. Istället förs argument fram om att skolan bör se den enskilde lågpresterande 
eleven, oavsett kön, och anpassa undervisningen utifrån dennes förutsättningar. 
Det är givetvis viktigt att se den enskilde individen i arbetet i skolan, samtidigt finns 
en risk att vi hamnar i könsblindhet, att vi inte ser de strukturer och förväntningar 
som beroende av kön styr vårt beteende i olika riktningar (SOU, 2009:64). Dolk 
(2011) föreslår att vi, för att bli mer nyanserade i detta arbete, bör observera både 
likheter och skillnader inom respektive könsgrupp, samt fokusera på kontexten. 
Även här går det tänka att en medvetenhet om de fallgropar som kan finnas är en 
förutsättning för att möta dessa frågor på ett professionellt sätt. För att följa 
styrdokumenten (SFS 2010:800; Skolverket, 2016a) behöver lärare ha kunskap om 
den maktordning som finns mellan könen, att genus är konstruerat och att denna 
konstruktion påverkar hur vi tänker och handlar (Harding, 1986).  
  
De flesta specialpedagogerna och lärarna har ändock förslag på hur de kan arbeta 
för att minska könsskillnader i skolresultat. En av lärarna nämner kooperativt 
lärande där hon tycker att metoderna verkar passar pojkar bra. (Kooperativt 
lärande är ett arbetssätt där strategier som betonas är samarbete mellan elever och 
att eleverna får träna på att stödja och uppmuntra varandra samt ta ansvar för sitt 
eget och andras lärande (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017). Lärarens 
uttalande om kooperativt lärande kan ses som ett exempel på det kritiska 
perspektivet, där arbetet för att höja pojkarnas måluppfyllelse är lärarnas och 
specialpedagogernas ansvar och inte pojkarnas. Det handlar om förändringar i 
undervisning och lärmiljö för att möta elevers olikheter i syfte att öka 
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måluppfyllelse. Netz (2019) beskriver en skolas arbete där de utgår från utmanande 
undervisning, vilken är en metod som på flera sätt liknar kooperativt lärande. Den 
skolan har målinriktat arbetat för att öka pojkars måluppfyllelse och har lyckats bra 
i sin strävan.  
 
Flera av informanterna nämner att ett tidigt och explicit arbete med läsning och 
läsförståelsestrategier skulle gynna pojkar, vilket även forskning kommit fram till. 
Det finns biologiska skillnader i språkmognad samt att flickor ofta läser mer hemma 
än pojkar (Lundin, 2014).  
 
Eftersom många pojkar enligt forskning (Zimmerman, 2018) och även enligt flera 
av våra informanter, har en mer negativ attityd till studier jämfört med flickor, så 
går det fundera kring vikten av att arbeta med normer och attityder till studier, 
vilket ingen av våra informanter gör. Personal på skolan behöver kartlägga den 
norm som finns på skolan och målmedvetet skapa ett bra socialt klimat (SKL, 
2019). Ett gott samspel mellan lärare och elev samt ett tydligt målinriktat arbete 
med att lyfta fram vikten av studier är framgångsfaktorer. (Håkansson, 2015; 
Zimmerman, 2018). 
 
För att vara framgångsrik i arbetet med att minska könsskillnader i måluppfyllelse 
lyfter en specialpedagog vikten av att rektor finns med i arbetet och att det bör ingå 
i en långsiktig plan. SOU (2010:99) understryker detsamma och menar att arbetet 
ska integreras i verksamheten och att ledarskapet måste bygga långsiktiga 
strukturer för att nå framgång. 
  

Hur uppmärksammas ämnesområdet på skolorna? 
 
När vi tittar på vår omvärld utifrån ett sociokulturellt perspektiv påverkas vårt 
tänkande och vår föreställningsvärld av kulturen och de medierande redskap som 
används (Säljö, 2000). Om vi vill förändra könsskillnader i måluppfyllelse i skolan 
krävs att vi ändrar en skolkultur. För att kunna förändra en skolkultur krävs ett 
målinriktat, systematiskt arbete (Skolverket, 2015). Detta är inget som 
specialpedagogerna upplever sker på någon av de skolor där de arbetar. En av 
lärarna nämner emellertid att rektor i samband med läsårsutvärdering alltid lyfter 
frågan om könsskillnader i måluppfyllelse, vilket skulle kunna tyda på att det finns 
med som del i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Den skolans 
specialpedagog har dock ingen vetskap om detta. Dock finns en medvetenhet bland 
specialpedagogerna om att könsskillnader i måluppfyllelse existerar, eftersom tre 
av dem säger att frågan lyfts och diskuterats på deras skolor med anledning av den 
statistik som finns. Tre av lärarna säger att frågan lyfts regelbundet, men samtidigt 
berättar en av dem att man därefter nöjer sig med att hänvisa till könsskillnader, 
vilket känns problematiskt när forskning visar hur förväntningar och kultur skapar 
stereotyper (Ekström, 2019; SOU 2010:99; Zimmerman, 2018).  
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Ingen av informanterna har fått någon fortbildning inom detta område i närtid och 
flera av dem anser att det heller inte finns något utbildningsbehov eftersom andra 
områden känns viktigare för dem. Fyra av informanterna anser att det kan vara 
nyttigt med mer kunskap om könsskillnader i skolan och hur skolan kan motverka 
dem.  
  
Vi har idag en kultur där vi ser skillnader mellan könen. När en del i vårt uppdrag i 
skolan är att förändra den rådande kulturen känns det oroande att informanterna i 
denna studie visar ett relativt ljumt intresse för dessa frågor. Lärande sker i 
interaktion och lärare reproducerar sina föreställningar om genus vilket gör det 
angeläget att höja medvetenheten om genus i lärarkåren. Specialpedagogerna bör 
vara en viktig länk i det arbetet som måste bedrivas långsiktigt och systematiskt. 
Det bör finnas konkreta mål och all undervisande personal ska delta och rektor ska 
vara den som leder arbetet. Här bör specialpedagogen också tillskrivas ett större 
ansvar eftersom det ingår i dennes arbete att identifiera, analysera och undanröja 
hinder för inlärning samt att vara insatt i sambandet mellan aktuell forskning och 
dess betydelse för yrkesutövningen (Högskoleförordningen, SFS 2017:1111). 
 
 

Diskussion 
  
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där faktorer som kan ha bidragit till 
resultatet, såsom exempelvis metodvalet, diskuteras. Därefter presenteras några 
slutsatser.  
  

Metoddiskussion 
  
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor valde vi att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med lärare och specialpedagog, för att på så sätt samla 
så värdefull empiri som möjligt. När man betraktar intervjuer i skenet av det 
sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att de svar som kommer fram 
under en intervju är vad individen i den aktuella situationen, inom de ramar som 
antas gälla, finner passande och önskvärda att dela med sig av och/eller vad man i 
stunden kommer på att svara. Det som sägs bör också ses i ljuset av uppfyllande av 
ett kommunikativt kontrakt som gäller vid socialt samspel, nämligen att det hör till 
att svara när någon frågar, oavsett om man tidigare reflekterat över ämnet. Detta är 
särskilt vanligt i intervjuer på grund av den dominanta ställning som den som 
frågeställaren vanligen innehar.  
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På grund av det geografiska avståndet genomförde vi intervjuerna var för sig, vilket 
kan ses som både en nackdel och en fördel. En nackdel kan vara att en ovan 
intervjuare missar att ställa följdfrågor eller dyka djupare in i de svar som ges, vilket 
lättare kan undvikas om det är två som leder intervjun. Ytterligare en nackdel är att 
de intervjuer den andre genomfört, trots många genomläsningar, känns lite mer 
främmande. En fördel med att vi genomfört intervjuerna var för sig kan vara en 
bättre maktbalans, vi antog att informanten har lättare att uppfatta situationen som 
trygg och jämlik, om det bara är en person som genomför intervjun.   
  
Att vi båda arbetar i grundskolan och har mångårig erfarenhet och kunskap 
inom verksamheten kan ses som en fördel. En nackdel kan däremot vara att vi 
missat att ställa vissa följdfrågor eftersom vi ansett svaret som självklart. Dalen 
(2015) menar att en forskare alltid bör ta hänsyn till sin egen kunskap inom det 
område som ska studeras eftersom denne bidrar med sin egen förförståelse vid 
intervju och i bearbetning av data. Det är betydelsefullt att hela tiden förhålla sig 
kritisk till materialet, att hela tiden försöka se mönster och sammanhang, men 
också uppmärksamma detaljer i syfte att skapa en så sanningsenlig bild som möjligt 
(Patton, 2002). Vi har under hela arbetsprocessen haft tät kontakt och tillsammans 
tolkat och analyserat alla genomförda intervjuer, men det kan inte uteslutas att vår 
analys kan ha påverkats av mångårig erfarenhet inom yrket. 
 
För att ge studien bredd och en mer mångfacetterad bild valde vi att intervjua både 
lärare och specialpedagoger. För att få ytterligare förståelse hade vi kunnat 
genomföra intervjuer med rektorer och elever.  
  
Eftersom metoden med ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval går det inte 
att generalisera resultatet (Bryman, 2018), men ett underlag för vidare forskning 
kommer att finnas, likväl möjligheter att dra paralleller till tidigare forskning.   
  
 

Sammanfattande slutsatser 
 
Utifrån den begränsade empiri vår studie består av går det inte dra några 
långtgående slutsatser, men det som framkommit i våra intervjuer är att det finns 
stora skillnader mellan både skolor och lärare i kunskaper, arbetssätt och intresse 
trots att styrdokumenten är tydliga. Specialpedagoger och lärare ser olika orsaker 
bakom könsskillnader i måluppfyllelse, orsaker både hos eleven och i 
organisationen samt i sin egen undervisning.  
 
Även om det framkommer en viss medvetenhet kring könsskillnader i skolresultat 
arbetas det enligt informanterna inte systematiskt med detta område i de skolor 
som ingått i vår studie. Det är varje lärares ansvar att arbeta med dessa frågor i 
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klassrummen men både omfattning och innehåll varierar utifrån den enskilde 
lärarens kunskap och intresse. Det har inte genomförts några större 
fortbildningsinsatser på informanternas skolor under de sista åren och det varierar 
hur angeläget informanterna i studien anser att det är.  
 
Vi kan utifrån vår studie inte dra några slutsatser kring om och i så fall vilken 
elevsyn som dominerar på de olika skolorna, men mellan raderna går det ana att 
Nilholm (2007) har rätt när han säger att det kompensatoriska perspektivet har en 
stark ställning i skolorna idag och därmed förläggs ansvaret för pojkarnas lägre 
resultat hos dem själva.  
 
Eftersom gällande styrdokument är tydliga med att skolan ska arbeta med 
jämställdhet och med att ge alla likvärdiga möjligheter att nå lika långt i skolan 
behöver skolorna arbeta systematiskt med dessa frågor. En viktig del i detta arbete 
är att lärarna måste bli medvetna om faktorer bakom könsskillnader i 
måluppfyllelse, vilken del de själva har i det och hur de kan arbeta för att motverka 
dessa könsskillnader. Specialpedagogen har i sin profession ett ansvar för att 
tillsammans med rektor vara ansvarig för ett långsiktigt utvecklingsarbete inom 
detta område.  
 

Vidare forskning 
 
Genus i skolan är ett relativt väl utforskat och aktuellt område. Förslag på vidare 
forskning skulle kunna vara att upprepa vår studie i större skala genom att intervjua 
fler lärare och specialpedagoger för att undersöka om skolkulturer och normer 
påverkar könsskillnader i måluppfyllelse. Det vore också intressant att inkludera 
rektorers och elevers uppfattningar i denna fråga. 
 
Att undersöka vilken systematik framgångsrika skolor har i sitt arbete med att 
minska könsskillnader i måluppfyllelse vore ett annat förslag till vidare studier. Det 
vore även av intresse att undersöka elevers uppfattning om vikten av studier samt 
deras uppfattning om lärares förväntningar på dem. Det lyfts ibland kritik mot 
användningen av begreppet antipluggkultur och en oro för att det kan bli en 
självuppfyllande profetia istället för att belysa problemen. Det vore intressant att 
undersöka om det stämmer.  
 

Författardeklaration 
 
Denna studie har skett i samarbete och ansvarsfördelningen har varit jämn. Vi har 
via tät kontakt arbetat jämsides under hela processen. Vi har diskuterat litteratur 
och sammanställt våra texter till ett gemensamt arbete, hela tiden med vårt syfte i 
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fokus. I arbetet med texten har vi gett varandra frihet att ändra där vi ansett det 
behövas. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
 
Vi heter Sara Enebjörk och Elisabeth Lindström och går på 
specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. I utbildningen ingår att 
genomföra ett examensarbete och vi skulle därför vilja intervjua dig som har 
minst fem års arbetslivserfarenhet inom yrket. 
 
I forskning kan man se att pojkar har lägre skolresultat än flickor och vi är 
intresserade av att genomföra en studie där syftet är att undersöka er uppfattning 
om vad dessa skillnader kan bero på och hur man kan arbeta för att motverka 
dessa skillnader. 
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 30-40 min och kommer att genomföras med 
någon av oss på plats som du väljer. Vi är flexibla när det gäller att hitta en tid som 
passar dig. Under intervjun kommer vi att utgå från en intervjuguide och den 
kommer du att få ta del av i förväg. Vi kommer att göra en ljudinspelning av 
intervjun för att sedan transkribera och analysera svaren med studiens syfte i 
fokus. Ljudinspelningen raderas när uppsatsen är godkänd. 
  
Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 
innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst under arbetets 
gång kan välja att avbryta deltagandet. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Personer, skolor och 
kommunen kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. Umeå Universitet är 
personuppgiftsansvariga enligt GDPR. 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
I originalbrevet återfanns namn och kontaktuppgifter till studiens författare och 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
 
Specialpedagog 
Det är väl känt att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar i grundskolan idag. 
Hur väl insatt känner du dig i denna problematik? 
Vad tror du att orsakerna till det kan vara? 
Upplever du att vi har olika förväntningar på flickor/pojkar? På vilket sätt?  
Hur arbetar du/ hur skulle du kunna arbeta för att minska skillnaderna i 
studieresultat? 
Har skolans elevhälsa en plan för arbetet med att minska könsskillnader i 
studieresultat? 
Finns detta som ett prioriterat område i skolans systematiska kvalitetsarbete?  
Har detta uppmärksammats på din skola under senaste året i form av fortbildning, 
föreläsningar, litteraturbearbetning, diskussioner eller annat? 
Vilka fortbildningsinsatser skulle du önska inom området? 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun? 
 
 
Lärare 
Det är väl känt att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar i grundskolan idag. 
Hur väl insatt känner du dig i denna problematik? 
Vad tror du att orsakerna till det kan vara? 
Upplever du att vi har olika förväntningar på flickor/pojkar? På vilket sätt?  
Hur arbetar du/ hur skulle du kunna arbeta för att minska skillnaderna i 
studieresultat? 
Vilket stöd tycker du att du får i detta arbete? 
Har detta uppmärksammats på din skola under senaste året i form av fortbildning, 
föreläsningar, litteraturbearbetning, diskussioner eller annat? 
Vilka fortbildningsinsatser skulle du önska inom området? 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun? 
 


