
Pedagogiska Institutionen 

 

Examensarbete 15 hp 

Pedagogik 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) 

Vårterminen 2010 

Handledare: Petra Roll Bennet  

Examinator: Ann Kjellberg 

English title: Real men don’t grind 

  
Riktiga män pluggar inte  
– Om könsfördelningen vid akademiska studier ur ett 

karriärutvecklingsperspektiv 

 

Jakob Ekelund & Martin Klavblom 

 



 

 

Riktiga män pluggar inte 
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Jakob Ekelund & Martin Klavblom 

Sammanfattning  

Antalet kvinnliga högskolestudenter har under många år varit fler än de manliga, och 

skillnaderna fortsätter att öka, trots att det finns politiska önskemål om en jämn könsfördelning 

vid högskolor.  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur könstillhörighet kan påverka elevers 

benägenhet att söka sig till högskolestudier. Den bygger på en enkätundersökning som 

genomfördes på elever vid en gymnasieskola i Uppland våren 2010.  

Resultatet visade att pojkarna och flickorna delvis hade en skild syn på högskolestudier ur ett 

karriärutvecklingsperspektiv. Flickorna, som var mer positivt inställda till högskolestudier, 

ansåg att dessa var mer generellt utvecklande, och verkade inte nämnvärt påverkas av sina 

föräldrars utbildningsnivå vid valssituationen. Pojkarna däremot, som i betydligt mindre 

utsträckning sökte sig till högskolestudier, ville gärna se en praktisk nytta med dessa, och 

verkade dessutom titta mer på sina föräldrars utbildningsnivå när det kom till valet. För riktiga 

män pluggar ju inte, i alla fall inte i onödan… 
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Real men don’t grind 
- Regarding gender distribution at academic studies from a career 
perspective 

Jakob Ekelund & Martin Klavblom 

Abstract  

The number of female college students have for many years been more than the male, and the 

gap continues to increase, despite the political desire for gender balance in tertiary education. 

The purpose of this study is to examine how sex may influence students' propensity to seek out 

higher education. It is based on a survey conducted on students at a secondary school in 

Uppland spring 2010. 

The results showed  that boys and girls in part had a different view of higher education from a 

career perspective. The girls, who were more sympathetic to higher education, felt that these 

were more developmental, and seemed not significantly affected by their parents' educational 

level at the rolling situation. The boys, however, has to a much lesser extent sought university 

studies, would like to see a practical benefit to them, and seemed also to look more at their 

parents' level of education when it came to the choice of University studies. Because real men 

don´t grind, at least not in vain ... 
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1. Inledning 

De första fröna till idén för valt forskningsområde sattes under vår första termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, då vi i samband med kursen ”politik och samhälle” för första 

gången blev medvetna om ett faktiskt samband mellan kön och skolframgång. Efter kursens 

avslut fortsatte vi att fundera kring könsskillnader vid skolframgång och undrade över dess 

omfattning, karakteristika och orsak. Tiden gick och dessa funderingar föll i glömska, tills vi två 

år senare vid en gemensam praktikperiod på en gymnasieskola, åter började reflektera över 

skillnaderna mellan pojkars och flickors studieresultat. Vi diskuterade kring denna företeelse 

och ställde oss frågan om skolan passade flickor i högre grad än pojkar. Ur denna tanke 

väcktes frågan om hur könsfördelningen ser ut vid akademiska studier. Vi började läsa 

rapporter och insåg snart att kvinnor studerar på högskola i betydligt större utsträckning än 

män. Under senare tid har nya rapporter som visar hur andelen kvinnor ökar på universitet och 

högskolor ytterligare ökat vårt intresse kring varför det ser ut som det gör. Den kvinnliga 

dominansen på högskolor är ett faktum, trots att det från politiskt håll finns en ambition om en 

jämn könsfördelning inom det svenska högskoleväsendet. 

Vi bestämde oss för att undersöka hur könstillhörighet kan påverka benägenheten att söka sig 

till högskolan genom att utföra en enkätstudie på gymnasieelever i årskurs tre som handlade om 

attityder gentemot skolan, studiebakgrund samt på vilket sätt eleverna såg högskolestudier som 

ett medel för karriärutveckling.  

 

1.1 Problemområde 

 

Introduktion till problemområdet 

Under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi kommit i kontakt med statistik och 

rapporter som visar att kvinnor i större utsträckning än män både väljer att påbörja 

högskolestudier och att fullfölja dessa. Denna utveckling har varit konstant sedan slutet av 70-

talet, och differensen könen emellan har sakta men säkert ökat, trots den politiska ambitionen 

om en utjämnad könsfördelning, vilken främst grundar sig på att högskolan ska spegla samhället 

i övrigt. 

Vi har flera gånger diskuterat vad den kvinnliga dominansen bland högskolestudenter kan bero 

på, och anser det anmärkningsvärt att det är så stor skillnad mellan könen när det handlar om att 

studera på högskola. Debatten som kretsar kring detta ämne pågår för fullt, rapport efter rapport 

visar siffror som bekräftar att kvinnor i allt högre grad än män skaffar sig akademisk utbildning. 

I den omfattande rapportering som pågår kring denna fråga anser vi dock att det finns brister när 

det handlar om förklaringen till varför könsskillnaderna ser ut som de gör. Vi fann det därför 

intressant att undersöka vilka faktorer som ligger bakom detta faktum. Att ta reda på hur 

könstillhörigheten påverkar valet kan vara en nyckel till gåtan.  

 



 2 

 

Statistik som bekräftar den sneda könsfördelningen på högskolan  

Högskolan har under de senaste 35 åren genomgått stora förändringar. Mellan 1975-1977 

genomfördes en högskolereform i Sverige vilken fick till följd att begreppet högskoleutbildning 

kom att utvidgas väsentligt. Flera utbildningar mot kvinnligt dominerande yrken kom 1977 

genom högskolereformen att klassas som högskoleutbildningar (ex. sjuksköterskor och 

förskollärare). (Richardsson, 2004). Efter att 1970-talets högskolereform trätt i kraft har antalet 

kvinnliga nybörjare på högskolan konsekvent varit fler än de manliga (Högskoleverket 2008).  

Det finns även en tydlig överrepresentation av män när det handlar om att avbryta sina 

högskolestudier. Kvinnor har som en följd av detta en högre examensfrekvens från högskolan 

jämfört med män. När högskoleverket 2009 genomförde en undersökning av 29 

högskoleutbildningar visade den att den genomsnittliga examensfrekvensen bland kvinnor var 

72 %, jämfört med 53 % hos män. (Högskoleverket, 2009:29). Grovt sett kan man alltså säga att 

tre fjärdedelar av kvinnorna fullföljer sina studier, jämfört med männen, där enbart hälften 

fullföljer sina studier. 

Fortsätter utvecklingen i den takt vi har idag kommer 51 % av kvinnorna, och 36 % av männen 

att ha en akademisk examen år 2030 (SCB, 2010:1), vilket innebär att över hälften av 

kvinnorna, och enbart en dryg tredjedel av männen tagit en högskoleexamen.  

Dessa förhållanden grundläggs tidigt och redan i valet till gymnasiet märks en tydlig 

överrepresentation av pojkar när det handlar om valet till yrkesförberedande utbildningar, 

medan flickor i betydligt större utsträckning än pojkar förbereder sig för högskolestudier genom 

att välja studieförberedande gymnasieprogram (SCB, 2010:1)  

 

Varför ser det ut så här? 

Vi har försökt hitta förklaringar till varför könsfördelningen vid högskolor ser ut som den gör. 

Först och främst föreställer vi oss att den sneda könsfördelningen skulle kunna bero på att 

kvinnor har mer att tjäna på en högskoleutbildning eftersom män generellt tjänar bättre i typiskt 

manliga icke-akademiska yrken än vad kvinnor gör i typiskt kvinnliga icke-akademiska yrken 

(SOU, 2004). Vi har även funderat i termer som att den rådande könsfördelningen på högskolan 

i sig skrämmer bort männen, och att de i och med att kvinnorna tar över högskoleplatserna 

möjligtvis söker andra vägar till karriärutveckling. 

En annan förklaring skulle kunna vara att flickor genom sina högre betyg i 

grund/gymnasieskolan konkurrerat ut pojkarna från högskolan och att situationen således beror 

på att flickor generellt presterar bättre än pojkar i skolan. Detta skulle i sin tur kunna innebära 

att flickor känner sig bättre förberedda inför akademiska studier. Vad kan i så fall detta bero på? 

Skulle det kunna vara så att pojkar i högre grad än flickor är rädda för att få den ”töntstämpel” 

som det ofta innebär då man pluggar i allför hög grad, framför allt i yngre åldrar, och att detta 

leder till att flickor skaffar sig bättre grundkunskaper? Detta resonemang får stöd av Mats 

Björkman, ämnesråd på utbildningsdepartementet, som menar att det på många ställen råder en 

”antipluggkultur” hos pojkar, och att detta leder till att pojkarna hamnar efter i skolan (Lerner, 

2010).   

Ur ett annat perspektiv skulle det kunna vara så att många flickor lider av ”duktig flicka -

syndromet” och således känner sig tvingade att skaffa höga betyg samt att studera trots att de 
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saknar motivation och vilja, vilket i sig skulle kunna vara en orsak till att många unga flickor 

mår psykiskt dåligt. Enligt Folkhälsoinstitutet (2008) är nedsatt psykiskt välbefinnande dubbelt 

så vanligt bland unga kvinnor än bland unga män.  

 

Varför är då det ökande antalet kvinnor på högskolan ett problem, och för vem är det ett 

problem? 

För det första strider den sneda könsfördelningen mot politiska ambitioner och styrdokument 

som reglerar skolans verksamhet såsom 1 kap 2§ i skollagen och 1 kap 5§ i högskolelagen. 

För det andra finns det undersökningar som visar på att de arbetsplatser som har en jämn 

könsfördelning har lägre sjuktal än de där det ena könet är i majoritet. Medarbetare på 

könsmässigt uppblandade arbetsplatser verkar helt enkelt vara friskare, vilket kan antas bero på 

positiva fördelar i den psykosociala arbetsmiljön (Cox, 2005). 

Slutligen finns det en samhällsnytta med att könen inte hålls separerade, då en jämn 

könsfördelning inom alla organisatoriska områden kan gynna samhället i stort. Vi har redan en 

kraftigt segregerad arbetsmarknad och det är troligtvis inte så att en högskola med sned 

könsfördelning avhjälper detta problem. 

Högskolan ska spegla samhället i övrigt då det gäller könsfördelning och etnisk spridning etc. 

och för att nå dit arbetar lärosätena med så kallad ”breddad rekrytering” 

(Utbildningsdepartementet, 2001). Om inte könsfördelningen bland studenter är jämn kan det 

ses som ett misslyckade av arbetet med breddad rekrytering. 

 

Vinster med utfört arbete 

Ur studie- och yrkesvägledarperspektiv anser vi att det finns fördelar med resultatet av vår 

utförda undersökning. Dels för att vi har ett uppdrag som skall främja jämställdhet (Läroplan för 

de frivilliga skolformerna, 1994), men också för att resultatet skulle kunna generera en ökad 

förståelse för hur ungdomars olika förutsättningar, värderingar och intressen kan påverka valet 

av eventuella högskolestudier, något som skulle vara till stor hjälp till exempel i 

vägledningssamtal. Resultatet kan förhoppningsvis peka på brister i motivation eller kunskaper 

hos vissa elever, något som skulle kunna generera i vidare forskning, eller åtgärder som kan 

förebygga liknade problem hos kommande gymnasieelever.  

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur könstillhörighet påverkar 

benägenheten att söka sig till högskolestudier. Fokus kommer att riktas mot pojkarnas lägre 

benägenhet att söka. 
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1.3 Antagande 

Vår uppfattning är att följande antaganden skulle kunna förklara skillnaderna i pojkars och 

flickors benägenhet att söka sig till och genomföra akademiska studier. 

 

1. Mansideal och traditionell maskulinitet förhindrar pojkar att prestera lika bra som 

flickor i skolan.  

2. Flickor känner större prestationskrav än pojkar när det handlar om att skaffa bra betyg 

och bra utbildning.  

3. Det relativt höga löneläget i traditionellt manliga icke-akademiska yrken bidrar till att 

män, till skillnad från kvinnor, har bättre möjligheter till god försörjning, utan 

högskoleutbildning.  

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilken inställning har flickorna/pojkarna till skolarbete? 

2. Vilken betydelse anser flickorna/pojkarna att högskolestudier har för deras 

karriärutveckling?   

3. Hur har flickornas/pojkarnas studiebakgrund påverkat deras val av högskolestudier?  

Med studiebakgrund syftar vi på elevernas betyg och tidigare skolframgångar samt deras 

föräldrars utbildningsnivå.   

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen har genomförts genom en enkätundersökning på gymnasieelever som går sista 

året på Samhällsvetenskapsprogrammet vid en gymnasieskola i Uppland. Anledningen till att vi 

valde elever i årskurs tre på gymnasiet är att de vid tid för undersökningen nyligen genomfört 

ett val till Högskola/Universitet, vilket vi tror bidrog till att frågan i högsta grad var aktuell hos 

dem. Vi gör alltså anspråk på att undersöka pojkars/flickors syn på akademiska studier, men vi 

har utgått från de som läser sista året på gymnasieskolan.  

1.6 Kunskapssyn  

Genom vår utbildning har vi insett fördelarna med en könsbalanserad arbetsmarknad, vilket 

rimligen borde innebära att en könsbalans även när det gäller akademiska studier vore önskvärd 

ur samhällsperspektiv. Författarna har inga synpunkter på den rådande könsfördelningen inom 

högre utbildning, utan vill med detta arbete försöka hitta förklaringar till en företeelse.  

 Som studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet representerar vi den 

utbildningsvetenskapliga grenen av samhällsvetenskap. Den ”lins” varifrån vi granskar vårt 

arbete är således studievägledning.  

Vi har båda erfarenhet av val av akademiska studier, samt kommer båda från en miljö där 

akademiska studier inte varit en självklarhet.  
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1.7 Begrepp 

Vi kommer i rapporten att använda följande begrepp: 

  

• Med akademiska studier avser vi utbildning på universitet eller högskola, det vill säga 

studier som ger högskolepoäng.  

• Vi använder oss av benämningen pojkar och flickor på eleverna i årskurs tre på 

gymnasiet. Då eleverna är 18-19 år skulle även benämningen män och kvinnor vara 

brukbar, men för tydlighetens skull väljer vi att konsekvent använda begreppet pojkar 

och flickor. 

• Med karriärutveckling menar vi här hur eleverna ser på högskoleutbildning som ett 

medel för att utvecklas ur såväl ett personligt som yrkesmässigt avseende.  

• Samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet förkortas SP.  

• Naturvetenskapliga gymnasieprogrammet förkortas NV.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för de informationskällor som tillsammans med enkätsvaren ligger som 

grund för uppsatsen. Inledningsvis behandlas de traditionella könsrollerna, där anknytande 

forskning förklarar samband mellan kön och skolframgång. Nästa del förtydligar hur 

arbetsmarknad och lön ser ut ur ett könsperspektiv. Kapitlet avrundas sedan med en del som 

handlar om hur lagen ser på den sneda könsfördelningen på högskolan, och avslutas med en 

sammanfattning. 

2.1 Anknytande forskning 

Skapande och upprätthållande av traditionella könsroller 

Samhället är en arena som formar oss på olika sätt, vare sig vi vill det eller inte och oavsett om 

vi är medvetna om det eller inte. En av de starkaste påverkansfaktorerna handlar om genus, vårt 

sociala kön, som många gånger bestämmer hur vi skall agera för att uppfattas som en ”riktig” 

man – eller kvinna (Connell, 2003). Normen som bestämmer manlighet och kvinnlighet kan ses 

i de flesta institutioner, inte minst i skolan, som fungerar som en vardagsarena för unga flickor 

och pojkar som är i färd med att upptäcka både sig själva och det andra könet. Mitt i detta 

utforskande står individen, å ena sidan ensam med sina funderingar, å andra sidan starkt 

påverkad av omgivningen som inte sällan består av stereotypa grupper. 

Dessa traditionella könsroller bestämmer inte bara hur vi ska uppträda, utan även hur vi inte får 

agera utifrån förutbestämda regler (Nordberg, 2005). Den fråga detta kapitel främst kommer att 

behandla är hur de traditionella könsrollerna kan komma att påverka våra studieresultat, och i 

förlängningen den sneda könsfördelningen vid högskolestudier. Enligt flera forskare, t.ex. 

Trondman (1999) och Kalat (2008) påverkas unga pojkar i stor utsträckning av det faktum att de 

förväntas uppträda på ett sätt som är manligt, vilket kommit att definieras som det som inte är 

kvinnligt. Flickorna drabbas på samma sätt av förutbestämda regler vilka innebär att uppträda 

korrekt och prestera högt, vilket många gånger leder till stress och ohälsa. De traditionella 

könsrollerna har, tillsammans med den minst lika traditionella lönesättningen, med stor 

sannolikhet en stark påverkan på den sneda könsfördelningen inom högskolan.  

 

Får en riktig man plugga? 

Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar (SOU 2009:64). Enligt vissa forskare, som 

presenteras nedan, kan traditionell maskulinitet medverka till att pojkar presterar sämre än 

flickor i skolan på grund av att skolframgångar blivit feminint kodade. Enligt Nordberg (2005) 

är de diskurser som är sammankopplade med pojkrollen snävare än de som är kopplade till 

flickrollen. Detta får till följd att pojkar får ett snävare handlingsutrymme än flickor när det 

kommer till att skapa sin könsidentitet. Det blir alltså mer ”riskfyllt” för pojkar att närma sig det 

feminint kodade än tvärtom. Rädslan som det innebär att närma sig det feminint kodade gör att 

pojkar tvingas ”bevisa” sin manlighet genom att distansera sig från det som är feminint kodat.  
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Det är även vanligt att pojkar anammar en motståndskultur mot skolan, och då speciellt mot 

skolans auktoritet, vilket ofta yttrar sig som muntligt eller symboliskt våld (Trondman, 1999). 

De pojkar som halkat efter i skolan, eller för den delen aldrig känt sig som en del av 

skolkulturen och dess utvecklingsmöjligheter, inser ibland att de inte har något att förlora på att 

uppträda i strid mot skolans regler, eftersom de redan har förlorat framtidsutsikterna i och med 

att skolframgången uteblivit. Att uppträda på ett sätt som strider mot skolans regler ger dem 

uppmärksamhet och därmed en bekräftelse vilket ofta innebär att de på sitt vis känner sig som 

”segrare” (ibid.).  Detta resonemang kan även härledas från Willis (1977), som beskriver hur 

pojkar definierar sig i förhållande till just flickor, och kan därmed stärka förklaringen till varför 

könsskillnaderna i skolframgång ser olika ut med tanke på att pojkar distanserar sig från det som 

är feminint kodat.   

Mats Björnsson (2005) menar att pojkars skolvardag till stor del handlar om att söka popularitet 

hos sina jämnåriga och att demonstrera en maskulinitet med hög status, vilken oftast går i strid 

med att vara duktig i skolan. Detta, menar Björnsson, gör att pojkar i högre grad än flickor 

tvingas balansera mellan skolans krav och att anses populära hos sina jämnåriga, trots att de är 

väl medvetna om vikten av utbildning. 

Enligt Hill (2007) är skolan inte bara en institution där man utbildar sig och skaffar sig betyg, 

utan även en arena där man ska ta sig igenom de sociala processer som formar ”godtagbara” 

könsidentiteter. Detta leder då ofta till att rädslan att bli ansedd som feminin gör att pojkar 

markerar ett ogillande mot skolarbete. Denna ”protestmaskulinitet” (Connell, 2002:108) leder 

inte sällan till konflikter med lärare och störning i inlärning. Detta bevisande av manlighet kan 

med detta som bakgrund hindra pojkars möjligheter att skaffa sig den kunskap som behövs för 

att nå skolframgångar. Som exempel på detta kan nämnas det vanliga sättet att visa sina 

kunskaper inför läraren; att räcka upp handen. Genom att räcka upp handen visar man att man är 

beredd att svara på den fråga läraren ställer. De elever som regelbundet räcker upp handen 

riskerar dock att få stämpeln ”pluggis” (Kalat, 2008) ,vilket gör att de elever som är rädda att få 

detta epitet undviker att visa att de besitter kunskap av rädsla för att bli stämplade. Enligt Kalat 

kan problemet med maskulinitetsskapande även härledas utanför skolans väggar. Den sociala 

statusen byggs nämligen ofta upp på fritiden där det gäller att skapa sig en position i den 

manliga hierarkin. Detta leder till att pojkar ofta upplever det som ett ”nödvändigt ont” att t.ex. 

spela fotboll eller att gå på fester, då de i många fall hellre hade stannat hemma och förslagsvis 

studerat. Rädslan för att sjunka i den manliga hierarkin ”tvingar” dem alltså till handlingar som 

ger dem sämre möjligheter att lyckas med skolarbetet. 

 

Duktig flicka sitta still… 

En förklaring till den sneda könsfördelningen på högskolan skulle kunna vara att flickor i större 

utsträckning än pojkar oroar sig över att inte få ett jobb (SOU 2009:64), och även visar en större 

oro över framtiden i stort (Jerlang, 1988), vilket rimligtvis kan innebära att man lägger större 

vikt vid studieframgångar. Traditionellt sett har männen setts som familjeförsörjare, som 

dessutom är tävlingsinriktade och självständiga, medan kvinnor betecknats som sociala, 

vårdande och som de mest lämpade att sköta om hushåll och barn (Nordenmark, 2004). De 

senaste decennierna har dessa traditionella könsmönster kommit att ändras. Kvinnor 

förvärvsarbetar i större utsträckning idag än tidigare, samtidigt som de fortfarande tar större 

ansvar för hushållsarbete än männen (Ernsjöö Rappe & Sjögren, 2002). Detta är rimligtvis en av 
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anledningarna till att kvinnor är stressade i större utsträckning än män, vilket till exempel visar 

sig genom sämre psykisk hälsa och även högre sjukskrivningstal hos kvinnor än hos män (ibid.).  

En intressant aspekt i detta är att det är de högutbildade och högavlönade kvinnorna som i störst 

utsträckning mår dåligt (ibid.). Man kan alltså finna en koppling mellan ambitionsnivå i 

skolarbete och psykisk ohälsa. Ur ett annat perspektiv kan man tala om olika förväntningar på 

pojkar och flickor när det handlar om hur man skall uppföra sig i skolan. På samma sätt som det 

finns en ”grabbkultur”, som innebär att det ligger en förväntan på pojkar att vara högljudda och 

”framåt” (Lindh, 2000), vilar det en förväntan på flickor att uppträda snällt och tyst, men även 

att verka ordningsskapande (SOU 2009:64). Denna föreställning bidrar förmodligen inte bara 

till att pojkar får ett större handlingsutrymme, och tar mer plats i klassrummen, utan även till att 

flickor upplever större press att ”sköta” sig i skolan, vilket förvisso bidrar till bättre resultat, 

men rimligtvis även till stress och ohälsa.  

 

Var jobbar riktiga män och duktiga flickor? 

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan. Om man bortser från orsakerna till detta är det ändå 

intressant att se hur detta försprång avspeglas i arbetslivet. Är det så att det lönar sig att studera 

med framgång? Ur rent ekonomiskt perspektiv är svaret inte sällan nej, i synnerhet när det gäller 

pojkar.  

Enligt statistik från SCB där de 30 vanligaste yrkena i Sverige listas, kan man utläsa att de tre 

vanligaste icke-akademiska yrkena för kvinnor är; undersköterskor, barnskötare och 

vårdbiträde, motsvarade yrken för män är; lastbilschaufför, olika typer av byggnadsarbete och 

verktygsmaskinoperatörer. När det gäller yrkena undersköterska och lastbilschaufför så är de 

även de mest könssegregerade på arbetsmarknaden då yrkesgruppen undersköterskor består av 

93 % kvinnor och yrkesgruppen lastbilschaufförerna består av 98 % män. 

Då man studerar lönestatistiken för typiskt kvinnliga respektive manliga icke-akademiska yrken 

ser man följande; genomsnittslönen för kvinnlig vård- och omsorgspersonal är 19600, kvinnlig 

kassapersonal 20600, och kvinnliga förskolelärare (ett yrke som kräver 3 års 

högskoleutbildning) 21200. För männen gäller följande genomsnittslöner; byggnadsarbetare 

23700, maskin- och motorreparatörer 22400 och maskinförare 21500. Samtliga siffror avser året 

2006. (SCB, 2008) 

Det statistiken kan utvisa när det gäller könsmässiga kontraster i ett lönemässigt hänseende är 

att kvinnor utan högskoleutbildning (och ibland även de med) tjänar mindre än män utan 

högskoleutbildning. 

 

Vad säger lagen om könsfördelningen vid högskolan?  

Det finns politiska ambitioner som vill verka för en jämnare könsfördelning på den svenska 

högskolan. De flesta dokument som styr skolans verksamhet har någon skrivelse eller 

formulering som behandlar jämställdheten. 

Ett exempel på detta är högskolelagen där det i första kapitlet, femte paragrafen står att ”I 

högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.” 

längre ner i samma paragraf står följande ”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda 

rekryteringen till högskolan” (Utbildningsdepartementet, 1992). Arbetet kring detta verkställs 
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på olika sätt varav ett är att högskolor och universitet sedan 2002 har haft i uppgift att bredda 

rekryteringen, i enlighet med propositionen ”Den öppna högskolan” där det står att; 

Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, 

könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som finns i samhället måste i större 

utsträckning avspeglas i högskolan, både när det gäller studenter, lärare och forskare. Den 

öppna högskolan är öppen mot omvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, 

utjämnas och vidgas till nya grupper.   

 Utbildningsdepartementet, 2001 

 

Det har även på senare tid kommit initiativ för att skapa en mer jämställd rekrytering av 

högskolestudenter till landets lärosäten, ”Så ska jämställdheten förbättras i högskolan.” skriver 

dåvarande högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i en debattartikel i Göteborgs-posten februari 20091. Där 

förklarar ministrarna hur de ska tillsätta en delegation vars uppgift är att jobba med 

jämställdhetsproblemen i högskolan, och avsätter 60 miljoner kronor till detta ändamål. 

Resultatet blev delegationen för jämställdhet i högskolan och på deras officiella hemsida står det 

att följande problemställningar särskilt ska uppmärksammas: 

• könsbundna utbildningsval till högskolan, 

• minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning, 

• skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt, avhopp och benägenhet att 

avlägga examen, 

• kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär, 

• den ojämna könsfördelningen på högre tjänster och befattningar inom högskolan. 

Delegationen för jämställdhet i högskolans hemsida2  

 

En av de punkter som beskriver vad delegationen ska göra har följande lydelse; (delegationen 

ska) ”verka för att särskilt öka mäns intresse för högre utbildning och arbeta för att motverka 

könsbundna studieval inom högskolan” (Ibid.).  

En könsuppdelad högskola leder till en könsuppdelad arbetsmarknad vilket medför flera 

nackdelar, det finns studier som visar att de som jobbar på en könsmässigt uppblandad 

arbetsplats är friskare än de som inte gör det, det finns även de som hävdar att den sneda 

könsuppdelningen på arbetsmarknaden påverkar tillväxten negativt då män och kvinnor väljer 

traditionellt i enlighet med kön istället för att välja de arbeten de har störst intresse och fallenhet 

för (Cox 2005). 

 

 

                                                      
1 www.sweden.gov.se/sb/d/10760/a/12017 

2 www.jamstalldhetihogskolan.se 
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Sammanfattning 

De traditionella könsrollerna har, enligt flera forskare stor betydelse för flickor och pojkars 

studieresultat, och således en påverkan på den sneda könsfördelningen vid högskolor. Pojkar 

”skall” uppträda som flickor inte gör, vilket innebär att de skall akta sig för att verka duktiga i 

skolan och absolut inte ägna fritiden åt att studera. Flickorna i sin tur mår ofta dåligt över dessa 

krav, och i svallvågorna av deras studieframgång följer inte sällan stressrelaterade problem.  

När dessa elever sedan möter ett arbetsliv, är det långt ifrån säkert att flickornas flit lönar sig, 

åtminstone inte ur ekonomiskt perspektiv då män med lägre utbildningsnivå inte sällan tjänar 

bättre än kvinnor med högskoleutbildning.  

Det finns dock en politisk vilja att utjämna dessa skillnader, inte minst eftersom höga ohälsotal 

ofta kan sammankopplas med såväl stress som ojämlikhet inom olika yrkesområden. Ett 

problem som kommer att bli allt vanligare om den sneda könsfördelningen vid högskolor 

fortsätter att öka.   
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomfördes. Vi förklarar vilken metod som 

användes, hur urvalet genomfördes och resultatdata bearbetats, samt hur vi förhållit oss till 

våra respondenter ur ett forskningsetiskt perspektiv.  

3.1 Undersökningsstrategi 

Undersökningen handlar om hur könstillhörighet påverkar gymnasieelevers syn på 

högskolestudier, vilket förutsätter en sökning efter mönster som kan visa på samband mellan 

könstillhörighet och inställning till högskolestudier. Med detta som bakgrund baserades 

undersökningen på en kvantitativ, anonym enkätundersökning vilket motiveras med att denna 

metod ger möjlighet att generalisera resultat, eftersom en enkätundersökning innebär att man får 

ytlig kunskap av ett stort antal respondenter.   

Tanken var också att det avstånd mellan respondent och forskare som en enkätundersökning 

innebär talar för den kvantitativa metoden, då vi anser att människor tenderar att vara ärligare i 

sina svar när de är anonyma.   

Respondenterna besvarade en enkät som bestod av skalfrågor, där eleverna fick instämma helt, 

delvis eller inte alls på olika påståenden som rörde valsituationen kring högskolestudier. I 

samband med varje påstående lämnades plats för kommentarer där respondenterna själva kunde 

välja att förtydliga sina åsikter. Dessa kommentarer är dessutom till stor hjälp för att förtydliga 

respondenternas åsikter.   

Till sist var tilltron stor att eleverna skulle vara engagerade i de frågor vi ställde eftersom 

undersökningen genomfördes dagen efter sista anmälningsdag till högskolan, vilket gjorde att 

valsituationen var aktuell vid tid för undersökningen.  

3.2 Urval 

Urvalet av respondenter bestod till en viss del av ett bekvämlighetsurval eftersom de elever som 

ingick i undersökningen studerade på en skola där vi genomfört praktikperioder. De erfarenheter 

som fanns av skolan gjorde den dock lämplig för undersökningen eftersom könsfördelningarna i 

klasserna är relativt jämna, vilket får anses vara av vikt för undersökningens validitet, inte minst 

då man arbetar med ett syfte som handlar om att generalisera en population, och således behöver 

lägga kraft på att göra ett representativt urval (May, 2001).  

Undersökningen och dess syfte presenterades vid ett besök i ett personallunchrum för lärare. I 

samband med besöket erbjöds lärarna att ta del av missivbrevet (se bilaga 1).  

Enkäter (se bilaga 3) delades sedan ut till de tre första klasser som dels godkänts av ansvarig 

lärare, men också motsvarade kraven på urvalsgrupp (se 3.3). Dessa tre klasser visade sig vara 

Samhällsvetenskapliga. Närvarande i klasserna var 46 pojkar och 23 flickor, vilka därmed blev 

undersökningens respondenter. Vi gjorde därmed inget aktivt val av respondenter, urvalet av de 

medverkande klasserna styrdes av tillfälligheter.  
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3.3 Urvalsgruppen  

Urvalsgruppen bestod av elever som går sin sista termin på Naturvetenskapliga och/eller 

Samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Uppland. Skolan i fråga har cirka 

1000 studerande elever förelade på två gymnasieprogram, NV och SP. Då undersökningen gick 

ut på att undersöka hur könstillhörighet påverkat elevernas syn på högskolestudier, strävade vi 

efter att ha en så jämlik könsfördelning som möjligt i de klasser som undersöks, vilket innebär 

att fokus riktades på NV/SP som är två jämlika gymnasieprogram då inte något av det endera 

könen överstiger 60 % av det totala antalet elever (SCB, 2008).  

3.4 Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes under en dag på en gymnasieskola i Uppland. Eleverna fick 

sedan en kort förklaring av vad undersökningen handlade om samt hur enkäten var upplagd. 

Därefter fick de cirka 15 minuter på sig att besvara enkäterna, varefter de samlades in för 

bearbetning.  

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Förhoppningen är att redovisa ett resultat med både hög reliabilitet och validitet. Med anledning 

av detta skapades en enkät som skulle besvara uppsatsens forskningsfrågor.  

Vid utdelandet av enkäter hölls en så låg profil som möjligt. Enligt Holme & Solvang (1997) är 

detta en bra metod för att undvika att bestämda förväntningar på eleverna skapas.  

Det finns både en förhoppning och en övertygelse att undersökningens reliabilitetsfaktor ska 

hålla måttet, trots de relativt få undersökningsenheter som ingår i studien. Detta baseras främst 

på att enheternas värden borde visa på stor spridning, vilket i sin tur innebär att undersökningen 

innehåller ett representativt urval av enheter, och att det således skulle gå att få liknande resultat 

vid liknande undersökningar. Detta skulle i så fall betyda en hög grad av reliabilitet (Rosing, 

1978).  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Individskyddskravet respekterades naturligtvis, vilket innebär att respondenter inte skall utsättas 

för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse (HSFR, 1999).  

I samband med enkäten informerade vi eleverna om vad undersökningen handlade om. Det 

meddelades även att medverkan är frivillig, att eleverna hade rätt att avbryta sin medverkan 

samt att några påtryckningar för att få dem att slutföra undersökningen inte skulle förekomma.  

Kraven på konfidentialitet följdes, vilket innebär att känslig information om identifierbara 

individer förvaras på ett säkert ställe (HSFR, 1999). I detta fall är dock undersökningen 

anonym, vilket omöjliggör att känslig information skulle läcka ut, då ingen vet vem som svarat 

på vad.  

Den information som samlas in skall dessutom endast användas till forskningsändamål, vilket 

motsvarar Vetenskapsrådets Nyttjandekrav (HSFR, 1999). 
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3.7 Resultatbearbetning  

Efter enkätinsamlingen påbörjades en granskning av bortfallet. Syftet med detta var att testa 

vilken reliabilitet och validitet undersökningen hade med bakgrund av detta (Fuehrer, 2009). 

Förhoppningen var att ha framställt en enkät som var så pass enkel och tydlig att så många som 

möjligt skulle besvara den i sin helhet. Detta visade sig vara lyckat då bortfallet var relativt litet, 

med några få undantag var enkäterna ifyllda i sin helhet.  

Därefter sammanställdes och kategoriserades svaren på ett sätt som överensstämde med 

forskningsfrågornas syfte. Respondenterna delades in i fyra kategorier: flickor som sökt 

högskola, flickor som ej sökt högskola, pojkar som sökt högskola och pojkar som ej sökt 

högskola. Med denna kategorisering som utgångspunkt startade en sökning efter mönster som 

skulle kunna förklara den sneda könsfördelningen på högskolan. Sammanställningen var inte 

enbart av egenintresse, det är dessutom viktigt att dokumentera informationen för att andra ska 

ha en chans att göra om undersökningen (Holme & Solvang, 1997).  

Elevernas kommentarer beaktades på så sätt att de återges i uppsatsen där de har ett 

förtydligande syfte.  
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4. Resultat  

Enkätresultaten kommer här att presenteras i diagramform, uttryckt i procent.  Vid 

undersökningen fick eleverna svara på frågor kring deras studiebakgrund samt ta ställning till 

olika påståenden som handlade om deras inställning till högskolestudier.    

För att ge en överblick av resultatet presenteras först den del flickor/pojkar som sökt 

högskolestudier till höstterminen 2010. Sedan följer svaren från de påståenden som är särskilt 

intressanta för att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor, följt av ett förtydligande i 

textform. För att se svaren på varje enskilt påstående, se bilaga 2.   

Respondenterna är indelade i fyra kategorier: Flickor som sökt högskola, flickor som ej sökt 

högskola, pojkar som sökt högskola och pojkar som ej sökt högskola.  

Antalet personer som ingick i undersökningen var 69 stycken, varav samtliga studerar sin sista 

termin på samhällsvetenskapliga programmet vid en gymnasieskola i Uppland.  

Följande förkortningar har använts i kapitlet: 

 

     ♀ + hsk = Flickor som sökt högskola                   ♀ - hsk = Flickor som ej sökt högskola 

     ♂ + hsk = Pojkar som sökt högskola                    ♂ - hsk = Pojkar som ej sökt högskola 

 

 

Antalet flickor/pojkar som sökt/ej sökt till högskola HT 2010 
 

Diagram 4.1. Flickornas svar på om de sökt sig till högskolestudier i höst. 

Diagram 4.2. Pojkarnas svar på om de sökt sig till högskolestudier i höst.  

 

Diagram 4.1 (n=23)                                                                                          Diagram 4.2 (n=46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammen visar att 70 % av flickorna i undersökningen hade sökt högskolestudier mot 26 % 

av pojkarna. Sökfrekvensen hos flickorna var alltså betydligt högre än hos pojkarna. 
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Resultat med fokus på forskningsfråga 1 

Vilken inställning har flickorna/pojkarna till skolarbete? 

 

Diagram 4.3. Enkätsvaren på påståendet; ”Det är viktigt för mig att känna att jag har lyckats i 

skolan”. 

          

               Diagram 4.3 (n=69) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

Flickorna instämmer helt till 78 % med påståendet om att lyckas i skolan, mot 43 % av 

pojkarna, vilket pekar på att flickorna lägger större vikt vid att lyckas med studierna än 

pojkarna.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Diagram 4.4. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag har pluggat mycket för att skaffa mig så bra 

betyg som möjligt”. 

 

           Diagram 4.4 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

       

Diagrammet visar en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor då det gäller hur mycket de 

ansträngt sig för att skaffa höga betyg. Flickorna verkar ha pluggat i betydligt större 

utsträckning än pojkarna. 43 % av pojkarna instämde inte alls, mot 9 % av flickorna med att de 

pluggat mycket för att skaffa sig så bra betyg som möjligt.  
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Diagram 4.5. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag har haft en avslappnad attityd till skolan, det 

ordnar sig”. 

 

                    Diagram 4.5 (n=69) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

Detta diagram visar att pojkarna haft en betydligt mer avslappnad attityd till skolan jämfört med 

flickorna. 52 % av pojkarna instämde helt, mot 13 % av flickorna. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Diagram 4.6. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag prioriterar skolan högre än mina 

fritidsintressen”. 

 

                    Diagram 4.6 (n=69) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Här kan man utläsa att 54 % av pojkarna inte alls instämde med detta påstående, jämfört med  

17 % av flickorna. Man kan alltså uttyda att pojkarna i undersökningen prioriterade sina 

fritidsintressen före skolan i högre grad än flickorna.  
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Resultat med fokus på forskningsfråga 2 

Vilken betydelse anser flickorna/pojkarna att högskoleutbildning har för deras 

karriärutveckling? 

 

Diagram 4.7. Enkätsvaren på påståendet; ”Det är ingen idé att plugga på högskola när man kan 

tjäna lika mycket pengar utan att plugga på högskola”. 

 

                    Diagram 4.7 (n=69) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

Här syns en könsskillnad, 83 % av pojkarna och 53 % av flickorna instämde helt eller delvis på 

detta påstående. Med bakgrund av detta verkar pojkarna se en starkare koppling mellan 

högskoleutbildning och en ekonomisk vinst. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Diagram 4.8. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag tror att högskolestudier skulle vara utvecklande 

för mig”.                     

                    Diagram 4.8 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar på en tydlig könsskillnad i svaren. Visserligen instämmer de flesta elever på 

detta påstående, men 91 % av flickorna mot 54 % av pojkarna instämmer helt. Flickorna verkar 

alltså, till skillnad från pojkarna, i större utsträckning se på högskoleutbildning som ett medel 

för personlig utveckling. 
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Diagram 4.9. Enkätsvaren på påståendet; ”Det är för många som skaffar sig en 

högskoleutbildning”. 

 

                        Diagram 4.9 (n=69) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Pojkarna instämde betydligt mer än flickorna på detta påstående, 48 % av pojkarna instämde 

helt eller delvis, mot 17 % av flickorna. Pojkarna verkar ha en mer skeptiskt syn på 

högskoleutbildning och dess utvecklingsmöjligheter. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Diagram 4.10. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag tror att social kompetens är viktigare än 

utbildning när man söker arbete”. 

 

                        Diagram 4.10 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framgår av diagrammet ovan att pojkarna i högre grad än flickorna anser att social 

kompetens är viktigare än utbildning när man söker ett arbete. 37 % av pojkarna och 9 % av 

flickorna instämde helt med detta påstående. 
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Diagram 4.11. Enkätsvaren på påståendet; ”Det är viktigt för mig att få ett arbete med hög lön”. 

 

                    Diagram 4.11 (n=69) 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Betydelsen av hög lön verkade större hos pojkarna. 50 % av dem instämde helt i detta påstående 

mot 26 % av flickorna. Det anmärkningsvärda är att betydelsen av hög lön var betydligt större 

bland de pojkar som inte sökt högskola än bland dem som sökt högskola. 65 % av pojkarna som 

ej sökt instämde helt mot 8 % av dem som sökt. Bland flickorna var det tvärtom, 31 % av dem 

som sökt ansåg att lönen hade stor betydelse mot 14 % av dem som ej sökt. 

_____________________________________________________________________________ 

Diagram 4.12. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag anser att en högskoleutbildning skulle ge mig 

högre status i samhället”.      

                        Diagram 4.12 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar att de pojkar som ej sökt högskola instämmer mest i detta påstående, tätt följt 

av flickor som sökt högskola. Den största skillnaden syns dock mellan de pojkar och flickor 

som ej sökt, där pojkarna i klart högre utsträckning menar att en högskoleutbildning skulle ge 

dem högre status i samhället.  
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Resultat med fokus på forskningsfråga 3 

Hur har flickornas/pojkarnas studiebakgrund påverkat deras syn på högskolestudier? 

 
 

Samtliga elevers betygsfördelning  
 

Diagram 4.13 Meritvärde (betygssnitt) för flickorna i undersökningen som sökt till högskola. 

Diagram 4.14 Meritvärde (betygssnitt) för flickorna i undersökningen som ej sökt till högskola. 

 

Diagram 4.13 (n=16)                                                                                       Diagram 4.14 (n=7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.15 Meritvärde (betygssnitt) för pojkarna i undersökningen som sökt till högskola. 

Diagram 4.16 Meritvärde (betygssnitt) för pojkarna i undersökningen som ej sökt till högskola. 

 

 Diagram 4.15 (n=12)                                                                                        Diagram 4.16 (n=34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammen visar att flickorna generellt hade högre betyg än pojkarna. Den visar dessutom att 

de flickor som ej sökt har relativt höga betyg, till skillnad från de pojkar som inte har sökt, vilka 

har betydligt lägre betyg. Lägre betyg verkar hindra flickorna från att söka högskolestudier i 

högre utsträckning än pojkarna, 50 % av de sökande pojkarna befann sig i intervallet 12,5-15 

mot endast 6 % av flickorna. Det verkar alltså som om flickorna, till skillnad från pojkarna, 

endast söker sig till högskolestudier om deras betygsvärde är högt.  
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Diagram 4.17. Enkätsvaren på frågan; Har någon av dina föräldrar en högskoleutbildning? 

 

               Diagram 4.17 (n=69) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

På denna fråga kan man se en tydlig tendens. 92 % av pojkarna som sökt högskola hade 

föräldrar med högskoleutbildning medan 47 % av de pojkar som inte sökt högskola hade 

föräldrar med högskoleutbildning. För flickorna var siffrorna 56 % för de som sökt och 57 % för 

de som inte sökt. Det finns alltså en tydlig koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och de 

undersökta pojkarnas benägenhet att söka sig till högskolan.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Diagram 4.18. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag har mått dåligt över de krav jag ställt på mig 

själv i skolan”. 

 

               Diagram 4.18 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

     

 

 

Diagrammet visar att 30 % av flickorna mot 15 % av pojkarna instämde helt på att de mått 

dåligt över de krav de ställt på sig själva i skolan, vilket innebär att man kan se en skillnad 

mellan könen när det handlar om personliga prestationskrav i studierna.  
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Diagram 4.19. Enkätsvaren på påståendet; ”Jag ångrar att jag inte har lagt ner mer tid på att 

plugga genom åren”. 

 

                 Diagram 4.19 (n=69) 

      

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

Som en kontrast till ovanstående diagram kan man se att pojkarna i större utsträckning än 

flickorna ångrat att de inte pluggat mer. De flickor som sökt högskola verkade mest nöjda med 

sina resultat.  

4.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan flickors och pojkars benägenhet att söka sig till 

högskolestudier. De största skillnaderna när det gällde inställning till högskolestudier syntes 

mellan flickor och pojkar, inte mellan de elever som sökt/ej sökt sig till högskolestudier. 70 % 

av flickorna i undersökningen, mot 26 % av pojkarna hade sökt högskolestudier till 

höstterminen 2010.  

Det visade sig även att flickorna generellt hade tydligt högre betyg än pojkarna. Däremot 

verkade betygsvärdet spela mindre roll vid val/icke val högskolestudier hos pojkarna, där man 

inte kunde se några skillnader i betygsvärde mellan de pojkar som sökt/ej sökt till 

högskolestudier. Hos flickorna var dock skillnaden i betygsvärde tydlig mellan de som sökt och 

de som inte sökt sig till högskolestudier, där de som sökt sig till högskola hade de högre 

betygsvärdena.   

Resultatet visar även att sökfrekvensen till högskolor är högre bland de elever som har föräldrar 

med högskoleutbildning än de elever som har föräldrar utan högskoleutbildning, i synnerhet hos 

pojkarna.  

Man kan även urskilja könsmönster när det gäller elevernas inställning till högskolestudier samt 

i vilken utsträckning skolarbetet har prioriterats. Pojkarna såg vinsten med högskoleutbildning 

ur ett mer ekonomiskt perspektiv än flickorna, som istället verkade se högskoleutbildning som 

mer utvecklande i allmänhet. Resultaten visade dessutom att flickorna ansträngde sig mer för att 

få höga betyg, och ansåg det mer viktigt att lyckas i skolan än pojkarna, som istället hade en 
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betydligt mer avslappnad attityd till skolan, och prioriterade sina fritidsintressen framför 

studierna i betydligt högre grad än flickorna.  

Det visade sig också att flickorna i högre grad än pojkarna mått dåligt över de krav de ställt på 

sig själva i skolarbetet, samt att pojkarna i större utsträckning än flickorna ångrade att de inte 

ansträngt sig mer i skolan.  
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5. Analys och Slutsatser 

I denna del tydliggörs de mönster som framkom efter granskning av resultaten. För att göra 

detta så tydligt som möjligt besvaras först forskningsfrågorna utifrån insamlade data i 

turordning med efterföljande slutsats. Dessa besvaras utifrån de skillnader som framkom i 

enkätsvaren mellan pojkar och flickor. Därefter följer en analysdel där vi redogör för de 

mönster vi fann efter att ha besvarat forskningsfrågorna. Dessa mönster presenteras som teser, 

det vill säga möjliga förklaringar till hur könstillhörighet kan påverka den sneda 

könsfördelningen på högskolor och universitet.  

Följande del handlar om att besvara undersökningens forskningsfrågor utifrån enkätresultaten.  

 

5.1 Svar på forskningsfrågor med slutsatser 

 

Svar på forskningsfråga 1:  

Vilken inställning har flickorna/pojkarna till skolarbete? 

Resultatet visade på könsmässiga skillnader när det gällde inställning till skolarbete.  

Först och främst var det tydligt att flickorna ansåg det viktigare att lyckas i skolan än vad 

pojkarna gjorde. Den grupp som ansåg det viktigast att lyckas i skolan var de flickor som sökt 

högskola.  

Som en följd av att flickorna ansåg det viktigare att lyckas i skolan, framkom det att de även 

hade pluggat i större utsträckning för att få så höga betyg som möjligt.  

I kontrast till flickornas relativt höga ambitionsnivå kunde vi se att pojkarna hade haft en 

betydligt mer avslappnad attityd till skolarbete. En majoritet av pojkarna instämde helt på 

påståendet att de haft en avslappnad attityd till skolarbete mot en dryg tiondel av flickorna.  

I relation till ovanstående svar kunde man även se att pojkarna prioriterat sina fritidsintressen 

framför studierna i större utsträckning än flickorna.  

 

Slutsatser forskningsfråga 1 

• Flickorna var mer ambitiösa i skolarbetet, både när det gällde inställning och pluggande, 

vilket också visade sig genom att de hade högre betyg än pojkarna.  

• Pojkarna hade en mer avslappnad attityd till skolarbete, och prioriterade ofta sina 

fritidsintressen framför studierna, vilket visade sig genom att de hade lägre betyg än 

flickorna.  
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Svar på forskningsfråga 2:  

Vilken betydelse anser flickorna/pojkarna att högskoleutbildning har för deras 

karriärutveckling? 

Flickorna var generellt sett mer positivt inställda till högskolestudier än pojkarna. Det tydligaste 

tecknet på det var att 70 % av dem sökt högskolestudier mot endast 26 % av pojkarna, men det 

var också tydligt att flickorna i högre grad ansåg att högskolestudier skulle vara utvecklande för 

dem.  

Det visade sig också att flickorna inte alls ansåg att det var för många som skaffade sig en 

högskoleutbildning. Med tanke på att de i lägre utsträckning än pojkarna menade att 

högskoleutbildning skulle ge dem högre lön och status, kan man anta att flickorna såg på 

högskoleutbildning ur ett mer individutvecklande perspektiv än pojkarna.  

Pojkarna hade en mer skeptisk syn till högskolestudier, i synnerhet om det inte skulle löna sig 

ekonomiskt att skaffa sig en högskoleutbildning. Pojkarna ansåg dessutom i större utsträckning 

än flickorna att det var viktigt att få ett arbete med hög lön.  

Det visade sig också att pojkarna i högre utsträckning än flickorna ansåg att social kompetens 

var viktigare än utbildning när man söker arbete, en åsikt som förstärktes av att de även i 

betydligt större utsträckning än flickorna ansåg att det var för många som skaffar sig en 

högskoleutbildning.  

 

Slutsatser forskningsfråga 2 

• Flickorna hade en mer positiv syn på de karriärutvecklingsmöjligheter som en 

högskoleutbildning kan ge, i synnerhet när det gällde utveckling på ett personligt plan. 

• Pojkarna ansåg i högre grad än flickorna att högskoleutbildning ska löna sig 

ekonomiskt. De ansåg även i högre grad än flickorna att social kompetens var viktigare 

än utbildning när man söker jobb.  

 

 

Svar på forskningsfråga 3 

Hur har flickornas/pojkarnas studiebakgrund påverkat deras val av högskolestudier? 

Flickorna hade generellt höga betyg och stora ambition att lyckas med sina studier. Denna 

kombination var en orsak till att de sökte högskola i betydligt större utsträckning än pojkarna. 

Det visade sig också att flickorna mått sämre av de krav de ställt på sig själva under skoltiden, 

men att detta ändå inte hindrade dem att söka till högskola.  

Det visade sig också att flickorna inte verkade påverkas av sina föräldrars utbildningsnivå när 

det handlade om valsituationen, det syntes nämligen ingen nämnvärd skillnad mellan föräldrars 

utbildningsnivå och flickornas benägenhet att söka sig till högskola.  

Flickorna hade generellt höga betyg, dock fanns det en tydlig tendens att de som sökt 

högskolestudier hade högre betyg än de som inte sökt. Detta kan sättas i kontrast till pojkarna, 

där betygsvärdet inte verkade spela lika stor roll beträffande benägenheten att söka 

högskolestudier.   
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Pojkarna hade generellt lägre betyg än flickorna och sökte sig även till högskolan i betydligt 

mindre utsträckning än flickorna. Det visade sig också att det fanns en tydlig koppling mellan 

pojkarnas benägenhet att söka sig till högskola och deras föräldrars studiebakgrund. De pojkar 

som sökt högskola hade i 92 % av fallen en förälder med högskoleutbildning till skillnad från de 

pojkar som ej sökt, där högskoleutbildade föräldrar förekom i betydligt lägre utsträckning.  

Det framkom även att de pojkar som sökt sig till högskolan var de som i minst utsträckning känt 

sig pressade av såväl sina personliga, som skolans krav på prestation. Det visade sig dock att 

pojkarna, i synnerhet de som ej sökt till högskola, i större utsträckning än flickorna kände krav 

från föräldrarna att de skulle lyckas i skolan. 

Till sist var det tydligt att pojkarna, i högre grad än flickorna ångrade sig att de inte pluggat mer 

genom åren, vilket i sin tur kan kopplas till de lägre betygsvärdena och därmed till 

benägenheten att söka sig till högskolestudier.   

 

Slutsatser forskningsfråga 3 

• Flickornas studiebakgrund kännetecknades av en hög ambitionsnivå, höga betyg och en 

hög benägenhet att söka sig till högskolestudier. Deras val/icke val av högskolestudier 

verkade inte påverkas av deras föräldrars utbildningsnivå. Däremot verkade flickorna 

undvika att söka högskolestudier om de inte hade väldigt höga betygsvärden.  

• Pojkarnas studiebakgrund kännetecknades av lägre betyg och en betydligt lägre 

benägenhet att söka sig till högskolestudier. Föräldrarnas utbildningsnivå hade 

dessutom en stor inverkan vid pojkarnas val/icke val av högskolestudier. Däremot 

verkade inte betygsvärdet påverka pojkarnas benägenhet att söka högskolestudier i lika 

hög grad som det gjorde för flickorna. 

 

5.2 Analys av forskningsfrågor presenterat som teser 

I bakgrundskapitlet redogjordes för tidigare forskning som visar på skillnader mellan pojkars 

och flickors skolprestationer, samt hur traditionella könsroller påverkar elevers inställning till 

skolan i allmänhet. Vi blev ändå förvånade av att resultatet av vår undersökning så tydligt 

bekräftade dessa skillnader. Först och främst var det anmärkningsvärt att hela 70 % av 

flickorna hade sökt sig till högskolestudier vilket var betydligt mer än vi hade väntat oss. I 

kontrast till detta hade 26 % av pojkarna sökt, vilket vi ansåg var en förvånade låg siffra.  

Det andra som slog oss var att de skillnader som framkom i resultaten var så tydliga mellan just 

flickor och pojkar, och inte mellan de individer som sökt eller inte sökt högskola. Vid en snabb 

blick på diagrammen i resultatdelen kan man se att de två staplarna till höger i de allra flesta 

fall skiljer sig från de två till vänster, vilket bekräftar skillnader mellan könen.  

Nedan följer de mönster vi identifierat efter granskning av resultaten, presenterat som teser.  

 

Lönetesen 

När man studerar statistik från SCB framkommer det att män tjänar betydligt mer pengar i 

traditionellt manliga icke- akademiska yrken, som till exempel byggnadsarbetare och 

motorreparatör än vad kvinnor gör i traditionellt kvinnliga icke- akademiska yrken som till 
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exempel kassapersonal eller vårdpersonal. Med tanke på denna skillnad borde vinsten av en 

högskoleutbildning vara högre för kvinnor, och således betydelsen av högskoleutbildning lägre 

hos män. Detta resonemang blir ännu klarare om man tittar på vilka högskoleutbildningar 

pojkarna skulle komma in på med tanke på sina lägre betyg, nämligen de som är minst attraktiva 

och därmed i de allra flesta fall minst lukrativa.  

Man kan då ställa frågan om dessa pojkar anser det vara värt att skaffa sig en 

högskoleutbildning eftersom detta oftast är förknippat med kostnader och låneskulder, när de 

ändå inte gör någon ekonomisk vinst på det. Undersökningen visade mycket riktigt att de killar 

som inte valt att söka till högskola var den grupp som tyckte det var viktigast med en hög lön 

(se diagram nedan). Det visade sig även att det var denna grupp som i högst utsträckning ansåg 

att det var viktigare med social kompetens än utbildning när man sökte jobb.  

Med tanke på att pojkarna inte var lika intresserade av att plugga på högskola som flickorna om 

det inte lönade sig ekonomiskt, kan man genom att vända på resonemanget anta att flickorna i 

högre grad än pojkarna väljer högskoleutbildning för att få en högre lön. Det visade sig 

nämligen att de flickor som sökt till högskola ansåg det vara viktigare med en hög lön än de 

pojkar som sökt.  

Detta skulle i så fall vara ett tecken på att flickor generellt sett väljer högskoleutbildning för att 

det då ges en möjlighet till högre lön, medan många pojkar väljer bort högskoleutbildning för att 

det helt enkelt inte lönar sig.  

                Diagram 5.1 (n=69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mognadstesen 

En iakttagelse som särskilt intresserade oss var att pojkarna i betydligt högre grad än flickorna 

prioriterade fritidsintressen framför skolarbete. Kalats (2008) teori om att pojkar ofta bygger 

upp sin sociala status utanför skolans väggar kan vara en orsak till detta. Skulle detta visa sig 

vara fallet är det en naturlig och trolig förklaring till pojkarnas lägre betygsresultat eftersom 

detta skulle innebära mindre tid för till exempel läxläsning. Vi ser även ett samband mellan 

pojkars och flickors olika mognadsnivåer när det handlar om synen på skolprestation och 
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medvetenheten om vad detta har för betydelse för framtiden. Enligt SOU 2009:64 oroade sig 

flickor i större utsträckning än pojkar över att inte få ett jobb, och även över framtiden i stort 

(Jerlang, 1988). Det visade sig att flickorna i vår undersökning ställde högre krav på sig själva 

att lyckas i skolan, men också att de lade betydligt större vikt på att lyckas i skolan än vad 

pojkarna gjorde (se diagram nedan). Vi föreställer oss att en förklaring till detta är att pojkar 

mognar senare än flickor, vilket påverkar skolframgången i form av lägre betyg, och i slutändan 

inställningen till skola och utbildning i ett vidare perspektiv. 

Oavsett orsak så är det tydligt att pojkar har lägre betyg än flickor (se bl.a. SOU 2009:64). 

Pojkarnas lägre betyg utgör således ett praktiskt hinder för dem att söka sig till de flesta 

högskoleutbildningar, eftersom inträdeskraven ofta är höga. 

Det är även en allmän uppfattning att pojkar utvecklas och mognar senare än flickor, något som 

förmodligen också skulle kunna påverka skolframgången. Följande citat förtydligar denna tes;  

Pojkarnas självbild kan påverkas av tidiga motgångar i skolan. Därför kan det inte uteslutas att 

effekterna på betyg, men även attityderna till skolan, hänger kvar även efter att 

mognadsskillnaderna mellan könen jämnats ut. (Lerner, Dagens Nyheter 2010-03-09) 

 

Vare sig det är en mognadsfråga eller inte, så visade undersökningen mycket riktigt att pojkarna 

prioriterade sina fritidsintressen framför studierna i betydligt större utsträckning än flickorna, 

samt att pojkarna hade betydligt lägre betyg än flickorna. Detta kan naturligtvis vara en 

förklaring till att flickorna i högre grad söker till högskolan, då urvalet till högskolestudier sker 

på betygsgrundad basis.  

Det faktum att flickorna i undersökningen ställde högre krav på sig själva i skolan, och lade 

större vikt på att lyckas med sina studieresultat, kan förvisso förklara flickors ökade 

stressrelaterade problem, men är en tidigare mognad bakgrunden till detta skulle även pojkarnas 

lägre betyg kunna förklaras av att de för sent inser värdet av att anstränga sig i skolan.  

En intressant iakttagelse från undersökningen är dessutom att pojkarna i betydligt högre grad än 

flickorna ångrade att de inte hade pluggat mer för att få höga betyg, vilket skulle kunna peka på 

att det finns en känsla av ånger inför detta faktum, något som skulle kunna orsakas av en senare 

mognadsprocess. Ett sista argument för att pojkars senare mognadsprocess skulle kunna påverka 

studieresultaten är resultatet av påståendet om en avslappnad attityd till skolarbete (se diagram 

nedan), där pojkarna tydligt visade att de haft en mer avslappnad syn på skolan än vad flickorna 

haft, vilket förvisso inte behöver betyda sen mognad, men med tanke på att de även ångrade sig 

i högre grad än flickorna skulle det kunna tyda på just detta.      

Diagram 5.2 (n=69)                                                                                   Diagram 5.3 (n=69) 
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Trivseltesen 

Om man väljer att analysera resultaten ur ett trivselperspektiv, nämligen att pojkarnas sämre 

resultat skulle bero på att det helt enkelt trivs sämre i skolan än flickor, skulle man få ytterligare 

en förklaring till varför pojkar söker högskola i mindre utsträckning än flickor.   

Det faktum att pojkar har sämre betyg än flickor skulle nämligen i sig kunna vara en indikator 

på att trivselfaktorn är lägre hos dem, då prestation generellt är sammankopplat med välmående. 

Pojkarna hävdade dessutom att det inte var lika viktigt för dem att lyckas i skolan, och ägnade 

mindre tid på skolarbete till förmån för fritidsintressen. Även dessa faktorer skulle kunna peka 

på att trivselfaktorn är lägre i skolan hos pojkar än hos flickor.  

Detta resonemang får stöd av andra källor. Enligt SOU (2009:64) trivs flertalet pojkar inte i den 

svenska skolan, och trivselnivån hos pojkarna är lägre än hos flickorna.  

Den dåliga trivseln kan orsakas av flera olika faktorer, en sådan kan vara att pojkarna oftare än 

flickorna stöter på motgångar i skolan. Pojkarnas betyg är lägre än flickornas och har enligt 

beräkningar varit så sedan åtminstone 1960-tal (Ibid.). Pojkarnas inflytande i skolan är enligt 

SOU 2009:64 lägre än flickornas: 

 

Enkätsvar från elever rörande inflytandet i skolan tyder på att lärare och annan skolpersonal 

lyssnar mer på flickor än på pojkar (SOU 2009:64 s. 14) 

 

Med detta i åtanke är det rimligt att tänka sig att pojkar mår dåligt över att inte kunna påverka 

sin situation i samma utsträckning som flickorna.  

Pojkarna är i högre grad än flickorna aktiva i olika former av mobbing där de behandlar andra 

illa (SOU 2009:64), något som kan tolkas som en form av missnöjesyttring. Den olyckliga 

kombinationen av låga betyg, som leder till en känsla av misslyckande, och att inte få 

möjligheten att påverka, kan bidra till ett missnöje och en uppgivenhet som i sin tur kan leda till 

en aggression som får vissa pojkar att behandla andra illa. Hur motgångar i skolan kan yttra sig 

genom en motkultur har flera forskare skrivit om (se bl.a.Willis, 1977 & Trondman, 1999) Man 

får anta att en motståndskultur inte gynnar trivseln, varken hos de som utövar motståndet eller 

de andra i omgivningen kring ”motståndarna”. 

 

Riktiga män pluggar inte -tesen  

Skulle den traditionella maskulinitetsfaktorn kunna vara en förklaring till att pojkar väljer att 

inte studera på högskolan, och på vilket sätt har detta i så fall visat sig i undersökningens 

resultat?  

I bakgrundskapitlet redogjordes för den synpunkt ur vilken mäns maskulinitet förklaras med det 

som inte uppfattas som feminint (Nordberg m fl. 2005). Då sökfrekvensen så tydligt visar att det 

är flickorna som i störst utsträckning väljer högskolestudier skulle man i så fall kunna anta att 

det blivit feminint kodat att studera på högskolan, och att män således väljer bort detta alternativ 

med argumentet att det inte är manligt att studera på högskola. Med detta som grund kan man se 

på inställningen till högskolestudier ur ett traditionellt könsperspektiv.  
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Resultatet visade, främst genom elevkommentarer, att det finns viss grund för detta resonemang. 

Följande kommentarer kommer från pojkar som valt att inte studera på högskola:  

 

Lyckas är något helt annat för mig [än skolan] 

Vet många diskplockare med hög utbildning 

Klart en läkare har hög status men en typ basketspelare har lika status 

Bara för att du har en utbildning betyder inte det att du blir framgångsrik 

 

I kontrast till detta står att läsa de kommentarer vi fått av flickor, både de som valt eller inte valt 

att studera på högskola, vilka generellt hade en annan bild av skolan: 

 

Skolan = framtiden 

Kunskap kan man aldrig få för mycket av 

Mycket kunskap är aldrig dåligt 

 

Dessa kommentarer inringar en inställning till skolan som skulle kunna förstärka riktiga män 

pluggar inte- tesen. Kvinnorna ökar i andel på högskolan, ”gå på högskola” börjar därmed bli 

mer och mer feminint kodat. ”Det är bara tjejer som pluggar vidare” kan vara en tänkbar 

uppfattning hos vissa unga män. Vill man ”vara man” ska man i så fall inte göra sådant som är 

kvinnligt, könsidentiteten är bland det starkaste vi har (Cox, 2005) och därför agerar vi gärna i 

enlighet med vad som anses brukligt för vårt kön. Denna förklaring till varför unga män väljer 

bort högskolestudier är knappast medveten hos unga män, men kan ändå tänkas bidra då 

högskolan väljs bort som ett möjligt alternativ. Män hittar andra vägar, när de traditionella inte 

längre anses lämpliga. Grovt sett skulle högskolestudier i så fall kunna ses som ”fjolligt” i unga 

mäns ögon.  

Ett annat mönster visade som sig tydligt, med anknytning till detta resonemang, var att pojkarna 

så tydligt verkade påverkas av sina föräldrars utbildningsnivå när det handlade om val- eller 

icke-val av högskolestudier. De pojkar som sökte högskola hade i 92 % av fallen minst en 

förälder med högskoleutbildning, jämfört med 47 % av de som pojkar som inte sökt. När det 

gällde flickorna syntes nämligen ingen skillnad mellan föräldrars utbildningsnivå och 

benägenheten att söka sig till högskolestudier, vilket skulle kunna peka på att pojkarna som inte 

sökte, till skillnad från övriga grupper, ”ärvde” sina föräldrars förhållningssätt till 

högskolestudier. Detta skulle i så fall kunna ge en förklaring till varför det inte fanns några 

tydliga skillnader i betygsvärde hos pojkarna bland de som sökt och de som inte hade sökt 

högskola, till skillnad från flickorna där det syntes en betygsskillnad mellan de som sökt/inte 

sökt.  Traditionen att inte studera ”i onödan” skulle således kunna vara starkare hos pojkar än 

hos flickor  
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5.3 Svar på hypoteser  

Innan undersökningen genomfördes ställdes några hypoteser upp, vilka skulle kunna ge en 

förklaring till den sneda könsfördelningen vid högskolor och universitet. Dessa besvaras här i 

sin korthet utifrån resultaten. Syftet med elevkommentarerna är att förtydliga elevernas 

uppfattningar om påståendet i fråga.  

 

Hypotes 1 

Mansideal och traditionell maskulinitet förhindrar pojkar att prestera lika bra som flickor i 

skolan.  

Hypotesen visade sig till viss del stämma. I första hand var det elevernas kommentarer som 

styrkte denna hypotes genom att de bekräftade vad tidigare forskning (Kalat, 2008) pekar på, 

nämligen att pojkar i högre grad än flickor åsidosätter skolarbete till förmån för att på fritiden 

stärka sin sociala status. Undersökningens resultat visar mycket riktigt att pojkarna ägnade mer 

tid åt sina fritidsintressen än flickorna, något som kommentarerna nedan bekräftar. Detta 

innebär rimligen att skolarbetet, och därmed betygen blir lidande, något som i sin tur skulle 

kunna vara en förklaring till att flickorna presterar bättre än pojkarna i skolan.   

 

Kommentarer från pojkar i undersökningen: 

Skulle kunna ha bättre [betyg] men pallar inte, roligare med basketboll 

Självklart borde jag göra det [prioritera skolan], men det finns för mycket distraktioner som 

sport, tv, dator, kompisar o.s.v. 

 

 

Hypotes 2 

Flickor känner större prestationskrav än pojkar när det handlar om att skaffa bra betyg och 

bra utbildning.  

Hypotesen visade sig stämma på personerna i vår undersökning. Flickorna i undersökningen 

pluggade mer än pojkarna, samt ansåg i betydligt större utsträckning än pojkarna att det var 

viktigt för dem att känna att de hade lyckats i skolan. Dessutom visade det sig att pojkarna haft 

en betydligt mer avslappnad attityd till skolan än vad flickorna haft.  

 

Kommentarer från flickor i undersökningen: 

Lyckas man inte i skolan, vad ska man då lyckas med? 

Kan man kräva ett bra jobb utan utbildning? 
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Hypotes 3 

Det relativt höga löneläget i traditionellt manliga icke-akademiska yrken bidrar till att män, 

till skillnad från kvinnor, har bättre möjligheter till god försörjning, utan akademisk 

utbildning.  

Hypotesen visade sig stämma på personerna i vår undersökning. Pojkarna hade generellt lägre 

tilltro till högskoleutbildning samtidigt som de i högre grad än flickorna ansåg att det var viktigt 

att få ett arbete med hög lön. Pojkarna såg heller inte samma utvecklingsmöjligheter i 

högskolestudierna som flickorna, och instämde i betydligt högre utsträckning än flickorna, helt 

eller delvis, på påståendet att det inte är någon idé att plugga på högskola om man kan tjäna lika 

mycket pengar utan att plugga på högskola. 

 

Kommentarer från pojkar i undersökningen: 

        Jag vill bara tjäna pengar, mitt drömjobb kräver ingen utbildning 

        Om man vill klarar man sig utan [högskoleutbildning] 
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6. Diskussion  

I följande kapitel kommer arbetets förtjänster och brister att diskuteras utifrån tre 

underrubriker; resultat, där vi granskar resultatet ur tre perspektiv, metod, där vi behandlar 

urval och enkät och framtid, där vi ger förslag på fortsatt forskning utifrån den kunskap vi 

erhållit genom utförandet av detta arbete. 

6.1 Resultat 

Underlaget till den genomförda undersökningen är förhållandevis litet. En urvalsgrupp om 69 

elever kan inte spegla verklighetens komplexitet. Lyckligtvis visade sig bortfallet vara mycket 

litet, i de allra flesta fall var enkäterna fullständigt ifyllda, vilket borde innebära att reliabiliteten 

angående svaren är förhållandevis hög med tanke på urvalsgruppens antal.  

Undersökningens resultat bekräftar det som väckte vårt intresse för forskningsområdet, skolan 

(oavsett nivå) är flickornas arena, och genom den högre sökfrekvensen till högskolan kommer 

de att fortsätta dominera utbildningsvärlden även i den närmaste framtiden. 

Undersökningen bekräftade dessutom våra hypoteser. Flickorna ställde högre krav på sig själva 

att lyckas i skolan, och de traditionella könsrollerna har betydelse för ungdomarnas val/icke val 

av högskolestudier. 

Vi har valt att granska resultatet ur tre olika perspektiv: 

 

1. Hade resultaten från vår undersökning sett annorlunda ut om vi hade gjort vår 

undersökning i en annan region än Uppsala län? 

Uppsala län är en region med Uppsala i spetsen, en stad som av tradition har präglats av sina två 

universitet och stora antal studenter. Statistik visar att studenter ofta stannar kvar på den ort där 

de studerat (SCB, 2009), därför är det inte särskilt märkvärdigt att Uppsala län hamnar på andra 

plats då man listar de län med högst andel högutbildade, endast Stockholm har fler. I Uppsala 

län hade 28 % av befolkningen minst 3 års eftergymnasial utbildning 2007, vilket kan jämföras 

med riksgenomsnittet på 22 % därtill kan nämnas att hela 15 län av 21 hade en andel 

högutbildade på under 20 % (SCB, 2009). Uppsala län är med andra ord en region med många 

högutbildade och dess innevånare har en tradition av att studera på högskola. Hur detta faktum 

påverkat svaren från ungdomarna i vår undersökning vet vi inte, men vi kan anta att de generellt 

sett är mer positiva till högskoleutbildning än vad elever i många andra delar av landet skulle 

vara. 

 

2. Hur hade resultatet sett ut om vi kompletterat enkäterna med intervjuer? 

Med facit i hand hade det varit intressant att även intervjua några elever, en intervju hade kunnat 

ge en djupare förståelse kring betydelsen av traditionella könsroller vid val av högskolestudier. 

Det hade även varit intressant att intervjua några individer ur gruppen ”flickor som ej sökt till 

högskola” då dessa utmärkte sig i flera av enkätsvaren. Detta behandlas ytterligare under punkt 

6.3.   
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3. Hade det kunnat bli ett annorlunda resultat om elever från det naturvetenskapliga 

programmet kommit med i undersökningen? 

Ja, förmodligen hade sökfrekvensen blivit högre. Elever som gått ut det naturvetenskapliga 

programmet på gymnasiet studerar på högskola i större utsträckning än de som gått det 

samhällsvetenskapliga programmet. Om man studerar statistik över antalet gymnasieelever som 

går vidare till högskolan senast tre år efter avslutad gymnasieutbildning (vilket är intressant 

eftersom de flesta som pluggar vidare påbörjar studierna senast tre år efter gymnasieexamen 

(SCB, 2008)) så kan man se att 78 % av NV eleverna går vidare jämfört med 56 % av SP 

eleverna. För killarnas del så är skillnaden ännu större, endast 30 % av dem som gått på SP går 

vidare till högskolan inom tre år, jämfört med nästan 80 % för NV eleverna (Högskoleverket 

2009:12). 

6.2 Metod 

 

Urvalet 

Det kanske uppstår frågor kring valet att utföra enkäten på elever från samhällsvetenskapliga 

programmet, då kan det vara värt att känna till att samhällsvetenskapliga programmet är det 

populäraste i Sverige, 21 procent av dem som sökte till gymnasiet 2007 hade det som sitt första 

val (SCB, 2008). 

Sedan kan man undra om det inte är så att ”alla” som går samhällsvetenskapligt program 

studerar vidare på högskola, eftersom det är ett studieförberedande program. När man läser 

statistik över hur många som börjat studera på högskola senast tre år efter examen från det 

samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, så framgår det dock att 30 % av männen och 

60 % av kvinnorna gör det. När det gäller männen från samhällsvetenskapliga programmet så är 

övergångsfrekvensen till högskolestudier högre på fyra andra gymnasieprogram och nästan lika 

hög (drygt 25 %) på ytterligare två. Kvinnorna har högre övergångsfrekvens på tre andra 

gymnasieprogram (Högskoleverket 2009:12). 

 

Enkäten 

En mindre brist i vårt resultat är att vi i enkäten endast frågar om de tänkt studera direkt efter 

gymnasiet, det finns inget som säger att de som inte sökt högskolestudier hösten 2010 inte 

kommer att söka sig till högskolestudier senare i livet. Med hjälp av frågor kring attityder 

gentemot högre utbildning får vi ändå en uppfattning om vilka respondenterna är.  

I undersökningar där man frågat gymnasieelever om deras studieintressen, så visar det sig 

dessutom att de överskattar sin egen övergångsfrekvens till högskola när de besvarar frågan; 

tänker du plugga vidare inom de närmaste tre åren. När det gäller elever på 

samhällsvetenskapliga programmet så sa 76 % under läsåret 2003/04 att de tänkte läsa vidare 

inom tre år, vilket endast 56 % av dem gjorde. (SCB, 2010:2 samt Högskoleverket 2009:12) Vi 

frågade om de faktiskt sökt och fick på så sätt ett väldigt säkert svar.  

Vissa frågor önskar vi att vi hade formulerat på ett annorlunda sätt. Fråga 17; ”Det ställs högre 

krav på flickor att lyckas i skolan än på pojkar.” och fråga 18 ”Jag tror det är värre för flickor i 
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grundskolan att kallas plugghäst än vad det är för pojkar.” borde ha ställts på ett sätt som 

fångat individens ståndpunkt istället för skillnaderna mellan flickor/pojkar. Skillnader skulle vi 

ändå ha kunnat utläsa då respondenternas kön var bekant för oss. En bättre omskrivning av fråga 

18 kunde ha haft lydelsen ”Jag har under min skolgång, på grund- och/eller gymnasieskola, 

aktat mig för att bli kallad plugghäst”. 

Vi är nöjda med fråga 25 ”Jag ångrar att jag inte har lagt ner mer tid på att plugga genom 

åren.” som fångar individens självuppfattning i denna fråga, på ett enligt oss bra sätt. 

Vi inser även att det hade varit intressant med någon fråga som behandlar elevens självupplevda 

trivsel i skolan. 

Till sist kan man diskutera respondenternas ärlighet då de fyller i en enkät, anonymiteten som 

enkäten möjliggör borde generera någorlunda ärliga svar, men det finns givetvis en risk att 

respondenter svarar på enkäten utifrån hur man vill vara och uppfattas istället för hur man 

faktiskt är. Vi kan dock endast förutsätta att svaren är ärliga och korrekta och har därför utgått 

ifrån detta i vårt arbete med att fånga elevernas attityder.  

6.3 Framtid 

Under denna uppsatsens sista del redogör vi för tankar och frågor som uppstått under arbetets 

gång, vilka skulle kunna ses som förslag till framtida forskning. 

 

Senare start för pojkar? 

I analyskapitlet berörde vi mognadsskillnaderna mellan pojkar och flickor, och hur dessa skulle 

kunna påverka skolframgången. Eftersom det visade sig att flickorna studerade flitigare, nådde 

högre resultat och därmed ökade sina chanser att komma in på önskat högskoleprogram kan 

man fråga sig om pojkarna, som ofta åsidosatte studierna av hänsyn till fritidsintressen och även 

i större utsträckning ångrade sig att de inte pluggat mer, skulle börja skolan ett eller två år 

senare än flickor? Det är visserligen en revolutionerande tanke, men skillnader i utvecklingen 

kanske även påverkar sättet att förhålla sig till framtiden, och därmed är en orsak till varför 

pojkar hamnar efter i skolarbete och i det långa loppet medverkar till en sned könsfördelning på 

högskolan. Med denna tanke som bakgrund skulle den nya urvalsmetoden till högskolan, som 

belönar de som söker direkt efter gymnasiestudierna (VHS, 2010), gynna flickorna eftersom de 

vid den tidpunkten har de högsta betygen. Detta skulle i sin tur bidra till att flickorna i ännu 

större utsträckning skulle dominera vid platsfördelningen i högskolan. Pojkarna hinner inte inse 

värdet av en utbildning innan det är för sent, och inträder därför i antipluggattityden vilket 

hämmar den skolmässiga utvecklingen.  

 

Flickor som inte söker – men samtidigt hyllar… 

En grupp som utmärker sig, och därmed är lite extra intressant, då man studerar enkätsvaren är 

flickor som ej sökt till högskola. Som tidigare nämnts skulle det vara intressant att intervjua 

några individer ur denna grupp. Det som gör denna grupp intressant är att deras svar avviker 

från de övriga gruppernas, bland annat för att de har haft en seriös inställning till sina studier 

(fråga 21) samt att de inte anser att det är för många som skaffar sig en högskoleutbildning eller 
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att betydelsen av högskolestudier är överdriven (fråga 10 & 6). Detta till trots så har dessa 

flickor valt att inte söka till högskola, vilket får oss att undra över deras framtidsplaner. 

 

Individens och samhällets kostnader orsakade av den ojämna könsfördelningen 

Att ojämn könsfördelning gällande yrkesval och deltagande i utbildning orsakas av samhällets 

förväntningar på vilka yrken som är lämpliga för unga flickor respektive unga män hänvisar 

flera källor till (se bl.a. SOU 2009:64 & Cox, 2005). Detta är något som begränsar individens 

möjligheter till att fatta ett yrkesval baserat på intressen och kompetens istället för, som idag, på 

kön. Arbetsplatser och utbildningsanordnare har inte råd att endast rekrytera lämliga kandidater 

ur halva befolkningen, även om det i praktiken ser ut så på många håll i vårt samhälle. 

Politikerna har givetvis blivit varse den ekonomiskt ogynnsamma och utvecklingstorftiga 

situation som orsakas av detta faktum och har därför initierat ett arbete för att öka 

jämställdheten. Det finns ett uppenbart samhällsintresse av en jämn könsfördelning på högskola, 

både utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och för att det möjliggör individers 

välbefinnande. Hur bryter man könsmönster, och vilka incitament finns det för de som är så 

kallade brytare, d.v.s. de individer som väljer ett yrke som är otraditionellt utifrån sitt kön?  

 

Skolan – Som gjord för flickor? 

Vi finner det även intressant att undersöka hur flickorna kan vara så överlägsna pojkarna när det 

gäller betygsvärde, men att pojkarna tvärtom dominerar när det handlar om högskoleprov (HSV 

rapport 2008:20 R). Tyngdpunkten i högskoleprovet ligger i svensk/engelsk läsförståelse och 

ordförståelse, något som flickor generellt behärskar bättre, åtminstone om man ser till betyg i 

svenska och engelska (Larsson, 2005). Kanske passar högskoleprovets upplägg pojkar bättre än 

skolsituationen. I så fall är vi tillbaka till var vårt intresse först väcktes kring forskningsområdet, 

nämligen om skolan passar flickor bättre än pojkar. En intressant vinkel på detta är att idrott och 

hälsa, som är det enda ämne där pojkar har högre betyg än flickor (ibid.), inte sällan anses vara 

ett ämne som är bättre anpassat för pojkar än flickor. Däremot ifrågasätts det sällan om till 

exempel svenska eller engelska som ämne är bättre anpassat för flickor (ibid.).  

 

Till sist… 

Hur man än vrider och vänder på skillnader och orsaker finner man tecken på att det man söker 

stämmer. Kanske skillnader beror på att vi letar efter just skillnader, och att jämställdhet först 

kan uppnås när vi ser framåt istället för under bältet. 
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Med vänliga hälsningar 

 

Jakob Ekelund                                                      Martin Klavblom   
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2. Samtliga resultat i diagramform 

 

     ♀ + hsk = Flickor som sökt högskola                   ♀ - hsk = Flickor som ej sökt högskola 

     ♂ + hsk = Pojkar som sökt högskola                    ♂ - hsk = Pojkar som ej sökt högskola 
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3. Enkät 

Hej elever i årskurs tre på gymnasiet!  

 

Vi är två studenter som skriver en uppsats om gymnasieelevers inställning till 

högskolestudier, och vill därför ställa några frågor till Dig. Dina åsikter är viktiga för oss, 

och vi är mycket tacksamma för Dina svar!  

 

1.  Är Du                                                                    Tjej               Kille                                

 

2.  Har du sökt till högskolestudier i höst?                  Ja                Nej                                

 

3. Hur ser ditt betygssnitt ut (ditt jämförelsetal)?        

                                                                                      

 0-10              10-12,5              12,5-15            15-17,5             17,5-20  

                                                                             
         

4.  Har någon av dina föräldrar en högskoleutbildning?      Ja       Nej       Vet ej                                                    

 

Nedan kommer Du att få ta ställning till vissa påståenden. Kryssa i det alternativ som bäst 

överensstämmer med dina åsikter. Skriv gärna ner Dina tankar efter svaren.  

 

5.  Jag anser att en högskoleutbildning är en förutsättning för att få ett arbete jag trivs med. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

6.  Jag anser att betydelsen av högskoleutbildning är överdriven. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  
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7.  Jag anser att en högskoleutbildning skulle ge mig högre status i samhället. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

8.  Det är ingen idé att plugga på högskola när man kan tjäna lika mycket pengar utan att plugga 

på högskola. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

9.  Jag tror att högskolestudier skulle vara utvecklande för mig. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

10.  Det är för många som skaffar sig en högskoleutbildning. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

11.  Jag prioriterar skolan högre än mina fritidsintressen. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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12.  Jag tror att social kompetens är viktigare än utbildning när man söker ett arbete. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

13.  Det är viktigt för mig att få ett arbete med hög lön. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

  

 14.  Jag tror framtiden kräver att man har en akademisk utbildning för att få ett arbete man trivs 

med. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

15.  Om man har en högskoleutbildning får man automatiskt en framgångsrik karriär. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

16.  Om man har en högskoleutbildning får man automatiskt högre lön. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

17.  Det ställs större krav på flickor att lyckas i skolan än på pojkar. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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18.  Jag tror det är värre för flickor i grundskolan att kallas plugghäst än vad det är för pojkar. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

19.   Jag har mått dåligt över de krav skolan ställt på mig.  

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

20.  Jag har mått dåligt över de krav jag ställt på mig själv i skolan.   

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

21.  Jag har haft en avslappnad attityd till skolan, det ordnar sig… 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

22.   Det är viktigt för mig att känna att jag har lyckats i skolan. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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23.   Under min skoltid har jag ibland undvikit att berätta för mina vänner hur mycket jag har 

pluggat inför ett prov. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

24.   Jag har pluggat mycket för att skaffa mig så bra betyg som möjligt. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

25.  Jag ångrar att jag inte har lagt ner mer tid på att plugga genom åren. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

 

 

26.  Mina föräldrar ställer höga krav på mig att lyckas i skolan. 

Kommentera gärna ditt val! 

 

Instämmer helt       Instämmer delvis       Instämmer inte alls  

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Tack för Din Medverkan! 
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