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Abstract 
It is both a Swedish and an international phenomenon that boys’ achievements in school, on 

average are lower than girls. In Sweden, boys in general get 10 % lower grade points than 

girls. However, the gender differences differ from one school subject to another. The greatest 

differences can be found in the linguistic subjects while the differences are lower in natural 

sciences. The purpose of this essay is to review and critically discuss reasons that cause 

gender differences in school achievements by doing a literature review. Both Swedish and 

international peer-reviewed articles and anthologies were used. Findings show that there are 

numerous of different reasons to gender differences in school achievements. This study 

presents nine reasons: eight social reasons and one biological. All of these reasons affect 

students’ school achievements in different ways and range. The gendered patterns in society 

are one of the reasons presented in this study and several of the other reasons can be 

connected to this one. To reduce the gender differences teachers need to create an awareness 

of what is causing this problem.  
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1. Inledning 
Denna uppsats kommer att problematisera och diskutera könsskillnader i skolprestationer.  I 

dagens samhälle förs det många diskussioner angående pojkars sämre prestationer i skolan 

jämfört med flickors. I forskning förekommer bland annat uttrycket ”the boys problem”, i 

Sverige kallat ”pojkkrisen”, som har blivit ett internationellt fenomen gällande vad pojkars 

sämre resultat kan bero på. Detta fenomen har lett till att pojkar idag ses som utbildningens 

förlorare (Driessen & van Langen 2013, Heikkilä 2012). Pojkars sämre skolprestationer är en 

av flera faktorer som visar på att skolan behöver bli mer jämställd. Detta är dock ett ovanligt 

jämställdhetsproblem eftersom sådana i första hand associeras med att flickor inte värderas 

lika högt som pojkar (Öhrn 2002). Här har vi ett problem som snarare är omvänt, att pojkar 

inte uppnår flickors nivå och det finner vi intressant. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) belyses det att skolan 

ska vara en plats där jämställdhet mellan pojkar och flickor råder. Både Svaleryd (2002) och 

Wedin (2009) menar dock att den svenska skolan inte kan klassas som jämställd. Författarna 

förklarar att detta bland annat beror på att skolan påverkas av det omgivande samhället och 

dess könsmönster. Det innebär att så länge samhället till viss del förblir ojämställt försvårar 

det skolans möjligheter att skapa en jämställd miljö. Jämställdhet existerar när kvinnor och 

män har samma möjligheter att nå sin fulla potential. Det innebär att en människas kön inte 

ska påverka ens rättigheter, möjligheter eller skyldigheter (SOU 2009:64). Jämställdhet 

handlar även om att människors utveckling inte ska hämmas av strikta genusroller (Svaleryd 

2002). Att den svenska skolan klassas som ojämställd anser vi är intressant. Efter att ha läst på 

om detta problemområde uppmärksammade vi att en stor orsak till denna ojämställdhet beror 

på könsskillnader i elevers skolprestationer. Under vår utbildning har vi vid ett flertal tillfällen 

läst om könsskillnader i dagens skola. Orsakerna till dessa skillnader har dock aldrig 

klargjorts för oss. Vår tanke med detta arbete är därför att skapa en medvetenhet om detta 

område i syfte att lärare ska kunna undvika olika ”fallgropar” som tenderar att förstärka dessa 

könsskillnader.  

 

En av orsakerna till könsskillnaden i dagens skola förklaras bero på att vi under vår uppväxt 

får lära oss om olika könsmönster, det vill säga vad som är ”normalt” beteende för kvinnor 

respektive män. Det innebär att när någon bryter mot det ”normala” beteendet uppfattas den 

personen som avvikande genom att han/hon bryter mot de normer som finns i samhället 
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(Svaleryd 2002). Wedin (2009) förklarar att när diskussioner förs angående vad som är 

manligt respektive kvinnligt klassas de som dikotomier mot varandra. Med det menar 

författaren att synen på manlighet och kvinnlighet aldrig förenas utan de ses snarare som 

varandras motpoler. Som exempel menar Wedin att vissa beteenden, intressen och materiella 

ting klassas som antingen manligt eller kvinnligt. Denna orsak är något vi själva har 

uppmärksammat på tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Både i och utanför 

klassrummet har vi sett att pojkar och flickor har olika intressen och beteenden. De leker med 

olika saker och tar sig an uppgifter i skolan på olika sätt.  

 

Med detta arbete vill vi bland annat uppmärksamma hur samhälleliga könsmönster påverkar 

barns beteenden och attityder samt hur stor påverkan dessa har på könsskillnader i elevers 

skolprestationer. Att samhället har stereotypa könsmönster är dock bara en orsak till detta 

problem. Många fler orsaker kommer att diskuteras och förhoppningsvis har läsaren en 

övergripande och ökad medvetenhet över dessa efter att ha läst denna uppsats. Hur lärare 

praktiskt kan arbeta för att undkomma dessa problemområden är dock ett annat problem som 

denna uppsats inte kommer diskutera. Vi anser att innehållet i denna uppsats är användbart på 

så sätt att lärare kan ha dessa orsaksområden i åtanke när de planerar och genomför sin 

undervisning. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska orsaker till könsskillnader i 

elevers skolprestationer. Termen skolprestationer syftar dels på betyg och dels på annat 

mätbart material. Elevers skolprestationer förklaras även vara ett resultat av hur lärare 

planerar sin verksamhet och de didaktiska beslut han/hon tar (Heikkilä 2012). 

 

Våra forskningsfrågor är: 

 

 Vilka könsskillnader har identifierats i tidigare forskning om skolprestationer? 

 Vilka forskningsbaserade orsaker finns till dessa könsskillnader? 

 

1.2 Disposition 
Efter denna inledning följer en bakgrund där de existerande könsskillnaderna presenteras. 

Denna bakgrund är av stor vikt för att förstå studiens kommande innehåll. Därefter följer en 

metoddel som redogör för vilka metodval vi gjort, hur vi gått tillväga för insamling av 
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material, hur detta material kommer att analyseras samt hur tillförlitlig studien är. I nästa 

kapitel redovisas resultatet av det insamlade materialet. Därefter följer en analys där 

diskussioner förs utifrån det redovisade materialet och uppsatsen avslutas sedan med en 

slutsats där studiens viktigaste delar sammanfattas.  

2. Bakgrund 
Idag ligger fokus på pojkars sämre skolprestationer när könsskillnader diskuteras. Så har det 

dock inte alltid varit. Under 1970- och 80-talen låg fokus nämligen på att flickor 

diskriminerats och att de inte fick samma möjligheter som pojkar. För att råda bot på denna 

orättvisa ändrades kursplanerna och pedagogiken i skolan till att bli mer anpassad till flickor. 

Genom förändringarna ökade antalet grupp- och projektarbeten och målen för ett grupparbete 

är otydligare än vad målen för traditionell undervisning är. Därmed kan arbetet ha försvårats 

för pojkar då de, mer än flickor, sägs kräva en tydligare struktur i sitt lärande (Björnsson & 

Härd 2004).  

 

Undersökningar visar att flickor generellt sett presterar bättre än pojkar i den svenska skolan. 

Det har visat sig att pojkar genomsnittligt har 10 % sämre betygspoäng än flickor oavsett 

årskurs (Wedin 2009, Skolverket 2006, SOU 2009:64). Detta fenomen är ingen ny företeelse. 

Det har gjorts mätningar på resultaten av en undersökning gjord på människor födda 1948 och 

framåt. Mätningarna som kom fram i denna undersökning grundar sig på en jämförelse av 

elevers betyg och provresultat i ämnena svenska, engelska samt matematik. Eleverna som 

ingick i undersökningen gick mestadels i årskurs 8. Resultatet av undersökningen visar att 

pojkar över tid har fått sämre betyg och provresultat än flickor. Störst var könsskillnaden i 

svenskämnet medan skillnaden i matematikämnet var relativt liten eller ibland obefintlig. 

Noterbart är att skillnaden i slutbetyg var aningen högre än skillnaden i provresultat till 

flickornas favör. Till exempel fick pojkar under vissa år bättre provresultat än flickor i 

matematik men ändå sämre betyg (SOU 2009:64). En internationell undersökning visar att 

skillnaden mellan pojkar och flickor i matematik är mindre i Sverige jämfört med många 

andra länder (Skolverket 2006). Dock har Sveriges resultat i matematik internationellt sett 

sjunkit de senaste tio åren (SOU 2009:64). 

 

Både förr men även i nutid är det ett faktum att flickor generellt sett får bättre skolresultat i 

alla ämnen förutom idrott och hälsa. Som vi redan har nämnt får pojkar i snitt 10 % sämre 

betyg än flickor. Det innebär dock inte att det finns en 10-procentig skillnad i alla ämnen. 
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Undersökningar visar att resultatskillnaden är störst i de praktiska ämnena bild och hem- och 

konsumentkunskap. Det finns dock en stor skillnad i många av de teoretiska ämnena också. 

Det är i de språkliga ämnena och då främst i ämnet svenska som flickor markant presterar 

bättre än pojkar. Däremot är skillnaden i ämnena matematik och naturkunskap relativt liten 

(SOU 2009:64). 

 

Hur påverkas då pojkar av att de presterar sämre i skolan? Ett tydligt exempel som visar att 

pojkars sämre prestationer har en negativ påverkan är att fler pojkar än flickor inte får 

gymnasiebehörighet. Av de elever som inte får behörighet utgör pojkarna 60 %. Samma 

procentsats uppkommer när man undersöker hur många pojkar respektive flickor som inte 

uppnår fullständiga betyg i gymnasieskolan. Med fullständiga betyg menas minst betyget 

godkänd (Skolverket 2006) eller betyget E efter dagens betygsmodell. I och med att pojkar 

generellt sett får sämre betyg leder det till att fler pojkar än flickor riskerar att få gå om en 

årskurs. Pojkar löper dubbelt så stor risk att få gå om jämfört med flickor på grund av deras 

sämre prestationer (Kimmel 2010). 

 

En annan undersökning visar att elever med svensk bakgrund presterar bättre i skolan än 

elever med utländsk bakgrund. Författarna i denna undersökning utgår från Statistiska 

centralbyråns definition på vad utländsk bakgrund innebär. De förklarar att de som placeras i 

denna kategori är barn födda utomlands samt barn födda i Sverige med utlandsfödda 

föräldrar. Undersökningen visar dock att utländska flickor överlag presterar bättre än 

”svenska” pojkar vilket visar på könsskillnaden i dagens skola. Viktigt att notera är att 

skillnaden inom gruppen elever med utländsk bakgrund är stor. Hur tidigt barnen kommer till 

Sverige och vilken utbildningsnivå föräldrarna har spelar in (SOU 2009:64).  

 

Att pojkar presterar sämre är ett nationellt fenomen som dock varierar i olika delar av landet. 

En kommun eller en enskild skola som ett år visar negativa resultat kan året efter ha 

förändrats och visa positiva resultat. Det har dock visat sig att storstäderna i Sverige har något 

högre genomsnitt än övriga delar av landet. Detta beror till viss del på att föräldrarna till 

eleverna i dessa städer i snitt har högre utbildningsnivå (SOU 2009:64). En annan sak värd att 

notera är att pojkars sämre prestationer inte är något svenskt fenomen utan samma fenomen 

går att finna internationellt (Lahelma & Öhrn, 2011). 
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3. Metod och material 
3.1 Metodval 
För att finna olika orsaker till varför könsskillnader i skolprestationer finns har vi valt att göra 

en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) förklarar att 

en systematisk litteraturstudie syftar på att ett problemområde genomsöks och granskas. 

Granskningen går ut på att tidigare forskning inom ett område studeras och denna granskning 

ska sedan resultera i en sammanställd bild av problemområdet. De texter som granskas ska 

vara av vetenskaplig karaktär. Vi har valt att göra en litteraturstudie därför att vi anser att en 

sådan studie ger oss mer relevant information om vårt problemområde än någon övrig 

vetenskaplig metodform. Med tanke på tidsramen för denna uppsats anser vi att det är mest 

tidseffektivt och givande att mer djupgående sätta oss in i vad tidigare forskning skriver om 

vårt område. Detta leder till att vi behöver utesluta att samla in annan empirisk data, 

exempelvis genom observationer, intervjuer och enkäter. Nackdelen med att göra en 

systematisk litteraturstudie är att vi inte får se hur det vi läst om i litteraturen praktiskt ter sig i 

verkligheten. 

 

3.2 Material 
Vår metod för insamling av material att granska skedde främst via sökning på olika sökord i 

flera databaser. Vi har använt oss av databaserna Eric Ebsco och Kvinnsam. I databasen Eric 

Ebsco gjorde vi två sökningar. Sökorden vi använde var gender, boy* och girl* i ena 

sökningen och achievement gap, boy* och girl* i den andra. För att minimera sökresultaten 

gjorde vi flera avgränsningar i första sökningen. Först valde vi att avgränsa resultatet till 

vetenskapliga artiklar, även kallad ”peer reviewed”. Vi är främst intresserade av ny forskning 

inom vårt område och avgränsade därför vår sökning till artiklar från år 2000 och framåt. 

Detta forskningsfält är stort och förändligt och för att få ett genomförbart arbete anser vi att 

denna avgränsning krävdes. Därefter skedde några ämnesavgränsningar i form av gender 

differences, academic achievement och elementary school students. Efter dessa avgränsningar 

läste vi flera sammanfattningar (abstract) och fann därefter två användbara artiklar. I den 

andra sökningen behövdes inga mer avgränsningar än vetenskapliga artiklar och 

publikationsår. Därefter fann vi, efter att ha kollat sammanfattningar, två till användbara 

texter. I databasen Kvinnsam har flera sökningar genomförts. Sökorden som användes var 

jämställdhet, skola samt genus, jämställdhet. I första sökningen behövdes ingen avgränsning 

då antalet sökträffar var få. Från denna sökning fann vi en bok. Den andra sökningen krävde 

däremot vissa avgränsningar. Där valde vi avgränsningarna språk - svenska,  
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typ - avhandlingar samt ämne - uppfostran och undervisning. Även från denna sökning fann 

vi en användbar text. Vi är medvetna om att våra sökord och våra avgränsningar i båda 

databaserna kan ha filtrerat bort andra användbara texter. Vi anser dock att våra val av sökord, 

och sedan litteratur var relevanta för att finna svar på våra frågeställningar. 

 

Vi har även gjort en manuell sökning. Vid denna sökning utgick vi ifrån de referenser vi fann 

intressanta i den funna forskningen samt tidigare läst kurslitteratur. På så sätt fann vi mer 

forskning inom samma område. När vi skulle låna böcker, funna från databasen Kvinnsam, på 

Örebro universitets huvudbibliotek fann vi fler böcker ståendes på samma avdelning som 

även de var användbara. Denna metod kallas även för snöbollseffekten och innebär att 

forskare finner mer material inom samma område utifrån det material hon/han hittills funnit. 

Denna insamlingsmetod använde vi oss av tills vi ansåg att vi uppnått teoretisk mättnad, det 

vill säga vi bedömer att vi funnit tillräckligt med material. Det innebär att det material vi 

använt oss av diskuterar de orsaksområden vi senare i uppsatsen kommer presentera samt att 

vidare material inte visar på att några nya områden uppkommer som därmed förbises 

(Eriksson Barajas m fl 2013). Även i den manuella sökningen är vi medvetna om att våra val 

styr utgången av uppsatsens litteraturinnehåll. 

 

3.3 Analysmetod 
Den metod vi valt att använda oss av för att analysera vår lästa litteratur är kvalitativ 

innehållsanalys. Eriksson Barajas m fl (2013) menar att en kvalitativ innehållsanalys är 

användbar då forskare syftar till att på ett systematiskt sätt dela in sitt empiriska material i 

olika kategorier. Denna indelning sker genom kodning av den insamlade empirin. Inom varje 

kategori urskiljs och beskrivs sedan de mönster och teman som kännetecknar varje kategori. 

Utgångspunkten i detta arbete är att finna orsaker till könsskillnader i skolprestationer. När vi 

har tagit del av tidigare forskning har det första steget därför legat på att sortera och filtrera ut 

det som är relevant för våra forskningsfrågor. Därefter har vi djupgående studerat dessa delar. 

Med relevanta delar syftar vi på orsaker som olika avhandlingar och andra vetenskapliga 

texter redogör för angående pojkars sämre skolprestationer. Utifrån detta har vi sedan letat 

efter likheter och skillnader mellan de olika berörda texterna. Detta har resulterat i flera 

orsaksområden som vi har kodat och dessa kommer senare tas upp i resultatredovisningen. 

Kodningen innebar att olika temarubriker bildades. Dessa rubriker namngav vi efter att vissa 

orsaksområden återkommande diskuterats i texterna. Under dessa rubriker placerades olika 

argument och förklaringar som vi fann i berörd litteratur. Vi fick fram dessa argument och 
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förklaringar genom flera steg. Först läste vi igenom de understrykningar vi gjort i all litteratur, 

sedan gjorde vi tankekartor med olika tänkbara orsaker. Därefter sorterade vi in de, i vår 

mening, användbara understrykningarna under passande tankekarta. Vissa av dessa 

tankekartor slogs sedan samman och bildade de olika orsaksområdena som beskrivs i kapitel 

fyra. 

 

3.4 Tillförlitlighet och räckvidd 
Denna litteraturstudies metodval, tillvägagångssätt, materialinsamling samt analysmetod har 

skett på ett sådant vis att vi anser att studien har validitet. Validitet förklaras enligt Mason 

som att man ”observerar, identifierar eller ’mäter’ det man säger sig mäta” (citerat i Bryman 

2011, s 352). Det innebär med andra ord att vårt metodval, litteratur att granska samt val av 

analysmetod har skett på ett sådant sett att vårt syfte och våra frågeställningar kommer att 

besvaras. Detta skedde bland annat genom att vi var noggranna och omsorgsfulla i vår 

materialinsamling så användbart material på så sätt inte förbisågs. 

 

Samtidigt anser vi att vi inte har valt bort eller ignorerat något material och risken att få ett 

missvisande resultat har därmed minskat. Genom att vi, efter tidsramen för denna uppsats, 

anser oss ha uppnått teoretisk mättnad riskerar vi inte att annan forskning uppkommer som 

kan förändra resultatet i denna studie. Den litteratur som kommer redogöras och analyseras 

nedan har på så sätt reliabilitet. Reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig och kan 

omprövas och att liknande resultat då uppstår (Bryman 2011). Eftersom denna uppsats är en 

litteraturstudie, där arbetet enbart utgår ifrån tidigare litteratur, är det lätt att ompröva och på 

så sätt kontrollera om vår studie är tillförlitlig. 

 

Vår uppfattning är att denna uppsats till viss del har generaliserbarhet då stora delar av 

resultatet i uppsatsen grundar sig på studier gjorda av flera olika forskare som fått fram 

liknande resultat. Bryman (2011) förklarar att generaliserbarhet innebär att resultatet av en 

studie som görs på en representativ grupp sedan kan generaliseras på en större population. Då 

flera olika forskare fått fram liknande resultat inom flera av våra senare berörda 

orsaksområden bör ny forskning därigenom inte kunna bidra med några nya större upptäckter. 

Stora delar av det resultat som presenteras i denna uppsats kan därför generaliseras. I vissa 

orsaksområden finns det dock skilda forskningsresultat vilket vi kommer redogöra mer 

noggrant senare i arbetet. 
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4. Resultatredovisning 

Efter att ha bearbetat det lästa materialet har vi funnit flera olika återkommande teman. Dessa 

teman består av olika orsaksområden till könsskillnader i skolprestationer. Nedan presenteras 

var och en av dessa. Det är viktigt att poängtera att det inte bara finns en, utan flera, orsaker 

till detta problems existens. Det finns flera orsaksområden och ett område kan inte helt 

särskiljas från ett annat. På ett eller annat sätt är de olika orsaksområdena sammanflätade. Att 

vi trots detta har gjort en uppdelning beror på att vi vill visa att det faktiskt finns skillnader i 

orsakerna till detta fenomen trots att de med olika påverkningsgrad är sammanflätade. Vi vill 

även uppmärksamma att det finns andra orsaker till skillnader i skolprestationer som hänger 

samman med socioekonomiska faktorer eller etnicitet. Detta kommer dock inte 

problematiseras i denna uppsats av den anledningen att Skolverkets (2006) undersökning 

visade att könsskillnader är konstanta vid inbördes jämförelse oavsett social klass eller etnisk 

bakgrund. 

 

4.1 Samhälleliga könsmönster påverkar elevers skolprestationer  
Forskning visar att det finns olika förväntningar mot pojkar respektive flickor skapat av 

samhällets stereotypa könsmönster. Pojkar förväntas vara maskulina medan flickor förväntas 

vara feminina. Kimmel (2010) hänvisar till Brannons fyra kännetecken för maskulinitet i 

samhället. Dessa fyra kallas: No Sissy Stuff, Be a Big Wheel, Be a Sturdy Oak och Give em 

Hell! Det första kännetecknet för manlighet innebär att man inte på något sätt får visa sig 

feminin. Att ha hög status och vara framgångsrik är det andra kännetecknet. Att en man klarar 

sig själv och inte behöver vara beroende av andra är det tredje kännetecknet. Det fjärde och 

sista kännetecknet innebär att en riktig man lever ett riskfyllt liv där mycket mod krävs. 

Björnsson (2005) är inne på samma spår då han beskriver kännetecken för maskulinitet 

kopplat till skolans värld. Pojkar ska där vara coola, tuffa samt farliga. Att inte anstränga sig 

på skolans uppgifter är också förknippat med maskulinitet. Dagens syn på maskulinitet anses 

omodern och har inte hängt med samhällets utveckling (Björnsson 2005, Kimmel 2010). Den 

syn som dock råder ställs i kontrast till vad femininitet innebär. Ett av samhällets könsmönster 

säger nämligen att könen aldrig kan ses som jämlikar utan de står snarare i motsats till 

varandra. En oskriven regel säger att flickor ska vara duktiga i skolan och om flickor är 

duktiga kan inte pojkar vara det eftersom de fungerar som varandras motpoler (SOU 

2009:64).  
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Whitehead (2006) menar att flickor presterar bättre än pojkar redan vid skolstart. Författaren 

förklarar att samhällets stereotypa könsmönster leder till att barn uppfostras olika utefter 

vilken könstillhörighet barnet har. Beroende på kön ”tilldelas” flickor och pojkar olika 

intressen av sina föräldrar. Flickor uppmuntras att läsa mycket medan pojkar snarare 

uppmuntras till att utöva någon sport eller på något annat sätt vara fysiskt aktiva. Skolverket 

(2006) visar att flickor mer tar efter sina mammor medan pojkar i större utsträckning tar efter 

sina pappor. Vidare förklaras att mammor tar större ansvar för hemmets sysslor än pappor 

vilket resulterar i att flickor och pojkar tar efter olika beteenden från sina föräldrar. Detta 

bidrar till att de stereotypa könsmönstren förstärks. Whitehead förklarar att dessa olika 

intressen ger flickorna en klar fördel när skolstarten sker då deras intressen gör att de är mer 

bekanta med skolans sätt att arbeta. För att konkretisera är det framförallt i läsförståelse och 

kommunikativa inslag som flickor ligger i framkant. Enligt Whitehead (2006) hävdar Fivush, 

Dunn m fl och Smatana att flickors bättre kommunikationsförmåga härleds från att föräldrar 

och framförallt mammor väljer att kommunicera mer med sina döttrar än med sina söner. Det 

är genom föräldrarnas beteende som barnen lär sig vad som är typiskt manligt och kvinnligt, 

de anammar med andra ord stereotypa könsmönster. Det är dock inte bara från föräldrars 

agerande som barn tar till sig utav de gällande könsmönstren utan barnen får även lära sig i 

förskolan vad som förväntas av en pojke eller flicka (Whitehead 2006). Dock håller detta 

könsmönster på att förändras. Herz och Johansson (2011) förklarar att männen mer och mer 

börjar prioritera hem och barn före arbete vilket resulterar i att män och kvinnor tar ett mer 

jämlikt ansvar för hem och familj. 

 

Det har visat sig att pojkar i högre grad än flickor följer stereotypa könsmönster. Forskning 

visar nämligen att flickors norm att vara tysta och tillbakadragna successivt breddas och 

förändras till att istället våga ta för sig allt mer i skolan (Björnsson 2005). Pojkar däremot har 

mycket lättare att ”falla” för dessa könsmönster. Detta krockar med skolans kultur. I och med 

att flickor vid skolstarten generellt sett har bättre förutsättningar försvårar det pojkars 

inlärningsprocess. Att ha en vilja att lära uppfattas ofta som feminint och pojkar undviker 

gärna att handla på ett sådant sätt som uppfattas vara feminint (Whitehead 2006). Denna 

uppfattning styrker Kimmel (2010) då han säger att de pojkar som är duktiga i skolan riskerar 

att uppfattas som mindre värdiga av sina kamrater av samma kön om de uppträder på ett 

feminint sätt. Detta kan leda till att de ”duktiga” pojkarna blir utstötta eftersom de inte 

anammar de stereotypa könsmönstren. Whitehead (2006) menar att även grupptryck kan ha en 

stark påverkan på pojkar och deras beteende. Alla pojkar har inte en negativ inställning till 
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arbete i skolan. Det finns gott om ambitiösa pojkar men den grupp pojkar som inte har samma 

ambitionsnivå drar lätt med sig övriga till en mindre ambitiös nivå där könsmönster istället 

förstärks. Däremot säger Whitehead att det är accepterat att som pojke vara ambitiös i skolan 

så länge du kompenserar det med att vara bra på typiska ”killsaker”, till exempel sport. 

 

4.2 Lärare har olika förväntningar beroende på elevers kön 
Wernersson (2010) sammanfattar Fennemas påstående när hon förklarar att lärare, oavsett 

kön, har olika förväntningar på manliga och kvinnliga elever. Dessa olika förväntningar bidrar 

till att pojkar och flickor får olika kunskaper och erfarenheter. Elever tar efter sin lärare och i 

och med att lärare bemöter elever av olika kön annorlunda orsakar det könsskillnader. Även 

Björnsson (2005, s 36) berättar om detta då han skriver att ”[e]leverna [ofta upplever] att 

lärare behandlar dem olika på grund av kön.”. Vidare refererar Björnsson (2005) till Younger, 

Warrington och Williams arbete där de förklarar att pojkar ofta upplever att de får hårdare 

kritik än flickor samt att lärare förväntar sig att pojkar ska ha ett olämpligare beteende. 

Wernersson menar även att lärare har en tendens att överskatta pojkars kunskaper och 

beteenden. Det är nämligen vanligt att lärare förväntar sig att pojkar, fastän de till ytan bland 

annat anses vara stökiga, charmiga och lekfulla, ändå besitter en djupare intelligens och har 

mer insikt än flickor. De pojkar som har lätt för skolans arbeten kan gynnas av denna 

förväntan medan de pojkar som inte har lika lätt för skolan istället får lida. Denna förväntan, 

att lärare tror att pojkar innerst inne kan mer än vad de visar, kan resultera i att många pojkar 

inte får den hjälp de behöver för att klara skolans olika moment. Wernersson (2010) förklarar 

att flickors goda skolprestationer inte värderas lika högt som pojkars dåliga prestationer. 

Denna värderingsskillnad förklaras bero på just att pojkars sämre prestationer kommer ifrån 

bilden av dem som lekfulla individer med ”dolda” talanger medan flickors bättre prestationer 

är ett resultat av hårt arbete. 

 

Det finns även forskning som visar att lärare tillåter olika beteenden från flickor respektive 

pojkar. Flera studier visar att det är pojkarna som dominerar talutrymmet i klassrummen. De 

har kommit fram till att pojkar tar mer plats både fysiskt och verbalt, vilket resulterar i mer 

uppmärksamhet från läraren (Legewie & DiPrete 2012, Florin 2009). Att pojkar får mer 

uppmärksamhet behöver dock inte uppfattas som positivt. Den extra uppmärksamhet pojkar 

får består i stor mängd av kritik (Björnsson 2005). Wernersson (2010) diskuterar om flickors 

sätt att agera i klassrummen kan gynna dem vid lärarens bedömning. Flickor antas antingen 

”smöra” för läraren för att på så sätt få bra skolresultat eller så antas de utföra arbetet på ett 
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mer fördelaktigt sätt än pojkar. I Burusic, Babarovic och Serics (2012) artikel förklarar 

författarna, utifrån Younger m.fl., att ett stort antal lärare beskriver idealeleven som kvinnlig. 

Uppfattningen är nämligen att flickor är mer organiserade, självsäkra, villiga att lära sig samt 

att de oftare frågar om hjälp och detta tilltalar lärare. 

 

4.3 Antipluggkultur 
Särskiljandet av vad som kännetecknar maskulinitet och femininitet har bidragit till att en 

skolkultur bildats hos framförallt pojkar. Denna kultur kallas i Sverige för ”antipluggkultur” 

efter engelskans ”uncool to work” (Wernersson 2010, s 53). ”Antipluggkultur handlar om att 

vara ‘cool’, populär och ha roligt. Att vara duktig i skolan och arbeta hårt för att lyckas utgör 

antitesen och innebär risk för socialt misslyckande” (Wernersson 2010, s 58). 

Antipluggkulturen växte fram på 1970-talet i arbetarklassen i England. Empirisk forskning 

visar att denna kultur även existerade i Sverige samma årtionde. Framförallt pojkar i 

arbetarklassen ansåg sig då inte behöva de teoretiska kunskaper som skolan lärde ut eftersom 

de ändå skulle arbeta med fysiska yrken som inte krävde de kunskaper skolan förmedlade. 

Med andra ord ansågs den teoretiska kunskapen inte vara praktiskt användbar kunskap. 

Istället ansågs sådana kunskaper tillhöra andra klasser i samhället där status och makt 

värderades högre (Wernersson, SOU 2009:64). Legewie och DiPrete (2012) styrker detta då 

de förklarar att arbetarklassens ”vita” pojkar hade svårt att se hur skolans utbildning skulle 

hjälpa dem in på arbetsmarknaden. 

 

Denna kultur har med tiden utvecklats till att numera innefatta även medelklassens barn och 

ungdomar, och då framförallt pojkar. Antipluggkulturens innebörd, som först menade att 

skolans kunskaper kändes irrelevanta för vissa klasser i samhället, har bytt skepnad och 

numera existerar denna kultur som ett försvar mot pojkars sociala och akademiska självbild. 

Visserligen finns tanken med att skolan lär ut oväsentlig fakta kvar, skillnaden är att denna 

uppfattning numera finns i flera samhällsklasser. Att pojkar försvarar sin sociala självbild 

genom antipluggkulturen förklaras som att pojkar vill skydda sin manlighet genom att uppvisa 

en negativ bild till arbete i skolan (Wernersson 2010). Björnsson (2005, s 26) påstår samma 

sak då han förklarar att ”[d]enna kultur är en del av hur pojkar uppfattar och i olika drag 

strävar efter popularitet och maskulinitet.”. De pojkar som följer de manliga normerna blir 

ofta populära i pojkgruppen medan de som lägger mer tid på studier riskerar att få låg status 

och därmed bli impopulära. Wernersson påpekar dock att pojkar kan prestera bra i skolan och 

samtidigt bibehålla sin popularitet i pojkgruppen. Det viktiga är att man inte har kämpat för 
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att uppnå den bra prestationen. Pojkar får med andra ord vara begåvade och uppnå bra 

skolresultat, dock utan att lägga ner för mycket tid på studierna. Detta fenomen brukar kallas 

”effortless achievement” (Wernersson 2010, s 53). Björnsson (2005) är noggrann med att 

påpeka att denna kultur främst gäller pojkar men förklarar samtidigt att även vissa 

flickgrupper kan ha samma värderingar. 

 

Att pojkar ska uppvisa en maskulin sida gentemot flickor är alltså ett av antipluggkulturens 

kännetecken. I inledningen förklarades att maskulinitet står som dikotomi mot det som klassas 

som feminint (Wedin 2009). Det har dock visat sig att även i rena pojkskolor återfinns denna 

kultur i än större utsträckning. Att uppvisa sin manlighet gentemot andra manliga individer 

visar sig därmed vara viktigt för att uppnå popularitet (Wernersson 2010). 

 

Ett argument inom antipluggkulturen förklarar att pojkars sämre skolprestationer beror på att 

arbetsmarknaden är mer anpassad för män än för kvinnor. Detta argument utgår ifrån 

föreställningen att det finns mer mansdominerade yrken som inte kräver eftergymnasial 

utbildning. Det innebär att pojkar, inte i samma utsträckning som flickor, behöver lägga 

energi på att uppnå bra skolresultat. Pojkar kan få ett ”bra” jobb ändå (Wernersson 2010). 

 

Vidare förklarar Wernersson (2010) att antipluggkulturen inte enbart kan förklaras utifrån 

skyddandet av pojkars maskulinitet. Författaren menar att det är en kombination av 

föregående samt en rädsla för akademiskt misslyckande som bidrar till antipluggkulturens 

existens. En faktor till elevers rädsla att misslyckas förklaras vara att den svenska skolans 

undervisningsform har skiftat fokus från helklassundervisning till en mer individbaserad 

undervisningsform. Den individbaserade undervisningen gör att elever lättare kan jämföra 

resultat med varandra. Flera av de elever som då presterar sämre än andra blir ofta mindre 

engagerade i skolarbetet. De väljer att inte anstränga sig för att därmed inte riskera fler 

misslyckanden. Vidare förklaras att flickor i sin tur har lättare att organisera sitt individuella 

arbete. Detta gör att könsskillnaden blir än större i den svenska skolan. Detta leder oss även in 

på nästa orsaksområde. 

 

4.4 Skolans feminisering och uppgiftsformatets påverkan 
Björnsson (2005, s 27) skriver ”... skolan som institution och miljö uppfattas mer vara i 

’flickornas värld’”. Skolan ses som något kvinnligt enligt Wernersson (2010) och eftersom det 

är riskabelt att förknippas som feminin för pojkar skapar detta ett problem hos dem. Det gäller 
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för pojkar att inte prestera ”för bra” men vad som egentligen är ”för bra” är en tolkningsfråga. 

Wernersson menar att pojkars underprestationer existerar på grund av jämförelser med 

flickors prestationer. Det går alltså inte helt att skilja prestationerna från varandra då de 

hänger samman. Tidigare var pojkar normen i skolan och man skulle eftersträva det idealet 

men nu har det ändrats och flickornas prestation har istället blivit idealet. 

 

Att pojkar presterar sämre i skolan sägs bero på skolans feminisering, och det argumentet har 

funnits sedan 1970-talet. Med feminisering menas att andelen kvinnliga lärare har ökat samt 

de konsekvenser som följer med denna förändring (SOU 2009:64). ”Den kvinnliga 

dominansen inom lärarkåren och inom skolledningen har framförallt problematiserats i 

internationell forskning där utvecklingen har diskuterats i relation till pojkarnas 

identitetsskapande.” (Skolverket 2006, s 13). Florin (2005) menar att en förklaring, som ofta 

kommer upp när man diskuterar pojkars prestationer, är att pojkar saknar manliga förebilder i 

skolans kvinnodominerade värld. Antingen blir pojkarna ”macho-män” eller ”feminiserade” i 

skolan. En annan förklaring sägs vara att flickor trivs bättre i skolan på grund av att skolan har 

en kvinnligare framtoning och det gör i sin tur att flickor kan anpassa sig bättre efter skolans 

regler och normer. Detta är även något som Burusic m fl (2012) bekräftar. De menar att 

flickors karaktär gör det enklare för dem att passa in i skolan vilket också syns i deras betyg. 

Enligt Björnsson (2005) får flickor, trots att de anpassar sig bättre till skolan, mindre 

uppmärksamhet än pojkar. Pojkar och flickor får dock lika mycket beröm. Tidigare förklarade 

vi att den uppmärksamhet som pojkar får utöver flickor är i form av kritik. Pojkar får ofta mer 

uppmärksamhet på grund av att de beter sig på ett sätt som inte är önskvärt eller passar in i ett 

klassrum (Björnsson 2005).  

 

Björnsson och Härd (2004) skriver om studier där forskare studerat kvinnliga lärare, och när 

texter ska väljas ut till läs- och skrivundervisning är texterna sällan anpassade för både pojkar 

och flickor. Texterna är mer kopplade till flickornas värld, så som att skriva brev eller dagbok. 

Problemet med att det är fler kvinnliga lärare gör som sagt att pojkarna får färre manliga 

förebilder. Forskning har visat att kvinnliga lärare har svårare att relatera till pojkar än till 

flickor vilket leder till att pojkars intressen inte prioriteras. Wernersson (2010) nämner några 

punkter som kommit fram i samband med feminiseringen. Bland annat framhåller hon att 

lärare och elever av samma kön förstår varandra bättre. Eriksson (2005) menar att skillnader i 

pojkar och flickors skolprestationer till stor del beror på uppgiftsformatet. Pojkar presterar 

bättre när det finns flersvarsalternativ medan flickor presterar bättre när de får skriva 
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egenkomponerade svar. Forskning visar att pojkar har lägre betyg än flickor men när elever 

gör standardiserade tester får de lika höga betyg (Burusic m fl 2012). Detta styrker Erikssons 

(2005) teori; uppgiftsformatet påverkar elevernas betygsutfall. Standardiserade tester passar 

pojkar bättre.  

 

4.5 Motivation, stress och självbild 
Att flickor och pojkar skiljer sig åt i motivation, stressnivå och självbild till skolan är några 

orsaker till könsskillnader i skolprestationer. Tidigare förklarades att föräldrar ”tilldelar” sina 

barn olika intressen beroende på vilket kön barnet har. Som exempel nämndes att flickor 

generellt sett uppmuntras att läsa medan pojkar uppmuntras till att vara fysiskt aktiva. När 

barnen sedan börjar skolan leder detta till att pojkar och flickor går in i skolverksamheten med 

olika förutsättningar och förväntningar, både egna och andras. Könsskillnaden beror alltså 

dels på samhälleliga könsmönster. Att elever går in i skolan med olika förutsättningar innebär 

samtidigt att elever går in i skolan med mer eller mindre motivation. Flickor har, genom att 

deras intressen är mer lik skolans sätt att arbeta, en inre motivation som pojkar generellt sett 

saknar. Denna motivation gör att flickor lättare behärskar skolans olika moment medan 

samma moment uppfattas som svåra och obekanta för pojkar (Whitehead 2006). 

 

Wernersson (2010) förklarar att flickor lägger ner mer tid och engagemang i skolarbetet och 

att detta resulterar i könsskillnader i elevers skolprestationer. Betyg baseras på läxor och 

inlämningar och eftersom flickor har mer disciplin än pojkar ökar oddsen för att flickor får 

högre betyg. Enligt forskare spenderar flickor dubbelt så mycket tid på sina läxor än pojkar 

(Burusic m fl 2012). Wernersson förklarar att flickors större engagemang till viss del beror på 

attitydskillnader mellan flickor och pojkar. Det har även visat sig att det finns könskodade 

ämnen. Det innebär att vissa ämnen anses mer manliga medan vissa anses mer kvinnliga. 

Detta kommer beröras mer djupgående längre ned i arbetet. I och med att det finns 

könskodade ämnen leder det till att motivationen kan skilja sig åt beroende på skolämne. Det 

är vanligt att pojkar är mer intresserade och engagerade i ämnen som anses vara manliga, så 

som idrott och hälsa och de naturorienterande ämnen, medan flickor har ett större intresse för 

läsning samt ämnena språk och hem- och konsumentkunskap. Wernersson (2010) refererar till 

amerikansk forskning gjord av Meece, Glienke och Burg (2006) där det förklaras att flickors 

ointresse för de manliga ämnena tenderar att försvinna ju äldre eleverna blir. Pojkarnas 

ointresse för de kvinnliga ämnena tenderar däremot inte att försvinna utan de består genom 

hela skolgången. Att flickors sämre motivation till vissa ämnen försvinner över tid medan 



Erik Gustavsson Örebro universitet 2014-06-02 
Jennifer Svanström 

15 
 

pojkars sämre motivation består påverkar därmed prestationerna i dessa ämnen. Wernersson 

påpekar dock att man ska ta i beaktning att i och med att denna forskning är gjord på det 

amerikanska skolsystemet kan det vara svårt att helt applicera den på det svenska 

skolsystemet. 

 

En teori visar att pojkar och flickor har olika motiv för sitt lärande vilket därmed påverkar 

deras motivation. Flickor uppges mer ha ett lärandemotiv i skolan vilket innebär att 

inlärningen sker för sin egen personliga vinnings skull. Pojkar däremot uppges generellt sett 

ha ett prestationsmotiv i sitt lärande. Istället för att lära för egen vinning går 

prestationsmotivet ut på att inlärningen sker för att kunna visa omgivningen vilken kunskap 

man besitter. Många pojkar upplever då prestationskrav från sin omgivning vilket kan 

resultera i att en antipluggkultur skapas så rädslan för att misslyckas försvinner (Wernersson 

2010). Även Björnsson och Härd (2004) diskuterar denna skillnad i lärandemotiv. Pojkar 

anses vara mer resultatorienterade än flickor och känner ett större behov av att lyckas med 

sina arbeten. Detta inre prestationskrav leder ofta till att pojkar undviker att anstränga sig så 

risken för misslyckanden minskar. 

 

Whitehead (2006) förklarar att flickor, i alla skolans årskurser, är mer skolengagerade och 

motiverade än pojkar. Detta bekräftar även Rönnlund (2011) då hon skriver att flickor är i en 

klar majoritet av de elever som är delaktiga i skolans beslutsprocesser. Pojkars mindre 

engagemang kan bli problematiskt enligt Björnsson (2005). Han menar att en elevs motivation 

är väldigt avgörande för hans/hennes inlärningsprocess. Så länge en elev är motiverad kan 

stora förändringar ske, finns inte denna motivation är förändringar/förbättringar svåra att 

genomföra. Wernersson (2010) menar att pojkar och flickors olika förhållningssätt och 

motivation till skolarbete kan vara en av de största orsakerna till könsskillnaden i dagens 

skolprestationer. 

 

Dagens barn och ungdomar, både pojkar och flickor, upplever skolan som en miljö fylld av 

olika stressmoment. Dessa stressmoment beror bland annat på att dagens samhälle har ökade 

krav på eftergymnasial utbildning. Det innebär att många elever upplever att de måste prestera 

bra i skolan för att på så sätt komma in på olika universitetsutbildningar. Flickor är dock mer 

stressade än pojkar. En möjlig orsak till detta är att flickor, i större utsträckning än pojkar, 

väljer att vidareutbilda sig. En anledning till flickors majoritet i eftergymnasiala utbildningar 

kan vara att det finns fler yrkesalternativ för pojkar som inte kräver någon form av 
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vidareutbildning. Detta leder till att pojkar överlag inte känner samma prestationskrav i skolan 

(SOU 2009:64). En annan anledning till flickors högre stressnivå förklaras i Skolverket 

(2006). Där visar en studie att pojkar uppfattar skolans krav som rimliga medan flickor 

upplever att kraven är för höga. Pojkars syn på skolans krav kan anses bra ur en stressynpunkt 

men det visar sig emellertid att denna syn försämrar pojkars skolprestationer jämfört med 

flickors. 

 

Både flickor och pojkar ställs inför prestationskrav, egna och andras, som kan hota självbilden, 

men skillnader finns i hur de möter dessa krav. Kanske väljer fler pojkar att avvisa kraven och 

låter bli att försöka, medan fler flickor väljer att arbeta hårt med stress som konsekvens 

(Wernersson 2010, s 59). 

 

Wernersson (2010) förklarar att elevers individuella identiteter i stor grad påverkar en elevs 

skolprestationer. Individuell identitet förklaras som varje identitets syn på ”vem är jag”, ”vad 

kan jag” samt ”vad kan jag vara/bli” (Wernersson 2010, s 24). Hur en elev presterar i skolan 

beror därmed, utifrån denna teori, på vilken självbild en elev har. Elever lägger sin 

prestationsnivå efter denna självbild. Legewie och DiPrete (2012) menar, utifrån andra 

forskare, att flickor måste arbeta hårt för att nå bra skolresultat medan pojkar är naturligt 

begåvade. Denna syn speglar sedan av sig på flickors och pojkars självbild. Björnsson (2005) 

förklarar att flickor, vid en undersökning, endast visade sig ha bättre uppfattning om sin egen 

förmåga i två av tretton undersökta delar jämfört med pojkar. Dessa delar var läsintresse samt 

självuppfattning i läsning. Wernersson (2010) citerar Jacobsson när hon förklarar att flickor 

oftare upplever sig ha en sämre självbild än pojkar. Flickor kompenserar denna sämre 

självbild med att anstränga sig mer i skolarbeten. Pojkar däremot, som ofta upplever sig ha en 

bra självbild, anser sig inte behöva anstränga sig lika mycket som flickor. Det har dock visat 

sig att pojkars självbild ligger närmare lärarens bedömning av eleven jämfört med flickors 

(Björnsson 2005). Oavsett resulterar flickor och pojkars olika självbilder i att flickors 

skolprestationer i det stora hela är bättre än pojkars. 

 

4.6 Barnets närmiljö påverkar skolprestationer 
Barn i olika familjer växer upp i olika sociala miljöer. Dessa olika familjemiljöer förbereder 

barnen på olika sätt inför skolstarten (Björnsson 2005). Tidigare tog vi upp att föräldrar har 

olika förväntningar på sina söner och döttrar vilket leder till att olika beteenden lärs in. Dessa 

olika beteenden leder generellt till att flickor har mer förkunskaper som anses användbara i 
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skolans miljö (Whitehead 2006). Väl i skolan är normen att flickor umgås med flickor medan 

pojkar umgås med pojkar. I och med att man påverkas av sin omgivning tar flickor efter andra 

flickor medan pojkar tar efter andra pojkar. Detta resulterar i att flickor som grupp ligger före 

pojkar som sedan visar sig i olika skolprestationer (Whitehead). 

 

Vidare menar Whitehead (2006) att klassrummet är en miljö där de stereotypa könsmönstren 

minskar. Detta förklaras bero på att läraren neutraliserar sysslor som utanför klassrummet ses 

som feminina. Som exempel nämner hon att läsning i klassrummet ses som neutralt medan det 

i andra sammanhang uppfattas som något som flickor ägnar sig åt. Dock påpekar författaren 

att vissa klassrumsaktiviteter fortfarande är könsstereotypa. Legewie och DiPretes (2012) 

studie visar att klassrumsmiljön i större utsträckning påverkar pojkars inställning till 

skolarbeten än flickors. Författarna menar nämligen att det är i skol- och klassrumsmiljön som 

könsmönster skapas och bibehålls. Wernersson (2010) förklarar att pojkar är mer 

miljökänsliga än flickor. I Skolverkets (2006) text diskuteras klassrumsmiljön. Där förklaras 

att pojkar och flickor har olika uppfattningar om hur miljön ser ut. Pojkar upplever överlag att 

det finns arbetsro, bra stämning samt en god sammanhållning i klassrummet medan flickor 

inte håller med i samma utsträckning. Björnsson och Härd (2004) menar dock att skolmiljön 

är bättre anpassad för flickors intresseområden och värderingar än pojkars. Att skolans miljö 

består av fler kvinnliga än manliga lärare gör även att pojkar lider brist på manliga förebilder. 

 

4.7 Manliga/Kvinnliga lärare 
Skolverket har gjort en undersökning och slutresultatet av den blev att de inte kunde se något 

samband mellan elevers betygsskillnader och könet på läraren. Det vill säga att det inte spelar 

någon roll ifall läraren är kvinna eller man, betygen blir ändå till flickornas favör (SOU 

2009:64). Enligt en amerikansk studie finns det dock ett samband mellan betyg och lärarens 

kön. Där såg forskarna att kvinnliga lärare gav flickorna högre betyg medan manliga lärare 

gav pojkarna högre betyg (SOU 2009:64). Även Burusic m fl (2012) hänvisar till forskning 

som menar att manliga lärare har lättare att motivera pojkar vilket leder till att pojkar presterar 

bättre i skolan, samma princip gäller för flickor och kvinnliga lärare. Björnsson (2005) skriver 

att det inte finns så mycket forskning som utreder vilken betydelse lärarens kön har för 

könsskillnaden i skolprestationer. De studier som belyst detta område har funnit att lärarens 

kön har en viss betydelse i interaktionen med elever, men det är svårt att säga hur mycket. 

Författaren menar att kvinnliga lärare kommunicerar lika mycket med pojkar och flickor 

medan manliga lärare integrerar mer med pojkar. Björnsson (2005) refererar till en studie som 
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kom fram till att kvinnliga lärare i de lägre åldrarna och manliga lärare på högstadiet fördelar 

talutrymmet lika mellan eleverna. Samtidigt kom det fram att manliga lärare på lågstadiet 

kommunicerar mer med pojkar men detta beror också på att pojkarna tyr sig mer till manliga 

lärare. Det har även visat sig finnas en skillnad mellan vilken sorts lärare flickor och pojkar 

definierar som bra. Flickor uppskattar yngre lärare oberoende av kön medan pojkar föredrar 

manliga lärare (Skolverket 2006). 

 

Minst andel manliga lärare finns det i lågstadiet samt i språkämnena (Burusic m fl 2012, 

Skolverket 2014). Det finns fler kvinnliga lärare i de lägre åldrarna, exempelvis förskolan. 

Fördelningen av lärare i grundskolan är mer jämställd och i gymnasiet är det nästan en jämn 

balans mellan kvinnor och män (Skolverket 2006). Sedan 1980-talet har det inte skett någon 

större förändring i fördelningen manliga-kvinnliga lärare inom grund- och gymnasieskolan. 

Dock har andelen kvinnliga lärare till viss del ökat sedan 1970-talet. Att andelen kvinnor ökar 

inom skolans verksamhet är inte unikt i samhället. Kvinnor ökar inom alla yrken som kräver 

akademisk utbildning. Eftersom det inte har skett någon dramatisk förändring i fördelningen 

av manliga och kvinnliga lärare anser Skolverket att man inte kan säga att skolan feminiserats. 

Därför menar Skolverket (2006) samt Burusic m fl (2012) att det är svårt att säga att lärarens 

kön påverkar elevernas måluppfyllelse. Detta är även något som Björnsson och Härd (2004) 

betonar; lärarens kön kan inte kopplas till förändringarna som skett i elevernas 

skolprestationer. I Skolverkets (2006) text förklaras det att det finns för lite forskning inom 

detta område för att kunna se sambanden mellan lärares kön och elevernas måluppfyllelse. 

Wernersson (2010) har testat några hypoteser på svensk skolstatistik från 2003/04. Resultatet 

blev att det inte går att koppla flickors höga betyg till andelen fler kvinnliga lärare samt att 

flickors högre betyg beror på att de lägger ner mer engagemang på läxor och skolarbeten. Det 

har gjorts liknande studier i både Storbritannien och Australien och även där har forskare 

kommit fram till att lärarens kön inte har någon betydelse för elevernas betyg. Däremot såg 

forskarna att flickor och pojkar var mer positivt inställda till skolan om de hade kvinnliga 

lärare. Resultatet från intervjuerna med eleverna visade dock en könsneutral mentalitet, det 

vill säga eleverna ansåg inte att det fanns någon skillnad på manliga och kvinnliga lärare. När 

forskarna efterfrågade vilka egenskaper eleverna ville ta efter hos sin lärare blev svaren 

emellertid väldigt könsstereotypa (Wernersson 2010). 

 

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt att en orsak till att pojkar presterar sämre beror på att de 

saknar manliga förebilder i skolan. Det är även något Wernersson (2010) tar upp i sin rapport. 
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Ett antagande till pojkars sämre prestation är att kvinnliga lärare inte kan hantera pojkar. 

Teorin bygger på att pojkar inte vill gå emot könsmönstren vi har i samhället, det vill säga 

inte underordna sig kvinnorna och därmed varken vill eller kan inte pojkarna underordna sig 

de kvinnliga lärarna. En annan orsak till detta problem förklaras bero på att könen är så olika 

och därför kan inte kvinnliga lärare förstå pojkarnas beteende i skolan (Wernersson 2010). I 

en studie gjord av UNESCO kom det fram att elever, pojkar som flickor, får bättre 

skolresultat om de undervisas av en kvinnlig lärare. Elever presterar även bättre på 

standardiserade tester om de har en kvinnlig lärare (Burusic m fl 2012). 

 

4.8 Könskodade ämnen 
Det finns ämnen i skolan som uppfattas vara könskodade. Det innebär att vissa ämnen 

antingen ses som feminina eller maskulina. Ämnena reflekterar samhällets förväntningar på 

hur flickor och pojkar bör utveckla sina egenskaper (Skolverket 2006). En vanlig uppfattning 

är att det är de vuxna i samhället som konstruerar könsmönster vilket leder till att vissa av 

skolans ämnen samt barns beteenden och attityder könsmärks (Björnsson 2005). Vi nämnde i 

bakgrunden att det är i ämnet idrott och hälsa som pojkar presterar bäst jämfört med flickor. 

Detta ämne har även mest maskulin status av skolans ämnen. Anledningen till att ämnet idrott 

och hälsa uppfattas som maskulint är att de egenskaper som anses bra inom detta ämne är 

egenskaper som förknippas med manlighet. Dessa egenskaper är bland annat fysisk styrka, 

tävlingsanda och jakten efter utmaningar (Skolverket 2006). Björnsson menar dock att sådana 

egenskaper mer och mer går att finna även hos flickor vilket resulterar i att könsskillnaden 

minskar. Andra ämnen som vanligen klassas som maskulina är matematik, fysik och kemi. De 

feminina ämnena nämndes även de i bakgrunden och kan sägas vara svenska, moderna språk, 

bild samt hem- och konsumentkunskap (Whitehead 2006, Skolverket 2006, Burusic m fl 

2012). Normen idag är att pojkar är mer dominanta än flickor i klassrummet och det innebär 

bland annat att de har ett större talutrymme än flickor. Det är bland annat i de faktarelaterade 

ämnena matematik och fysik som detta förekommer medan det skiftar i de feminina ämnena, 

där är det flickorna som är de mer dominanta. Dominansen skiftar med andra ord mellan 

ämnena (Björnsson 2005). 

 

Kimmel (2010) förklarar att pojkar föredrar uppgifter där svaret antingen är rätt eller fel, som 

till exempel i ämnena matematik och fysik. Däremot har de svårt för uppgifter som kräver 

egenkomponerade svar. Flickor å andra sidan föredrar denna form av uppgifter då de får 

uttrycka sina egna åsikter. Författaren menar även att flickor har ”lättare” än pojkar att 
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prestera bra i de ämnen som uppfattas gynna det motsatta könet. Whitehead (2006) påpekar 

dock att allt fler elever uppfattar de könskodade ämnena som neutrala vilket visar på att denna 

orsak till könsskillnader håller på att minska. 

 

4.9 Biologiska könsskillnader 
 

Slutsatsen blir att könsstereotypa beteenden har sitt ursprung i arv och miljö, och att modeller som 

enbart beskriver förekomsten av könsstereotypa beteenden som ett resultat av omgivningens 

påverkan helt enkelt inte är korrekta (Ingvar 2010, s 13). 

 

I Skolverket (2006) hävdas det att det finns flera forskningsstudier som visar att biologiska 

könsskillnader påverkar flickor och pojkars olika skolprestationer. Mognadshypotesen 

förklarar att pojkar utvecklas och mognar senare än flickor. En stor del i denna skilda 

mognadsprocess beror på att pojkar och flickors hjärnor utvecklas i olika tempon. Detta 

förklarar Ingvar (2010) mer djupgående. Han menar att flickors hjärnor är som störst i 10- till 

11-årsåldern medan pojkars hjärnor utvecklas senare och är som störst först vid 14- till 15-

årsåldern. I snitt är flickors hjärnors utveckling på topp cirka två år före pojkars. Denna skilda 

utvecklingstakt gör att flickor, tidigare än pojkar, har möjlighet att ta in mer avancerad 

kunskap (Skolverket 2006). Flickor har även i ett tidigare stadie lättare att arbeta målinriktat 

på grund av att deras koncentrations- och språkförmåga utvecklas snabbare (SOU 2009:64). 

En anledning till att pojkar och flickors hjärnor utvecklas olika är att pojkars hjärnor utsätts 

för mer testosteron. Pojkars biologiska utveckling sker alltså i ett senare skede än flickors 

(Ingvar 2010). Det har även visat sig att pojkars utveckling bör ha hunnit ifatt flickors vid 

slutet av årskurs 9. Detta borde enligt mognadshypotesen innebära att pojkar efter årskurs 9 

presterar lika bra som flickor (SOU 2009:64). Dock visar Skolverkets (2006) statistik, som vi 

skrev om i vår bakgrund, att pojkar överlag presterar 10 % sämre än flickor även i gymnasiet. 

Detta förklaras bero på att pojkars senare biologiska utveckling påverkar deras självbilder. De 

ser sig som sämre än flickor, vilket kan reflekteras i att deras sämre betyg samt deras 

beteenden och attityder bibehålls även under gymnasietiden (SOU 2009:64). 

 

En studie från Skolverket (2006) visar hur stor påverkan mognadsprocessen har på pojkars 

och flickors skolprestationer. Studien visar att 30-40 % av könsskillnaderna försvinner om 

man låter pojkars ålder öka med ett år jämfört med flickors. En liknande studie visar på vilken 

skillnad i skolprestationer det finns mellan barn födda tidigt på året kontra barn födda sent på 
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året. Även i detta fall bör de barn som är födda sent på året egentligen komma ifatt sina 

klasskamrater kunskapsmässigt, dock påverkas ofta självbilden negativt hos dessa elever 

vilket leder till att de aldrig kommer ikapp de tidigt födda. Det finns med andra ord en 

mognadsskillnad både mellan könen samt inom könen (SOU 2009:64). 

 

En annan biologisk skillnad som påverkar könsskillnaden är pojkars överrepresentation av 

barn födda med olika funktionsnedsättningar (Skolverket 2006). ADHD är en av dessa 

funktionsnedsättningar och kan kortfattat förklaras som en störning som bland annat påverkar 

barnets uppmärksamhetsförmåga. Denna förmåga förklaras vara väsentlig för bland annat 

intagandet av ny kunskap och förmågan att ha fokus på rätt saker (Ingvar 2010). 

 

Wernersson (2010) hänvisar till flera andra forskare då hon hävdar att pojkar och flickor inte 

besitter olika förmågor. Istället menar hon att de båda könen använder sina förmågor på olika 

sätt. Som exempel menar Wernersson att pojkar och flickor kan använda olika tanke- och 

arbetssätt när skoluppgifter ska lösas. Dessa skilda tankesätt kan sedan resultera i skillnader i 

skolprestationer. 

5. Analys 
I detta kapitel kommer de presenterade orsaksområdena till könsskillnader i skolprestationer 

analyseras. Det innebär att en jämförelse och en djupare diskussion kommer att föras. Då 

orsakerna har olika påverkansgrad på könsskillnader har en uppdelning gjorts där svagare 

respektive starkare orsaker särskiljs. 

 

5.1 Svaga orsaker 
Som vi tidigare skrivit finns det könskodade ämnen i dagens skola. Vissa ämnen kodas som 

kvinnliga och vissa mer som manliga. Hur ett ämne uppfattas beror på könsmönstret som 

skapas i samhället. Som exempel nämnde bland annat Skolverket (2006) och Björnsson 

(2005) att idrott och hälsa uppfattas som ett manligt ämne då egenskaperna som gynnar detta 

ämne är egenskaper som idag förknippas med manlighet. Flickor visar sig dock ha lättare att 

prestera bra i de ”manliga” ämnena jämfört med pojkar i de ”kvinnliga” ämnena. Detta visade 

vi i bakgrunden då vi presenterade att flickor och pojkar har likvärdiga skolprestationer i 

matematik, som klassas som ett manligt ämne medan flickor presterade avsevärt bättre än 

pojkar i svenska, som klassas som kvinnligt. I och med att flickor presterar bra även i de 
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manliga skolämnena anser vi att könskodade ämnen i sig inte kan förklaras vara en orsak till 

könsskillnader i skolprestationer. Denna orsak anser vi däremot är starkt sammanhängande 

både med skolans påstådda feminisering samt antipluggkulturen. Vår uppfattning är att 

pojkars antipluggkultur syns mer tydligt i de kvinnliga ämnena än i de manliga. 

Feminiseringen kan, enligt vår tolkning, ha lett till att de kvinnliga ämnena blir än mer 

kvinnliga medan de manliga blir mer neutrala. Detta kan innebära att pojkars 

handlingsutrymme i de kvinnliga ämnena minskar då manlighet inte får förknippas med 

kvinnlighet medan flickor ”kommer ifatt” i de manliga ämnena. Samtidigt menar Whitehead 

(2006) att de könskodade ämnena håller på att bli neutrala vilket leder till att könsskillnaderna 

minskar. Detta tror vi är ett steg som gör att antipluggkulturens påverkan kommer minska. 

Om ämnen mer och mer uppfattas som neutrala behöver pojkar inte längre vara rädda för att 

uppfattas som feminina när de presterar bra i de neutrala, tidigare ”kvinnliga”, ämnena. Det är 

även viktigt att fundera på varför pojkar vill undvika att uppfattas som feminina. Nordberg 

(2005) förklarar att det är avvikelsen från det maskulina som pojkar är rädda för. Många 

pojkar lockas av det som är feminint kodat men de är samtidigt införstådda med att de inte får 

visa detta intresse för andra pojkar då det uppfattas vara ett avvikande beteende från den 

maskulina normen. Ur en jämställdhetssynpunkt finner vi det tråkigt att det ska vara känsligt 

för pojkar att ha könsöverskridande intressen då det påverkar deras skolprestationer negativt. 

Både pojkar och flickor bör få ha vilka intressen de vill utan att betraktas som avvikande 

utifrån samhällets könsmönster. 

 

Om lärares kön har någon betydelse för könsskillnaden i skolprestationer har tidigare lyfts 

som en tilltänkt orsak. Forskningen inom detta område visar på olika resultat. Något som är 

intressant med de studier vi fann är att de som menade att könet har betydelse är utländska 

medan de studier som avfärdade detta mestadels är svenska. Detta kan, enligt vår uppfattning, 

betyda att lärarens kön har olika betydelse i olika länder och kulturer. Vi tycker det är viktigt 

att poängtera att fastän mycket forskningsresultat överensstämmer kan det vara svårt att 

applicera utländska studier på det svenska skolsystemet. Förutom svensk forskning har vi i 

denna uppsats refererat till amerikansk, brittisk, kroatisk och australiensisk forskning. 

Skolsystem i olika länder kan nämligen skilja sig mycket åt och de utländska resultaten vi 

presenterat i denna uppsats bör därför ses med viss försiktighet. Viss forskning visar att 

manliga lärare motiverar pojkar bättre än flickor medan kvinnliga lärare lättare motiverar 

flickor (Burusic m fl 2012). I samband med att skolan påstås ha feminiserats och andelen 

kvinnliga lärare ökat borde det betyda att flickor gynnas mer än pojkar då pojkar saknar 
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manliga förebilder. Vi är dock tveksamma till detta. I och med att vissa studier menar att 

könet har en viss eller en stor betydelse medan andra visar att det inte har någon betydelse, 

gör det att vi ställer oss kritiska till denna orsaks tillförlitlighet. Eftersom forskning visar olika 

resultat rörande betydelsen av lärares kön anser vi att denna orsak inte kan vara den största 

bidragande orsaken till könsskillnader i skolprestationer. 

 

Tidigare i uppsatsen förklarade vi att Björnsson och Härd (2004) skriver att skolmiljön är 

bättre anpassad för flickor. Det tror vi kan bero på att skolan kan ha feminiserats. Vi tycker 

dock att flickors bättre anpassning ställs i kontrast till Skolverkets (2006) påstående att pojkar, 

mer än flickor, upplever att arbetsro, god stämning och en god sammanhållning råder i 

klassrumsmiljön. Att pojkar inte har en mer negativ bild av skolans miljö jämfört med flickor 

anser vi därför talar emot teorin att skolmiljön påverkar pojkars skolprestationer negativt. Vi 

ställer oss även kritiska till orsaksförklaringen att skolan som organisation har feminiserats. 

Skolverket förklarar nämligen att alla yrkesgrupper som kräver en akademisk examen har fått 

en ökad grad av kvinnor. Om skolans utveckling ska definieras som feminiserad måste i så 

fall alla högutbildade yrken också ses som feminiserade. I och med att det har skett en viss 

ökning av kvinnor inom alla dessa yrken kan man därför inte säga att bara skolan har 

feminiserats. Då flera av yrkesgrupperna tidigare varit mansdominerade ser vi denna 

förändring som att det snarare har blivit mer jämställt än feminiserat. 

 

En annan orsak vi är kritiska till är hur stor påverkan biologiska orsaker kan ha på 

könsskillnader i skolprestationer. Som vi förklarade tidigare visar forskning att 30-40 % av 

könsskillnaden skulle försvinna om pojkars ålder ökade med ett år jämfört med flickors 

(Skolverket 2006). Om detta stämmer borde det betyda att det fortfarande finns cirka 60-70 % 

kvar av könsskillnaden i skolprestationer. Detta tycker vi visar att biologiska orsaker till viss 

del kan förklara dagens könsskillnad men att den endast är en mindre förklaring till detta 

problem, då majoriteten av könsskillnaden inte berörs av denna förändring. Samtidigt anser vi 

att den könsskillnad som faktiskt beror på biologiska orsaker är tydlig. Med det menar vi att 

de biologiska orsakerna är mindre tolkningsbara än övriga redogjorda orsaksförklaringar. 

Medan diskussioner förs rörande de andra orsakernas giltighet eller inte anser vi att de 

biologiska orsakerna står på säkrare mark. 

 

Det har framkommit att flickor presterar bättre än pojkar bland annat på grund av att de lägger 

ner mer tid och engagemang på olika former av skolarbeten. Flickor anses därmed ha mer 
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skolmotivation (Wernersson 2010, Burusic m fl 2012). Samtidigt har det dock visat sig att 

denna motivationsskillnad leder till att flickor som grupp är mer stressade än pojkar (SOU 

2009:64) Det får oss att fundera över vad som är viktigast, elevers betyg eller elevers hälsa? 

Av de texter vi har tagit del av är det oklart hur stor påverkan flickors stress har på deras 

hälsa. Påverkar det mycket kan det vara rimligt att sänka flickornas ambitionsnivå istället för 

att höja pojkarnas. En viss form av stress i skolan är ofrånkomligt och är stressen inte så 

påtaglig kan den snarare hjälpa till att höja skolprestationerna i form av motivation att vilja 

prestera bra. Stress som orsak till könsskillnader kan ha en viss påverkan men samtidigt finns 

det flera andra motivationsfaktorer som vi tror påverkar mer, till exempel vilka intressen 

föräldrar förmedlar till sina barn. Vi är beredda att hålla med när Wernersson menar att 

pojkars och flickors olika motivation till skolarbeten kan vara en stark orsak till 

könsskillnader i skolprestationer vilket leder oss in på nästa rubrik. 

 

5.2 Starka orsaker 
Det är problematiskt att lärare, som Burusic m fl (2012) påpekar, beskriver idealeleven som 

kvinnlig. Att lärare redan i förväg förväntar sig olika beteenden, attityder och resultat från 

pojkar och flickor tror vi snarare ökar än minskar könsskillnaden. I bakgrunden förklarade vi 

att pojkar ibland får bättre provresultat än flickor men ändå sämre betyg. Det tycker vi visar 

på att lärares olika förväntningar på könen faktiskt existerar. Flickor förväntas då vara bättre 

än pojkar och bör på så sätt få bättre betyg. Elever tar efter sin lärare och skulle deras lärare 

däremot ha en mer neutral förväntan på båda könen kan det bidra till att elevernas prestationer 

inte kommer skilja sig lika mycket åt. Lärare har med andra ord en enormt viktig uppgift. Det 

är lärare, tillsammans med elevers respektive familjer, som i hög grad förmedlar samhällets 

könsmönster till eleverna (Whitehead 2006, Skolverket 2006). Därför anser vi att lärare bör 

vara noggranna med både hur de tänker och beter sig mot pojkar och flickor. Självklart har 

inte alla lärare denna på förhand skilda förväntan men i och med att forskning ändå visat att 

detta problem existerar anser vi att det bör uppmärksammas och motverkas. 

 

Dagens syn på maskulinitet anses omodern enligt Björnsson (2005) och Kimmel (2010). Det 

innebär att uppfattningen om vad som är manligt lever kvar längre än hur män egentligen 

tycker och tänker idag. Att pojkar, fastän mannens roll har förändrats i samhället, ändå ”lever” 

efter den omoderna synen på mannen finner vi intressant. Om föräldrar, som Whitehead 

(2006) skriver, ”tilldelar” sina barn olika beteenden bör det, enligt vår mening, inte skilja 

mycket mellan pojkar och flickor i och med att män och kvinnors beteenden idag har blivit 
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mer lika. Fortfarande finns dock en attityd- och beteendeskillnad mellan könen vilket i större 

mängd påverkar pojkars skolprestationer negativt (Whitehead). En tänkbar förklaring till detta 

är att pojkar föredrar att umgås med andra pojkar medan flickor föredrar att umgås med andra 

flickor. Detta beteende kallas homosocialitet och innebär att individer, främst pojkar eller 

män, väljer att umgås med andra individer av samma kön (Herz & Johansson 2011). Denna 

homosocialitet tror vi kan leda till att de könsmönster som fortfarande existerar bibehålls eller 

till och med stärks då en form av ”gräns” eller könssegregering bildas mellan könen. Med det 

menar vi att de pojkar som inte anammat den moderna synen på maskulinitet förmedlar denna 

syn till de pojkar som har det moderna tankesättet vilket stärker gränsen mellan könen som i 

sin tur påverkar könsskillnaden i skolprestationer. 

 

Självbilden är enormt viktig för elevers skolprestationer. Wernersson (2010) menar att alla 

människor har en individuell identitet. Denna identitet skapas utifrån uppfattningen om ”vem 

är jag”, ”vad kan jag” samt ”vad kan jag vara/bli” (Wernersson 2010, s 24). Har man en 

individuell identitet som innebär att man tror på sig själv anser vi att det bör leda till att man 

presterar bättre i skolan än om man inte har samma positiva tro på sig själv. Som vi dock har 

visat presterar flickor bättre än pojkar fastän de i de flesta områden generellt sett har en sämre 

självbild. Vår uppfattning är att pojkars positiva självbild kan påverka deras skolprestationer 

negativt, då de istället för att ta tillvara på sin goda uppfattning om sig själva verkar välja att 

inte anstränga sig i samma grad som flickor då de tror att de kan uppnå bra skolresultat ändå. 

Utifrån vad vi har läst tolkar vi det som att flickor och pojkar redan har någon bestämd form 

av individuell identitet beroende på vilket kön man föds med. Detta tror vi kan bero på att 

bland annat föräldrar ”tilldelar” barnen olika egenskaper beroende på barnets kön. Denna 

identitet följer sedan med individen genom uppväxten och skolgången. Att pojkar sedan har 

en bättre självbild i sina studier tror vi hänger samman med att lärare ofta uppfattar att pojkar 

har ”dolda” talanger. Lärare tror att pojkar har en inre intelligens som döljs av ett busigt yttre 

(Wernersson 2010). I och med att lärare tillskriver pojkarna en högre kompetens än de visar, 

samt att föräldrar bidrar till barns olika identiteter, tror vi att det kan leda till att pojkar 

uppskattar sin egen förmåga högre än flickor vilket kan resultera i mindre skolengagemang 

och större könsskillnader. 

 

Antipluggkulturen förklaras idag i första hand som pojkars ”motstånd” till flickor och skolan 

(Wernersson 2010). Pojkars antipluggkultur gentemot skolan går att koppla till två andra 

tilltänkta orsaker till könsskillnader, nämligen samhälleliga könsmönster samt att skolan har 
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feminiserats. De könsmönster som finns i samhället visar att män och kvinnor ses som 

varandras motsatser och att det bland annat innebär att pojkar inte kan prestera bra i skolan 

eftersom flickor gör det (SOU 2009:64). Vi tror även att pojkar visar motstånd till skolans 

värld till stor del eftersom den uppfattas vara av feminin karaktär. Vi tolkar därför pojkars 

antipluggkultur som ett ”motstånd”, inte bara emot jämnåriga flickor utan även mot skolans 

utformning och dess, i majoritet kvinnliga personal. Det innebär att hela skolan som struktur 

uppfattas som feminin för pojkar och därför bör de ”ogilla” denna miljö. Genom de 

samhälleliga könsmönstren och feminiseringens påverkan på skolan och därigenom dess 

påverkan på antipluggkulturen bör det, enligt vår tolkning, innebära att könsskillnaderna mer 

och mer ökar i skolan. 

 

En annan stark orsak till könsskillnader i skolprestationer kan vara att pojkar och flickor 

föredrar olika sorters uppgifter där svarsalternativen skiljer sig åt. Pojkar vill helst ha 

uppgifter där svaren antingen är rätt eller fel, till exempel flersvarsalternativ. Flickor däremot 

föredrar uppgifter som kräver egenkomponerade svar (Kimmel 2010). Vi tror att denna 

intresseskillnad i uppgiftsformat hänger samman med att pojkar och flickor har olika motiv 

för sitt lärande. Pojkars prestationsmotiv, som innebär att kunskap lärs in för att visa 

omgivningen vad man kan, tror vi är anledningen till att pojkar föredrar uppgifter där man får 

konkreta svar på om ens lösning är rätt eller fel. Flickor som däremot har ett lärandemotiv 

behöver inte visa sin omgivning vad de kan, istället eftersträvar de personlig utveckling. 

Genom att ge egenkomponerade svar leder det till att de själva får formulera och uttrycka sin 

egen åsikt (Wernersson 2010). Flickor kan då uppleva att de utvecklas mer än om de får välja 

mellan givna svarsalternativ. Samtidigt anser vi att två andra orsaker till att pojkar föredrar 

flersvarsalternativ kan vara det faktum att fler pojkar än flickor lider av 

funktionsnedsättningar samt att flickors hjärnor utvecklas tidigare än pojkars. Dessa 

nedsättningar och senare utveckling kan påverka pojkars koncentrationsförmåga och 

kunskapsupptagning (Ingvar 2010) och vår uppfattning är att uppgifter som kräver 

egenkomponerade svar kräver mer tankeverksamhet än uppgifter med flersvarsalternativ. 

Därför anser vi att uppgiftsformatet har en stor påverkan på könsskillnaden och att fler 

uppgifter med flersvarsalternativ kan hjälpa till att minska könsskillnaden i skolprestationer. 

Detta är dock inte en optimal lösning på problemet då det leder till att flickors skolprestationer 

sänks till pojkars nivå istället för tvärtom. Att finna en lösning där båda könens 

skolprestationer istället förbättras är självklart att eftersträva. 
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6. Slutsatser 
I denna uppsats har olika orsaksförklaringar presenterats och diskuterats rörande 

könsskillnader i elevers skolprestationer. Efter att ha tagit del av all den litteratur denna 

uppsats berört har vi insett att man inte kan härleda pojkars sämre skolprestationer till en 

orsak utan det beror snarare på flera. Vissa orsaker kan i ett fall ge vissa pojkar sämre 

skolprestationer medan andra orsaker i ett annat sammanhang kan resultera i att andra pojkar 

får sämre skolprestationer. Som vi förklarade i kapitel tre anser vi att vissa av de 

orsaksområden som presenterats i denna uppsats är mer generaliserbara än andra. Av de 

redogjorda orsaksområdena ställer vi oss mest kritiska till om lärarens kön har någon 

påverkan på könsskillnaden i skolprestationer. Vi är även kritiska till om skolan har 

feminiserats eller inte samt om skolmiljön är bättre anpassad för flickor än pojkar. 

Anledningen till denna kritiska synpunkt är för att viss forskning styrker dessa orsaker medan 

viss forskning förnekar denna forsknings trovärdighet. 

 

Däremot har vi genom detta arbete kommit fram till att lärares skilda förväntningar, 

homosocialitet, elevers självbilder, antipluggkulturen samt uppgiftsformatets utformning har 

större påverkan på könsskillnader i skolprestationer. Vi anser dock att det är de samhälleliga 

könsmönstren som är den största bidragande orsaken då övriga orsaksområden, förutom den 

biologiska, på ett eller annat sätt kan kopplas till denna. Med det menar vi att alla de orsaker 

som presenterats skulle kunna passa in under samhällets könsmönster på ett eller annat sätt. 

Om vår tolkning stämmer borde det innebära att om samhällets könsmönster förändras 

kommer det även påverka övriga orsaksområden. Hur denna påverkan skulle se ut kan vi dock 

inte förutse. Att vi har gjort en uppdelning av orsakerna beror på att även om många likheter 

finns mellan orsakerna, finns det även vissa skillnader. Genom att göra denna uppdelning 

anser vi att det har skapats en tydlighet i orsakerna till könsskillnader. Denna uppdelning 

anser vi även underlättar till diskussion om problemet då det skulle vara svårt att föra denna 

diskussion endast utifrån ett stort orsaksområde. Genom att vi i denna uppsats först 

presenterat vilka könsskillnader det finns och sedan diskuterat olika orsaksförklaringar till 

dessa anser vi att våra två forskningsfrågor har besvarats. 

 

Av de nio sammanställda orsaksförklaringar som berörts är vår tolkning att åtta utav dessa går 

att klassa som sociala orsaker. Den nionde orsaken däremot är biologisk. Som analysen visar 

är vår tolkning att biologiska orsaker endast i mindre omfång kan förklara könsskillnaden. De 

åtta sociala orsakerna anser vi därmed har större påverkan på könsskillnaden. Detta kan bero 
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på att de sociala orsakerna påverkas mer av samhället och är därmed föränderliga i större grad 

än de biologiska orsakerna.  

 

Det är viktigt att återigen poängtera att det som presenterats i denna uppsats är generella 

orsaker och att alla pojkar och flickor inte ska inräknas i dessa. Det finns även pojkar som 

presterar avsevärt mycket bättre än flickor i skolan. De orsaker som har presenterats i denna 

uppsats visar dock på att skolan inte är jämställd rörande könsskillnader i skolprestationer. I 

inledningen förklarade vi att jämställhet råder när flickor och pojkar har samma möjligheter 

att nå sin fulla potential, denna uppsats har dock visat att denna jämställdhet inte existerar då 

flickor och pojkar av flera anledningar inte har samma förutsättningar. Tanken med detta 

arbete har därför varit att presentera olika typer av orsaker som sedan kan arbetas vidare på i 

syfte att finna olika sätt att motverka de rådande könsskillnaderna i dagens skola. Att skapa en 

medvetenhet kring det som presenterats i denna uppsats är därför av stor vikt. Lärare måste 

vara medvetna om hur samhället och deras eget agerande och tankesätt kan påverka elever 

och deras prestationer för att på sätt ha de bästa förutsättningarna att kunna minska skolans 

könsskillnader. 
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