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Sammanfattning  
 
Uppsatsens övergripande syfte är att förstå varför pojkars studieprestationer sjunkit i 

förhållande till flickorna under senare tid på studieförberedande program. Syftet bes-

varas främst genom en litteraturstudie av aktuell forskning på området. 

  

Det mer specifika syftet att undersöka vad som möjliggör och begränsar pojkars stu-

dieprestationer och lärande på samhällsvetarprogrammet besvaras genom en kvalita-

tiv intervjustudie. Intervjustudien är till sin karaktär induktiv och ligger i linje med ett 

aktörsperspektiv i en kvalitativ sociologisk forskningstradition. 

Resultatet av intervjuundersökningen lyfter dels fram skolans individualisering som vik-

tig orsak till pojkars fallande studieprestationer. Främst pojkar med lägre betyg har 

svårt för individualiserade uppgifter som kräver eget ansvar, t.ex. inlämningsarbeten, 

av olika slag.  

 

Placering i klassrum och studiegruppernas sammansättning av ”pojkkompisar” med 

svag studietradition spelade en avgörande roll för prestationerna. Pojkarnas kompis-

grupper var ett stort hinder för inlärning. För goda studieprestationer lyftes främst in-

tegrerade studiegrupper och bestämda platser i klassrummet samt mer diskussion och 

grupparbete fram. 

 

Nyckelord: Dominerande klass, maskulinitet, individualisering, könsskillnader, skolpre-
stationer, hegemonisk maskulinitet, antipluggkultur. 
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1. INLEDNING 
 

Skolan kan förstås som en samhällelig arena med en viss autonomi och präglad 

av sina egna logiker och spelregler. En utgångspunkt för uppsatsen är samtidigt 

att skolan också måste relateras till samhällets utveckling under de senaste 50 

åren. Denna samhällsomvandling har i huvudsak berott på strukturella föränd-

ringar inom näringslivet kopplade till teknikutveckling som möjliggjort rational-

iseringar inom industri, infrastruktur och tjänstesektor. Från 90-talet har utveckl-

ingen inom informationsteknologin varit avgörande för samhällsutvecklingen och 

människors levnadssätt. En ökad migration har också berikat samhället kulturellt 

och varit en förutsättning för ekonomisk tillväxt. 

 

Samhällets förändring har dock inte varit helt problemfri utan slagit olika på in-

vånarna. Arbetslivet har förändrats i takt med samhällets utveckling, industrin kan 

inte längre erbjuda en mängd enkla relativt välbetalda jobb vid löpande bandet 

eller vid någon maskin (Sernhede 2011). Teknikutvecklingen rationaliserar bort 

enkla arbeten med allt högre hastighet, digitaliseringen ställer krav på snabbhet 

och transparants, informationsflödet är enormt. Digitaliseringen anses tidsbespa-

rande men för många är den en tidstjuv som styr informationsflödet från böcker 

och tidskrifter till snedvriden och förenklad information på sociala medier. Den 

som vill förklara verklighetens komplexitet förlorar mot populisten (Bauman 

2017). Bauman menar i Retrotopia (2017) att människorna som hamnat utanför 

den nya digitala världen vill hålla kvar eller återskapa den värld de känner till och 

som den snabba teknikutvecklingen slängt på skräphögen. Problemet är dock att 

den värld de vill återskapa aldrig har funnits utan är en konstruktion av vad dessa 

människor vill minnas (Bauman 2017).  

 

Denna värld tycks dock bli allt mer avlägsen och vägen till ett arbete går nu via 

en utbildning. Ju högre utbildning desto större blir möjligheterna till ett fast ar-

bete. Människor med låg eller ingen utbildning hamnar ofta utanför arbetsmark-

naden (Skolverket 2016). Kön och klass utpekas av de flesta undersökningar som 

de viktigaste faktorerna för dåliga studieresultat. Elever med invandrarbakgrund 

är den grupp som hamnar lägst i mätningarna, senast PISA 20151. Om klassper-

spektiv och tid i Sverige utgör komplementära förklaringar till varför gruppen 

elever med invandrarbakgrund hamnar lägst visar det sig att det inte är invand-

ringen i sig som är problemet utan förutsättningarna att tillgodogöra sig undervis-

ning. De sämsta förutsättningarna har gruppen utomeuropeiska invandrare, och 

allra sämst de invandrare som inte äger ett skriftspråk (PISA 2015). Det som 

                                                           
1  PISA är en internationell studie som mäter 15 åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap 
mätningarna återkommer vart tredje år, senast 2015. 
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många undersökningar visat är att problemet handlar om i vilken grad männi-

skorna tillägnar sig undervisning. De invandrarbarn som klarar en utbildning får 

också jobb (Skolverket 2016). 

 

Sedan flera år tillbaka har skolan alltmer misslyckats att hävda sig resultatmässigt 

med jämförbara länder. Allt fler elever går ut med sämre färdigheter och kun-

skaper än för 20-30 år sedan och sämst går det för pojkarna (PISA 2012, PISA 

2015). Detta uppmärksammade problem med pojkars försämrade studieresultat i 

samhälls- och utbildningsdebatten utgör en grund för uppsatsens problemställ-

ning. 

 

Oavsett etnisk eller social tillhörighet presterar pojkarna sämre än flickorna. Störst 

är problemen i de samhällsgrupper där inte föräldrarna har studietradition eller 

kan hjälpa sina barn. Men flickor klarar sig bättre på alla plan, även flickor med 

utländsk bakgrund: enligt en offentlig utredning presterar elever med svensk bak-

grund;  
….i genomsnitt bättre än elever med utländsk bakgrund. Däremot ser vi att 

”utländska” flickor i genomsnitt presterar något bättre än vad ”svenska” poj-

kar gör (SOU 2009:64). 

 

Enligt PISA 2012 växer könsskillnaderna och störst är skillnaderna i den mest 

studiesvaga gruppen (grupp 1 enligt PISA:s indelning). I den senaste rapporten 

från PISA har dock nedgången i testresultaten avstannat och möjligen kan ett 

trendbrott skönjas. Men det är för tidigt att konstatera om trenden uppåt är uthål-

lig. Pisa-undersökningarna avser elever i åk 9. Min studie kommer att inrikta sig 

mot pojkar på samhällsvetenskapligt program åk 3. Eftersom det inte finns lik-

nande undersökningar på gymnasienivå är PISA-undersökningarna en viktig in-

dikation på hur gymnasiestudierna kommer att gå för den samlade elevkåren. Ca 

1/4 av flickorna och nästan 1/3 av pojkarna tar inte en gymnasieexamen efter tre 

års studier. De resultat som redovisas i skolverkets uppföljning av gymnasiesko-

lan (april 2016) står i god överensstämmelse med resultaten i de olika PISA-mät-

ningarna.  

 

I uppsatsen ska jag försöka reda ut orsakerna till vad som begränsar pojkars stu-

dieprestationer i ett sociologiskt perspektiv och utifrån ett elevperspektiv. Vidare 

studeras vad som fungerar bra eller vad som i studiesituationen möjliggör goda 

studieprestationer och lärande hos pojkarna. 

 

 

1.1 Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att förstå varför pojkars studieprestationer sjun-

kit i förhållande till flickorna under senare tid på studieförberedande program.  
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Genom litteraturstudier studeras vad ny och äldre forskning anger för olika för-

klaringar till syftets övergripande frågeställning. 

  

Studien innehåller därtill en kvalitativ intervjuundersökning på pojkar som går 

sista året på det samhällsvetenskapliga programmet. Genom denna empiriska 

undersökning avser jag att bidra med ny kunskap till befintlig forskning som är 

kopplad till mitt övergripande syfte. Det specifika syftet med den kvalitativa in-

tervjustudien är att utifrån ett elevperspektiv studera följande frågeställning:  

- Vad möjliggör och begränsar pojkars studieprestationer och lärande på samhälls-

vetarprogrammet?  
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1.2 Studiens disposition 
Studiens inledning ger en kort beskrivning av vilka problem skolan står inför vad 

gäller pojkars studieprestationer och hur dessa kan kopplas till samhällets utveckl-

ing. De problem inledningen pekar på konkretiseras i studiens syfte. Syftet  har 

en övergripande och en specifik frågeställning. Kapitel 1 avslutas med en statist-

isk bakgrund som tydliggör den negativa trenden för pojkars studieresultat.  

 

Kapitel 1 följs av studiens teoretiska utgångspunkt. Här  redovisas studiens ut-

gångspunkter och begrepp; vilka vägleder den historiska översikten och intervju-

studien. 

 

I kapitel 2 följer en redogörelse över samhällets och skolans utveckling. Kapitlet 

visar också hur den ökade individualiseringen påverkat pojkars studieresultat. I 

kapitel 3 görs försök att utifrån tidigare forskning förklara de försämrade studie-

resultat som redovisats i tidigare kapitel. 

 

Under rubriken Utgångspunkter för studien följer kapitel 4 upp kapitel 3 med en 

metoddel. Denna inleds med ett resonemang över intervjustudiens vetenskapliga 

grund och det kvalitativa synsätt som väglett studien. Kapitlet fortsätter med en 

redogörelse för hur urval, bearbetning, analys, etniska överväganden samt kom-

mentarer över intervjuundersökningens kvalitetskriterier. Kapitlet 5 redovisar stu-

diens resultat. Det inleds med intervjuundersökningen och avslutas med forsk-

ningsöversiktens resultat. I kapitel 7 redovisas intervjuundersökningens slutsat-

ser. Studien avslutas med ett diskussionskapitel. Här sammanfattas och diskuteras 

resultatet av studien. Diskussionen innehåller också en reflektion över arbetets 

gång samt resultatet kopplat till övrig forskning.  

Intervjuguiden som väglett studiens frågeställningar finns med som bilaga efter 

resultatdelen. 
 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt redovisas studiens utgångspunkter och begrepp.  

Samhällets individualisering och den hegemoniska maskuliniteten är de utgångs-

punkter jag kommer att utveckla mer ingående i detta kapitel genom att använda 

teorier som kopplar till skolans och samhällets individualisering samt den hege-

moniska maskuliniteten. 

Ett övergripande teoretiskt antagande i uppsatsen är att det finns ett samband mel-

lan skolans individualisering och förändrade mönster i pojkars studieframgångar. 

Detta antagande underbyggs och utvecklas i kommande kapitel utifrån två olika 

men relaterade teoretiska utgångspunkter.  
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Den första teoretiska utgångspunkten utgår från generell sociologisk samhälls-

teori samt utbildningssociologisk forskning som visat hur skolan genomgått för-

ändringar mot ökad individualisering på ett sätt som speglar mer övergripande 

förändringsprocesser i samhället och som påverkar förutsättningarna för ungas 

läroprocesser i skolan. En inspirationskälla i sammanhanget utgör i första hand 

Baumans böcker om det individualiserade samhället (2002, 2007, 2017).  

En andra teoretisk utgångspunkt är maskulinitetsteorier (Connell 2005) som varit 

framträdande i diskussionen om pojkars försämrade studieframgångar.  Denna typ 

av forskning utvecklas mera i forskningsöversikten i kommande kapitel. 

1.3.1 Samhällets och skolans individualisering (Bauman) 

Skolans individualisering är en del av samhällets utveckling mot att individen ges 

ökade valmöjligheter och ökat ansvar för sin försörjning och livskvalité (Bauman 

2002). Det individualiserade samhället hänger också samman med utvecklingen 

från ett industrisamhälle (det produktiva samhället) till ett tjänstesamhälle eller 

konsumtionssamhälle. Det som tidigare var offentligt reglerat har blivit en mark-

nad; även människorna, de har blivit kunder och skolorna en marknad som försö-

ker bjuda över varandra i olika typer av erbjudanden, lockvaror som egen dator 

och IPads är vanligt förekommande. I detta sammanhang har också undervis-

ningen blivit individualiserad, pedagogiken allt mer inriktad på att eleverna själva 

ska styra över sin undervisning genom främst rapportskrivning och egna arbeten 

(Bauman 2002).  

Individualiserade undervisningsformer kan tänkas gynna resursstarka grupper av 

unga som klarar av att självständigt ta ansvar för sina studier samtidigt som det 

kan missgynna elever från mindre studievana hem. Samtidigt finns behov av mer 

forskning som kopplar samman teorier om samhällets individualisering med ett 

elevperspektiv och som förmår att synliggöra vad ökad individualisering mer spe-

cifikt innebär för olika elevers studieframgångar.   

 

1.3.2 Hegemonisk maskulinitet och antipluggkulturer 

Med hegemonisk maskulinitet (Connell 1996) menas en dominerande maskulini-

tet som sätter normer för hur pojkarna ska bete sig. Eftersom normerna är svåra 

att leva upp till hamnar många pojkar i ett underläge i förhållande till de som 

dominerar och sätter normerna (Björnsson 2005). Maskuliniteten blir på det viset 

hegemonisk, här finns inte utrymme att utrycka andra former av maskulinitet. 

Denna hegemoniska maskulinitet försvårar och hindrar många pojkar att an-

stränga sig och ta del av skolans utbildning. Ansvaret för studiegången blir under-

ställt mansrollens normer. Enligt den hegemoniska maskulinitetens normer är 

mannen överordnad kvinnan och vissa grupper av män är överordnade andra grup-

per av män (Charles 2002). 
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En konsekvens av den hegemoniska maskuliniteten är en ovilja att ta skolan på 

allvar och utföra arbete hemma, istället ska man spela cool och ha roligt. Denna 

attityd att strunta i skolan har fått begreppet ”antipluggkultur”.  
 

1.4 Pojkars och flickors studieresultat i statistisk belysning: en bak-

grund  
Som framgår i den forskningsöversikt som presenteras i kommande avsnitt har 

pojkars försämrade studieresultat uppmärksammats i en rad studier både i Sverige 

och internationellt. Samtidigt är det motiverat att komplettera bilden med en mer 

ingående analys av befintlig statistik i Sverige och med internationella utblickar 

för att nyansera bilden. En viktig källa i sammanhanget utgör PISA-tester som har 

haft stor genomslag i debatten men också i forskning. Det ger också ett jämfö-

rande perspektiv på hur Sverige förhåller sig till andra länder. 

 

Jag har valt att ge en utförlig bakgrund till hur den svenska skolan utvecklats un-

der efterkrigstiden med tonvikt på de senaste 20-30 åren. Under denna tid har 

Sverige liksom stora delar av västvärlden (Västeuropa, USA, Australien, Japan) 

passerat moderniteten och gått in i det postmoderna samhället som Bauman be-

skriver i boken ”Det individualiserade samhället”. För skolans del har detta inne-

burit stora förändringar som påverkat elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen och prestera goda studieresultat. Den samlade statistik som fram-

kommit av de mätningar som gjorts av skolprestationer från 1964 och framåt anser 

jag vara relevant att redovisa som underlag för min studie, eftersom mätningarna 

är utgångspunkten för mina frågeställningar. 

1.4.1 Statistik 

Pojkar har så länge mätningar på skolprestationer förekommit i snitt haft lägre 

resultat än flickor med undantag från naturkunskap, matematik och tekniska äm-

nen. Det som hänt sedan 1964, då den första större mätningen på skolprestationer 

gjordes, är att pojkar i Sverige försämrat sina resultat i förhållande till flickorna.  

Av mätningarna framgår också att Sverige haft mycket varierande resultat under 

hela perioden mätningarna pågått. I matematik t.ex. hamnade vi på sista plats av 

tolv länder i den första mätningen 1964 och läget hade inte förbättrats nämnvärt 

1980 då nästa mätning redovisades. Statistiken visar också att skillnaderna mellan 

pojkar och flickor hela tiden varit relativt stor men ökat de senaste 15 åren. 

  

Enligt den statistik som finns samlad hos SCB:s kunskapsmätningar (2005) ge-

nomfördes de första internationella mätningarna på elevers skolprestationer 1964. 

Av de 12 jämförbara länderna hamnade Sverige sist. De länder som ingick i mät-

ningen var i huvudsak västeuropeiska samt Israel och USA. Det forskarna mätte 

var kunskaper i matematik. Mätningarna utgick från ett medelvärde på 0 och Sve-

rige hamnade på -0,5, USA kom näst sist med ett värde på -0,35. Samma typ av 

mätning gjordes senare 1980. Sverige hade inte förbättrat sina resultat nämnvärt. 
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Ökade resurser sattes in och vid mätningar 1995 visade Sverige upp bra resultat. 

Särskilt bra gick det för avgångselever på gymnasiet där resultaten låg i topp bland 

jämförande länder. Åren efter inträffade något med matematikkunskaperna för vid 

mätningar 2003 hade Sverige rasat i statistiken från en topplacering till en mer 

genomsnittlig nivå. Enligt TIMSS2 var raset det största av alla länder som deltog, 

från 540 poäng 1995 till 499 poäng 2003 (SCB 2005). 

 

Enligt äldre statistik är prestationerna i läsförståelse och naturkunskap mycket 

bättre och ligger i flera undersökningar bland de bästa av de deltagande länderna. 

Noterbart är dock att pojkars relativa prestationer i förhållande till flickorna i na-

turkunskap har försämrats från den första internationella mätningen (FISS 

1970/71)3 till den andra (SISS 1983)4. I den tredje internationella studien (TIMSS 

1995) ligger fortfarande svenska elever bland de bästa av deltagande länder. Poj-

karna presterar fortfarande bättre än flickorna i både matematik och naturkunskap 

(SCB 2005). 

 

I TIMMS 2003 har Sverige halkat ned och presterar betydligt sämre än i mät-

ningen 1995 (SCB 2005). I PISA:s mätningar 2000 och 2003 bekräftas ned-

gången. Resultatet av PISA 2003:s undersökning visar också att flickorna har tagit 

i fatt pojkarnas försprång i matematik och naturkunskap. Nedgången beror alltså 

till största delen på pojkarnas försämrade resultat. Ett område där Sverige ända 

till 2003 legat i topp är läsförståelse, här är också flickornas resultat överlägset 

pojkarnas och har från 2003 bara ökat ända fram till mätningarna i PISA 2015 

som visar på ett trendbrott. 

 

I PISA:s rapport från 2006 märks en negativ tendens i matematik och svagt nedåt 

i naturkunskap. Anmärkningsvärt är att svenska pojkar tillhör de minst motive-

rade att lära sig mer om naturkunskap: av 57 länder hamnar Sverige på 55:e plats 

och skillnaden mellan könen är stor. I PISA 2006 tillhörde Sverige fortfarande 

toppskiktet i läsförståelse, vi låg topp 8 av 29 OECD-länder. Skillnaden mellan 

könen var stor i hela OECD men något större i Sverige. Man varnar i undersök-

ningen för att skillnaderna i skolprestationer mellan elever födda i Sverige och 

utlandet ökar. Men skolans likvärdighet i förhållande till andra länder är fortfa-

rande god. Dock finns en tendens att likvärdigheten är sjunkande eftersom sprid-

ningen av resultat och prestationer av hela elevgruppen ökar (PISA 2006). 

PISA:s undersökning från 2009 visar en fortsatt nedgång på samtliga mätnings-

områden, Sverige tillhörde inte längre toppskiktet i läsförståelse utan föll ner till 

                                                           
2 TIMMS är en jämförande studie av elevernas prestationer i matematik studien visar också hur olika utbild-
ningsfaktorer påverkar resultatet. Studien är internationell där en mängd jämförbara länder deltar. 
3 FISS (The First International Science Study) är en internationell jämförande studie i ämnena biologi, kemi och 
fysik 
4 SISS (The Second International Science Study) är en uppföljning av FISS 
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genomsnittet för OECD. Skillnaderna mellan pojkars och flickors studieprestat-

ioner i främst läsförståelse har ökat ytterligare och Sverige tillhör nu de länder i 

OECD där skillnaderna mellan könen är störst. Det konstateras också att Sverige 

har störst spridning i Norden vad gäller läsförståelse mellan de svagpresterande 

och högpresterande eleverna. Sverige har sjunkit från en topplacering i mätningen 

som gäller likvärdighet sedan mätningen 2006, till en nivå runt genomsnittet för 

OECD 2009. I naturkunskap hamnar Sverige för första gången under snittet för 

OECD. I matematik sjunker vi marginellt och ligger runt genomsnittet för OECD 

men den svagaste gruppen ökar oroande till 22% som inte klarar den elementär-

aste nivån i provet (PISA 2009). 

 

Den nedgång som började efter PISA 2000 når en bottennivå i PISA 2012. Sverige 

hade för första gången hamnat under OECD-snittet på samtliga tre områden. Sve-

rige befann sig på 25:e plats av 34 OECD–länder i både matematik och naturkun-

skap. I läsförståelse, som varit ett starkt svenskt område där vi bara sex år tidigare 

låg i topp, hade Sverige halkat ner till botten. Av 44 länder placerade sig Sverige 

på 39:e plats av de elever som inte klarar nivå två i läsning (den lägst acceptabla 

nivån). 23% klarar inte denna nivå. När alla elever inräknas, även de bästa, ham-

nar vi högre men fortfarande klart under OECD- snittet. Könsskillnaderna är stora, 

ca var tredje pojke klarar inte den basala nivån för läsförståelse (31,3%). Flickor-

nas andel är betydligt mindre, 13,9% klarar inte denna nivå. På de högsta nivåerna 

är också skillnaderna stora, flickor 33,4% och pojkar 15,8%. Rapporten konstate-

rar att: 
I Sverige finns en mer än dubbelt så hög andel av pojkarna som av flickorna 

på de lägsta nivåerna av lässkalan. Det finns en ökning av andelen elever på 

de lägsta nivåerna sedan 2000 och pojkarna står, i jämförelse med flickorna, 

för en mer än dubbelt så stor ökning. På de högsta nivåerna på lässkalan finns 

en mer än dubbelt så hög andel av flickorna som av pojkarna.”  (PISA 2012). 

De svenska skolprestationerna nådde en bottennivå 2012. Enligt PISA 2015 har 

de flesta resultat vänt uppåt. 2000–2012 hade Sverige den största resultatförsäm-

ringen av alla länder som deltog i undersökningen. Sverige är nu åter kring ge-

nomsnittet i matematik och naturkunskap och strax över snittet i läsförståelse. 

Sveriges förbättring är framförallt relativ, eftersom flera andra länder har försäm-

rat sina resultat. I absoluta tal är förbättringen något blygsammare och hamnar 

ungefär på 2009 års nivå, vilket då ansågs vara ett nedslående resultat (PISA 

2015). 

 

I naturkunskap har ingen förbättring skett bland de som presterar sämst, det är 

fortfarande 22% som inte uppnår nivå 2. Däremot har de som presterar bäst ökat 

från 6 till 9%. Den största positiva förändringen har skett i läsförståelse; här har 

de som presterar sämst minskat från 23% till 18%. Samtidigt har elever som pre-

sterar på högre nivå ökat något. I absoluta tal är förändringen störst i matematik 

men här har andra länder inte försämrat sina resultat i lika stor omfattning som i 
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läsförståelse, resultatökningen syns därför inte lika tydligt. De som presterar un-

der nivå 2 i matematik har minskat från 27% till 21% (PISA 2015). 

 

Flickor presterar marginellt bättre i både matematik och naturkunskap men skill-

naderna är bara några poäng. Intressant att konstatera är dock att avståndet i läs-

förståelse har minskat från 51p (pojkar 458p – flickor 509p) till 39p (pojkar 481p 

- flickor 520p)5. Tyvärr finns det ingen nedbruten statistik över skillnaden bland 

de elever som presterar under nivå 2 i läsförståelse i PISA 2015. Det går inte att 

avläsa hur den stora skillnaden som presenterades i PISA 2012 (där 31,3% av 

pojkarna och 13,9% av flickorna inte klarade nivå 2) förändrats. Man konstaterar 

dock att resultatspridningen är fortsatt betydligt högre hos pojkarna, här finns en 

stor andel inom samtliga områden som presterar under nivå 2. Men snittet komp-

enseras av att det finns en relativt stor andel högpresterande pojkar. Flickorna har 

en mindre spridning och därmed inte lika stor utslagning av de som inte klarar 

kurserna på högstadiet (PISA 2015). 

 

Enligt PISA 2015 kvarstår problemet med likvärdighet. Sverige är det minst lik-

värdiga landet i Norden och ligger runt genomsnittet i OECD. Ingen av undersök-

ningarna i PISA 2015 talar för att likvärdigheten skulle öka utan den fortsätter att 

minska. 

  

Skillnaderna i studieprestationer mellan elever födda i Sverige och utlandsfödda 

är fortfarande mycket hög och tenderar inte att minska. Elevernas familjebak-

grund enligt PISA 2015 definierat som socioekonomisk bakgrund har en stor be-

tydelse för studieresultaten. I samma undersökning slås också fast att skolornas 

socioekonomiska sammansättning kan få en negativ verkan på möjligheterna att 

uppnå goda studieresultat; 
 

Det finns en risk att ett skolsystem där elever i större utsträckning differentie-

ras på skolor efter socioekonomiska grunder i lägre utsträckning klarar att ge 

alla elever samma möjligheter att uppnå goda studieresultat… Betydelsen av 

skolans socioekonomiska sammansättning för en elevs resultat i naturveten-

skap har för Sveriges del i stort sett fördubblats mellan PISA 2006 och PISA 

2015, från 34 till 67 poäng. (PISA 2015). 

 

En skillnad mellan mätningarna som kan vara en del av de förbättrade resultaten 

i PISA 2015, är att motivationen att göra provet ökat samt att provet denna gång 

var helt digitaliserat vilket tidigare har gynnat länder som ligger långt framme i 

skolans digitalisering, inte minst Sverige (PISA 2015). 

 

                                                           
5 Poängskalan bygger på att genomsnittspoängen för alla länder sätts till 500p på varje kunskapsområde. 2/3 av 
alla elever presterar mellan 400-600p. Resultatet i varje kunskapsområde har klassificerats efter olika nivåer av 
kunnande så att varje land kan se vilken nivå eleverna presterar på. 
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1.4.2 Sammanfattning statistikdel 

Svenska skolbarns studieprestationer har i kunskapsmätningar från 60-talen och 

fram till mitten av 90-talen visat på en stabil trend att flickor presterar i genomsnitt 

bättre än pojkar. De största skillnaderna har varit i läsförståelse där flickor preste-

rar klart bättre resultat i de olika kunskapsmätningarna än pojkar. Däremot har 

pojkar presterat något bättre resultat i matematik och naturkunskap. Från mätning-

arna 2000-2012 har en tydlig trend av sjunkande studieresultat konstaterats. Från 

en topposition har Sverige rasat till en bottennotering 2012 då vi hamnade på 25:e 

plats av 34 undersökta OECD-länder. Nedgången beror till största delen av poj-

kars försämrade resultat. Pojkarnas prestationer är nu sämre än flickornas på samt-

liga tre mätområden. Det är främst i läsförståelse pojkarnas prestationer försäm-

rats drastiskt. Av 44 undersökta länder hamnar Sverige på 39:e plats av de elever 

som inte klarar den lägsta accepterade nivån. Nästan var tredje pojke 31,3 % klarar 

inte denna nivå (13,9 % för flickorna) (PISA 2012). Resultat av PISA 2015 visar 

på ett möjligt trendbrott. 
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2.  SAMHÄLLETS/SKOLANS UTVECKLING OCH INDI-

VIDUALISERING HAR MISSGYNNAT POJKARS STUDI-

ERESULTAT 
 

I detta kapitel analyseras den betydelse som den svenska skolans utveckling haft 

för pojkars studieresultat i ett nutidshistoriskt sociologiskt perspektiv. I internat-

ionell forskning (Dobbins & Busemeyer 2015) associeras kanske framförallt den 

svenska skolan med den universella, socialdemokratiska välfärdsstat som växte 

fram under 1940-talet med en stark betoning på social rättvisa, demokratiskt del-

tagande och likvärdig tillgång till utbildning för alla oberoende av ungas sociala 

bakgrund. Samtidigt som denna utbildningsmodell lever vidare i Sverige har mo-

dellen också på avgörande sätt förändrats under de senaste decennierna i riktning 

mot ökad individualisering, decentralisering och marknadsanpassning (Lundahl 

& Olofsson 2014). Den centrala frågan blir vad dessa förändringstendenser bety-

der för ungas studieprestationer. Analysen nedan baseras dels på forskning om 

skolans förändringstendenser samt är dels inspirerad av mer generell sociologisk 

teoribildning om samhällets allmänna individualiseringstendenser (Bauman 2002, 

2007). Kapitlet kan både läsas som en perspektivgivande bakgrund till intervju-

studien och som en fristående del i uppsatsen. 

  

2.1 En skola för alla 
Socialdemokraterna hade styrt Sverige sedan mitten av 30-talet och önskade un-

der 60-talet att utvidga demokratiseringen av skolan. Målet var att alla barn skulle 

få möjlighet att nå högre utbildning. Tillsammans med LO arbetades riktlinjer för 

arbetsmarknad och skola fram (Larsson m.fl. 2001). Den obligatoriska grundsko-

lan gjordes 9-årig och ersatte den gamla realskolan som var en urvalsskola. 

Grundskolan infördes succesivt och 1972 var den införd i hela riket. 1971 genom-

fördes gymnasieskolreformen som innebar att den tidigare uppdelningen av se-

kundärskolan i yrkesskola, fackskola och gymnasium nu slogs samman till en en-

hetlig gymnasieskola. 

  

Genom ett antal reformer förändrades skolan drastiskt under 60-och 70-talen. Den 

gamla folkskolan och läroverket avskaffades liksom studentexamen. Typiskt för 

denna tid var att det socialdemokratiska partiet hade haft regeringsmakten från 

1936 och ideologiskt format skolan till en mer jämlik skola. Syftet var att skapa 

en skola för alla. ”Reformeringen av gymnasiet innebar samma strävan som gällt 

reformeringen av det som blev grundskolan, nämligen strävan att åstadkomma en 

gymnasieutbildning som var likvärdig för alla och tillgänglig för alla och som 

skulle medverka till att klasskillnaderna utjämnades” (Larsson m.fl. 2001). 
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2.2 Den jämlika skolan växer fram  
Under hela 70-talet präglas fortfarande samhället av kollektiva lösningar på de 

stora problemen. Olikheterna i samhället ska arbetas bort genom reformer. Ar-

betslöshetens orsaker är strukturella och inte ett individuellt problem, individen 

ska skyddas av kollektiva lagar (Bauman 2002) som LAS och MBL. På skolans 

område betonades samarbete och jämlikhet (Rickardsson 2010). Bauman ut-

trycker det som att det fanns ett kontrakt mellan arbete och kapital som även re-

glerade sociala förhållanden (Bauman 2002). Inom skolans område garanterade 

de nya läroplanerna för grundskolan (Lgr 69) och gymnasiet (Lgy70) att göra sko-

lan mer jämlik. ”Elevernas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar 

måste sålunda vidgas” (Lgy 70) Valfriheten var kopplad till ett antal praktiska och 

teoretiska linjer, möjligheten att välja skola var starkt begränsad. 

 

2.3 Antipluggkulturer växer fram 
Under 1970- talen hade pojkar en större repertoar av möjligheter inom utbildning 

och arbetsliv. De elever som gick vidare till högre studier var till större delen 

pojkar från över- och medelklassen, dessa var överrepresenterade på de ”finare” 

utbildningarna som läkare, jurist, och ingenjörsutbildningar (SCB 2015). De poj-

kar som valde att istället börja jobba kom huvudsakligen från arbetarklassen och 

kunde lätt få en anställning inom industrin. För en del av pojkarna som valde 

denna utväg uppfattades inte alltid skolan som den viktigaste prioriteringen. 

  

Det moderna samhället formade en maskulinitet som alla män var tvungna att 

förhålla sig till. Denna satte också sin prägel på skolan där pojkarna dagligen var 

tvungna att förhandla mellan skolans krav och kamraternas förväntningar. De 

goda möjligheterna att få arbete inom industrin, direkt efter skolan kombinerat 

med klassmässiga strukturer, gjorde att en antipluggkultur växte fram där skolan 

inte ansågs viktig för framtida försörjning (Björnsson 2005). 

 

2.4 Undervisningen individualiseras 
Under 80- och 90-talet förändrades samhället i en mer individuell riktning. Det 

långa socialdemokratiska regeringsinnehavet var slut. Istället började regering-

arna skifta mellan borgerligt styrda och socialdemokratiska. Samhällsförändring-

arna som var riktade mot kollektiva lösningar, statliga verksamheter och statlig 

styrning började ifrågasättas allt mer av politiker och experter. Även inom social-

demokratin uppstod motsättningar om statens roll. Inom finansdepartementet bör-

jade Kjell- Olof Feldt driva en avregleringspolitik där statliga och kommunala 

verksamheter utsattes för allt hårdare besparingskrav samtidigt som skatter och 

avgifter sänktes för vinster och kapital. Enligt Björn Elmbrant skapades en kasi-

noekonomi där staten minskade sin roll som återhållande och reglerande kraft av 

kapitalet, i stället kunde pengar spekuleras allt friare i fastigheter och aktier. Vin-

nare och förlorare blev tydligt utmejslade i denna nya tid. Offentlig sektor kom 
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att tillhöra förlorarna med ständigt nya sparbeting och skolan kom att drabbas allt 

hårdare med växande elevantal i klasserna. (Elmbrant 2005). 

 

Under 90-talet utvecklas det individualiserade samhället allt mer, kollektiva pro-

blem görs till individuella. Arbetslöshet, sjukdom, eller misslyckade studier är 

individens fel, det ligger inte längre i samhällsstrukturen. Samarbetet mellan löne- 

arbete och kapital börjar lösas upp, de stora förlorarna är facken som ser produkt-

ion läggas ut där miljölagstiftning och löneläge är gynnsammare för arbetsgi-

varna. Lokala politiker blir allt mer maktlösa. Enligt Bauman flyter makten, den 

finns inte på plats, individerna tvingas i allt högre utsträckning själva klara livsva-

len som pension, skola, försäkringar, äldreboende och sjukvård. Som individ får 

du mer valfrihet istället för trygghet, det är som konsument du visar dit värde. 

Individerna görs också till varor, du säljer din arbetskraft via CV, du kan också 

beställa en partner via nätsajter. Skolan blir en marknad där eleverna är kunder 

med skolpeng som skolorna slåss om (Bauman 2002). En osäkerhet om framtiden 

skapas, det öppna samhället har tappat kontrollen över utvecklingen och en rädsla 

sprider sig över hotbilder (som  den globala uppvärmningen och terrorism). Räds-

lan riktar sig också över framtidens möjligheter att skapa jobb som kräver allt mer 

utbildad arbetskraft (Bauman 2007). Bauman beskriver individualiseringen som 

ett uttryck för det öppna samhällets svårigheter att återvinna kontrollen och själv-

tilliten som var förknippad med modernitetens löften. Individen blir allt mer ut-

lämnad till sig själv att styra sitt öde (Bauman 2007) efter förmågor som ska tränas 

i skolan (Lgy 2011). 

 

I den individualiserade skolan har undervisningen genom lagar och läroplaner 

(Skollagen 2011, Lgy 94, Lgy 2011, Lgr 2011) anpassats till det individualiserade 

samhället. Det krävs av eleverna att de tar egna initiativ, söker källor, producerar 

egna rapporter samt anpassar sig till konkurrenstänkande, entreprenörskap och 

individuella prestationer (Öhrn & Holm 2014). Flickor har lyckats bättre att an-

passa sig till dessa nya villkor än pojkar. Flickors valmöjligheter (repertoar) vad 

gäller jobb och utbildningar har ökat medan pojkarnas har minskat i det postin-

dustriella samhället. Flickor är numera överrepresenterade på utbildningar med 

hög status och tar sig in på specifikt manliga yrkesområden. Tyvärr syns inte 

samma utveckling för pojkar vad gäller att ta sig in på kvinnodominerande arbeten 

(SOU 2010: 51). 

 

2.5 Valfrihets- och friskolereformen segregerar skolan  
Under 2000-talet har valfrihets- och friskolereformen medverkat till ökad segre-

gation (främst genom det fria skolvalet) där mer välbärgade familjer väljer bort 

skolor med hög andel elever med invandrarbakgrund. Konsekvenserna har blivit 

stora skillnader i skolresultat ( PISA 2012). Mest drabbade av den snedvridna so-

cioekonomiska sammansättningen är storstadskommunerna, där undervisningen 
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varit så undermålig att skolor fått stänga. En omfattande studie från Uppsala uni-

versitet visar att friskolereformen; 

 
…lanserades som en frihetsreform som genom ökad konkurrens skulle skapa 

världens bästa skola. Men det som skapats var en skola med ökande klyftor 

och med resultat, som enligt PISA, försämrats från år till år. (Malmberg m.fl. 

2013). 

  

Joacim Ramberg skriver i sin avhandling från 2015 att den individualistiska nyli-

berala marknadsstyrningen har delat upp gymnasieskolan tvärt emot de demokra-

tiska målsättningarna. Kommunaliseringen, decentraliseringen och friskolerefor-

merna har ändrat de utbildningsrelaterade värdefrågorna om demokrati, gemen-

skap och rättvisa. Dessa värdefrågor har fått minskad betydelse till förmån för 

valfrihet och individualisering (Ramberg 2015). 

 

De som förlorat mest under 2000-talet är pojkar vars föräldrar har svag studiebak-

grund och låg socioekonomisk bakgrund ofta med invandrarbakgrund (PISA 2015 

se även Skolverket 2016). 

 

Under rubriken ”Gymnasieutbildning i en utbuds- och efterfrågemarknad” kon-

staterar Skolverket i sin senaste granskning av gymnasieskolan att det nya gym-

nasiet har blivit en ”utbuds – och efterfrågemarknad” som inte klarar av att er-

bjuda lika tillgång till utbildning. Granskningen konstaterar också att det inte är; 

  
samhällets efterfrågan på kompetens som driver utvecklingen framåt utan i 

första hand de elevintressen som kommer till uttryck i vilka program som 

eleverna väljer”…och att utbudet utvecklas efter elevernas val snarare än att 

elevernas val anpassas till utbudet…Detta har inneburit en minskad bredd i 

utbudet av yrkesutbildningar, samt att olikheterna ökat mellan olika delar av 

landet både i fråga om tillgång till utbildning och vad gäller utbildningarnas 

relevans i förhållande till behoven. (Skolverket 2016) 

 

Bauman menar att när väl politikerna flytt makten genom att besluta om ökad 

avreglering på skolans område har man ersatt trygghet och jämlikhet med valfri-

het (Bauman 2002). En valfrihet som innebär att staten konstruerar en ny ”skol-

marknad” för olika typer av aktörer. Skolans styrning efter valfrihetsreformerna 

har blivit mer marknadsliberal och i flera fall sker styrningen efter företagseko-

nomiska organisationsprinciper (Forsberg 2015). Det blir svårt att genomföra sko-

lans kompensatoriska uppdrag när vissa områden blir bortselekterade av barn med 

högutbildade svenska föräldrar med god ekonomi. Kvar blir barn till invandrare 

och lågutbildade föräldrar med svag ekonomi. Enligt skolverket ökar snarare ut-

maningarna i dessa områden än minskar. Lärare har en tendens att vara kvar i 

områden med hög genomströmning av godkända elever på de olika gymnasiepro-

grammen, medan lärare på skolor med låg genomströmning söker sig till skolor 
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med högre genomströmning, kvar blir oerfarna lärare med elever i behov av 

mycket stöd (Skolverket 2016). 

 

De sista åren har elevgruppen med utländsk bakgrund ökat mest från 18,5% 

2011/12 till 26% 2015/16. Elever med utländsk bakgrund har sämst genomström-

ning även sedan hänsyn tagits till föräldrarnas utbildningsnivå. Under 2015 kla-

rade 75,5% att ta en gymnasieexamen på de teoretiska programmen. Men det skil-

jer en hel del mellan könen: ca 70% av pojkarna och 78% av flickorna tog examen. 

(SKL 2015). Att 30 % av pojkarna inte lyckades ta en examen på de teoretiska 

programmen kopplas bl.a. till osäkerhet att söka yrkesprogram p.g.a. högskolebe-

hörigheten. Före Gy11 gav alla gymnasieprogram högskole-behörighet, en under-

sökning från skolverket visar att 2008-2014 har ansökningarna till yrkesprogram-

men minskat från 37 % till 27 % (Skolverket 2014). 

 

Individualiseringen har splittrat skolan men motkraften enligt Bauman är att driva 

frågan moraliskt. Bauman menar att samhället har ett moraliskt ansvar att ta hand 

om de svagaste, det stämmer också med den kristna etiken om att ta hand om sin 

broder (Bauman 2002). Utifrån Baumans teori kan det vara svårt att utföra skolans 

kompensatoriska uppdrag för att hjälpa de svagaste, eftersom kapitalet och mark-

naden inte längre ser några rationella ekonomiska skäl att bry sig om de elever 

som inte klarar gymnasiet, då främst pojkar med invandrarbakgrund och från ar-

betarklass. Dessa behövs inte längre eftersom behovet av utbildad frisk arbetskraft 

för enklare jobb på nationell nivå är lågt (Bauman 2017). Skolverket understryker 

dock i sin granskning av gymnasieskolan betydelsen av skolans kompensatoriska 

uppdrag; 

  

Samtidigt ska understrykas betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag 

att möjliggöra för alla elever att välja och tillgodogöra sig utbildning obero-

ende av bakgrund, förutsättningar och kön. Att motverka klass- och könsupp-

delning i utbildningsvalen är därför en viktig framtida uppgift för en bredd av 

samhällsfunktioner (Skolverket 2016) 

 

2.6 Flera gymnasieelever får inte den undervisningstid de enligt skolla-

gen har rätt till  
Ett mer övergripande problem för undervisningssituationen och som försvårar lä-

rarnas möjligheter att hinna med att hjälpa elever som behöver extra stöd är ned-

dragningen av undervisningstiden. Jämfört med före 1989, då skolan kommuna-

liserades och kommunerna fick ökad frihet att styra över undervisningsresurserna, 

har elevernas undervisningstid minskat med upp till 20 %. Efter 1989 har ytterli-

gare lagstiftning underlättat för kommunerna att skära ned på undervisningen. 

 

Den reform som betytt mest för skolans resurstilldelning och styrning var alltså 

kommunaliseringen 1989. Från 1991 blev det möjligt för kommunerna att avvika 
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från tidigare fastlagda timplaner d.v.s. att ett visst antal undervisningstimmar ga-

ranterades kurserna. 1998 var timplanerna helt avreglerade. En undersökning som 

LR genomförde 2013 visar att kommunerna generellt har skärt ned på undervis-

ningen. En 100-poängskurs som tidigare hade hamnat på 100 undervisningstim-

mar får i snitt 86 timmar i undervisningstimmar (typvärdet ligger på 90 timmar) 

alltså en neddragning på 14%. Enkäten visar också att tidfördelningen inte styrs 

av elevernas behov utan resursen mer slentrianmässigt delas ut, dock förekommer 

en viss skillnad mellan kurserna, matematik och språk får i genomsnitt högre till-

delning. Det finns en stor skillnad i hur kommunerna väljer att satsa: 5 % av de 

tillfrågade lärarna uppger att skolan har valt att skjuta till mer resurser än 100 

timmar på kurserna i snitt. De snålaste ligger under 80 timmar (LR 2013).  

 

Enligt regeringens styrdokument och lagar är kommunernas självständighet satt 

under ansvar att ge eleverna en gymnasieutbildning av god kvalitet (skollagen 

2011). Men var tredje gymnasieskola brister i att erbjuda utbildning enligt författ-

ningarna (Regeringen 2014). 

 

2.7 Sammanfattning kapitel 2 
Under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet demokratiseras skolan. 

Den obligatoriska grundskolan görs 9-årig och gymnasiet ersätter det gamla läro-

verket, yrkesskolor och teoretiska linjer görs likvärdiga. Syftet är att skapa en 

skola för alla där klasskillnader successivt ska byggas bort. 

 

Samhällsutvecklingen under 80- och 90-talen innebar en politisk och nationaleko-

nomisk kursändring. Bauman (2002) liknar den vid ett kontrakt mellan arbete och 

kapital som löses upp av marknadens ökade inflytande genom globalisering och 

allt mer flytande nationalgränser. Kontraktet mellan arbete och kapital inhyste 

också ett socialt kontrakt som nu upphörde till förmån ökad marknadsstyrning och 

individualisering. 

 

Friskolereformerna var ett uttryck för den nya politiska inriktningen. Kollektiva 

problem och lösningar skulle göras individuella. Skolan kom att bli en marknad 

där också undervisningen anpassas till skolans individualisering. Flickorna kla-

rade denna omställning bättre än pojkarna, de får en ökad repertoar av möjligheter 

medan pojkarnas minskar. Flickorna har bättre anpassat sig till läroplanernas krav 

på att utveckla förmågor som i stor utsträckning kopplas till skrivprocesser i form 

av inlämningsarbeten och uppsatser, pojkarna klarar denna anpassning mycket 

sämre. 

 

Genom friskolereformen har marknadsstyrningen fått ett stort inflytande över hur 

kommunerna styr och förvaltar sina skolor. Det fria skolvalet kan ha medverkat 

till segregation och utslagning av elever, då främst pojkar med lågutbildade för-

äldrar samt pojkar med invandrarbakgrund.  
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Skolornas kompensatoriska uppdrag för att hjälpa främst pojkar försvåras av att 

skolorna dragit ned på elevernas undervisningstid. 
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3.  ATT FÖRKLARA POJKARS FÖRSÄMRADE STUDIE-

PRESTATIONER- EN FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

Flera från varandra oberoende studier visar att flickor presterar bättre studieresul-

tat än pojkar oavsett socioekonomisk bakgrund, bostadsort eller etnicitet och skill-

naden i resultat tenderar att öka (Björnsson 2005, Ingvar 2015, Skolverket 2016).   

Nedan följer en forskningsöversikt som främst riktar fokus på sociologiska fak-

torer som anknyter till frågeställningen ”varför pojkar uppnår sämre studieresultat 

än flickor på högstadiet och gymnasiet. Ett avsnitt tar också upp biologiska för-

klaringar till könsskillnaderna i studieprestationer, eftersom dessa argument före-

kommer i diskussionen om pojkars relativt svaga studieresultat. 

 

3.2 Sociologiska faktorer bakom könsskillnader 

 

3.2.2 Hegemonisk maskulinitet 

Forskning som inriktar sig på en dominerande maskulinitet som viktig orsak till 

pojkars sämre skolprestationer har under ganska lång tid varit ett viktigt inslag i 

studier som handlar om skola och genus. Det är en förlegad och förtryckande 

mansbild som förklarar pojkars tillkortakommande i skolan och utvecklar antip-

luggkulturer. 

 

Phoenix (2004) forskning runt manlighet och maskulinitet handlar mycket om ar-

betarklass eller pojkar i de lägsta socialgrupperna; dessa grupper drabbas hårdast 

av utslagning från skolan utifrån statistik som handlar om studielängd, avbrutna 

studier och låga prestationer. Men senare studier visar också att antipluggkulturer 

böjar bli allt vanligare bland pojkar i högre socialgrupper (SOU 2009). 

 

I en engelsk studie från 2006 (Lads and ladettes in school: Gender and fear of 

failure) menar Jackson att antipluggkulturer är ett försvar för både pojkar och 

flickor som misslyckas i skolan. Rädslan att uppfattas som en förlorare kan få 

sociala och personliga konsekvenser. Ett sätt att rädda upp situationen blir att 

spela cool och inta en antiplugginställning till sina studier. Som viktiga orsaker 

till misslyckanden lyfter Jackson (2006) fram stor betoning på konkurrens i ele-

vens studiesituation. Hon menar också att allt fler individuella val och den bety-

delse värdemässigt dessa har ökar hotet mot självkänslan eftersom ansvaret för att 

misslyckas hamnar på eleven. Kontentan av studien blir att ängslan för misslyck-

ande och oron för sociala konsekvenser driver vissa elever mot en antipluggkultur 

snarare än maskulinitet. Även en studie gjord av Arnesen m.fl. (2008) visar 

samma resultat. I en annan studie visar Arnot (2004) att pojkars antipluggkultur 

kan ha att göra med rädsla för akademiskt misslyckande. 
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En skola i Sverige som aktivt arbetat med normkritik i syfte att öka pojkars skol-

prestationer är Frejaskolan i Gnesta (åk 6-9). Genom att aktivt diskutera underlig-

gande attityder kring antipluggkulturer och kön samt förbjuda alla former av bråk 

även ”skojbråk”, höjdes pojkarnas resultat till över rikssnittet från att tidigare le-

gat under (SOU 2014) ). 

  

En svensk studie av Öhrn & Holm (2014) nyanserar bilden av att pojkar utvecklar 

antipluggkulturer. I sin studie från 2014 visar de att antipluggkulturer inte hade 

särskilt hög status. Pojkarna ville i högre utsträckning än fickorna att skolan inte 

skulle ta för stort utrymme, många hade en aktiv fritid eller arbete som komplet-

terade skolan och gav dem ett mer mångfacetterat liv. Detta kan förklara en del 

av pojkars lägre resultat utan att peka ut den dominerande manskulturen som or-

sak.  

Sammantaget visar studien att antipluggkulturer spelar allt mindre roll i dagens 

skola. En orsak kan vara den snabba samhällsutvecklingen som inte längre prio-

riterar fysisk styrka, vilket har inneburit att antipluggbeteendet har tappat i status 

(Öhrn & Holm 2014). Av en engelsk undersökning framgår att lärares inställning 

och skolans hållning har stor betydelse när det gäller att understödja eller motar-

beta könsstereotypa beteenden (Smith 2008). Jackson (2010) menar att det kan 

finnas en fara i att överbetona pojkarnas sämre studieprestationer så att skolan 

anpassas till dem och därigenom legitimerar pojkarnas könsstereotypa beteenden. 

I denna värld som pojkar har att förhålla sig till, utvecklas lätt en hegemonisk 

maskulinitet där positioneringen blir viktigare än undervisningen och tar  energi 

från studierna. I flera grupperingar spelar antipluggattityden en viktig roll för att 

inte ifrågasätta pojkarnas heterosexualitet.  Heterosexualitet kopplar i detta sam-

manhang till kroppen som en symbol för manlighet (Wernersson 2010). En svensk 

undersökning från 2003 understryker pojkars problematik kring homosexualitet; 

i denna studie tyckte 90 % av flickorna att homosexualitet inte är något onormalt 

medan endast 60 % av pojkarna var av samma uppfattning (SOU 2009). 

3.2.3 Etnicitet 

Forskning som undersökt etnicitet som enskild orsak till dåliga studieresultat visar 

att detta gäller främst relativt nyanlända. Det finns ett tydligt samband mellan vis-

telsetid och dåliga studieresultat. Däremot visar de studier som är gjorda små va-

riationer på invandrarbarn som fötts i Sverige eller kommit hit som mycket unga. 

Gruppen invandrare som helhet avviker tydligt i negativ riktning i de försök och 

tester som gjorts på studieprestationer, men om social bakgrund (klassperspekti-

vet) förs in blir skillnaderna minimala eftersom många invandrare hamnar i den 

lägsta socialgruppen. I skolverkets uppföljning av gymnasieskolan 2016 konsta-

terar man dock; 
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….att elever med utländsk bakgrund utmärker sig genom att denna grupp to-

talt sett har sämre genomströmning (examinerade inom tre år) – även sedan 

hänsyn tagits till föräldrarnas utbildningsnivå… (Skolverket 2016). 

  

Både PISA 2015 och Skolverket konstaterar att främst pojkar med utländsk bak-

grund presterar svaga resultat (medelpoäng betyg) efter tre års studier jämfört med 

de andra grupperna (12,5) Flickor med utländsk bakgrund presterar lika som 

svenska pojkar (13,6). Högst betygsmedel efter avslutade gymnasiestudier har 

svenska flickor (14,8) (Skolverket 2016). 

 

Studierna som är gjorda med utgångspunkt i social bakgrund och etnicitet visar 

också att invandrarbarn från högre socialgrupper presterar som svenska barn från 

samma socialgrupp (Skolverket 2004). 

  

Studier från Storbritannien och USA visar på stora olikheter inom invandrargrup-

perna. Indier visar t.ex. som grupp betydligt bättre studieresultat än infödda britter 

och ungefär samma resultat visar undersökningar från USA där gruppen asiater 

överpresterar jämfört andra etniska grupper. Till skillnad från USA och Storbri-

tannien visar inga grupper med utländsk härkomst bättre resultat än infödda svens-

kar. Forskning från Sverige visar att studieresultaten kan skilja mellan olika grup-

per och etnisk bakgrund men dessa är små generellt, dock är skillnader i studiere-

sultat med utgångspunkt i etnicitet viktiga att beakta på mikronivån (Björnsson 

2005). 

 

3.2.4 Socioekonomisk bakgrund (klassperspektivet) 

I studier som berör socioekonomisk bakgrund lyckas flickorna bättre än pojkarna. 

I en analys av resultaten från PISA hade flickorna från den näst lägsta socioeko-

nomiska gruppen bättre resultat än pojkarna i gruppen över. Många av de studier 

som är gjorda på de lägsta socioekonomiska grupperna handlar därför om pojkar 

från arbetarklassen. En klassiker i sammanhanget är Willis ”Fostran till lönearbete 

1977”. Studien beskriver hur skolan som organisation sållar ut eleverna till sin 

plats i produktionen. Det som är intressant i denna studie är att arbetargrabbarna 

inte alls bekymrar sig för skolresultaten, de hade redan en given plats i produkt-

ionen och var nöjda med sin lott. I skolan hade de hög status och odlade en typ av 

maskulinitet som erbjöd en motkultur (antipluggkultur) till den borgliga skolan. 

Det som gör denna undersökning intressant är att samhället har förändrats, pro-

duktionen behöver inte längre dessa grabbar. Kvar står en ganska stor grupp poj-

kar i ett förändrat samhälle med en oförändrad maskulinitet (Sernhede 2008). En 

studie som är gjord av Öhrn & Holm (2014) visar att både pojkar och flickor från 

arbetarklassen underpresterar i skolor på landsbygden och att pojkar klarar den 

individualiserade skolan sämst. 

 

Flera studier som är gjorda visar att flickor från alla socioekonomiska grupper har 

klarat den snabba omställningen i samhället mycket bättre än pojkar. Forskningen 
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visar att flickorna har fått en större repertoar av möjligheter i det moderna sam-

hället som inrymmer både familj och arbete. Till skillnad från flickorna har flera 

av pojkarna i främst de lägre socioekonomiska grupperna fastnat i ett mansideal 

som hindrar dem att utvecklas genom sin inställning till skolan. Produktionen er-

bjuder dem inte heller den plats tidigare generationer av arbetarbarn hade (SOU 

2010). 

 

3.2.5 Jämställdhet (skolan passar bättre för flickor än pojkar) 

Forskning om jämställdhet i skolan har från 1980-talet främst handlat om flickors 

möjligheter att hävda sig inom manliga ”prestigeområden” som naturvetenskap, 

teknik och matematik. En studie av Wernersson (1991) visade att vid en sökning 

på världens största databas inom utbildning och pedagogik med sökorden ”sex 

difference” och ”secondary school” kom det upp 394 titlar och nästan alla (95 %) 

handlade om flickor kopplat till områdena naturvetenskap, teknik och matematik. 

Pojkars problem uppmärksammas först när flickorna når lika eller bättre resultat 

i dessa ämnen än pojkarna. 

 

Skolan har blivit ett framtidsprojekt för flickor av kvinnor eftersom personalen 

allt mer har feminiserats. För många av flickorna upplevs skolan som en förläng-

ning av hemmet, där de är trygga att ta för sig mer av utrymmet i klassrummet 

medan en ökande andel av pojkarna känner sig utanför. Skolan är en plats där 

femininitet passar bättre in än maskulinitet. Det är inga större problem för en 

flicka att vara både populär och ”pluggis”. Den hegemonistiska maskuliniteten 

innebär däremot ett hinder för flera pojkar att ta skolan på tillräckligt stort allvar 

(Charles 2002). 

 

3.2.6 Individuella och pedagogiska förutsättningar 

Aktuell forskning som undersöker skillnaden mellan pojkar och flickor vad gäller 

inlärning framhåller betydelsen av att flickor ställer upp lärande- och prestations-

mål, vilket inverkar gynnsamt på inlärningen, eftersom ansträngning är kopplat 

till målorientering (SOU 2010). Pojkar har otydligare målbilder, vilket innebär 

mindre ansträngning och sämre inlärning. Pojkar har en tendens att övervärdera 

sina prestationer medan flickor undervärderar sina. Pojkar betonar begåvning som 

den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan medan flickorna lyfter fram grad av 

ansträngning som den viktigaste förklaringen till lyckanden eller misslyckanden 

(Nyström 2012). Det finns alltså en tendens att flickor har bättre arbetsrutiner och 

förhållningssätt än pojkar som gynnar goda prestationer. Flickors underordning i 

skolan kan vara en fördel eftersom de försöker kompensera en förmåga de tror de 

inte har med ansträngning, medan pojkar litar på en begåvning/förmåga de inte 

alltid har, vilket får konsekvensen att pojkar presterar sämre än flickor (SOU 

2010).  
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3.2.7 Förväntningar 

Den australienske pedagogikprofessorn John Hattie har i sin forskning om synligt 

lärande betonat förväntningar från läraren på eleven är en av de absolut viktigaste 

framgångsfaktorerna för ett bra lärande (Hattie 2013). Även hjärnforskaren Mar-

tin Ingvar lyfter fram förväntningar som en viktig del i att eleverna ökar sin upp-

märksamhet för lärandet (Ingvar 2015). 

 

På Ronnaskolan (åk. 1-9) i Södertälje har personalen arbetat målmedvetet med att 

på ett tydligt sätt visa att de förväntar sig att eleverna höjer sin ambitionsnivå och 

ökar sina resultat. De ökade förväntningarna har kombinerats med ökade resurser 

på lektionerna. Skolan har infört ett tvålärarsystem där det finns två lärare till-

gängliga på varje lektion. Ett tydligt fokus för lärarna har varit att kommunicera 

sina förväntningar på eleverna. Pojkarnas förväntningar var lägre än flickornas 

och de var också svårare att nå. Resultatet under två år pekar dock i rätt riktning: 

skolan har gått från 52% behöriga (till gymnasieskolan) till 76% 2013 (SOU 

2014). 

En annan typ av förväntningar bygger på att elever påverkar varandra i en positiv 

riktning. I en studie från Göteborg (Öhrn & Holm 2014) där elever i åk 9 från nio 

olika grundskolor utgjorde urvalet, framkom att en av de viktigaste faktorerna för 

bra studieresultat var vad forskarna kallade kamrateffekten. Flera elever med in-

vandrarbakgrund hade skapat en god miljö där man hjälpte varandra till goda stu-

dieprestationer, äldre elever hjälpte yngre. Denna positiva kamrateffekt smittade 

av sig på hela skolan där snittbetygen var höga. (Öhrn & Holm 2014). 

 

3.2.8 Samhällets och skolans individualisering 

Flera studier visar också att den snabba omställningen som samhället genomgått 

har påverkat skolans utformning på ett sätt som passar flickor bättre, allt fler ar-

beten kräver högskola och ställer krav på mer individualiserad undervisning som 

passar pojkarna sämre (Björnsson 2005). I Gy11 finns flera texter som refererar 

till ökad individualisering, främst genom att eleverna uppmanas till personligt an-

svar. Här följer några citat ur Gy11:s läroplan: 

  

”....utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar”. 

”…elevernas möjligheter….att ta ansvar för sina studieresultat…” 

”Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar…” 

”…ökat eget ansvar… 

”…stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra 

ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” 

”Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt 

lärande” (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Elever som har svårt att ta ett individuellt ansvar för sin undervisning har svårt att 

hänga med i den allt mer individualiserade undervisningen där det krävs att eleven 

själv medverkar i processen att skapa kunskap. Dessa elever har t.ex. svårt att hitta 

saker att skriva om vid olika typer av arbeten och rapportskrivning. Likaså blir 

det problem vid moment där eleven mer fritt ska undersöka en fråga och själv ta 

ställning. De svagaste eleverna föredrar muntliga förhör och kryssfrågor. De 

tycker att undervisningen inte handlar om verkligheten. De saknar förklaringar till 

hur kunskaperna undervisningen ger ska användas. Skolan upplevs som menings-

lös och tråkig speciellt genomgångarna. Därför har dessa ungdomar svårt att ta ett 

individuellt ansvar för sin skolgång (Öhrn & Holm 2014). De sociala medierna 

har fått allt större utrymme i undervisningen och samverkar med pedagogik som 

vill utveckla individuella förmågor hos eleverna (Utbildningsdepartementet, 

2010). 

 

3.3 Biologiska faktorer 
En kort sammanställning av den forskning som gjorts på kön och skolresultat visar 

att biologiska faktorer som kopplar till hjärnans utveckling och nervsystemets 

mognad har betydelse. 

 

Hjärnan utvecklas olika hos pojkar och flickor. Kvinnors hjärnor är störst i 10-11-

årsåldern medan pojkarnas är störst i 14-15-årsåldern. Minskningen av hjärnans 

volym som senare tar vid är tecken på mognad, hjärnan utvecklas fram till 25: års 

åldern ungefär (SOU 2010). Puberteten innebär att beteende och social interaktion 

förändras. T.ex. höga testosteronhalter påverkar anpassningen till skolan vad gäl-

ler socialt beteende på ett negativt sätt. Forskningen talar här om könsstereotypa 

manliga beteenden. Hormonpåverkan på hjärnan är mycket större under skoltiden 

än senare i livet. 

 

En av de viktigaste faktorerna för lärande är uppmärksamhet. Uppmärksamhets-

funktionen är till stor del kopplad till mognad vilket kan förklara skillnader i skol-

prestationer mellan pojkar och flickor. Uppmärksamhetsstörning missgynnas av 

undervisning som syftar till eget sökande efter kunskap. Förmågan att själv struk-

turera sin undervisning utvecklas senare hos pojkar (SOU 2010). 

 

3.3.1 Orka vara uppmärksam 

I sin bok ”Hjärnkoll på Skolan” tar Martin Ingvar och Gunilla Eldh upp de vik-

tigaste faktorerna för goda skolprestationer. Det mest grundläggande är att ut-

veckla läsförståelsen. Att kunna ta ut essensen av en text och tidigt bli medveten 

om strukturen i en berättelse är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna i 

skolan. Eleverna måste veta vad det är de läser, därför är det viktigt att lära ut 

lässtrategier som ökar lärandet (Ingvar & Eldh 2015). En viktig faktor för lärandet 
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är motivation, tråkig undervisning som känns meningslös gör lärandet svårt. Skol-

forskaren James Nottingham betonar utmaningen som den viktigaste faktorn som 

ökar elevernas motivation. Det är utmaningen som driver på elevernas ansträng-

ning och ökar dess självkänsla (Nottingham 2013). Förutom inlärning är upp-

märksamhet en avgörande faktor för lärande, därför är det viktigt att avlägsna allt 

som stör uppmärksamheten i klassrummet. Ingvar & Eldh (2015) listar de fem 

viktigaste faktorerna för ett bra lärande: 

 
1. Minska stressfaktorn genom att skapa en trygg inlärningsmiljö, hög stressnivå stör 

hjärnans inlärningsmekanismer. 

2. Öka utmaningen på ett genomtänkt sätt, detta skärper sinnena och höjer motivat-

ionen. 

3. Tydlighet i rutiner, eleverna måste veta vad de ska göra. Det måste tydligt framgå 

vilka krav som finns i anslutning till redovisning samt när uppgiften ska redovisas. 

Detta är viktigt för att undvika stress och skapa trygghet. 

4. Möjliggör deltagande och påverkan för att undvika inlärd hjälplöshet (ett tillstånd av 

vanmakt, har ej kontroll över vad som händer i deras verklighet). 

5. Den största gruppen som hamnar utanför är tonårspojkar från socialt utsatta områ-

den. Dessa kräver individuell planering och tydliga rutiner. 

 

Ingvar & Eldhs undersökning utgår främst från grundskolan men utifrån min in-

tervjuundersökning känns många av punkterna fullt relevanta. Majoriteten av de 

intervjuade pojkarna på samhällsvetenskapsprogrammet ville göra klassrummet 

mer rent från distraktioner för att öka uppmärksamheten. Några gick så långt att 

de tyckte att studierna skulle klarats bättre om de inte haft datorer. Mobilförbud 

var närmast en självklarhet för ökad inlärning. Ibland tyckte de att undervisningen 

var tråkig och meningslös, de saknade studiestrategier och motivation. 

 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget  

Vad forskningsöversikten visar är att skillnaderna mellan pojkars och flickors stu-

dieresultat fortsätter att öka. Orsakerna varierar utifrån vilka förklaringsansatser 

de olika inriktningarna anlägger. De sociologiska fokuserar på en dominerande 

maskulinitet som utvecklar antipluggkultur hos vissa pojkar främst de från arbe-

tarklassen (Phoenix 2004). Jackson (2006) och Arnot (2004) lyfter fram rädslan 

för studiemisslyckanden som en viktig orsak till antipluggkulturer. Dessa anta-

ganden får inte stöd i senare svensk forskning (Öhrn & Holm 2014) där istället en 

aktiv fritid betonas som viktig orsak till att inte skolan prioriteras lika högt hos 

pojkar som flickor. Lärarens roll är viktig för att motarbeta könsstereotypa bete-

enden som kan leda fram till antipluggkulturer. Socioekonomisk bakgrund och 

etnicitet spelar fortfarande en avgörande roll för hur studierna lyckas (Skolverket 

2016). Men det är pojkarna som klarar sig sämst oavsett hur de kategoriseras. 

Invandrarflickor med utländsk bakgrund presterar lika bra som svenska pojkar. 

Sämst går det för invandrarpojkar från den lägsta socioekonomiska gruppen 

(PISA 2015).  Charles (2002) forskning pekar på att skolan allt mer feminiserats 
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och passar flickor bättre än pojkar. Flickor tar för sig mer och skolan uppfattas av 

många flickor som en förlängning av hemmet, där det är helt okey att plugga, 

medan pojkarna mer präglas av en hegemonisk maskulinitet som hindrar dem från 

goda studieresultat (Charles 2002). Flickor anstränger sig mer och har bättre stu-

dietekniker och tydligare målbilder som styr deras lärande mot högre betyg. Poj-

kar anser överlag att begåvning spelar en viktigare roll än ansträngning för goda 

prestationer (Nyström 2012). 

 

Pojkar har klarat skolans individualisering sämre än flickorna. De har svårare att 

komma igång med individuella arbeten som kräver eget ansvar och självdisciplin. 

Pojkarna föredrar mer grupparbete och tydligare strukturer i undervisningen, de 

vill också ha mer muntliga redovisningar (Öhrn & Holm 2014).  Pojkar ligger 

efter i den biologiska utvecklingen vilket innebär att de mognar senare och orkar 

inte som flickor vara lika uppmärksamma. Uppmärksamheten är enligt hjärnfors-

karen Martin Ingvar förutsättningen för allt lärande. Puberteten slår olika: flickor 

blir mer lugna medan pojkarna blir oroligare p.g.a. testosteronet (SOU 2010). 
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4. UTGÅNGSPUNKTER FÖR STUDIEN 

 

I enlighet med uppsatsens syfte baseras den empiriska studien på kvalitativa in-

tervjuer med samtliga avgångselever inom Samhällsvetenskapsprogrammet i en 

kommunal gymnasieskola i en medelstor svensk stad. I det följande kapitlet be-

skrivs den kvalitativa studiens genomförande samt de metodologiska övervägan-

den och val som gjorts i forskningsprocessens olika steg inklusive etik. Först dis-

kuteras studiens vetenskapliga grund, därefter följer ett kort avsnitt över vilka 

sökstrategier jag tillämpade för att fullborda min systematiska litteraturstudie. 

 

4.1 Vetenskaplig grund 
Intervjustudien utgår från ett elevperspektiv där syftet är att lyfta fram deras upp-

fattningar, perspektiv och erfarenheter. Denna strävan ligger i linje med ett ak-

törsperspektiv i en kvalitativ sociologisk forskningstradition (Sallaz 2011). Denna 

tradition går tillbaka till Max Webers förespråkande av en tolkande förståelsein-

riktad ansats inom sociologin (som mer bygger på social handling än sociala 

strukturer) och vidareutvecklades vidare inom ramen för den symboliska interakt-

ionismen av t.ex. Becker, Lemert (Giddens 2011). 

 

Ansatsen att fånga elevperspektivet innebär att fokusen riktar sig mot de intervju-

ade pojkarnas idéer, attityder och handlingar i sin skolsituation. En önskan är att 

förstå pojkarnas medvetna avsikter och samspelet eller interaktionen mellan ele-

ver och mellan elever och lärare. Intervjustudien är till sin karaktär induktiv ef-

tersom svaren kan skapa ny kunskap och nya antaganden om varför pojkar pre-

sterar sämre studieresultat än flickor. Utformningen av intervjuguiden har en ex-

plorativ design i syfte att kunna beskriva pojkarnas uppfattningar och erfarenheter 

av hela undervisningssituationen. På detta sätt utforskas studiens problemställ-

ning på empirisk väg. 

 

Eftersom anförd forskning på området används, för att bättre förstå och kunna 

tolka svaren på studiens intervjufrågor anför jag också ett hermeneutiskt synsätt, 

där systemteoretisk analys förekommer i litteraturdelen i syfte att tydliggöra vissa 

generella strukturer. Tyngdpunkten i min studie utgörs dock av den kvalitativa 

intervjuundersökningen och därför är den induktiva forskningsmetoden domine-

rande i studien. 

 

Det viktigaste skälet till valet av gruppintervjuer istället för individuella intervjuer 

var gruppdynamiken. Intervjufrågorna utlöste diskussioner och reflekterande re-

sonemang om studiesituationen bland respondenterna. Fördelarna jag ville uppnå 

var att respondenterna skulle komma loss och i den miljön som skapades våga tala 

mer fritt om sina upplevelser (Merton m.fl. 1990). Hämningarna att tala om vissa 
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saker släpper ofta i gruppsammanhang. När en gruppdeltagare vågar tala inspire-

ras de andra och då kan informanterna erinra sig situationer och händelser som 

annars hade fallit i glömska (Merton m.fl. 1990). Gruppintervjuerna innebär också 

att moderatorn får fram en ökad variation i åsikter och attityder till olika händelser 

än vid enskilda intervjuer (Hylander 2001). En ytterligare fördel kan vara att mo-

deratorns påverkan minskar vid gruppintervjuer eftersom gruppens diskussioner 

får styra till viss del (Frey&Fontana 1993). 

 

En annan aspekt var helt enkelt tiden. Ambitionen att intervjua alla elever i årskurs 

3 (på det aktuella gymnasiet) hade tagit för lång tid om enskilda intervjuer istället 

hade använts. Gruppintervjuer är krävande och förutsätter att moderatorn är ob-

servant på att alla respondenter kommer till tals (Kreuger 1994). Reliabiliteten på 

intervjun är alltså avhängig moderatorns sätt att hantera intervjusituationen. Nack-

delen med gruppintervjuer är i viss mån bearbetningen som tar tid och kan vara 

lite svårtolkad. En annan nackdel är att vissa elever visserligen kan komma till 

tals men ändå har svårt att hinna få fram sina synpunkter. Det kan också finnas en 

risk att gruppen verkar hämmande om respondenten har en avvikande uppfattning 

än övriga i fokusgruppen (Frey&Montana 1993). Jag övervägde också möjlig-

heten att utöva deltagande observationer som empirisk metod, eftersom dessa 

skulle kunna ge information om olika typer av interaktion och beteende kopplade 

till studiesituationen. Däremot övervägde jag aldrig en enkätundersökning ef-

tersom jag ville komma åt informanternas tankar, idéer och handlingar alltså göra 

en mer hermeneutisk förståelseinriktad studie vilket inte passar med enkätfrågor. 

 

4.2 Sökstrategier 
I metodlitteraturen förespråkas ofta en systematisk strategi som inleds med en 

bred inläsning på ett forsknings-område där viktiga studier identifieras genom 

snöbollsurval där översiktsverk, befintliga forskningsöversikter (som åtminstone 

partiellt täcker uppsatsens problemställning) och avhandlingar kan ge fingervis-

ningar gällande viktiga studier och forskningsinriktningar som följs av systema-

tiska litteratursökningar utifrån identifierade nyckelord via databaser (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013).   De första texterna jag läste var översiktliga stora offentliga 

utredningar om skolprestationer och kön. Utifrån utredningarnas referenser fick 

jag nya uppslag på relevanta vetenskapliga publikationer. 

Söktjänsterna jag använde mig av var främst Google och bibliotekets (LIU) data-

bas, Avhandlingar.se, Skolverket.se samt DIVA. Exempel på centrala sökord 

(nyckelord) som användes var; 

- Pojkar, studieprestationer, skolprestationer 

- Socioekonomisk bakgrund, skolprestationer 



28 
 

- Klass, skolprestationer 

- Dominerande maskulinitet 

- Könsskillnader i skolprestationer  

- Gender and school achievments 

- Boy´s school achievments 

- Gender and education. 

- Class, education 

- Masculinity, education 

 

4.3 Metod 
Denna studie har i huvudsak utgått från intervjuer med samtliga pojkar i årskurs 

3 på samhällsvetenskapsprogrammet. Av praktiska och tidsmässiga skäl har jag 

valt att göra intervjuerna på en gymnasieskola i en svensk medelstor stad. Jag är 

medveten om att tillförlitligheten varit större om jag utvidgat min undersökning 

till flera gymnasieskolor, men som ensam författare till studien blir arbetsbelast-

ningen för stor. Det hade också varit mycket intressant att komplettera intervju-

undersökningen med en etnografisk studie där observationer under lektioner och 

raster bildat ytterligare underlag för studien. Som framgår under rubrikerna 4.1 

och 4.2 ovan, består också uppsatsen av en systematisk litteraturstudie som ligger 

till grund för intervjuundersökningen. 

 

4.3.1 Urvalet  

Urvalet av Samhällsvetenskapsprogrammet grundar sig på att det är gymnasiesko-

lans största program. Det är ett brett program som erbjuder flera val efter examen. 

Till skillnad från de andra teoretiska programmen läser inte lika många vidare på 

högskola efter examen, det är också det teoretiska program där skillnaden i ge-

nomströmning mellan pojkar och flickor är störst till flickornas fördel, vilket är 

särskilt intressant för min studie (Skolverket 2016). Naturvetenskapsprogrammet 

och Ekonomiprogrammet är dessutom mer inriktade på ett intresseval liksom yr-

kesprogrammen.  

 

Färre elever läser på yrkesprogrammen efter Gy11, åren efter reformen har fler 

elever istället valt högskoleförberedande program (Skolverket 2016).  Ett rimligt 

antagande är att många av dessa valt samhällsvetenskapliga programmet, vilket 

medför en mer differentierad sammansättning av fokusgruppen. En studie som 

hade varit intressant att göra är hur yrkesprogrammen påverkas av att så många 
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elever väljer studieförberedande program. Min studie är dock ägnad åt att under-

söka samhällsvetenskaps-programmet och vad som begränsar och möjliggör poj-

kars studieprestationer. 

 

Anledningen till att jag valde intervjua årskurs 3 och inte sprida undersökningen 

till alla årskurserna är, förutom resursskäl, ett antagande om att eleverna har hun-

nit skaffa en större erfarenhet av utbildningen. Eleverna i årskurs 3 har således 

mer innehåll att reflektera över än om yngre elever hade valts. 

Sammantaget gjordes fem gruppintervjuer, gruppstorlek 3-5 personer. Samman-

lagt medverkade 19 elever. 

 

När jag i undersökningen definierar vissa elever med lägre och högre betyg inne-

bär denna uppdelning endast detta. Genom att ta ut samtliga intervjuades samlade 

studiedokument har jag kunnat göra en grov uppdelning där elever med lägre be-

tyg ligger under D i snitt och de som jag definierar med högre betyg ligger över 

C. Denna uppdelning var relevant eftersom det kunde finnas intressanta skillnader 

i svaren. I analysen studerades exempelvis om elever med invandrarbakgrund6 på 

något sätt upplever sin skolgång annorlunda. Föräldrars studievanor, klass och 

invandrarbakgrund var förutom kön det som var mest avgörande för studieresul-

tatet, enligt de undersökningar jag refererar till i bakgrunden. Dessa fakta kom att 

vägleda mig i beslutet att även ta med invandrarbakgrund som en av fyra katego-

rier. Föräldrarnas studievanor finns med i frågan om eleverna har möjlighet att få 

hjälp hemma. 

  

                                                           
6 Jag utgår från skolverkets definition. Eleven är född utomlands eller i Sverige av utländska föräldrar. 
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4.3.2  Intervjuernas genomförande 

Fokusgruppen bestod av samtliga pojkar i åk 3 på samhällsvetarprogrammet. Un-

der fem tillfällen från december 2016 till mars 2017 hölls intervjuerna.  

Intervjuerna har skett gruppvis för att få dynamik och resonemang i anslutning till 

frågorna. Gruppstorleken varierade mellan 5-3 elever i varje grupp. Av studietek-

niska skäl var grupperna inte mixade från olika skolklasser, vilket kunde varit 

intressant, utan grupperna kom från samma skolklass. 

 

Enligt Merton (1990) och Kreuger (1994) ska en fokusgrupp bestå av 10-12 med-

lemmar, senare forskare föreslår dock mindre grupper och att gruppstorleken 

måste anpassas till ändamålet (Morgan 1997). Min motivering till att ha mindre 

fokusgrupper hänger samman med att få alla delaktiga och underlätta delandet av 

idéer med varandra, ett ställningstagande som delas av Millard (1995). 

  

Intervjuerna genomfördes på så sätt att informanterna fick större övergripande 

frågor efter teman (se bilaga). Eftersom jag höll mig till en semistrukturerad in-

tervjuguide, fick informanterna forma sina egna svar. Jag ställde de övergripande 

öppna frågorna till samtliga i fokusgruppen. Därefter fyllde jag på med förberedda 

följdfrågor efter behov. Jag var noga med att alla i fokusgruppen kom till tals. 

Därför riktades alltid frågan till den som inte yttrat sig, för att höra om denne hade 

något att tillägga. 

  

Intervjuerna spelades in på ljudfiler därefter transkriberades de efter Kreugers 

(1994) modell. Dvs. allt skrevs inte ned ord för ord utan sammanfattades där hu-

vudinnehållet av inspelningarna skrevs ned. Undantag var vissa citat som på ett 

tydligt sätt illustrerade vad gruppen tyckte i en viss fråga, här försökte jag skriva 

ut exakt vad som sades. 

 

4.3.3 Bearbetning och analys  

Analys och bearbetning av intervjumaterialet skedde i följande steg: 

1. Transkribering av intervjuerna enligt Kreugers (1994) modell (se ovan). 

2. Transkriberingen strukturerades upp efter de teman frågorna utgick från. Svaren 

på varje gruppintervju sorterades efter de teman intervjuguiden bygger på. 

3. En första grovanalys av hur respondenterna svarade gjordes. 

4. De skillnader i svaren som framkom i materialet sorterades in i fyra kategorier (se 

tabell sid nedan) 

5. Genom att dela informationen i olika kategorier kunde de olika svaren relateras 

till om eleverna hade låga eller höga betyg samt om invandrarbakgrund spelar 

någon roll för studieframgång. 
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Tabell som visar informanternas indelning efter betyg kopplat till betygspoäng. 

Antal elever med 

lägre betyg.  

Antal elever med 

högre betyg.  

Övriga (antal 

elever som ham-

nar mellan höga 

och låga betyg). 

Elever med in-

vandrarbak-

grund.  

7st 6st 6st 4st 

Elever med me-

delbetyg under 

12p 

Elever med me-

delbetyg över 16p 

Elever med me-

delbetyg mellan 

12-16p 

 

3st under 12p. 1st 

mellan 12-16p 

 

 

 

4.3.4 Etiska överväganden 

Jag anser att min intervjuundersökning uppfyller etiska rådets fyra huvudkrav (in-

formation, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande) på ett forskningsetiskt för-

hållningssätt (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Respondenterna informerades före intervjuerna om studien. De informerades om 

studiens syfte och frågeställningar samt vad intervjuerna skulle handla om. Vidare 

upplystes informanterna om mitt önskemål att intervjua alla pojkar i åk 3, och att 

deltagandet självklart var frivilligt. Den viktigaste frågan jag tog upp med samt-

liga respondenter var om de samtyckte till att jag kategoriserade dem efter betyg. 

Ingen hade någon invändning, eftersom de var trygga med att uppgifterna hante-

rades konfidentiellt och anonymt. Kategoriseringens konstruktion visade heller 

inte på individuella betyg utan var relativt bred och utgick från poäng vilket gör 

det omöjligt att peka ut enskilda elever.  Eftersom samtliga elever var över 18 år 

behövdes inte målsmäns tillstånd. De eleverna med invandrarbakgrund var med i 

två kategorier, både betyg och invandrarbakgrund. De hade heller inget emot att 

jag studerade om deras upplevelser avvek i något sammanhang. De tyckte det var 

bra att vissa synpunkter vad gäller lärares behandling av dem som invandrare kom 

fram genom min studie. Studien kommer självklart heller inte att nyttjas i något 

kommersiellt syfte utan förhoppningsvis kunna utgöra ett litet underlag för vidare 

forskning på området. Studieintygen är offentliga handlingar som visar hittills be-

tygsatta och avklarade kurser, ansvarig rektor förmedlade dem till mig.  
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5. VAD BEGRÄNSAR POJKARS MÖJLIGHETER TILL 

GODA STUDIEPRESTATIONER 
 

 

Nedan följer en sammanställning av olika orsaker som min studie kommit fram 

till vara betydande för vad som begränsar pojkars möjligheter till goda studiepre-

stationer.  

 

5:1 Samhällsvetenskapsprogrammet 
Ett viktigt skäl till att många av pojkarna på samhällsvetenskapsprogrammet 

uppnår låga studieprestationer är programmets förändrade innehåll. Samhälls-ve-

tenskapsprogrammet är ett teoretiskt studieförberedande program som efter den 

senaste gymnasiereformen GY11 gjordes innehållsmässigt mer teoretiskt tungt än 

det var före reformen. Bl.a. togs det estetiska valet bort och det individuella valet 

begränsades. Programstrukturen på samhällsvetenskapsprogrammet visar på ett 

innehåll där moderna språk är obligatoriskt (200p) och inte möjligt att välja bort, 

ämnet matematik har också ett betydligt tyngre innehåll än på yrkesprogrammen. 

En ytterligare faktor som ofta gör studierna tunga för eleverna är att de uppmunt-

ras genom meritpoängen att välja engelska 7 och matte 3 som är tunga kurser. Full 

meritpoäng ger 2,5p som läggs på betyget. En elev som har betyget C i genomsnitt 

på alla ämnen hamnar på 15p, med full meritpoäng uppnår eleven 17,5p, alltså 

genomsnittsbetyget för B. Meritpoängen driver ofta elever att välja kurser de inte 

orkar slutföra. (Skolverket). 

Efter att Gy11 infördes har allt färre elever sökt yrkesförberedande program och 

istället valt teoretiska program (SCB 2015). I skolverkets uppföljning av gymna-

sieskolan (2016) framgår att ca 32,5% av pojkarna på samhällsvetenskapspro-

grammet inte klarar att ta examen, motsvarande siffra för flickorna är 21 %.  

I min intervjuundersökning frågade jag samtliga elever varför de hade valt sam-

hällsvetenskapsprogrammet. De flesta svarade att det berodde på att det var ett 

allmänt program som gav högskolebehörighet. Några antydde att föräldrarna hade 

styrt dem till att välja något av de högskoleförberedande programmen. När jag 

ställde en följdfråga om de inte övervägt något yrkesprogram svarade endast två 

att de hade övervägt byggprogrammet och en barn- och fritidsprogrammet. Några 

menade att en viss påverkan fanns från kompisar och att yrkesprogrammen hade 

dåligt rykte som att det var slappt och oseriöst. 

 

5.2 Samhällets och skolans individualisering 
 I min undersökning tyckte majoriteten av eleverna att de hade nytta av sina stu-

dier, variationen var dock stor. Det fanns en tydlig uppdelning i svaren mellan de 

elever som hittills under sina studier uppnått höga betyg och de med lägre resultat.  
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Eleverna med lägre betyg var klart mer negativa till vad de hade lärt sig. Några 

av dessa elever upplevde att nyttan med studierna var starkt begränsad. En elev 

uttryckte sig undrande varför han egentligen gick i skolan för han tyckte lärandet 

i många ämnen var mycket litet, ämnen som svenska och matte upplevdes me-

ningslöst. Individuella inlämningsarbeten tyckte de flesta av de intervjuade var 

tämligen meningslösa eftersom de i vissa ämnen byggde på att sammanställa in-

formation från nätet. Lärandet var litet eftersom man inte hade något förhållande 

till texten utan mer samlade ihop den. Typiskt för min intervju med samtliga poj-

kar i åk 3 var just kritiken mot de moment i undervisningen som i större utsträck-

ning bygger på individualisering, dvs. där eleven själv ska ta ett individuellt an-

svar som t.ex. inlämningar, planerade tal, rapporter etc. Jackson (2006) menar i 

sin studie (Lads and ladettes in school: Gender and fear of failure) att de indivi-

duella valen och den ökade betydelse dessa har, gör att elevernas självkänsla 

minskar eftersom ansvaret för att misslyckas p.g.a. ”felval” hamnar på eleven. Av 

Örn & Holms studie framgår att elever som har svårt att ta ett individuellt ansvar 

för sin undervisning har svårt att hänga med i den allt mer individualiserade under-

visningen där det krävs att eleven själv medverkar i processen att skapa kunskap. 

Därför har dessa ungdomar svårt att ta ett individuellt ansvar för sin skolgång (Örn 

& Holm 2014). Av mina intervjufrågor som handlar om eget ansvar uttryckte 

främst de eleverna med sämre betyg att gruppen ibland påverkade dem att ta 

mindre ansvar;  

…Man inser att det blir svårt att hinna lämna in före den utsatta tiden. Men 

så kollar man med kompisarna och då har de heller inte kommit någonstans. 

Det gör en lugnare för man tror att inte läraren kan straffa oss om vi är flera. 

Några av de intervjuade eleverna tyckte det var svårt att komma igång; svårig-

heten låg i att skriftligt formulera vad de skulle undersöka eftersom de upplevde 

sig sakna idéer eller en föreställning om vad som skulle kunna vara intressant att 

skriva om eller arbeta med. Resultatet blev nästan alltid svagt. Dessa elever påpe-

kade också att de hade svårt att lämna in uppgifterna i tid. Mycket tid hade flutit 

iväg innan de hade kommit på område och mer konkret vad de ville skriva om och 

när de väl var igång var det dags att lämna in uppgiften. Så här uttrycker sig en av 

eleverna;  

- Jag tycker faktiskt att de ”vanliga läs- ämnena” är svårast i svenska, sam-

hällskunskap, religion och historia får vi nästan göra samma saker. Det 

bygger hela tiden på att man ska hitta på något att undersöka och sedan 

leta information. Ibland är det långa och tråkiga genomgångar som kan ta 

hela lektionspasset. Jag kommer aldrig igång jag fastnar direkt på uppgif-

ten ibland förstår jag inte vad jag ska göra. Instruktionerna är ibland munt-

liga och otydliga, det händer att jag tänker fel redan här och så får jag 

dåligt betyg. Eftersom jag inte hinner så mycket i skolan gör jag en hel 

del hemma. Det har hänt att jag suttit stora delar av helgen och jobbat men 
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ändå inte fått mer än D när jag redovisat uppgiften. Jag tycker det känns 

stressande när man inte riktigt vet vad man ska göra. 

 

En annan elev uttryckte att svåra ämnen som matematik ibland känns sköna att ha 

undervisning i eftersom där vet man exakt vad man ska göra; 

 

- Många i klassen tyckte matte var svårt, det tyckte jag också. Men det som 

var bra med matten var att där visste man exakt vad som skulle göras. Ett 

antal tal skulle lösas man hade ett facit blev det fel räknade man bara om 

och tänkte lite annorlunda tills svaret blev rätt. I matte var inte tjejerna 

bättre än oss. För här räckte det inte att skriva en massa utan här gällde 

det att räkna rätt. Matten var i och för sig jobbig och trist flera av mina 

kompisar fick F men jag klarade E. Det som var skönt med matten var att 

jag kände mig ganska lugn för jag visste vad jag skulle göra. 
  

Av de elever jag intervjuade ansåg en klar minoritet att skolan prioriteras lika högt 

som fritiden. En speciell orsak till detta kan vara att vissa elever idrottade på re-

lativt hög nivå. Idrotten är alltså viktigare än skolan för dessa elever. Men mina 

intervjuer visar också att de mer högpresterande eleverna var de som försökte få 

ihop både skolprestationer och full satsning på sin idrott, dessa betonade starkt att 

de ansåg skolan vara viktig.  

De elever som uttryckte missnöje med sina insatser pekade på andra skäl än att de 

aktivt struntade i skolan eller var utsatta för en dominerande maskulinitet, där ele-

ver med hög status reglerade deras beteenden. Men samtidigt visade intervjusva-

ren att de mest lågpresterande pojkarna hade svårt att ta sig ur sin grupp där kom-

pisarna satt. Även om de innerst inne egentligen ville bryta upp från sin placering 

verkade det finnas outtalade strukturer i gruppen som begränsar handlingsutrym-

met. ”Främst i ettan och tvåan kunde det kännas lite svårt att sätta sig var som 

helst, det fanns ett tryck att man skulle sätta sig hos kompisarna” berättade en av 

eleverna. Ingen av de intervjuade eleverna upplevde dock att man såg ner på poj-

kar som försökte anstränga sig, tvärt om uttalade flera elever att de pojkar som 

lyckades i skolan också hade hög status. 

  

Inte heller de eleverna med invandrarbakgrund uppfattade att en dominerad mans-

kultur styrde deras beteende. Istället artikulerade de en motsatt uppfattning att 

man såg upp till kompisar som lyckades i skolan. Samtliga fyra elever med in-

vandrarbakgrund hävdade att de hade tryck på sig hemifrån att lyckas i skolan.  

 

5.3 Gruppens betydelse 
Det som majoriteten av eleverna ansåg som den viktigaste faktorn som begränsade 

deras studieprestationer var interaktionen på gruppnivå, eleverna placerade sig i 

klassrummet tillsammans med sina kompisar, detta utgjorde ofta en distraktion 
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från undervisningen. Eleverna hade svårt att fokusera på lektionens innehåll ef-

tersom de gemensamma intressena lockade till samtal. Så här uttryckte sig en elev; 
  

- Svårt att stå emot när kompisarna vill dra till grupprum där vi chillar med 

mobiler och spel samt snackar om annat. Även om man vill så förväntar 

sig de andra att jag hänger med - Kom igen nu!  Vi känner väl att det inte 

är något avstånd till de andra direkt men det blir inget gjort. 

  

På min följdfråga om varför eleven inte försöker bryta sig ur gruppen svarar 

denne; 
- Det går inte jag har ingen annan att sätta mig bredvid. Vi har redan visat 

vilka vi är. Framför allt vissa tjejer skulle tycka att det bara är besvärligt 

om någon av oss skulle sätta sig i jämte dem. I ettan hade vi ibland grupp-

arbeten där tjejerna direkt tog över och de visade tydligt att de inte för-

väntade sig något av mig. Man fick skit lite att göra och sedan när man 

var klar hade man inget att göra. 

 

En annan av de intervjuade eleverna hade likartade upplevelser av hur förvänt-

ningarna bland de andra i klassen markerades genom undvikande när eleverna 

själva skulle konstruera grupper. 

 

- Man har ju fått en liten stämpel så här typ ska man ha ett grupparbete blir 

det ju alltid vi tre å så här även om läraren säger dela upp er nu så har man 

ju en stämpel att det står lat i pannan på en. Så det är alltid så här om man 

frågar får jag vara med så blir det lite tveksamt uttryckt typ ett tyst ja för 

de vill inte det egentligen. Så det slutar alltid med att vi sitter vi tre killar 

och då blir det inget gjort. 
 

De uppgifter som skulle göras i gruppen blev ofta försenade och av dålig kvalité. 

Flera av pojkarna menade att gruppen höll tillbaka ansträngningarna för att göra 

ett bra jobb. När någon blev orolig för att han kommit efter upptäckte han att 

kompisen inte kommit så långt. Istället för att försöka komma ifatt blev pojkarna 

lugna av att de inte var ensamma i att ligga långt efter, vilket innebar att ansträng-

ningen för att komma ifatt uteblev. Eleverna agerade då utifrån antagandet att lä-

raren kan ju inte låta flera stycken komma efter utan det löser sig på något sätt. 

Uppmärksamheten (på genomgångar och instruktioner) och ansträngningen blev 

helt enkelt sämre genom gruppens sammansättning och interaktion. Pojkarna ut-

tryckte också en brist vad gäller att organisera arbetet, och eftersom de saknade 

flickor i arbetsgruppen fick de heller inte del av det relationella och sociala kapital 

som en könsmixad grupp ger. Resultatet i detta avseende kan kopplas till tidigare 

forskning Öhrn & Holm (2014), som visar att enkönade gruppsammansättningar 

innebär att de organisatoriska verktyg flickorna i större utsträckning än män be-

härskar inte kommer pojkarna till del.  
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Upplevelsen av att sitta tillsammans skiljer sig mycket utifrån hur pojkarna lyck-

ats med sina studier. Pojkarna med högre betyg upplevde att gruppen gav inspi-

ration och verkade stödjande i arbetsprocessen.  

 

5.4 Digitala hjälpmedel 
En annan viktig faktor som lyftes fram var de digitala hjälpmedlen som ofta an-

vändes till något annat än vad undervisningssituationen avsåg. Majoriteten av de 

intervjuade ansåg också att mobilerna var ett distraktionsmoment som störde 

undervisningen och borde förbjudas under lektionstid. Intressant var att de studi-

estarka eleverna inte var för ett mobilförbud utan tyckte att mobilen ibland var ett 

utmärkt hjälpmedel som underskattas och att de inte alls distraherades av att ha 

mobilen tillgänglig. Av intervjuerna framkom också att de studiestarka hävdade 

att gruppen snarare var en tillgång än en distraktion under studierna i klassrum-

met. 

 

5.5 Inlärningsstrategier 
En ytterligare faktor som verkar negativt för pojkars möjlighet att göra bra pre-

stationer är dåliga inlärningsstrategier och rörig struktur. Bland de pojkar i inter-

vjugruppen som hade de svagaste betygen saknades en tydlig strategi för att hålla 

all information under kontroll. Det saknades en medvetenhet att t.ex. sortera in 

anteckningar och digitalt material i egna mappar. Flera av eleverna saknade också 

pärmar för t.ex. lösbladsinformation, istället samlades materialet i kollegieblock.  

Min undersökning får stöd i tidigare forskning. I Wernerssons studie från 2010 

framkommer att pojkarna saknar tydliga målbilder vilket försämrar inlärningen. 

Detta påverkar också pojkarnas ansträngning att nå goda studieresultat. Pojkar har 

en tendens att överbetona begåvning som den viktigaste faktorn för höga prestat-

ioner medan ansträngning underskattas. Denna inställning verkar begränsande för 

goda prestationer (SOU 2010). 

 

5.6 Betyg 
Något som inte uppmärksammats så mycket på gymnasienivå är betygens roll för 

hur mycket ansträngning pojkar lägger ner på sin undervisning. I anslutning till 

min fråga om eleverna upplever sig bli rättvist bedömda uttryckte fyra av eleverna 

att bedömningen var nog rättvis men att de i ettan blev så sänkta av att bedöm-

ningen var mycket sämre än de räknat med. Så här uttryckte sig en av eleverna 

om sina förväntningar att nå bra betyg i början av årskurs 1: 
  

- Grejen är väl den att man har lite ångest efter varje vecka att när man väl 

kommer till gymnasiet att man inte gör det bättre, och så tänker man denna 

vecka ska jag ändra på det här, men man tar inte tag i det, man tänker varje 

gång att man ska ändra sig men det händer aldrig. ….för mig handlar det 

om mognad att jag inte tar tag i saker. ..lite naiv, kanske övertro på sig 

själv...Det började ju inte så bra direkt i ettan,  jag snittade under C och 
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tänkte det får bli högskoleprovet i stället, men det vet man ju inte hur det 

går. 

  

Detta fick konsekvensen att eleven kom att anstränga sig mindre under resten av 

utbildningstiden. Med undantag av två högpresterande elever uttryckte sig samt-

liga av de intervjuade pojkarna att de kunde ansträngt sig betydligt mer, flera ång-

rar i efterhand att de inte satsade mer på skolan. Det låga betyget verkade negativt 

på flera elever, om det hade börjat dåligt var loppet kört för att komma in på hög-

skolan. En annan av eleverna höll med om att det hade gått att anstränga sig mer; 

 
- Det finns ju en växel till att lägga in om man säger så. Man blir ju rätt 

bekväm, jag gör det här arbetet klart och så blir det inte så mycket mer det 

är ju så det är. 

 

En något avvikande uppfattning om bedömning visade de fyra pojkar som hade 

invandrarbakgrund. De menade att vissa lärare från början visade låga förvänt-

ningar på deras prestationer och bestraffade dem bedömningsmässigt för deras 

uppträdande i skolsalen. Några av lärarna uttryckte missnöje över att de pratade 

för mycket, detta upplevdes som en komponent i betygsättningen. Dessa fyra ele-

ver önskade också helt anonyma inlämningar och prov för att rättningen inte 

skulle kunna kopplas till annat än prestation. De tyckte att de fick för låga omdö-

men vid muntliga redovisningar. Så här uttryckte sig några av invandrareleverna 

om hur lärarna bedömer dem ”orättvist”; 

 
- Lärarna bedömer olika… Jag känner så här, beter man sig dåligt på lekt-

ionen så hänvisar läraren mycket på det även om man får jättebra på nå-

got…det är dåligt att de går på beteende…Jag skulle säga att vi blir sämre 

behandlade på lektionerna…ibland snackar vi och så men fokus hamnar 

alltid på oss killar även om det sitter en grupp tjejer och snackar de blir 

behandlade olika för vissa av tjejerna är stökiga men fokus hamnar på oss 

och så blir vi sämre bedömda. 

 

5.7 Ansträngning 
Ansträngningen för flertalet av de intervjuade pojkarna begränsades till att klara 

utbildningen. Flera av eleverna uttryckte ett missnöje över sin insats, nästan alla 

av de intervjuade tyckte att de kunde anstränga sig mer, främst eleverna med sva-

gare studieresultat. På min följdfråga vad de, förutom interaktionen med kompis-

gruppen, trodde detta berodde på, ansåg flera att de var omogna och lite naiva, 

främst i ettan. I forskningen finns stöd för deras antagande. Puberteten förändrar 

den sociala interaktionen och beteendet på ett för skolan negativt sätt. Det som 

främst skiljer flickor och pojkar åt är att könshormonerna under puberteten slår 

på olika sätt. Flickorna blir mer mogna och fokuserade, medan pojkarna blir oro-

ligare. En av förutsättningarna för lärande är uppmärksamhet, en funktion som är 

kopplad till mognad vilket kan förklara en del av pojkarnas sämre skolprestationer 

i främst åk 1 (Ingvar 2010).  
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6. VAD  MÖJLIGGÖR POJKARS STUDIEPRESTAT-

IONER PÅ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET? 
 

Nedan följer en sammanställning av olika orsaker som min studie kommit fram 

till vara betydande för vad som möjliggör pojkars möjligheter till goda studiepre-

stationer.  
 
 

6.1 Gruppen betydelse för lärandet 
En viktig faktor som lyftes fram av de intervjuade var placeringen i klass-rummet. 

Av de elever som var missnöjda med sin insats ansågs gruppen ha en negativ roll 

för inlärningen. Dessa elever föreslog att läraren skulle placera ut eleverna i klass-

rummet så att de inte hamnade i ”kompisgruppen”. Flera av dem ansåg också att 

grupperna skulle vara tydligt mixade mellan könen, de flesta hade bara någon 

gång under studietiden arbetat med tjejer i gruppen. En av de intervjuade menade 

att; 

- det är svårt för oss som redan av lärare och andra elever i klassen blivit 

stämplade som lata och sämre, de väljer aldrig oss så det slutar alltid med 

att vi kommer i samma grupp.  

När jag ställde följdfrågor hur dessa pojkar uppfattade sig själva så var de lite 

uppgivna om sina möjligheter. Den process som pojkarna hamnat i beskrivs till 

viss del av sociologen Edvin Lemert som utvecklade Beckers klassiska stämp-

lingsteori. Lemert menar att stämplingen inte bara påverkar hur andra ser på en 

speciell individ utan även individens självbild. När t.ex. pojkarna börjar uppfatta 

sig själva som sämre och att ingen vill samarbeta med dem kan deras beteende gå 

in i en sekundär avvikelse där stämplingen accepteras (Giddens 2011). Det var 

främst 5 av pojkarna som kände sig ”stämplade” av övriga i klassrummet. Det var 

också dessa pojkar som önskade att lärarna hade spridit ut eleverna på sådant sätt 

att de inte satt bredvid sina kompisar utan att grupperna skulle vara mixade med 

lika många tjejer och killar. 

Av Öhrn & Holms undersökning (2014) framgår att pojkars interaktion med 

flickor i klassrummet innebär att dessa får ett större socialt nätverk som kan fun-

gera positivt för studiesituationen. Vidare framgår att det utökade kulturella kapi-

talet kan fungera gynnsamt för effektivare studiemönster och studieteknik. I 

samma studie framgår att blandade klasser med både studiemotiverade och 

mindre studiemotiverade samt etniskt blandade elever är gynnsamt för det totala 

studieresultatet. Detta gäller tydligast elever med invandrarbakgrund.   
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6.2 Interaktion på gruppnivå viktigt för lärandet 
En god förutsättning att öka lärandet och förbättra prestationerna är en fungerande 

interaktion på gruppnivå. I mina intervjuer framkom att de mest studiestarka ele-

verna var nöjda med de grupper de hamnade i. Det var inte självklart att det alltid 

handlade om samma grupp utan de hade valmöjlighet att arbeta med de elever 

som för tillfället passade bäst. Dessa elever tyckte att gruppen stärkte dem i deras 

lärande mer än att den distraherade. Men det framkom också att det berodde på 

hur uppgifterna var konstruerade. Ett exempel gavs t.ex. på en uppgift som var 

anpassad för fyra veckor, men när gruppen i stora drag var klar på en vecka hände 

inte mycket på de andra tre. Men över lag var 2/3 av de intervjuade mycket posi-

tiva till arbete i grupp och flera tyckte att de lärde av varandra och att gruppen 

stärkte dem i sitt lärande. Samtliga intervjuade tyckte att arbeta i grupp är positivt 

och stimulerande för lärandet. De eleverna med lägst betyg ansåg grupparbete 

vara bra under förutsättning att grupperna är medvetet ihop-mixade av läraren. 

Det finns forskning som stöder pojkarnas uppfattning av att arbeta i grupp, i Karin 

Forslund Frykedals (2008) avhandling framgår att grupparbete utvecklar sociala 

och intellektuella förmågor samt tränar eleverna i problemlösning samt demokra-

tiska arbetssätt. 

Undervisning i olika samarbetsformer ökar elevernas prestation och lärande 

när de arbetar tillsammans i grupp. Elever som tränats i samarbete lär sig mer, 

är mer motiverade och känner en större samhörighet med gruppen och är mer 

mottagliga för kamraternas behov och kommentarer.” (Forslund Frykedal 

2008).  

 

6.3 Kamrateffekten 
Av intervjuerna framgick att flera pojkar såg upp till de som klarade av att prestera 

på en hög nivå, främst invandrareleverna såg upp till kompisar som lyckades i 

skolan. Det gjorde dem också medvetna om att försöka anstränga sig mer. De såg 

tydligt kopplingen mellan ansträngning och bra prestationer.  

Resultatet av denna del av intervjuundersökningen stämmer bra överens med 

Öhrn & Holms studie ”Om att lyckas i skolan” (2014) där det konstaterades att 

kamraters inställning är en viktig faktor. Flera pojkar med invandrarbakgrund 

hade skapat en miljö där man hjälpte varandra till goda studieprestationer, äldre 

elever hjälpte yngre. Denna positiva kamrateffekt blev bidragande för hela miljön 

på skolan där snittbetygen var höga. Anmärkningsvärt var att invandrarelever som 

inte hade högutbildade föräldrar låg i topp vad gäller studieprestationer (Holm &  

Öhrn 2014).  
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6.4 Har lärarens kön betydelse? 
I ämnet svenska hade alla utom fyra av de intervjuade pojkarna kvinnliga lärare. 

Undervisningen i svenska uppfattades som onödig och meningslös av flertalet av 

de intervjuade pojkarna. 

 

En svensk studie visar att kommunikationen mellan elev och lärare av samma kön 

kan fungera bättre än motsatsen (Lövström 2012). En amerikansk studie visar 

samma sak samt att lärarens engagemang ökar om lärare och elev hade samma 

kön (Dee 2007). En undersökning gjord av Holmlund, Sund 2008 visar att det var 

en fördel för pojkar att ha manlig lärare i speciellt ämnet svenska. En orsak till 

detta kunde enligt forskarna varit att män och kvinnor kommunicerar olika och att 

pojkarna skulle lättare förstå hur de skulle uttrycka sig i tal och skrift (Holmlund, 

Sund 2008). Forskningen är dock inte helt entydig på detta område. I en norsk 

studie av Bakken (2009) finns inget samband mellan betyg och fördelningen av 

män och kvinnor som undervisar det motsatta könet, dvs. att pojkar får i snitt 

samma betyg oavsett om de undervisas av kvinnliga eller manliga lärare.  

 

6.5 Betygen försämrar lärandet 
Några av eleverna betonade betygens negativa roll för lärandet och framhöll att 

det varit bra om det inte alltid pratades betyg. En av eleverna uttryckte att man 

läser och pluggar för betygen, inte för att man ska lära sig någonting, detta ytt-

rande fick medhåll av övriga i gruppen. En diskussion tog form efter detta kon-

staterande som utgick från att det vore bra för lärandet och prestationerna om be-

tygen tonades ner eftersom undervisningen då kunde vara lite mer avspänd och 

kanske ge lite mer utrymme för diskussioner. 

De flesta av pojkarna tyckte att det skulle vara bra om inlämningar och prov an-

vändes mer begränsat och att lärarna istället skulle utöka bedömningen genom att 

i större utsträckning tillämpa olika muntliga redovisningar och seminarier. Ett 

tydligt önskemål som framkom vid intervjuerna var att eleverna i större utsträck-

ning skulle få möjlighet i undervisningen att diskutera, något som de nu saknade 

(se även Öhrn & Holm 2014). 
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7.  SAMMANFATTNING AV INTERVJUUNDERSÖK-

NINGEN 
Det föreligger en stor skillnad mellan de pojkar som har höga betyg och de med 

sämre. Pojkarna med högre betyg var tillfreds med det mesta på programmet. De 

tyckte att studiegrupperna de satt i fungerade bra och var inspirerande för lärandet. 

De uppfattade inte heller datorerna som störande och distraherande för undervis-

ningen. De tog ett stort individuellt ansvar, lämnade in uppgifter i tid och gjorde 

även hemuppgifter. Dessa pojkar kände sig också välkomna i de flesta grupper 

och hade inga problem med att byta grupperingar lite beroende på arbetsuppgif-

ternas art. De tyckte att skolan var viktig och att de lärde sig mycket.  

Gruppen ”övriga” finns representerade med enstaka elever i både gruppen med 

högre betyg och gruppen med lägre betyg. Och har därför inte behandlas som en 

särskild grupp eftersom de inte tydligt utmärker sig åt något håll. Gruppen ”elever 

med invandrarbakgrund” är också integrerad i någon av de tre ”betygsgrupperna”. 

Pojkarna med lägst betyg är betydligt mer negativa till skolans möjligheter att lära 

dem nya kunskaper. Några tyckte skolan var meningslös med tanke på vad lite de 

lärde sig. Denna grupp pojkar upplevde också svårigheter att hinna klart uppgifter. 

Studiegruppen uppfattades som en trygghet men också som den största orsaken 

till de svaga studieprestationerna som främst berodde på distraktion genom samtal 

om annat än vad undervisningen för tillfället handlade om. Det individuella an-

svaret flyttades över på gruppen när uppgifterna kändes för svåra. Denna grupp 

var också mest negativ till skolans individuella arbetssätt som i stor utsträckning 

präglades av inlämningar enskilt eller i grupp. De ville ha mer av diskussioner och 

olika typer av muntliga redovisningar, vilket de också delar med hela gruppen. 

Elever med invandrarbakgrund tillhörde med ett undantag gruppen med lägst be-

tyg. De hade likartade uppfattningar som övriga men skilde sig genom att uppleva 

en typ av diskriminering, som yttrade sig i att lärarnas låga förväntningar på dem 

styrde betygen i negativ riktning. 

7.1 Placering i klassrummet viktigast för studieresultatet 
Av mina intervjuer framkom att det viktigaste beträffande undervisningssituat-

ionen var elevernas placering. De elever med lägst betyg ansåg att hela studiesi-

tuationen var stark kopplad till vilka de satt med. Oftast hamnade de med samma 

kompisar de alltid umgicks med, vilket innebar att de distraherade varandra från 

undervisningens innehåll genom att tala om annat än vad undervisningen hand-

lade om. Samtliga ansåg att de hade fått bättre studieresultat om lärarna hade in-

tegrerat dem i grupper där de kom ifrån kompisarna. Det framgick också av inter-

vjuerna att det inte var helt enkelt att självmant bryta med kompisgruppen och 

placera sig på något annat ställe i klassrummet. Flera av de intervjuade förde också 

fram att könsmixade grupper skulle varit gynnsamt för studieresultatet. 
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7.2 Skolans individualisering missgynnar främst pojkar 
Att själva styra delar av sin undervisning och vara med i processen att skapa kun-

skap är svårt för många pojkar. Av mina intervjuer framgår att flera av pojkarna 

uttryckte missnöje med alla inlämningar i olika ämnen. Sju av pojkarna tyckte att 

dessa arbeten var meningslösa eftersom de inte upplevde att de lärde sig något av 

dem. Arbetssätten har anpassats till IT-utvecklingen och de digitala hjälpmedlen 

samverkar allt mer med pedagogiken och sociala medier. Styrdokumentens syfte 

att utveckla de individuella förmågorna driver på utvecklingen mot mer individu-

ella inlämningsarbeten där elevens förmågor tydligt kan avläsas. Denna utveckl-

ing gillades inte av pojkarna jag intervjuade, majoriteten tyckte att det var alldeles 

för mycket inlämningsarbeten, de ville hellre jobba i grupp och ha mer av diskuss-

ioner samt muntliga redovisningar. Av intervjuerna framgår att pojkarna med 

lägst betyg hanterade de digitala redskapen till annat än de var tänkt för. När upp-

gifterna uppfattades som meningslösa och tråkiga blev mobiler och datorer dis-

traktionsfaktorer som istället användes för att fly undervisningen. En ytterligare 

viktig faktor som kom fram under intervjuerna var att efter kort tid hamnade poj-

karna i grupper som kom att sorteras efter kompisrelationer och förmåga att lösa 

och förstå de uppgifter som tilldelades dem. Uppgifterna handlade ofta om att 

göra skriftliga inlämningar efter en viss arbetsmodell som krävde ansträngning 

och utvecklad förmåga att individuellt skapa kunskap genom att processa inform-

ation. 

 

För vissa av pojkarna som inte kommer från studievana hem verkar en pedagogik 

med tydliga ramar och anvisningar fungera bättre än pedagogik som bygger på 

mer individualiserade utbildningsformer. 

  

Intervjuundersökningen får stöd i min litteraturstudie som tydligt visade att sam-

hällets individualisering missgynnat pojkarna generellt men främst pojkar med 

svag socioekonomisk bakgrund. De har svårare att klara de krav på ökat indivi-

duellt ansvar skolans styrdokument ställer på dem 

 

7.3 Hegemonisk maskulinitet och antipluggkulturer har begränsad be-

tydelse 
I forskningsöversikten framgår att stor vikt läggs vid att en dominerande mans-

kultur hindrar pojkar att ta ansvar för sina studier. Istället växer en antipluggkultur 

fram som innebär ett ställningstagande mot den rådande skolkulturen och för en 

motkultur där den negativa inställningen till skolan dominerar bland en stor grupp 

av pojkar främst från de lägre socioekonomiska grupperna. En hegemonisk mas-

kulinitet upprättas som styr gruppens beteende i pluggfientlig riktning. Ingen av 

de intervjuade bekräftade denna bild utan istället uttrycktes en viss beundran för 
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de pojkar som lyckades prestera bra på redovisningar och prov. Denna bild be-

kräftas också av Öhrn & Holms studie, som visar att antipluggbeteendet har tappat 

i status. 
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8. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare anförd forskning 

och teoribildning samt statistik. Det tema jag först redovisar är vad som begränsar 

pojkars möjligheter att lyckas i skolan utifrån uppsatsens litteraturstudie. 

 

Resultatet av min litteraturstudie över tidigare forskning och statistik visar att poj-

kars svagare studieresultat är något som sedan mätningarna började varit ett pro-

blem. Flickor har alltså i genomsnitt över tid presterat bättre resultat än pojkarna. 

Litteraturstudien visar dock att under senare tid har skillnaderna ökat. Den stora 

skillnaden handlar om att flickorna blivit bättre i främst matematik, naturkunskap 

och tekniska ämnen medan pojkarna fallit tillbaka. Enligt den statistik jag tidigare 

redovisat har flickorna tagit i fatt det försprång pojkar tidigare hade i matematik 

och naturkunskap. Statistiken visar också att svenska elever faller i resultat jäm-

fört med andra länder. Och fallet är störst för pojkarna. Statistiken visar att den 

mindre del av pojkarna som ligger i topp inte försämrat sina resultat nämnvärt 

utan fallet ligger hos de svagpresterande pojkarna. Den grupp pojkar som inte 

klarar de mest elementära uppgifterna i proven är så stor som över 20 % (PISA 

2015).  

 

Min litteraturgenomgång över samhällets och skolans utveckling visar att det är 

pojkarna som klarat skolans ökade individualisering sämst. I det moderna sam-

hället fanns ett kontrakt mellan arbetare och kapital som reglerade de sociala in-

stitutionerna så de blev ekonomiskt tillgängliga för alla och formade så att arbets-

kraft till produktionen säkrades (Bauman 2002). Skolan formades för att tillgo-

dose dessa behov. När nu inte längre samhället har samma behov av industriarbe-

tare utan istället administratörer på olika nivåer har skolan förändrats i en riktning 

mot ökad individualisering i organisation och undervisning som framgår av ut-

dragen från styrdokumenten i litteraturdelen (Skolverket 2011). 

  

Forskningsöversikten visar att pojkarna från de lägsta socioekonomiska grup-

perna med lågutbildade föräldrar har allra svårast att anpassa sig till den nuva-

rande skolan och sämst går det för barn med invandrarbakgrund. Resultatet av 

litteraturstudien visar dessutom att skolans kompensatoriska uppdrag blir svåra 

att genomföra efter att valfrihetsreformerna fått fullt genomslag och skolan blivit 

mer marknadsliberal (Forsberg 2015). Kommunaliseringen, decentraliseringen 

och friskolereformerna har drivit på individualiseringen och påverkat de utbild-

ningsrelaterade värdefrågorna om demokrati, gemenskap och rättvisa (Ramberg 

2015). 

 



45 
 

Studien lyfter också fram att ökad segregation och större skillnader mellan skolor 

innebär att erfarna lärare lämnar skolor där eleverna har svårt att klara utbild-

ningen för skolor med hög genomströmning av elever. Kvar blir allt för många 

elever med stora behov av stöd som undervisas av oerfarna och ofta obehöriga 

lärare (Skolverket 2016). 

 

I studien framgår också att flickorna har klarat skolans omställning med större 

framgång i relation till pojkarna. Flickorna hanterar krav och arbetsuppgifter 

bättre än pojkarna. De är mer välstrukturerade och har tydligare målbilder. Sam-

hället erbjuder också flickorna en större repertoar av möjligheter som Wernerson 

påpekar i sin studie (SOU 2009).  

 

Tidigare kunde pojkar (främst från arbetarklassen) som inte lyckades i den me-

delklassanpassade skolan hantera sin situation genom att skapa en motkultur präg-

lad av en hegemonisk maskulinitet (Willis 1977). För dessa grabbar som struntade 

i skolan fanns enkla inträdesjobb inom industri och byggsektor, men dessa är nu 

ytterst begränsade. De industrijobb som nu finns kräver specialkunskaper och en 

gymnasieutbildning (se industriprogrammet, LGY 11). En strategi att undvika 

misslyckanden i skolan (till följd av hur skolan utvecklats och de ökade kraven på 

anpassning till det postmoderna samhället) är att skapa antipluggkulturer. Jackson 

(2006) hävdar att den ökande konkurrensen i skolan slår främst ut arbetarbarn 

men att antipluggkulturer också sprider sig till flickor och barn från medelklassen. 

En del av skulden för denna utveckling läggs på skolans individualisering som allt 

mer ökar individens ansvar att göra rätt val för att lyckas med utbildningen (Bau-

man 2002). Problemet är alltså snarare en utbredning av antipluggkulturer utan 

nödvändigtvis kopplingar till dominerande maskuliniteter. Senare svensk forsk-

ning stöder inte helt denna bild av utvecklingen. I Öhrn & Holms studie (2014) 

spelar antipluggkulturer mindre roll. De menar att mansrollens normer inte är lika 

relevanta i ett samhälle där fysisk styrka på de flesta områden förlorat sin bety-

delse. 

 

Ett förhållande som kvarstår som en viktig förklaring enligt studier gjorda utifrån 

hur hjärnan fungerar är pojkars senare mognad samt att puberteten slår olika för 

flickor och pojkar på uppmärksamheten. Forskare från detta biologiska perspektiv 

brukar föreslå olika skolstarter som tar hänsyn till pojkars senare mognad. 

 

8.1 Validitet och Reliabilitet 
Mycket av min litteraturstudie utgår från undersökningar gjorda på högstadiet, 

främst åk 9 av det enkla skälet att liknande studier bara finns i begränsad omfatt-

ning på gymnasienivå. De förutsättningar eleverna har när de börjar gymnasiet 

bygger på kunskaper de tillägnat sig från grundskolan, därför anser jag att resul-

taten från litteraturstudien är relevant för att besvara mina frågeställningar. 
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Ett forskningsproblem som rör representativiteten är urvalet av elever. Jag valde 

ut eleverna på endast en gymnasieskola av tidsskäl. Reliabiliteten hade naturligt-

vis ökat om jag gjort urvalet av elever på flera gymnasieskolor. 

  

Min metodiska avgränsning innebar att jag inte kompletterade intervjuerna med 

observationer i elevernas undervisningssituation, vilket hade varit mycket intres-

sant och ökat validiteten. Jag gjorde dock bedömningen att detta skulle bli för 

tidskrävande. 

  

Reliabiliteten i intervjuundersökningen anser jag över lag  god även om vissa om-

ständigheter kan diskuteras. Närmast tänker jag på följande: 

 

1. I min roll som moderator kan jag omedvetet styra svaren. Något som inte hade 

förekommit vid enkätundersökning (Fern 1982) 

2. En del grupper var små vilket kan innebära att färre idéer kom fram än om inter-

vjugrupperna hade varit större (Fern 1982) 

3. En annan aspekt var att om jag istället för gruppintervjuer utfört individuella in-

tervjuer hade idéspridningen varit störst, eftersom varje individs tankar kommit 

fram tydligare (Fern 1982). 

4. Eftersom eleverna kände varandra (gruppindelningen var klassvis av studietek-

niska skäl) tenderar sådana grupper att prestera färre tankar än om de var obekanta 

med varandra. Mindre synpunkter kommer fram (Fern 1982). Pojkar som känner 

varandra och kommer i samma grupp kan hämmas och synen på flickor kan få en 

mer machofärgad prägel än om enskilda intervjuer hade tillämpats (Hyllander 

2001). 

 

Jag anser dock att fördelarna med gruppintervjuer övervägde genom att en trygg 

situation skapades som stimulerade till att många tankar om frågorna kom fram. 

(se under rubrik 4.1). 

 

Reliabiliteten bedömer jag som god, i rollen som moderator  kunde min  långa 

erfarenhet som lärare hjälpa till att skapa en intervjusituation där respondenterna 

höll sig till ämnet och alla kom till tals (se intervjuns genomförande).  

Det överhängande problemet med validiteten i en intervjusituation förebyggdes 

genom min intervjuguide och återigen min erfarenhet att föra in resonemangen på 

rätt spår. 

 

Bedömningen att göra bakgrunden och statistikdelen något lång i förhållande till 

studiens omfattning kan diskuteras. Men jag anser att det finns ett värde i att sätta 

in studien i ett större sammanhang, där samhällets utveckling har påverkat den 

svenska skolan på ett avgörande sätt. Statistiken visar, på ett närmast obarmhärtigt 
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sätt, vart skolan varit på väg det senaste halvseklet. Resultatet av min övergri-

pande frågeställning är svår att förstå utan en grundläggande beskrivning av sam-

hälls- och skolutvecklingen över tid. 

 

8.2 Slutsatser 
Skolans individualisering, elevernas placering i klassrummet,  gruppens 

sammansättning samt krympande undervisningstid är de viktigaste fak-

torerna för hur väl pojkarna lyckas med sina studier. 

 

Som framgår av min studie har pojkar sedan kunskapsmätningarna startade alltid 

legat under flickornas resultat. Under senare tid har dock avståndet mellan flickor 

och pojkar ökat. Allra tydligast framgår detta i skolverkets betygsstatistik. Resul-

tatet av min studie visar på att skolans individualisering  och hur eleverna är pla-

cerade i klassrummet är de viktigaste faktorerna för hur väl pojkarna lyckas med 

sina studier. De olika formerna av frivillig gruppering missgynnar pojkar med 

lägre betyg enligt min studie. Däremot verkar inte den hegemoniska maskulinite-

ten ha någon direkt betydelse för hur pojkarna agerar i skolan och klassrummet. 

Möjligen kan en dominerande maskulinitet ha en mer indirekt verkan i form av 

att det finns förväntningar på de enskilda pojkarna i ”kompisgruppen” att sitta 

med de andra. En djupare analys av gruppens sammanhållande krafter och sankt-

ionssystem i detta sammanhang hade varit en intressant undersökning att göra 

men får inte plats i denna studie. 

 

Den krympande undervisningstiden eleverna får i varje ämne diskuteras sällan i 

den skolpolitiska debatten, men har naturligtvis stor betydelse. Före kommunali-

seringen fanns det fastlagda timplaner (ett visst antal undervisningstimmar garan-

terades kurserna), när dessa uppluckrades och skolorna själva fick bestämma hur 

många timmar en kurs ska få i tilldelning, minskade undervisningstiden.  

Denna utveckling drabbar främst pojkar där ca 30 % på de teoretiska programmen 

inte klarar att ta en gymnasieexamen på utsatt tid. Behovet av speciallärare och 

extra stödtid har ökat för att skolan ska kunna leva upp till åtagandet om det kom-

pensatoriska uppdraget. Det förefaller finnas ett tydligt samband mellan neddrag-

ningen av undervisningstimmar och pojkars förutsättningar att nå de krav som 

ställs på studieförberedande program. 

 

Individualiseringen inom pedagogiken handlar mycket om att hantera digitala red-

skap för att processa information till kunskap. Många pojkar behöver handledning 

och uppmärksamhet för att inte bli efter. Det verkar finnas ett samband mellan 

samhällets och skolans individualisering där kostnaderna för den digitala utveckl-

ingen får bäras av själva kärnverksamheten undervisningen; med minskad under-

visningstid och ökad tjänstgöringstid för lärarna. 
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I takt med individualiseringen har arbetssätten anpassats på ett sätt som mer gyn-

nar flickor än pojkar. Av min studie framgår att pojkarna hade vissa invändningar 

mot att undervisningen i stor utsträckning handlade om arbetsuppgifter som kopp-

lar till att processa information (från källor oftast framtagna från nätet) till kun-

skap. Dessa typer av förmågor passar generellt flickor bättre. I ämne efter ämne 

följer att eleverna ska formulera sig skriftligt. Lektionspassen har blivit längre för 

att bättre vara i takt med uppgifterna, vilket innebär att mycket tid går bort om 

inte eleven kommer igång med uppgiften. På samhällsvetarprogrammet som 

främst ligger till grund för  min studie är de samhälls- och beteendeorienterade 

kurserna tydliga exempel på ovanstående arbetssätt. Men även i svenska och 

språkkurserna dominerar arbetssätt som tydligare gynnar flickor. Uppsatsskri-

vande, konstruerande av tal (formella och informella), kräver färdigheter som 

missgynnar pojkar generellt. Svenska var det ämne som samtliga av de pojkar jag 

intervjuade hade mest invändningar mot, de ansåg att det var alldeles för mycket 

av inläsning och skriftliga inlämningar. 

  

I svenska, engelska och moderna språk undervisas pojkarna mestadels av kvinn-

liga lärare. Wernersson menar i sin forskning att skolan allt mer feminiserats, en 

trend som verkar fortsätta och kan ha betydelse för pojkars sämre resultat, forsk-

ningen är dock inte entydig på detta område som jag tidigare redovisat i studien. 

Av forskningsöversikten framgår att skolan blivit en plats som bättre passar för 

femininet än maskulinitet och att flickor har överlag bättre arbetsrutiner och för-

hållningssätt till sina studier än pojkar. Av min studie framgår att flera av pojkarna 

saknade bra inlärningsstrategier. Pojkarna hade t.ex. svårt att hantera och bearbeta 

information, de saknade systemen för att få ordning på både lösblad och hantering 

av datafiler. Flickor anstränger sig  mer i skolan än pojkarna. Flickor betonar an-

strängning som den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan medan pojkar betonar 

begåvning. Att anstränga sig och ändå inte nå så goda resultat får en negativ ver-

kan på pojkars inställning till skolan. I min intervjuundersökning framgick att när 

ansträngningen inte belönades minskade ambitionen att prestera, så här svarade 

en av eleverna: 

  

- Det började ju inte så bra direkt i ettan,  jag snittade under C och tänkte 

det får bli högskoleprovet i stället, men det vet man ju inte hur det går. 

  

Hjärnforskaren Martin Ingvar menar att uppmärksamheten är den viktigaste fak-

torn för all inlärning. Flickors tidigare mognad och pojkars pubertet lyfts fram 

som viktiga orsaker till i vilken grad eleven klarar att vara uppmärksam. Båda 

faktorerna missgynnar pojkar vilket utgör en viktig förklaring till varför pojkar 

uppnår sämre studieresultat. 

 

En del av mitt syfte var att undersöka vad som möjliggör pojkars studieprestat-

ioner på samhällsvetenskapsprogrammet. Resultatet av min intervjuundersökning 
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visar att kamrateffekten, interaktionen på gruppnivå och gruppens sammansätt-

ning var de viktigaste faktorerna för ett bra lärande. De elever som hade höga 

betyg hävdade att gruppen stärkte dem i sitt lärande. De lärde av varandra och 

tyckte grupparbetet var stimulerande och roligt. Att grupparbete och fungerande 

grupprocesser är gynnsamt för inlärning får stöd i Forslund Frykedals forskning. 

 

Pojkarna med sämre betyg betonade att det hade varit gynnsamt för deras lärande 

om studiegrupperna varit sammansatta av läraren och varit mixade. En av de in-

tervjuade eleverna i denna grupp framförde att i ett av alla arbeten han gjorde fick 

han arbeta med en av flickorna i klassen. Det var utan tvekan det arbete han lagt 

ner mest arbete på under hela studietiden. I Öhrn & Holms studie framhålls just 

mixade grupper som mycket gynnsamt för pojkarnas möjligheter att nå bra pre-

stationer. De får då ett större socialt nätverk och tillgång till ett mer omfattande 

kulturellt kapital som kan hjälpa dem till effektivare studiemönster och studietek-

nik. 

  

En viktig faktor som kom fram vid intervjuundersökningen var ett önskemål om 

mer diskussioner och muntliga seminarier. De flesta av pojkarna ansåg att de lärde 

sig mer vid olika muntliga redovisningar än bara plugga till prov eller att skriva 

och skicka in rapporter. Pojkarnas önskemål om att få diskutera mer på lektioner 

får också stöd i Öhrn & Holms forskning (2014), där det framgår att pojkars in-

tresse för studierna ökar, om undervisningen blir mer varierad och inrymmer mer 

tillfällen för diskussion. Några av pojkarna ansåg att betygens betydelse skulle 

tonas ner, det skulle minska stressen och förbättra lärandet. 

 

Mitt resultat av studien visar att syftet och  frågeställningar på ett tillfredställande 

sätt väglett mig genom hela studien. Att förstå pojkars sämre studieprestationer i 

förhållande till flickor är ett komplext problem med flera förklaringar. 

 

Genom min forskningsöversikt har de flesta av olika förklaringsmodeller re-

dovisats. I min empiriska studie över pojkar i åk 3 på samhällsvetarprogram-

met har jag undersökt vad som möjliggör och begränsar pojkars studiepre-

stationer och lärande på samhällsvetarprogrammet. Som framgår av 

ovanstående text anser jag studien givit intressanta svar, där studiegruppen 

och skolans individualisering utgjort de mest komplexa förklaringarna till 

pojkars sämre studieprestationer. 
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BILAGA 

Intervjuguide  

 

Nytta legitimitet 

1. Varför valde ni att gå samhällsvetenskapligt program? 

2. Vilka förväntningar hade ni på programmet?  

3. Vad lär ni er i skolan?  

a. Vilken nytta upplever ni att studierna ger? 

b. Vilka inslag känns mest meningsfulla? 

c. Vilka inslag känns mest meningslösa? 

d. Har programmet motsvarat era förväntningar? 

 

Eget ansvar/Ansträngning 

4. Hur viktig är skolan i relation till aktiviteter utanför skolan (t.ex. träning, kompisar, jobb etc.) 

a. Hur mycket tid i genomsnitt lägger ni ner på skolarbete utanför skolan (typ arbeten, rapporter, 

läxor och prov) 

b. Lämnas uppgifter in i tid? 

c. Är det viktigt för ert lärande att ni får hemarbete typ läxor? 

d. Är det viktigt för era studieprestationer att ni får hemarbete typ läxor? 

5. Vad vill ni göra efter skolan? 

a. Vad vill ni göra om 5-10 år? 

 

Hjälp och stöd 

6. Vilka är de största svårigheterna med lärandet? 

7. Får ni den hjälp ni behöver? 

a. Vem vänder ni er till om ni behöver hjälp med era studier i klassrummet? 

b. Vem hjälper er med studierna hemma om ni behöver hjälp? 
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c. Får ni den hjälp ni behöver om ni inte förstår instruktionerna till en uppgift/prov 

 

Interaktion på gruppnivå  

8. Hur påverkar kompisar/gruppen era studier? 

a. Vilket stöd ger kompisgruppen er? 

b. Vilka för-och nack-delar innebär det att sitta med samma kompisar på de flesta lektioner? 

c. Antiplugg eller plugg 

 

Hegemonisk maskulinitet 

9. Hur självständiga är ni i förhållande till gruppen 

a. Påtryckningar 

b. förväntningar (normer)   

c. sanktioner) 

 

Skolans digitalisering 

10. Hur mycket distraheras ni av att ha mobil och dator ständigt påslagna? 

a. Hur stor del av en lektion i snitt skulle ni uppskatta att ni gör annat än skolarbete kopplat till användning 

av mobil och dator? 

Bedömning 

11. Blir ni bedömda rättvist? 

a. Vilken typ av examination skulle ni föredra om ni själva fick bestämma? 
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