
 

 

 

 

Skolans genusmedvetenhet 

En kvalitativ textanalys av skolans pojkkris  

 

 

 

Caroline Ripén 

 

 

Författare: Caroline Ripén 

Handledare: Stefan Höjelid 

Examinator: Mats Sjölin 

Termin: VT18 

Ämne: Statsvetenskap 

Nivå: Självständigt arbete 

Kurskod: 4SHÄ4E 



 

i 
 

Abstract   

This research aims to highlight how the ‘boy-crisis’ affects the identities and results of 

boys in Swedish schools. Therefore, reasons, consequences and possible solutions are 

investigated in this study. The ‘boy-crisis’, I argue, may be neutralized if the entire 

school system, with both teachers and principals, includes a gender perspective and take 

the value basis and the mission of gender equality into serious consideration. In order to 

counteract the existing culture of students not prone to study, schools should analyze 

and highlight and link social gender norms to school results. Schools should promote 

students’ differences and therefore contribute to students’ learning potential. Every 

student should feel equally worthy and be treated respectfully regardless of gender. 

However, the results of this study presents otherwise. In schools nowadays, boys seem 

to be the less successfully. Therefore this study is important.  
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1. Inledning  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män … (Skolverket 2011: 7).  

 

Ovanstående citat är taget från Skolverkets läroplan Lgy 11 och är en beskrivning av skolans 

värdegrund och uppdrag. I denna studie undersöks hur skolans värdegrund och 

jämställdhetsuppdrag utifrån ett genusperspektiv, vilket är nödvändigt för att skolan skall 

kunna realisera skolans lagar och mål, samt få bukt med skolans pojkkris. Gymnasieläraren 

Maria Hedlin (2006) har beskrivit att jämställdhet är vitalt för skolan för att ”utvidga barns 

och ungdomars handlingsrepertoar, att ge dem fler valmöjligheter. Målet är att ge dem 

möjlighet att utveckla alla sina sidor och egenskaper.” (Hedlin 2006: 7). Studiens 

problemområde utgår från att skolor misslyckats med detta, då elever behandlas olika 

beroende av kön och där ”utbildningens förlorare” är skolans pojkar som inte lyckas lika bra i 

skolan som flickor (Kimmel 2010).  

 Som blivande lärare ser jag stor anledning över att vara bekymrad över 

pojkkrisen eftersom den drabbar både flickor och pojkars handlingsutrymmen och tro på sig 

själva. Pojkkrisen är kopplad till genus då den rymmer en ojämställdhet mellan flickor och 

pojkar. Därför undersöks olika genusrapporter om skolan, hur pojkkrisen (ojämställdheten) 

upplevs och hur lärare bör arbeta för att motverka pojkkrisen. De lärare som saknar en 

genusmedveten pedagogisk förankring i klassrummet misslyckas med skolans värdegrund och 

främjar inte en jämställd klassrumsmiljö. Genusforskning har genom åren nämligen kunnat 

visa resultat som tyder på att den svenska skolan misslyckas med sina jämställdhetsmål och 

värdegrund till stor del just på bristande genuskunskaper hos skolpersonalen (Hedlin 2006, 

Eidevald 2011). Pedagogen Inga Wernersson anser att läraruppdraget inte kan tas på allvar 

förens förståelse för genuseffekter och jämställdhetsmålen verkställs i klassrummen (Hedlin 

2006: 7). Denna tanke ligger bakom studiens undersökning. Det står bland annat i skolans 

värdegrund att:  

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser. (Skolverket 2011: 7). 
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Om lärare och övrig skolpersonal skall ta skolans värdegrund och uppdrag på allvar krävs det 

alltså ett aktivt motstånd emot kränkande behandling. Det aktiva motståndet kan säkerligen 

tolkas på många sätt men min tolkning genom studien är att en genusmedvetenhet kan vara ett 

av de viktigaste stegen till en jämställd skola. Därför har jag en normativ ansats och fokuserar 

på undersökningar gjorda i skolans arena (främst från gymnasieskolor) för att finna hur en 

genusmedvetenhet kan främja skolans värdegrund och uppdrag samt jämställdhet i skolan, 

därav även pojkkrisen. I skolans värdegrund och uppdrag beskrivs även att: ”Skolans uppgift 

är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket 2011: 5). För att kunna verkställa 

ovanstående citat är det därför viktigt att alla elever oberoende av kön får samma möjligheter, 

skyldigheter och hjälp i skolan. Forskning har dock tyvärr visat att verkligheten inte ser sådan 

ut (Kimmel 2010, Hedlin 2006), något som studien belyser.  

  Det finns en uppsjö av olika genusteorier och genusforskningen beskriver genus 

på mängder av olika sätt. Då studien utgår från ett skolperspektiv kommer den tidigare 

forskningen nedanför främst belysa hur skolresultat i Sverige kan kopplas till pojkkrisen. 

Pojkkris-begreppet myntades av den amerikanska sociologen Michael Kimmel (2010) och 

därför har hans forskning en mycket värdefull roll i undersökningens empiri. Kimmels 

”Pojkkrisen” (2010) kommer i teoridelen att belysa flera viktiga teorier och resultat som med 

fördel kan appliceras på den svenska skolan, då även den svenska skolan omfattas av en 

pojkkris (Ambjörnsson 2004, Hedlin 2006, Hirdman 2003).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Kimmel beskrev pojkkrisen år 2010 men senare studier visar att det fortfarande verkar 

existera en pojkkris i skolan som har stora konsekvenser för eleverna (främst pojkarna). 

Studier visar att svenska skolor fortfarande är ojämställda (Eidevald 2011, Hedlin 2006), 

vilket är ett stort problem för pojkar och pojkkrisen som just bygger på en ojämställdhet i 

skolan. Studien kommer därför beskriva skolans ojämställdhet synonymt med betydelsen av 

pojkkrisen. Syftet med denna studie är därför att undersöka pojkkrisen genom en kvalitativ 

textanalys där olika rapporter om skolans ojämställda villkor analyseras med varandra. Detta 

görs utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Vilka orsaker kan ligga bakom pojkkrisen på gymnasiet? 

2. Vilka konsekvenser kan pojkkrisen leda till för pojkarna? 

3. Vilka olika genusstrategier i skolan kan fungera som tänkbara lösningar på 

pojkkrisen? 

 

3. Metod 

Jag har arbetat med en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från en idékritisk och 

diskursanalytisk tradition som undersöker pojkrisens ursprung, konsekvenser och tänkbara 

lösningar av den. Studien har en normativ ansats om att skolan idag misslyckas med att 

säkerställa skolans värdegrund och uppdrag. Den normativa ansatsen bygger främst på den 

forskning som kommer från Michael Kimmels (2010) rapport ”Pojkkrisen”, som visar att 

skolan inte är jämställd då skolresultat skiljer sig mellan pojkar och flickor, detta på grund av 

att eleverna får olika förutsättningar för att klara skolans mål på grund av olika genuseffekter. 

Pojkar presterar sämre än flickor då de förknippar att studera som ”töntigt” eller att vara 

”typiska flickiga egenskaper”, varav de inte anstränger sig lika mycket och därmed får sämre 

betyg och sämre möjligheter i samhället efter skolan då de inte mäter sig på arbetsmarknaden 

i jämförelse med flickors bättre kunskaper i dagens kunskapssamhälle (Kimmel 2010). 

Eftersom pojkkrisen i skolan går att koppla till vilka förväntningar lärarna har på eleverna 

kommer även teorin om pygmalioneffekten att diskuteras i teoridelen (Jenner 2004). 

Undersökningen bygger på en normativ ansats om att det råder en pojkkris på gymnasiet med 

föreställningen att en genusmedvetenhet behövs i skolan för att kunna motverka, minska och 

förebygga skolans ojämlikhet och därav även pojkkrisen. Forskning har ansett att skolor både 
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varit ojämställda och ojämlika, vilket strider mot de rekommendationer som skolan har kring 

sitt värdegrundsarbete (Bettina 2006). Även senare forskning visar samma resultat (Eidevald 

2011). Därför har jag ansett att min normativa ansats kring skolans misslyckande kring 

jämställdhet och uppfyllandet av skolans värdegrund och uppdrag förhållit sig relevant att 

undersöka närmre med kopplingar till skolans pojkkris.  

 

3.1 Kvalitativ textanalys 

Studien är en kvalitativ textanalys där väsentliga delar från genusforskningen representeras 

för att sedan tolkas samman till en helhet. Utifrån undersökningens problemområde och 

frågeställningar har olika passager i texter plockats ut och undersökts mer än andra delar av 

innehållet. Mitt fokus har varit att hitta viktiga komponenter för att belysa hur pojkkrisen i 

skolan kan kopplas till skolans värdegrund, vilka attityder som finns i skolans genusarbete 

samt vilka orsaker, konsekvenser och lösningar som kan kopplas till pojkkrisen. Kunskaper 

kring textanalysen kommer från ”Metodpraktikan” (Esaiasson et al. 2012) som beskriver att 

en textanalys innebär en noggrann läsning där forskaren många gånger måste ”läsa mellan 

raderna” för att kunna tolka delarna, kontexten och koppla samman delarna till en betydande 

helhet (Esaiasson et al. 2012: 210) 

 Esaiasson et al. (2012) rekommenderar filosofen Mats Furbergs arbete kring det 

centrala tillvägagångssättet med en kvalitativ textanalys. Furberg betonade att en noggrann 

läsning och att ställa frågor till textens betydelse är vitalt för att undersöka textens 

argumentationskedja, och därav kunna förstå vilka belägg slutsatserna vilar på. Då måste 

texten ofta läsas flera gånger. Esaiasson et al. (2012) har vidareutvecklat Furbergs 

rekommendationer och menar att en textanalys utgår från två olika huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar. Antingen så systematiseras innehållet i texten, vilket innebär 

att redogöra textens tankestruktur, skapa logiska kategorier samt konstruera klassificerade 

analyser som bidrar till sammanfattande rubriker kring textens innehåll. Dessutom används 

analytiska verktyg i den klassificerade analysen såsom att skapa olika idealtyper eller 

klassindelningar. Det systematiska angreppssättet är beskrivande analyser som kopplas till ett 

hermeneutiskt arbetssätt där delarna i texten tolkas och analyseras till en helhet. Den andra 

textanalytiska huvudtypen utgår från att kritiskt granska textens innehåll. Detta 

tillvägagångssätt innebär att forskaren antingen arbetar med idékritik, ideologikritik eller 

diskursanalys (Esaiasson et al. 2012: 210–211). 
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 En idékritisk textanalys innebär att forskaren tar normativa ansatser för att 

undersöka hur olika fenomen lever upp till normativa, rationella eller moraliska 

argumentationer. I textanalysen belyser den idékritiska metoden hur olika principer styr 

fenomen och samhället och som ligger till grund för samhälleliga konflikter som forskaren 

försöker förklara genom att koppla vidare textens betydelse till verkligheten (Esaiasson et al. 

2012: 210–212). Undersökningen har bland annat utgått från en idékritisk metod då 

läroplanens principer i värdegrunden jämförts med skolans pojkkris för att belysa hur lärarens 

förståelse för värdegrunden och genus påverkar bemötandet på elevernas olika kön. Studiens 

problemområde omfattas av en samhällelig konflikt där jag för ett normativt ställningstagande 

i påståendet om att skolan misslyckats lösa pojkkrisen samt skolans jämställdhetsmål.  

Diskursanalysen är den vanligaste textanalysen inom samhällsvetenskapliga 

undersökningar då den har som syfte att belysa olika maktförhållanden i samhället. 

Diskursanalyser fokuserar även på språkets och handlingars betydelse som formar identiteter 

och människors uppfattning av världen. Normativa perspektiv förs ofta i kritisk argumentation 

där forskaren kritiserar maktförhållandena eller belyser vilka effekter dessa kan ha. Genom att 

arbeta med en diskursanalytisk metod redogörs olika aspekter i samhällslivet som ofta tas som 

givna, detta är dock en svår uppgift eftersom dolda strukturer styr människors handlingar och 

är därför svåra att belägga med systematiska undersökningar (Esaiasson et al. 2012: 212–

213).  

Undersökningen belyser pojkkrisen utifrån genusnormer, genusuppfattningar 

och skolors olika genusstrategier med kopplingar till skolans värdegrund. Därför arbetar även 

jag med subtila strukturer som är svåra att förklara genom statistiska undersökningar. Genus 

är ett tvärvetenskapligt begrepp som omfattas av många underkategorier som främst kopplas 

till maktförhållanden mellan könen. Såsom patriarkat, genusordning, genuskontrakt och 

könsstruktur, därför är en stor del av studiens genusforskning även fokuserad på genusteorier 

som belyser detta. Genusstrukturer är ofta osynliga maktstrukturer där könen agerar utefter 

givna genusnormer som förefaller sig naturliga för dem, därför arbetar även denna studie med 

aspekter som tas för givna (Hirdman 2003), dock begränsat till skolans område.  

Som textanalytiker i studien är tolkningsarbetet oerhört viktigt för förståelsen 

kring vad tidigare forskning fått för resultat angående genus och genusarbeten i skolan. 

Tolkningsarbetet är ett vitalt analysredskap för att tolka empirin som därmed påverkar 

forskningsresultatet (Bergström & Boréus 2012: 19). Studien utgår från att läsarna har en 

grundförståelse över både det genusområde samt skolområde som studien kopplas till 

eftersom det underlättar förståelsen av studien. Mitt mål med studien förutom att besvara 
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mina frågeställningar är att erbjuda läsaren en koherens där en röd tråd följer mellan de olika 

kapitlen och där mina kommunikativa budskap når fram på ett tydligt vis med väl 

underbyggda argument som stödjer både mitt problemområde och diverse frågeställningar 

(Bergström & Boréus 2012: 21). 

Jag har en normativ ansats då jag önskar ett annat förhållningssätt i skolan och 

ger förslag på hur pojkkrisen bör lösas (genusmedvetenhet). Mina empiriska argument 

innehåller studiens forskningsrapporter som använts för att förklara pojkkrisens orsaker, 

konsekvenser och lösningar. När de olika fenomenen, såsom genus och jämställdhet kopplas 

till pojkkrisens orsaker, konsekvenser och lösningar kan pojkkrisens innehåll förstås. Utifrån 

min normativa ansats förs konstruktiva argument angående skolans pojkkris där jag kritiserar 

olika genusåtgärder som jag anser går emot skolplanens styrdokument och därmed lärarens 

jämställdhets- och värdegrundsuppdrag. Dessutom kritiseras en utebliven genusmedvetenhet 

då det är just lärarens genusmedvetenhet som kan bidra till att minska skolans pojkkris 

(Lundquist 2001: 15–16).  

Lundquist anser att det krävs att undersökningen både har en normativa och 

empiriska argument för att kunna genomföra konstruktiva analyser, så när jag påstår att en 

utebliven genusmedvetenhet i klassrummet får vissa konsekvenser för pojkarna krävs det 

exempelvis att jag dessförinnan har förklarat vad pojkkrisen betyder och hur den kan kopplas 

till genus och genusmedvetenhet (empiriska teorier). Sedan kan jag använda normativa teorier 

för att argumentera hur skolan bör arbeta för att främja skolans jämställdhet- och 

värdegrundsmål, samt hur skolan bör arbeta för att få bukt med pojkkrisen. I studiens analys - 

och slutssatskapitel förs normativa argument om vilka konsekvenser pojkkrisen kan bidra till 

utan en genusmedvetenhet i klassrummet (konstruktiva teorier). All undersökning är 

kontextbunden och därför har min studie inget syfte av att vara varken heltäckande eller 

generaliserande, däremot kan min studie ge värdefulla insikter om skolans problematik till 

pojkkrisen (Lundquist 2001: 16, 18). 

Undersökningen förklarar hur en genusmedvetenhet kan vara ett bidragande 

genusverktyg för att förbättra pojkkrisen och därmed främja skolans jämställdhets- och 

värdegrundsmål. Studien har främst ett förklarande syfte där pojkkrisen beskrivs med 

genusforskning om skolors ojämställda villkor, vilket sedan jämförs mes kolans 

jämställdhetsmål och värdegrund. Problemområdet kring pojkkrisen är studiens idéanalytiska 

syfte som problematiseras med normativa ställningstaganden kring skolans 

genuspedagogiska- och didaktiska verktyg med fokus på olika orsakssamband (Beckman 

2005: 14). Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap beskriver att det finns en mängd 
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metodologiteorier men nämner Aristoteles tre metodologiska grundteorier som en bra grund 

för en samhällsvetenskaplig undersökning, dessa är den normativa, empiriska, och 

konstruktiva teorin. Min undersökning omfattas av dem alla. Jag har en normativ ansats då jag 

önskar ett annat förhållningssätt i skolan och ger därför förslag på hur pojkkrisen bör lösas 

(genusmedvetenhet). Den empiriska teorin omfattas av olika forskningsrapporter som använts 

för att förklara fenomen som pojkkrisen, genus samt skolans värdegrund och uppdrag, detta 

för att kunna belysa fenomenens betydelse och innebörd. När de olika fenomenen förstås kan 

pojkkrisens olika orsaker, konsekvenser och lösningar kopplas till de andra fenomenen och 

därmed bidra till värdefulla analyser kring pojkkrisens effekter. Konstruktiva teorier används 

när jag visar vilka konsekvenser pojkkrisen kan ha i klassrummet och hur det påverkar 

eleverna, samt när jag beskriver hur en utebliven genusmedvetenhet drabbar eleverna 

(Lundquist 2001: 15–16).  

Jag beskriver pojkkrisen, genus och genusmedvetenhet utifrån dess inre 

förhållanden, dvs. hur man kan tolka fenomenen med hjälp av genusteorier och 

genuspedagogik. Genus är ett tvärvetenskapligt begrepp som är svår att begripa då det råder 

många uppfattningar om genus och hur genus bör användas och bekämpas, samtidigt har jag 

inte velat backa på att ge förslag för genusåtgärder utifrån den forskning som beskriver 

problemet. Hur ska vi annars kunna förändra något om vi inte vågar försöka? Med det sagt 

påstår jag inga sanningar, vi vet nog alla att problem är svårare att lösa än att endast studera 

ett fenomen i en viss subkontext som skolan. Så att påstå att endast genusåtgärder kan lösa 

skolans misslyckanden kring pojkkrisen är en farlig väg att gå, och orationellt. Däremot tror 

jag att studiens resultat och genusåtgärder det kan vara ett trappsteg i rätt riktning, dock 

kommer studiens tips på åtgärder inte generera några objektiva forskningskunskaper 

(Lundquist 2001: 254). Detta då studiens genusåtgärder delvis är mina egna subjektiva 

värderingar kring vilka genusåtgärder som verkar bäst lämpade för att lösa skolans pojkkris. 

Därav finns det vissa validitets- och reliabilitetsproblem i min studie. Dock är de 

representerade genusåtgärderna hämtade från akademisk genusforskning och är därför av 

värde, det är tolkningsarbetet däremot som kan ha vissa subjektiva värden.  

De genusteorier som nämns i teoridelen har varit viktiga variabler och därav 

viktiga analysredskap i min kvalitativa textanalys för att skapa ett kategoriskt analysschema. 

Det kategoriska resultatschemat bör enligt Esaiasson et al. (2012) tydliggöra preciserade 

frågor beroende val av metod. Studiens normativa problemområde med pojkkrisen i skolan 

utgår från diskursanalytiska frågor som bör besvara: Vilket problem det finns, vad som är 

orsaken till problemet samt vilka lösningar man kan ha på problemet. Dessa preciserade 



 

10 

frågor lägger grunden till de viktiga indikatorer som undersökningens analysredskap vilar på 

samt bidrar svaren på frågorna till undersökningens validitet och reliabilitet (Esaiasson et al. 

2012: 214–216). 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

De preciserade frågorna samt dess svar fungerar som studiens analysredskap, då frågorna 

fungerar som empiriska indikatorer för de undersökta fenomenen och undersökningens 

frågeställningar. Genom frågorna: vad som är problemet (pojkkrisen), vilka orsaker det finns 

bakom problemet (genusperspektiv), och vilka lösningar det finns på problemet 

(genusanalytiska redskap och genusmedvetenhet) har jag sammanställt analysscheman utifrån 

pojkkrisen i skolan där mina indikatorer besvarar undersökningens frågeställningar. Om jag 

valt tillräckligt goda variabler i mitt analysschema har jag en god validitet, som kan ge ett 

visst empiriskt värde till genusforskningen. Validiteten i undersökningen kopplas till vilken 

tidigare forskning jag valt samt vilka genusteorier jag valt att fokusera på, såsom vilka 

effekter av pojkkrisen som jag funnit mest relevant för att besvara studiens frågeställningar 

(Esaiasson et al. 2012: 216–217). Då pojkkrisen kopplas som ett genusproblem i skolan faller 

det sig självklart att forskning kring genus är av stor betydelse (Kimmel 2010).  

Då jag främst valt att utgå från Kimmels forskning samt utifrån skolans 

styrdokument, Lärarförbunds rapporter och svenska genusvetare anser jag att studiens 

validitet kring val av material är rimlig. Dock har både analysen och resultatet påverkats av 

min förförståelse genom val av forskning och teorier, därmed kan det argumenteras för att 

validiteten är låg då en viss subjektivitet styrt val av empiri i rapporten.  

När studiens beviskraft skall värderas bör forskaren utgå från tre olika 

värderingsnivåer enligt Bergström och Boréus (2012). Det första värderingsmomentet innebär 

att studiens hållbarhet och relevans studeras. Sedan undersöks om andra teorier eller 

infallsvinklar hade behövts i undersökningen. Det sista momentet innebär att man arbetar 

hermeneutiskt och väger samman alla argument var för sig för att sedan tolka delarna till en 

helhet av studieobjektets problemområde (Bergström & Boréus 2012: 126). Rapportens 

hållbarhet kopplas till studiens trovärdighet (reliabilitet) och relevans, där olika teorier, och 

analysredskap applicerats till problemområdet och besvarat studiens frågeställningar 

(validitet) (Bergström & Boréus 2012: 127). Dock så beskriver även Bergström och Boréus 

att det kan uppstå validitetsproblem om forskaren tolkar data för att passa sina egna 

ståndpunkter (manipulation), för många kategorier kan exempelvis också göra analysen rörig. 
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Nackdelen med min studie är dock att den består av många kategorier samt är svår att 

generalisera (Bergström & Boréus 2012: 165, 167, 173). Då pojkkrisen och genus omfattas av 

så många underkategorier har fenomenen varit svåra att avgränsa, dock har jag försökt 

undvika manipulation genom att hålla mig till vad empirin i studien visat. 

Reliabilitetsfrågan i studien är beroende av studiens tolkningsarbete och för att 

uppnå en hög reliabilitet bör undersökningen vara både noggrann och tydlig, med väl 

underbyggda resonemang. Då kan andra forskare använda samma data i en liknande studie 

och bör då få liknande resultat. I sådana fall uppnås en god intersubjektivitet, dvs. en 

undersökning med goda objektiva resultat. Min tolkning av pojkkrisen är delvis ett resultat av 

mina egna förkunskaper inom ämnet, dessutom används pojkkris-begreppet synonymt med 

skolans ojämställda villkor, vilket har subjektiva kopplingar. Dock innehåller pojkkrisen 

skolans ojämställdhet, därför anser jag att kopplingen är av ett visst värde (Kimmel 2010). 

Studien vilar dessutom på en normativ ansats som beskrivits ovan, vilket alltid för med sig en 

subjektivitetsrisk, något jag inte kan förneka i undersökningen (Bergström & Boréus 2012: 

42). En del av reliabilitetens värde ligger även i undersökningens källkritiska förmåga. Då jag 

använt många kända genusvetare samt både skolverket och lärarförbundets rapporter i min 

studie vill jag påstå att en viss trovärdighet över resultatens bevisföring finns, därmed är min 

reliabilitet ganska hög (Bergström & Boréus 2012: 43).  

 

3.3 Begreppsförklaring av genus 

Nedan beskrivs genusbegreppet och dess olika innebörd för att belysa hur genus både är 

formande, identitetsskapande och föränderlig. Betydelsen av genus är vital för att förstå för att 

kunna appliceras till skolans pojkkris, eftersom pojkkrisens orsaker, konsekvenser och 

lösningar bygger på just genusperspektiv (Kimmel 2010, Hedlin 2006).  

 

3.3.1 Genus 

Genus innehåller olika genusperspektiv där människor oftast intar en biologisk- eller 

kulturell/social genussyn. Olika uppfattningar hur människor borde agera eller vara med 

kopplingar till sin könstillhörighet skiljer sig beroende om personen har ett biologiskt- eller 

socialt genusperspektiv. Genusvetaren Fanny Ambjörnsson fokuserar på själva skapandet av 

genus, hur det kulturella-genuset skapar, upprätthåller, förändras och formar människors olika 

identiteter. Ambjörnsson intar en poststrukturalistisk identitetssyn och anser att individer 

formas genom olika handlingar och håller därmed med Judith Butler (1990) om att genus 
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primärt måste kopplas till de val individen tar då genus är effekten av ens handlingar, dvs. 

kärnan i handlandet. Genus konstrueras och återupprättas när människor accepterar eller 

avviker från sina genusnormer, de som överträder sina könsnormer blir ofta socialt 

bestraffande då de ses som avvikande. I skolans värld spelar elever därför olika roller utefter 

hur de stereotypiska könsrollerna ser ut, detta för att inte sticka ut och bli betraktad som 

”normal”. (Ambjörnsson 2004: 11–13). Med andra ord agerar elever utefter vad de anser vara 

”manliga” eller ”kvinnliga” egenskaper, val, kläder etc.  

Gymnasieläraren Maria Hedlin (2006) som är lärare i samhällskunskap 

definierar genus som ”idéer om kön och dess konsekvenser” (Hedlin 2006: 35). Där vissa 

objekt, egenskaper, yrken osv. kopplas som kvinnligt eller manligt, normerna styr hur vi 

tänker, agerar och reagerar på hur andra beter sig utefter genusnormerna. Bryter en person 

mot sina genusnormer kan det kännas obehagligt då dessa är djupt förankrade hos oss, därför 

är det viktigt att vi pratar om dem (Hedlin 2006: 35). En av de vanligaste genusdiskurserna 

innehåller föreställningar om män och kvinnor är lika eller olika varandra. Först och främst 

krävs definitioner kring vad som exempelvis kopplas som genusargument till det biologiska- 

eller det sociala genuset. Beteenden och personligheter är beroende av sin kontext och kultur 

och kan därför enligt Hedlin inte legitimeras som biologiska skillnader, och även om det finns 

biologiska könsskillnader, hur kan dessa argumenteras meningsfullt i diskursen kring 

jämställdhet? Vad spelar det för roll om människor är olika när genus borde innebära lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter? (Hedlin 2006: 35–37). 

Hedlin intar en normativ genusuppfattning och fokuserar på det sociala-genuset, 

något som även min studie fokuserar på. Dock beskrivs biologiska genusargument då de ofta 

omfattas av skolans genustänk. Därför håller jag med Hedlin om att det är nödvändigt att 

skilja på genusvillkor och väsen (könet) (Hedlin 2006: 35–37). Genusforskning definierar 

Eidevald som en forskning där föreställningar om könsrollerna utmanas och kritiseras, 

tillskillnad från könsforskning som fokuserar på att söka efter olikheter mellan könen. Läraren 

måste därför skilja mellan det biologiska och det sociala könet eftersom lärarens angreppssätt, 

värderingar, undervisningsmetoder och val av genusstrategier skiftar beroende angreppssätt. 

Det biologiska-genuset anser att det finns olikheter mellan könen som är av biologisk natur 

och därför för de med en biologisk-genussyn ”naturliga” genusargument där könen bör agera 

enligt sin könskategori. Denna tillskillnad från ett socialt genusperspektiv där individer ses 

som unika men formade av sin miljö (Eidevald 2011:62, 64).  
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4. Teori och tidigare forskning 

Nedanför representeras den genusforskning som jag anser är relevant och intressant för att 

besvara mina frågeställningar angående skolans pojkkris, dvs. vilka orsaker, konsekvenser 

och lösningar det kan finnas med kopplingar till pojkkrisen. Kapitlen delas in i två olika 

kategorier, den ena pojkkrisens orsaker och den andra lösningar till pojkkrisen. Detta har varit 

problematiskt då varje redovisad studie kan kopplas till både pojkkrisens orsaker, 

konsekvenser och lösningar. Kapitlen delas dock in i vad jag anser varit genusvetarens största 

fokus, vilket är ett normativt ställningstagande och som absolut kan kritiseras. Pojkkrisens 

konsekvenser analyseras i analys och slutsatsdelen tillsammans med pojkkrisens orsaker och 

lösningar. Då pojkkrisens orsaker bottnar i skolans ojämställdhet (Kimmel 2010), kommer 

forskning om skolans ojämställdhet med fokus på pojkar redovisas med hjälp av olika 

genusvetare.  

Pojkkrisen används synonymt med begreppet ojämställdhet, vilket kan kritiseras 

då studiens genusvetare kanske inte alls instämmer med studiens analyser och slutsatser. Dock 

anser jag mitt resultatschema kan visa tydliga likheter kring vilka orsaker, konsekvenser och 

lösningar som finns med skolans ojämställdhet, vilket kan kopplas till Kimmels pojkkris som 

visar liknande resultat. För att förstå pojkkrisen bör läsaren ha förkunskaper om skolans 

värdegrund- och jämställdhetsarbete, därför är Lärarförbundets rapporter i undersökningen av 

stort värde och beskrivs nedanför. Teoridelen börjar med Kimmels forskning om 

”pojkkrisen”, för att sedan träda in i den svenska forskningen kring olika teorier och metoder 

som också kopplas till pojkkrisen. Teoriavsnittet avslutas med pojkkrisens kopplingar till 

jämställdhet och genus, som tillsammans med den tidigare forskningen representeras i ett 

resultatschema och analyseras i ”Analyser och slutsatser om pojkkrisen”.  

 

4.1 Orsaker bakom pojkkrisen 

Studien utgår främst från den amerikanska sociologen Michael Kimmels forskning från 2010 

som studerade elevgruppers olika skolprestationer från ett könsperspektiv. Kimmels rapport 

visade flera betydande resultat, bland annat att pojkars resultat är sämre än flickors, lärare 

bemöter pojkar och flickor annorlunda samt att pojkars homosociala relationer begränsar 

deras skolmöjligheter, därmed kallar han sin undersökning för ”pojkkrisen”. Kimmels 

undersökningssyfte var bland annat att undersöka skolresultaten men också ge förslag på hur 

man i skolans domän kan minska, åtgärda och förstå den rådande pojkkrisen (SOU 2010: 

förord).  
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4.2 Pojkkrisen 
Pojkkrisen innebär att fler flickor än pojkar utbildar sig vidare efter gymnasiet och de får 

högre betyg än pojkar. Dessutom har lärare olika förväntningar på könen och eleverna har 

därmed inte likställda förväntningar, därmed bemöter läraren eleverna annorlunda och utgår 

inte från ett könsneutralt perspektiv. Pojkar upplevs oftare som bråkigare och diagnostiseras i 

större utsträckning än flickor med koncentrationssvårighets-diagnoser såsom ADHD, vilket 

resulterar till att pojkar får mer tid och hjälp från lärare än flickorna. Dessutom så fokuseras 

fel stöd till pojkarna då Kimmel tror att många av de diagnostiserade pojkarna inte lider av 

ADHD utan fått diagnosen som en förklaring eller ursäkt för sitt ”dåliga beteende”. Kimmel 

anser att hans och andra internationella rapporter om jämställdhet i skolan visar liknande 

resultat och utgår därmed från de tre vanligaste anledningarna bakom skolors rapporter om 

ojämställdhet. Dessa är: deltagande i undervisning, resultat och beteende. Tillsammans så 

bildar de den internationella pojkkrisen. I uppsatsen så har därför övriga genusvetares texter 

kring jämställdhet fungerat synonymt med Kimmels begrepp om pojkkrisen, då pojkkrisen 

just handlar om ojämställdheten i skolan (Kimmel 2010). 

Att studera genusforskning innebär att försöka förstå och synliggöra de 

genusnormer som bidrar till könsklyftorna, därför bör lärare offentliggöra de genusfrågor som 

begränsar och försämrar pojkarnas möjligheter till framgång i skolan. Utan ett medvetet 

genusperspektiv kan inte den manliga normen ifrågasättas och konsekvenserna som den bär 

på kommer inte ändras förens lärare ser effekterna av den. Kimmel beskriver att hans 

forskning kan appliceras till alla industrialiserade länder då genus är något socialt konstruerat 

och som är påverkad av sin samtid och miljö (SOU 2010: 7–8). Därför ser jag inga problem 

att applicera Kimmels teorier med svensk skolforskning om genus och jämställdhet.  

 Kimmel avfärdar det biologiska-genuset som bra legitimitetsargument bakom 

elevernas olika resultat i skolan. Istället kopplar Kimmel pojkkrisen till det sociala-genuset 

som skapas i interaktionen mellan människor och omvärlden. Den första nivån till ojämlikhet, 

deltagande i undervisningen, innehåller elevers skolengagemang. Kimmels resultat visar att 

kvinnor utbildar sig oftare till högre eftergymnasiala utbildningar, samt går ut skolan i högre 

utsträckning än män. Dessutom utbildar sig tjejer inom de traditionellt sett mansdominerade 

yrkena allt mer och därmed kan det påstås att männen är de största förlorarna i 

utbildningsväsendet och är mer oengagerade i skolan än flickorna (SOU 2010: 8). 

Den andra nivån, resultat, innebär att flickorna får högre betyg än pojkarna på 

både högstadiet och gymnasiet, dessutom får pojkarna färre utmärker än tjejerna i USA. Även 

Sverige visar liknande siffror (SOU 2010: 11–13).  Kimmels forskning visade också att pojkar 
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skolkar mer frekvent, löper större risker med att bli avstängda, hoppa av eller tvingas gå om 

en klass på grund av sina låga betyg eller som resultat på stökigt beteende. Däremot lyckas 

män rent generellt bättre än kvinnor på arbetsmarknaden och i politiken än kvinnor, trots lägre 

utbildningar. Vilket kan vara en anledning till att pojkarna inte anstränger sig i skolan (SOU 

2010: 9–13). Beteende-nivån (nivå 3) visar skrämmande siffror i den amerikanska 

självmordsstatistiken där pojkar löper 400 % större chans än flickor att begå livet av sig eller 

för att vara psykiskt labila. Dessutom agerar pojkar efter en stereotypisk mansnorm där våld 

och kriminalitet ses som manligt, vilket resulterar till att pojkars skolgång ofta består av våld 

eller hot (SOU 2010: 10).  

  Kimmel kopplar pojkkrisen till både genus och klass då det finns ett 

orsakssamband mellan dessa. Arbetarklassens pojkar i större utsträckning än medelklassen 

struntar i skolan, då det uppfattas vara mer manligt av arbetarklassen att strunta i skolan. Det 

verkar därför råda en starkare ´antiplugg-kultur´ hos arbetarklassens pojkar. Om en pojke 

bryter mot denna antiplugg-kultur kan pojken råka ut för mobbing, få sämre status i gruppen 

och därmed få sämre självkänsla (SOU 2010: 30–31). Michael Thompson och Dan Kindlon 

beskriver en machokultur sinsemellan pojkarna. Thompson och Kindlon jämför denna 

machokultur som en slags ´grymhetskultur´ där de yngre pojkarna sanktioneras i gruppen om 

de inte uppfyller de manliga normerna av de äldre kamraterna, därmed socialiseras de yngre 

pojkarna in i grymhetskulturen. Vilket William Pollack (1998) kallar för ´pojkkoden´ (SOU 

2010: 31–32). Vad händer då med de pojkar som överträder mansnormen? En tolkning är att 

pojkarna alieneras från sig själva då Kimmel beskriver att de då upplever sig som ”… 

ovärdiga, ofullständiga och underlägsna” (SOU 2010: 32). Därmed känner de sig värdelösa i 

förhållande till manligheten och Kimmel menar att detta är ytterst allvarligt då 

manlighetsnormen- och idealet vilar på utopiska regler och ideal som ingen man kan uppfylla, 

därför kommer alla pojkar uppleva dessa känslor. Därmed kan den psykiska ohälsan vara ett 

faktum då pojkar och män får känna sig ovärdiga etc. I de situationer där pojkar och män 

känner att sin manlighet är hotad väljer de att agera så ´manligt´ de bara kan, vilket 

exempelvis kan resultera till våldsbrott (SOU 2010: 33). 

Pojkar tror dock på sig själva i skolan, däremot ökar risken för misslyckanden 

när de inte anser sig behöva kämpa i skolan utan är ´begåvade´ i sin natur.  Pojkar får därför 

en överdriven självkänsla under tonåren (SOU 2010: 33). Däremot så kan pojkars självkänsla 

minska markant när de märker att de inte klarar skolan, vilket kan bidra till att pojkars 

självförtroende-bubbla spricker. Så om skolan på allvar skall se över jämställdheten verkar det 

i Kimmels rapport vara vitalt att få bukt med pojkkrisen som begränsar pojkars beteenden så 
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pass mycket så de misslyckas i skolan. Det är pojkars anpassning till manlighetsnormen som 

måste kritiseras och enligt Kimmel görs detta bäst genom att hylla de egenskaper hos pojkar 

som traditionellt kopplas som omanliga utan att bli kopplade till det feminina könet, skolan 

skall därmed utöka pojkars rörelseschema och se egenskaper som personliga istället för att 

stagnera beteenden som manliga eller kvinnliga.  De stereotypiska könsrollerna måste enligt 

Kimmel elimineras eller åtminstone i min tolkning expanderas för att kunna bekämpa den 

begränsade pojkkoden (SOU 2010: 36–39). 

 Gällande de diskussioner som förs kring könsåtskilda skolor menar Kimmel att 

dessa metoder endast skulle spä på de stereotypiska könsrollerna då samundervisning behövs 

för att förstå det andra könet. Det är genom diskurser sinsemellan som den förväntade 

dualismen mellan könen kan minska när de inser att de är mer lika än olika varandra (SOU 

2010: 42–43). Skolorna måste därför fokusera på vad de undervisar och inte hur i samma 

utsträckning, samtidigt som lärarnas inställning och bemötande på eleverna har stor roll för 

elevers prestationer då lärare kan ge högre betyg på flickor då de förväntas vara duktiga och 

sämre betyg på pojkarna som upplevs som stökiga innan läraren ens träffat dem Eleverna 

presterar utefter lärarens förväntningar på dem menar Kimmel (SOU 2010: 44–46).  

 Det finns de med ett biologiskt-genusperspektiv som hävdar att pojkars 

testosteronhalt bidrar till pojkars beteenden och att det är fel av skolan att behandla könen 

lika. Om flickor får sämre resultat än pojkar brukar skolor prioritera en kompensatorisk 

pedagogik för att kompensera upp flickornas brister, däremot försvaras ofta pojkarnas sämre 

betyg med att beskylla skolan för orättvis behandling mellan könen (SOU 2010: 18–19). 

Därför är det viktigt att lärare intar ett socialt genusperspektiv i undervisningen, annars kan 

antaganden om könens biologiska effekter legitimera olika beteenden såsom pojkars 

våldsbeteenden och därmed tas dessa beteenden inte på lika stort allvar för att förändra dem, 

vilket ökar det ojämställda deltagandet, resultatet och beteenden i skolan (SOU 2010: 53). 

Istället bör undervisningen visa olika föreställningar om genus och visa att det handlar om 

normer, något som vi människor skapat. Detta är en metod för att motverka pojkkrisens 

krafter som belyser att de båda könen påverkas negativt av de genusnormer som råder. 

Därmed visa eleverna att beteenden inte handlar om vad som är kvinnligt eller manligt utan 

vad som är mänskligt (SOU 2010: 54).  

 

4.3 Ambjörnsson - I en klass för sig 
Genusvetaren, Fanny Ambjörnsson beskriver att diskursen om genus ofta förs med antingen 

likhets- eller särartsperspektiv. Dessa likheter eller olikheter utgår i sin tur i olika diskurser 
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utefter genusdefinitionen som biologisk, social eller kulturell. Särartsperspektivet beskriver 

individers identitet kopplat till det biologiska-genuset där intressen, val av yrken och 

egenskaper anses olika beroende av biologiska skillnader mellan män och kvinnor. 

Likhetsperspektivet däremot utgår från en individuell identitet där kulturen och de rådande 

möjligheterna, begränsningarna, socialiseringen etc. formar individen. Män och kvinnor anses 

vara mer lika än olika men formas olika beroende ekonomiska, sociala och kulturella 

förhållanden (Ambjörnsson 2004: 267–268).  

 Normaliseringsteorin är en viktig källa till kunskap om hur olika identiteter 

formas i tid och rum och görs meningsfulla av andra och sig själv genom att handla mot eller 

med de normer som finns. Med en normaliseringsteori kan läraren beakta hur identiteter 

klassas som normala, gränsöverskridande, avvikande etc. vilket kan vara bakgrunden till de 

genusnormer som styr eleverna. Det finns inte endast en norm eller ett ideal som människor 

förhåller sig till, detta kan förhålla sig annorlunda i olika grupper vad som anses vara de mest 

eftertraktade egenskaperna (Ambjörnsson 2004: 24, 28, 33). 

En annan teori Ambjörnsson använder som också kopplas till normaliteten är 

disidentifikation. Denna teori kommer från Paul Willis (1977) arbete där han undersökte 

skolans miljö och kunde urskilja en sorts motkultur som går emot de ordningsamma regler 

och normer skolan bär på som pojkarna bröt när de skolkade, var otrevliga och stökiga på 

lektioner och var omotiverade av skolarbete och betyg. Pojkarna kopplade maskuliniteten till 

att inte plugga och deras identitet kan kopplas till både klass och till den maskulina normen då 

arbetarklassens pojkar var mer begränsade i manlighetsnormen då de hade mer att bevisa 

(Ambjörnsson 2004: 90, 114).  

 

4.3.1 Pygmalioneffekten 
I myndigheten för skolutveckling skrev Håkan Jenner ”Motivation och motivationsarbete i 

skola och behandling” 2004. Jenner beskriver vikten av det pedagogiska mötet i klassrummet. 

I det pedagogiska mötet finns relationen, bemötandet, förväntningarna, kraven och tilltalen 

som sker mellan eleven och läraren. För att läraren ska förstå sina elever måste läraren ta på 

sig sina ´elevglasögon´ för att stärka elevens självkänsla och självförtroende och därmed 

främja elevens lärandeprocess. Jenners största fokus är lärarens förväntningar på eleverna 

som visat ha stor betydelse för elevernas motivation (intern motivation). Lärarnas påverkan på 

eleverna kallas för pygmalioneffekten vilket kan översättas som självuppfyllande profetior. 

För om en lärare har goda förväntningar på sina elever och tror på dem höjs elevernas 

motivation för skolarbete och därmed klarar de av sina skoluppgifter bättre. Om läraren 
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däremot går in i klassrummet och bemöter eleverna med en dålig attityd som signaler att 

läraren inte tror på eleverna kommer elevernas motivation sänkas och därmed ökar även 

risken för att eleverna misslyckas med sina skolprestationer (extern motivation) (Jenner 2004: 

10).  

 

4.2 Lärarförbundets pojkkris  

Nedan presenteras två olika rapporter från Lärarförbunden kring värdegrund- och 

jämställdhetsuppdraget, genuspedagogik och genusstrategier. Rapporterna är värdefulla 

analyskomponenter med kopplingar till pojkkrisens orsaker, konsekvenser och lösningar. 

Detta då de behandlar skolans genussyn och jämställdhet (nyckelkomponenter i pojkkrisen). 

Dock beskriver aldrig de två rapporterna termen pojkkris, men som förklarat ovan fungerar 

pojkkrisens begrepp synonymt med ojämställdheten.  

 

4.2.1 Skolans värdegrund- och jämställdhetsuppdrag  

För att få en inblick i vad det står i både läroplanen för gymnasiet Lgy 11 samt i skollagen 

kring jämställdhet representeras olika citat. Skolans skall som bekant utgå från demokratiska 

värden där skollagen (2010:800) beslutat att: ”… elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utvecklig och lärande samt en livslång lust att lära.” 

(Skolverket 2011: 7). I värdegrunden beskrivs liknande: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män…” (Skolverket 2011: 7). Vidare står det i Skolverkets värdegrund att: ”Skolans uppgift 

är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart…” (Skolverket 2011: 7). Ovanstående 

citat om elevens ´unika egenart´ kopplar jag till en individualistisk undervisningsmetod där 

varje elev utefter lärarens behovsanalys skall utveckla elevens egna lärande- och 

utvecklingspotential och därmed inte analysera elevens förmågor från ett kollektivt beaktande, 

förväntningar eller bemötande. Även nedanstående citat tolkas som en individualistisk syn på 

elevers olika förutsättningar och behov:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket 2011: 8). 

 

När det kommer till könsuppfattningar i skolan finns det några olika citat att beakta: 
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Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket 2011: 8). 

 

Dessutom skall skolan: ”… aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 

är kvinnligt och manligt.” (Skolverket 2011: 6). Samt ”verka för att flickor och pojkar får ett 

lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Skolverket 2011: 15). Skolan skall 

även arbeta med elevers självförtroenden: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende …” (Skolverket 2011: 7). Dessutom ska läraren stärka elevens 

lärandeprocess genom att eleven skall vilja lära sig (intern motivation) samt skall elever 

”präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” (Skolverket 2011: 10). Lärarna skall tro på sina 

elever och ” utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande 

(Skolverket 2011: 12). All skolpersonal skall följa och verkställa de grundläggande värden 

som anges både i skollag och läroplan och starkt ta avstånd från det som avviker, (Skolverket 

2011: 6) och alla i skolan ska därför: 

 

… aktivt främja likabehandling av individer och grupper, uppmärksamma och vidta nödvändiga 

åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. (Skolverket 2011: 12). 

 

4.2.2 Lärarförbundet - Genuspraktika  

I lärarförbundets rapport 2006 ”Genuspraktika för lärare” beskrivs det vitala med en 

genusmedvetenhet i skolan följande: 

 

… handlar om att skapa utrymme för varje barn/elev att växa och utveckla sina talanger bortom 

diskriminerande och hämmande könsmyter. Skolans betydelse och ansvar för detta kan inte 

underskattas. För att klara uppdraget på ett bra sätt behöver lärarna ta till sig den kunskap som modern 

genusforskning tillhandahåller. (Bettina 2006: 7) 
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Även om det är en medvetenhet om genusforskning som beskrivs i citatet ovan ter det för mig 

självklart att det är en genusmedvetenhet som eftersöks, vilket skapas när läraren tagit till sig 

kunskaper om genusforskning (Bettina 2006: förord). I ovanstående citat benämner 

Lärarförbundets rapport genusnormer som könsmyter och intar därmed ett socialt 

genusperspektiv då de anser att könsmyterna bottnar i våra föreställningar om 

manligt/kvinnligt och att könskategorierna ses som varandras motsatser (Bettina 2006: 9). Att 

arbeta med genusperspektiv i skolan kan se olika ut: ”Ett genusperspektiv på skolan innefattar 

såväl pedagogiska som organisatoriska frågor och har både kvantitativa och kvalitativa 

aspekter…” (Bettina 2006: 15).  

 Lärarförbundet är kritisk till den kompensatoriska pedagogiken då den bidrar till 

en könssegregerad undervisning som ofta skapar negativa känslor hos båda könen där flickor 

ses som svagare och pojkar som bråkiga (jmf. pygmalioneffekten). Genuskunskaper fungerar 

bäst tvärvetenskapligt där elever i sina olika ämnen får lära sig hur genusnormer fungerat i 

historian för att motverka att nya könsmyter tillkommer samt för att inte upprätthålla den 

förtryckande genusordning som omger eleverna i deras vardag (Bettina 2006: 17). Lärare 

måste därför ta på sig ansvaret för vilka genusnormer som äger rum i skolans arena. Lärare 

bör vara goda genusförebilder, för i frågan om jämställdhet är det alltid läraren i mötet med 

eleverna som har ansvaret. Detta verkar dock vara ett problem då rapporten visar att vuxna 

ofta behandlar eleverna mer könsstereotypiskt än vad eleverna gör sinsemellan, vilket visar på 

ett misslyckande för det jämställda uppdraget (såsom skolans värdegrund). Möjligheterna för 

att förändra det könsmönster som kan ge eleverna samma möjligheter att klara skolan ligger 

därför på lärarnas bemötande och attityder om genus (Bettina 2006: 22).  

 Ytterligare ett problem i skolan är att det tenderar som att skolpersonal tillåter 

pojkars utåtagerande då de verkar vara rädda för dem. Susanne Rithanders bok ”Flickor och 

pojkar i förskolan, hjälpfröknar och rebeller” (1991) är skriven från förskolans miljö men 

Lärarförbundet anser att rapportens resultat med fördel kan appliceras till både grundskolan 

och gymnasiet. Rithander betonar att elever betraktar lärare med makt och om lärarna inte 

agerar som genusförebilder sviker de elevernas förtroende, därför kan det påstås att lärare 

övergår i ett maktmissbruk om de inte tar genuspåverkan på allvar i arbetet för jämställdheten:  

 

Den vuxna förebilden är en av de mest betydande ingredienserna i socialiseringsprojektet för barn. 

Barn lär sig genom att härma vuxnas beteende och att pröva det gentemot oss. Som genusmedvetna 

lärare kan vi motverka könsmyter genom att agera som goda förebilder. Det kan till exempel innebära 

att vi utför sysslor som brukar förknippas med det motsatta könet. Det kan också innebära att läraren 
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problematiserar, dvs. visar sig medveten om samhällets stereotyper genom att våga ifrågasätta dem 

inför eleverna och tillsammans med dem diskutera och upprätta genusmedvetna regler för gruppen. 

(Bettina 2006: 23). 

 

Lärare hamnar även i maktmissbruk om de inte skiljer på elevernas kön och personlighet, 

eftersom läraren då inte bemöter elevernas behov:  

 

Inte nog med att vi ska ha barnet i centrum. Vi måste se vårt eget stereotypa agerande i vitögat … 

Viljan att förändras [För] att kunna bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete gäller det för läraren 

att mobilisera en vilja att förändras och att se sin egen roll ur ett nytt perspektiv. Men det finns många 

sätt att undvika förändring, t.ex. förnekelse, bortförklaringar, vanor och överdrifter när det gäller att 

beskriva den ansträngning som förändringen kräver. Det är viktigt att ge sig själv den tid det tar att 

förändras till att bli en trovärdig genusagent. (Bettina 2006: 23). 

 

Lärarförbundet betonar att genuspedagogik varierar beroende elevgrupp. De metoder som 

används beskrivs enligt följande:  

 

Metoderna karaktäriseras av processtänkande och transparens, genomskinlighet – eleven görs till en 

medveten agent i sitt eget lärande. Det är de här egenskaperna som gör metoderna så användbara i 

jämställdhetspedagogiskt syfte. (Bettina 2006: 26).  

 

Lärarförbundet föreslår olika genusstrategier för att lyckas med sitt jämställdhetsuppdrag i 

skolan. De tipsar bland annat om problembaserat lärande (PBL) där elever får utöka sin 

självständighet och självbedömning genom problembaserade verklighetsexempel. Elever får 

med PBL söka sin egen kunskap och utvärdera den, dessutom får eleverna arbeta med 

problem gällande de stereotypa könsrollerna som kan få eleverna till att bli mer 

genusmedvetna. Den andra metoden kallas för ´Learner autonomy´ där eleven övas till att 

göras mer självständig över sin egen inlärning och därmed mer delaktig. Detta arbetssätt är 

bra för att eleverna skall få känna sig som individer med olika behov (Bettina 2006:27). 

 Den tredje metoden som lärarförbundet tipsar om kallas ´Cooperative learning´, 

vilket skiljer sig från de andra individuella arbetssätten då denna bygger på elevernas 

gruppdynamik där de tillsammans görs medvetna på hur sina gruppdynamiker fungerar. 

Därmed kan traditionella könsmönster brytas, såsom att det anses vara norm att pojkarna tar 

mer plats än flickorna i klassrummet. Med denna metod kan läraren belysa de härskartekniker 
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som begränsar eleverna, i hopp om att elevernas samarbetsvilja ökar. Med en 

genusmedvetenhet kan lärare förankra genusmedvetna diskurser in i klassrummet och arbeta 

didaktiskt med dem för att motverka könsdiskrimineringar (Bettina 2006: 27–28). 

 

4.3 Lösningar på pojkkrisen 

 

4.3.1 Lärarförbundet - Jämställd skola, strategier och metoder 

Rapporten från lärarförbundet, ”Jämställd skola – strategier och metoder” (2002) beskriver 

olika lärarstrategier att ta till för att främja skolan jämställdhet. All skolpersonal bör förändra 

invanda beteendemönster både hos sig själva och hos barnen för att skapa förändringar. 

Lärare måste först erkänna ojämställdheten för att kunna arbeta med den, annars kan läraren 

inte analysera och skapa genusmetoder för att motverka ojämställdheten. Elever skall 

behandlas lika oberoende av kön, där deras behov står i fokus (Sandberg 2002: 7, 10).  

 Att arbeta mot könsmobbing, kan vara en tillfredsställande metod som har i 

fokus att motverka sexuella trakasserier, sexism, könsdiskriminerande och kränkande 

behandlingar (Sandberg 2002: 18). Lärarförbundet beskriver också att arbeta med 

konsekvensanalyser utifrån kön är vitalt för att se hur olika genusmetoder påverkat könens 

utveckling och möjligheter, därav jämställdheten. Konsekvensanalysen behandlar tre olika 

steg: 1. Könsuppdelning. 2. Behov- och intresseidentifiering. 3. Påverkan av grupp. Analysen 

tolkas utifrån ett kollektivt-genus för att komma underfull med om något kön får mer hjälp, 

hur deras skolresultat är, vilka behov de har, hur homosocialiteten påverkar eleverna osv. 

Analysen hjälper lärare att arbeta med olika elevbehov med kopplingar till pojk- och 

flickgrupperna. Dock så är det viktigt att analysera om läraren tar tillräckligt fokus för 

individuella behov och därmed inte blir könsblind (Sandberg 2002: 22).  

 

 

4.3.2 Könschablon och könsblindhet 

Gymnasieläraren Maria Hedlin anser att en pedagogisk genussyn behövs för att kunna prata 

om hur könsmönster ser ut i samhället utan att generalisera upp två stabila könsroller. Som 

lärare bör man arbeta utefter en jämställdhetsväg och undvika genussamtal som förstärker 

könsblindhetsdiket och könschablonsdiket. Att vara könsblind innebär att läraren inte förstår 

hur kön påverkar individer, grupper och samhället och är därmed omedveten om 

könskategorins effekter på eleverna. I könsschablondiket ser läraren könsroller och dess 

effekter men endast via en stereotypisk lins och ser därför inte de variationer som finns i de 
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olika könsrollerna (jmf. Komp. Ped.). Det är endast via genuskunskaper som läraren kan 

motverka dessa två jämställdhetsfaror. Hedlin anser jämställdhetsbegreppet måste definieras 

för att inte skapa missvisande tolkningar. Hedlin har ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv där 

hon fokuserar på könens lika villkor, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Hedlin 

refererar till jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som har kopplat jämställdheten till 

en mänsklig rättighet och om en person kränks eller diskrimineras utefter sin könstillhörighet 

bör den handlingen ses som en kränkning av personens mänskliga rättigheter (Hedlin 2006: 9, 

11–12).  

Det finns viktiga begrepp att känna till inom genuspedagogiken. Dessa är bland 

annat sexism som innebär att personer diskrimineras utefter sin könskategori, sexuella 

trakasserier som innebär trakasseringar av ett kön som både kan vara av sexuell natur men 

även vara ryktesspridning eller stereotypiska hån. Både sexism och sexuella trakasserier är 

vanliga i skolan. Även statistisk könsdiskriminering är ett viktigt begrepp som innebär att 

elever inte ses som individer utan kopplas ihop till sin könskategori och anses därmed vara en 

representant för sin flick- eller pojkgrupp (könsschablon) (Hedlin 2006: 13–14).  

 Utifrån en rapport från skolverket år 2000 saknades de genusverktyg som 

behövdes i skolan: ”Arbetet specifikt med jämställdhet verkar vara ovanligt i skolan. 

Generellt kan konstateras att skolorna saknar både medvetenhet, kompetens och strategier för 

att arbeta med jämställdhet.” (Skolverket 2000: 29). Myndigheten för skolutveckling skrev 

även år 2003 att jämställdheten lyser med sin frånvaro i undervisningen då jämställdheten inte 

tas på allvar. Hedlin tror att en orsak bakom skolans ojämlikhet ligger i avsaknaden av en 

konsensus över vad jämställdhet är, innebär, samt hur lärare bör arbeta med den. Lärare bör 

även undvika att förstärka yrken, egenskaper osv. som könsmärkta (Hedlin 2006: 15, 28, 35, 

37). 

En annan orsak till skolans ojämställdhet kopplar Hedlin till den könsstruktur 

som både män och kvinnor följer genom de genusnormer som eleverna socialiseras in i. De 

som inte är medvetna om könsrollernas effekter blir mer påverkade av dem, därför är det 

viktigt att utbilda eleverna i genusforskning. Genus innehåller både idéer och föreställningar 

om kön som betraktas från ett kulturellt och socialt sammanhang. Även det biologiska-

genuset är viktig att belysa för eleverna, eftersom sådana argument förs emot 

jämställdhetsfrågor då olikheter mellan könen anses vara av biologisk karaktär, vilket är 

missvisande. De biologiska-genusperspektiven utgår oftast från argument där de vill dela upp 

könen då de olika elevgrupperna ses som homogena. Hedlin betonar att elevgrupper är 

heterogena och den normativa värderingen kring genusnormerna kallas för genusordning, som 
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bör argumenteras utefter ett socialt-genus för att se vilka effekter genuskontraktet har för 

eleverna. Det upplevs ofta som obekvämt att överskrida genuskontraktet då handlingar 

upplevs som ”naturliga”, med kopplingar till elevens könskategori  

(Hedlin 2006: 39–45, 50, 58).  

Forskning kring genusmedvetenhet i förskolan visar att de som skattade sin 

jämställdhet bra var de som saknade mest genusverktyg, och därmed hade hög ojämlikhet i 

skolan (Hedlin 2006: 60), kanske gäller detta även på gymnasiet? Att arbeta med 

genusmedvetenhet kan skapa mer tillåtande genusregimer som på sikt eventuellt kan ändra 

genusordningens struktur. Genusregims-begreppet kommer från Robert Connell som skilde på 

genusregim och genusordning där genusregim förklarar en speciell genusordning i en 

subkultur såsom i skolan och där genusordningen är den generaliserade könskonstruktionen i 

samhället (Hedlin 2006: 54, 62). En undersökning från SOU från år 1998 belyste att lärare 

hade problem att förstå att sina förväntningar och bemötande på eleverna resulterar till ett 

visst beteende hos eleverna (Hedlin 2006: 62), detta visar i min mening ännu ett tydligt tecken 

på betydelsen av en genusmedvetenhet i skolan. Även pedagogikforskaren Ulla Forsberg visar 

i sin studie att lärarnas bemötande mot eleverna resulterar till elevers könspositionering, då de 

identifierar sig mer till sin könskategori om läraren bemöter könen olika. Ett annat problem är 

att forskning visar att talutrymmet ofta inte är jämställt i klassrummet då pojkar oftare 

dominerar klassrumskommunikationen. Det gäller därför att läraren fördelar tidsutrymmet till 

båda könen (Hedlin 2006: 62).  

Skolans brist på genusmedvetenhet kan bidra till vad som kallas som det 

”dubbla sveket”, där både pojkar och flickor missgynnas och därmed inte får chans att bli 

bättre på det de behöver utveckla. Pojkar anses behöva träna på ansvar och omhändertagande, 

samtidigt som flickor får för lite utmaningar i deras lärandeutveckling. Dessutom har 

forskning visat att skolor har svårt att ifrågasätta de maskulinitetsnormer som finns samtidigt 

som skolor fokuserar på femininitetsnormer, vilket myndigheten för skolutveckling visat med 

sin rapport ”Olikas lika värde” (2003). Rapporten visade att skolan velat stärka tjejer men 

inte haft samma plan för pojkar i samma utsträckning, trots en medvetenhet att skolproblem 

ofta kan kopplas till den aggressiva maskuliniteten, som pojkar ofta inte vill försöka leva upp 

till men saknar de verktyg som krävs för att bryta upp med den (Hedlin 2006: 69, hänvisar till 

Myndigheten för skolutveckling 2003: 37). Ytterligare forskning på gymnasiet visar att lärare 

oftare har ett biologiskt-genustänk kring pojkarnas skolresultat då de anses som begåvade och 

innehar större logik än tjejer när de lyckas i skolan, samtidigt som tjejernas framgångsrika 
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skolresultat vilar på ett socialt-genustänk där de anses vara flitiga (Hedlin 2006: 71, hänvisar 

till forskning från Jakobsson 2000).  

 En annan forskning som visar på ojämlikhet kommer från Robertsson 2002 som 

visar att pojkar inte upplever att de behöver anstränga sig lika i mycket som tjejerna för att 

klara olika prov eller utbildningar. Detta har Robertsson benämnt som glashissen, vilket 

innebär att pojkar gynnas genom osynliga och strukturella mekanismer som i detta fall, 

lärarnas mindre krav och förväntningar på pojkarna (Hedlin 2006: 75, hänvisar till rapport 

från Robertsson 2002).  

 Hedlin beskriver att könsdiskriminering kan ske på ett omedvetet plan där en 

skillnad i behandlandet av elevers kön ter sig förefalla naturligt för lärarna. Ett sätt att bemöta 

elever jämställt är att undvika den könschablon och könsblindhet som förklarats ovan, att 

försöka förstå könsskillnader utan genuskunskaper tenderar till att endast spä på de 

stereotypiska könsmönstren enligt Hedlin, såsom att pojkar är bråkiga och tjejer tysta. Därför 

är en viktig åtgärd att arbeta för att synliggöra de osynliga könsstrukturer som påverkar 

eleverna och samhällssfären (genuskontraktet). Hedlin förespråkar den kompensatoriska 

pedagogiken då hon anser att eleverna genom den metoden får träna på både samhörighet och 

självständighet (Hedlin 2006: 76–80).  

Det är även en stor fördel om lärare får kunskaper om de härskartekniker som 

socialpsykologen Berit Ås konstruerat, enligt henne finns det åtta olika härskartekniker. Dessa 

är osynliggörande, förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning, påförande 

av skuld och skam, objektifiering, hot om våld samt splittring (Hedlin 2006: 82–84). Åtgärder 

för dessa härskartekniker är bland annat att tillåta eleverna ta plats, synliggöra alla elever, 

ifrågasätta förlöjliganden och bryta de könsmönster som annars kan leda till könens 

dubbelbestraffning - när elever bryter mot sina genusnormer. Lärare bör därför dubbelbelöna 

elevernas ansträngningar, dvs. belöna de könsöverskridande handlingarna för att skapa 

acceptans för personers olikhet. Dessutom bör läraren främja elevers bekräftarstrategier för att 

höja deras självförtroenden (Hedlin 2006: 84–86). 

 För att lärarna skall verkställa skollagens och läroplanernas jämställdhetsmål 

krävs det att ta ansvar för vilken genusutbildning som förs i klassrummet (Hedlin 2006: 87–

88). ”Först då kan man fortsätta arbetet med att synliggöra och problematisera könsmyter och 

könsmönster tillsammans med eleverna.” (Hedlin 2006: 95). Att se könsgrupper som en 

homogen grupp är problematiskt och skall undervisning bedrivas könsuppdelat under olika 

moment måste läraren ha en god motivering för detta, att flickor skall få arbeta i ro är ingen 

legitimering då det pekar på en attityd om pojkars stökighet (Hedlin 2006: 95).  
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4.3.3 Wahlgrens genuspedagogik 

Victoria C. Wahlgren, lektor i pedagogik anser att genusforskningen bör innehålla både ett 

jämställdhets- och jämlikhetstänk i klassrummet (Wahlgren 2011: 38).  

 

Skolans lärare måste arbeta genuspedagogiskt för att uppfylla läroplanens mål om jämställdhet mellan 

män och kvinnor, men även för målet om demokrati och tolerans i det mångkulturella samhället och 

att skolan ska vara likabehandlande i sin struktur så att alla elever får likvärdiga möjligheter till 

utbildning och utveckling. (Wahlgren 2011: 43). 

 

För att få insikt i hur eleverna behandlas ”… måste lärarna därför bli medvetna om hur köns- 

och maktmönster påverkar eleverna i gymnasieskolan.” (Wahlgren 2100: 44). För att uppfylla 

skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag måste lärare arbeta med både jämställdhet och 

jämlikhet och inte se könen som homogena grupper. ”Jämlikhet och jämställdhet är ytterst en 

fråga om demokrati.” (Wahlgren 210: 44). Därför måste lärare vara genusmedvetna och 

arbeta med genuspedagogik. Genuspedagoger betonar att jämställdhet innebär ökade 

kunskaper och bör inte ses som en attitydfråga då även lärare är fängslade av de genusnormer 

som existerar i samhället. Därför kan genuskunskaper ändra lärarnas bemötande mot eleverna. 

Lärare måste vidareföra hälsosamma genusnormer till eleverna, såsom att de är lika mycket 

värda – vilket minskar den könsdiskriminering som sker i skolorna (Wahlgren 2011: 45).  

Wahlgren rekommenderar en genusmetod från Gertrud Åström som kallas för 

3R-analysen, vilket är ett bra genusverktyg för lärare att använda för att skapa en 

genusmedvetenhet i klassrummet. Metoden möjliggör synliggörandet av de genusnormer som 

styr elevernas olika könsvillkor. Genom 3R-analysen analyseras klassrumsmiljön och elevers 

beteenden och resultat med ett jämställdhetsperspektiv. De tre R:en står för representation, 

resurser och realia. Vilket kan beskrivas som: för vem, för vad och på vilka villkor? 

Representationen innehåller en kvantitativ jämställdhetssyn där läraren analyserar hur 

könsfördelningen ser ut i klassrummet, i skolan, i programmet osv. Resursanalysen innebär 

också ett kvantitativt analysmått där läraren analyserar talutrymmet i klassrummet, 

stödinsatser, trygghet osv. baserat på könsfördelningen. Realia innebär analyser av vilka 

genusnormer och genusvärderingar som finns i klassrummet både från elev-lärare och mellan 

eleverna. Realian påverkas av både representation och resursaspekten och analyseras utifrån 

ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv om hur det ser ut i klassrummet och varför, detta för att 

få bukt med ojämställdheten i klassrummet – där främst genusnormer analyseras. Därför är 
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både den kvantitativa och den kvalitativa genusmedvetenheten viktig att beakta i förhållande 

till jämställdheten i skolan (Wahlgren 2011: 57–58).  

 Det har även tillkommit en 4R-analys där restriktioner lagts till i analysen för att 

se vilka avgränsningar som görs i skolans område, såsom vilket program i skolan det pratas 

mest gott om och hur ”frihet under ansvar” fördelas mellan eleverna beroende av deras 

könstillhörighet (Wahlgren 2011: 58). Denna arbetsmetod skall ses som ett återkommande 

analysredskap som lärare ständigt bör arbeta med, inte i försök för att nå sanningsenliga 

resultat utan för att bli mer genusmedvetna och därmed få genuspedagogiska förmågor, vilket 

kan förändra skolans ojämlikhet. Att arbeta med jämställdhet skall inte ses som en ”Quick 

fix” - metod utan måste ständigt återkopplas och analyseras (Wahlgren 2011: 59, 63). För hur 

skall vi lärare kunna arbeta jämställt i vår skolverksamhet och med eleverna om vi själva inte 

blir medvetna om vilka genusnormer som styr oss, eleverna och vår verksamhet? Att 

problematisera genusnormer med eleverna innebär att vara en god förebild där kunskaper 

inhämtas i genusforskningen som sedan problematiseras tillsammans med eleverna (Wahlgren 

2011: 60–61).  

  Wahlgren beskriver en tystnadskultur i skolverksamheten då det råder ett 

motstånd från lärarna till ett genuspedagogiskt arbetssätt, då de gärna inte vill erkänna att de 

inte uppfyller jämställdhetskraven i klassrummen. Dessutom finns det en prestige hos lärare 

då de inte vill att andra kollegor skall lära dem något nytt eftersom de själva anser att de 

arbetar jämställt. Drivkraften bakom genuspedagogik måste komma från lärarna själva, utan 

ett engagemang och intresse faller arbetet pladask och blir ett soloarbete utan tillfredsställande 

resultat. Det är en fördel om lärarna arbetar i ett arbetslag om genusforskning och försöker 

stötta varandra i det genuspedagogiska arbetssättet (Wahlgren 2011: 67–71).  

 Genuspedagogiken innebär inte att sudda ut elevernas personligheter eller sudda 

ut gränserna mellan könen utan innebär att stärka elevernas självkänsla och självförtroende 

och utöka deras livsvillkor och handlingsmöjligheter. Detta är viktigt då det idag råder stor 

ojämlikhet i skolorna där tjejer anses ha knäckt en ´skolkod´ som resulterar till bra betyg 

samtidigt som de får allt sämre psykologisk ohälsa. Rapporter från skolvärlden visar också att 

pojkar inte får samma möjligheter som flickorna att utveckla sin potential i skolan. Skolorna 

är därmed varken jämställda eller likvärdiga utefter Wahlgrens analyser (2011: 7, 136).  

 

Genuspedagogikens uppdrag blir alltså att arbeta med ungdomarnas hälsa och självbild. Skolan måste 

hjälpa eleverna att packa en ryggsäck med självbild och självförtroende. Uppdraget blir … öka deras 
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upplevelse av att de kan, duger som de är och har möjlighet att lyckas med sina drömmar, om de 

anstränger sig lite. (Wahlgren 2011: 136). 

 

4.3.4 Eidevalds genuspedagogik 

Eidevald beskriver att genuspedagogik ofta blir missuppfattad då skolpersonal inte preciserar 

innehållet. Därför vet inte lärare hur genuspedagogiken skall förankras i praktiken. Även 

genus och jämställdhetsarbete ter sig som osäkra begrepp för lärare. Eidevald beskriver att det 

oftast finns en kompensatorisk illusion om hur lärare bör arbeta med de olika könen för att 

motverka stereotypa genusbilder (Eidevald 2011: 39–40). 

 Istället för att arbeta med en kompensatorisk pedagogik borde lärare utgå från 

elevernas intressen för att främja så att alla elevers egenheter kan blomma ut, då kan 

föreställda förväntningar på könen undvikas. Denna syn kopplas även till begreppet 

genuspedagogik där syftet är att inte begränsa pojkar eller flickor utifrån bemötande på vad 

som anses vara flickigt eller pojkigt. Genusarbete och jämställdhetsarbete används ibland 

synonymt men Eidevald anser att det har stor betydelse för vilka genusåtgärder som skolan 

fokuserar på. Om jämställdhetsarbetets begrepp används oftare än genuspedagogiken kommer 

den könssegregering där olika könsstrategier främjas på bekostnad av att tillfredsställa 

elevernas särskilda intressen och behov. Detta kan leda till att elevresurser felprioriteras då 

utbildningsväsendet fokuserar på könsgruppers prestationer istället för vad som faktiskt kan 

göras för att elever skall nå skolmålen (Eidevald 2011: 21–24).  

  Genusperspektiv kopplas enligt Eidevald till normativa förfarandet eftersom 

lärare agerar efter vad de anser vara logiskt eller irrationellt. Med ett genusperspektiv inser 

lärarna behovet av att ändra sina förväntningar och bemötande mot eleverna (Eidevald 2011: 

27). Eidevald har därför summerat olika genusstrategier som ökar lärarens genusmedvetenhet. 

Såsom att förändra det språk som läraren använder mot flick- och pojkgrupper eller skapa ett 

könsneutralt klassrum (Eidevald 2011: 30). Den största skillnaden i det genuspedagogiska 

arbetet är dock om personalen väljer att arbeta könsneutralt eller könsöverskridande. I ett 

könsneutralt arbetssätt arbetar läraren med att behandla elever utifrån ett individuellt 

perspektiv, utefter deras säregna behov. Det könsöverskridande arbetssättet däremot arbetar 

ofta med den kompensatoriska pedagogiken för att elever skall kompensera upp deras 

”svagheter”, detta via könssegregerad undervisning (Eidevald 2011: 42–43).  

 

4.3.5 Den kompensatoriska pedagogiken 
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Då genusdiskurser ofta handlar om föreställningar kring könens likhet eller olikhet har den 

kompensatoriska pedagogiken bemötts med både hyllningar och kritik då den går ut på att 

kompensera upp elevers könskategoriska svagheter, vilket ofta innebär moment av en 

könsuppdelad undervisning (Eidevald 2011). Förskolechefen Kajsa Wahlström (2003) 

rekommenderar den kompensatoriska pedagogiken för att kunna utmana elevgruppernas 

könsroller. Detta via kritiska diskussioner i syfte för att bredda och tillåta eleverna att 

överskrida de traditionella könsrollerna som begränsar dem (Wahlström 2003: 134).  

Förskoleläraren Christian Eidevald kritiserar däremot den kompensatoriska 

genuspedagogiken och riktar bland annat kritik till Wahlströms forskning då han anser att hon 

ser elevernas könsgruppering som varandras motsatser, vilket Eidevald anser som beklagligt. 

Han menar att det finns goda idéer med den kompensatoriska pedagogiken såsom att stärka 

elevernas ´brister´, men dessa brister är kopplade till stereotypiska könsroller och har därför 

inget individuellt elevperspektiv, vilket istället främjer de stereotypiska genusnormerna. 

Istället måste lärare enligt Eidevald ifrågasätta deras egna begränsande bemötanden. Att 

skolor tror sig uppnå jämställdhet tror han bottnar i tron på att en kompensatorisk pedagogik 

svarar för de ojämställda behoven, vilket de inte gör enligt Eidevald (2005: 79–81).  

En fara med den kompensatoriska pedagogiken är att den drar för grova 

generaliseringar kring de olika flick- och pojkgrupperna. Dock anser Eidevald att ett visst 

värde finns med att framföra olika könsskillnader i skolan, såsom att flickgruppen presterar 

bättre i skolan rent generellt än pojkgruppen. Dock kan pojkkrisen osynliggöra de pojkar som 

anstränger sig i skolan, vilket är fler enligt Eidevald. Detta kan innebära att de pojkar som är 

duktiga i skolan bemöts på liknande sätt av lärare som har föreställningen att pojkar presterar 

sämre än flickor (kritik om pojkkrisen). Nordgren & Saar (2008) beskriver följande problem 

såhär: 

 

Genom att diskussionerna om elevers skolprestationer i så hög utsträckning kommit att fokusera på 

skillnaden mellan gruppen flickor och gruppen pojkar, har pojkar – även om de som enligt 

betygsmätningarna lyckats bra i skolan – kollektivt kommit att knytas till ett ointresse för skolan … 

pojkarnas skolprestationer pekas ut som problem, medan flickor generellt beskrivs som duktigare och 

som utbildningssystemets vinnare (Eidevald 2011: 73 hänvisar till citat från Nordgren & Saar 

2008: 219). 

Eidevald kritiserar främst den kompensatoriska pedagogiken av uppfattningen om att flick- 

och pojkgruppen är mer lika än olika varandra, därför bör resurser läggas på ett 

individperspektiv istället för ett könsperspektiv. Det första antagandet utgår från det 
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biologiska könsperspektivet där läraren via extern påverkan bemöter eleverna utifrån deras 

könsroll, på så vis får inte eleverna neutrala könsvärderingar. Ett neutralt könsperspektiv 

behövs för att eleverna skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt till sina genusnormer och 

därmed kunna våga bryta dem. Genusstrategier såsom lärarattityder- och bemötanden till 

eleverna skiftar beroende på om läraren fokuserar på det sociala- eller biologiska genuset 

enligt Eidevald och det krävs ett socialt genusperspektiv för att uppnå neutrala 

könsvärderingar (Eidevald 2011: 74, 105, 113, 116).  

Lärare har dock svårt att inta ett neutralt könsperspektiv, vilket bidrar till 

ojämställda könskonflikter i klassrummet där elever förväntas handla olika beroende av sin 

könskategori. Såsom att pojkar anses vara mer omogna och därmed anses sakna samma 

sociala kompetenser som flickor (biologiskt-genus). Ett socialt genusperspektiv innebär att 

läraren tar ansvar för vilket bemötande hen har gentemot sina elever och hur bemötandet i sin 

tur påverkar dem. Läraren bör inte anta att pojkar och flickor är olika utan att de blir olika om 

eleverna behandlas olika (Eidevald 2011: 117, 1120–121).  

 En jämställdhetsmetod i genuspedagogiken är som beskrivet att arbeta 

individualistiskt och könsneutralt, en annan arbetsmetod är däremot att arbeta 

könsöverskridande där elever uppmuntras till att våga vara normbrytare, dvs. gå emot de 

stereotypiska könsrollerna, vilket Eidevald även förespråkar (Eidevald 2011: 189). En annan 

viktig del i genusarbetet är att ha en enhetlig syn på hur skolpersonal skall förhålla sig till 

jämställdhetsarbetet i skolorna. Kortsiktiga insatser bör avkastas till långvariga. Om en skola 

bestämmer sig för att vara könsöverskridande minskas de traditionella genusnormernas stora 

kraft, och nya genusnormer kommer därför inte vara lika begränsade (Eidevald 2011: 184, 

195–196). Om inte en genusmedvetenhet tillkommer i skolan kan ojämställdheten upplevas 

som ”normal” då bemötandet mot elevens kön sker omedvetet. Då är läraren könsblind och 

förbiser att föreställningar om kön aldrig är neutrala värderingar. Om flickor och pojkar tränas 

i att överskrida sina könsroller växer deras handlingsrepertoarer där båda könen vågar visa 

”de andra könens egenskaper”, därmed kan skolan uppfylla läroplanens mål om jämställdhet 

(Eidevald 2011: 197–199, 201). Detta skulle kunna innebära att exempelvis pojkar vågar visa 

känslor och därmed kan våldet minska i skolorna (Eidevals 2011).  

 Lärarna bör därför erbjuda elever flera könsidentiteter där elever både får handla 

könsstereotypiskt och könsöverskridande, detta ska inte ses som en metod utan innebär olika 

strategier i olika sammanhang - det är en ständig pågående process. Kön och maktstrukturer 

behöver utvecklas och utmanas, vilket bidrar till en genusmedvetenhet i lärarens planerings - 

och utvärderingsplan, såsom att innan, under och efter undervisningen reflektera, analysera 
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och planera åtgärder efter elevernas behov. Det är genusgränserna som är problematiska i 

jämställdhetsarbetet som begränsar elevens val, därför är respekt för olikheter också en 

grundpelare i jämställdhetsarbetet (Eidevald 2011: 204–205).  

 

4.3.6 Genusordning och genuskontraktet 

I Hirdmans forskning är språket en viktig komponent för att förstå genus. ”Talet är verklighet, 

speglar villkor och verklighet och skapar villkor och verklighet.” (Hirdman 2003: 25).  I sitt 

försök att förstå genus vill Hirdman komma åt vad hon kallar stereotypernas ingredienser – 

vad de omfattas av och därmed komma åt deras grundpelare (Hirdman 2003: 26).  

  Att dela upp könens egenskaper skapar en ordning i tillvaron, könskategorierna 

förstärks sedan via uttryck som kläder, symboler och språket. Hur en individ uppfattas på 

grund av sin könskategori (enkönsmodellen) eller hur individen uppfattas i jämförelse med 

det andra könet (tvåkönsmodellen) kopplar Hirdman till genusordningen. Genusordningen 

finns i människors medvetande och är grunden för det mänskliga handlandet, dock är 

genusordningen hämmande då den tas för given och därmed inte ifrågasätts. Då skapas en 

gemensam rationalitet där ens könsroll blir fast i en förankrad syn på hur man bör vara 

(Hirdman 2003: 73, 75–76). 

 Genusordningens rationalitet kallas för genuskontraktet, där genusnormerna styr 

människors tankar och handlingar på både ett omedvetet och medvetet plan.  Genuskontraktet 

innehåller den naturliga ordningen mellan män och kvinnor, hur deras relation bör vara. De 

stereotypa normerna hur kvinnor och män ”är” anses inte primärt i genuskontraktet då 

kontraktet handlar om hur män och kvinnor ska göra eller vara. Det biologiska 

genusperspektivet kan dock inte legitimera en könssegregering enligt Hirdman (2003: 77, 80, 

83). Det stereotypiska genuskontraktet behöver definieras så lärare förstår vad den innehåller 

och har för effekter för eleverna för att kunna kritisera den tillsammans med eleverna.  

Genuskontraktet har en förtryckande effekt på båda könen då den samverkar i strukturellt 

tvång, dock är den inte oföränderlig (Hirdman 2003: 83–84). 

 För att kunna förändra genuskontraktet krävs det att undvika situationer som 

begränsar ens handlingsutrymme, fly från de genusnormer som styr en och förändra 

genuskontraktet genom att omförhandla dess premisser för utökade fördelningar, rättigheter 

och skyldigheter. Detta kan först ske när könen för ”kontraktsbrott” och därmed handlar 

könsöverskridande (Hirdman 2003: 93–97). I skolan har ett jämställdhetskontrakt speglats i 

läroplaner. Skolverket beskrev 2010 att ”Det finns behov av fördjupad kunskap om likheter 
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och olikheter mellan könen, om könstillhörighetens betydelse för skolans 

jämställdhetsarbete.” (Hirdman 2003: 179, citerar Skolverket 2000).  

 Hirdman ser behov av att prata om genus samtidigt som hon betonar att 

diskurser om genus ökar risken för att genus extremiseras och därmed skapar ett fastare 

stereotypiskt genuskontrakt än tidigare. En särartsvärdering mellan könen menar Hirdman 

skapar ett ”vi och dem” – tänk som legitimeras av biologiska genusargument. 

Manlighetsidealet är mest utsatt att extremiseras och speciellt för minoritetsgrupper eller de 

med lägre klass, status etc. som vill bevisa sin manlighet mest då de är underordnade 

medelklassens manlighetsstatus, och ofta medvetna om sin underordnade position som de vill 

höja. Detta kan innebära att manlighetsidealet extremiseras och pojkarna blir våldsamma 

(Hirdman 2003: 182, 188–190).  

 

5 Resultatschema om pojkkrisen 

Nedan presenteras studiens resultatschema utefter den genusforskning som studien belyser. 

Resultatschemat kopplas till studiens frågeställning om pojkkrisens orsaker, konsekvenser och 

lösningar. Flera genusvetare är överens om många punkter angående pojkkrisen, men de 

skiljer sig också åt i olika avseenden. Detta representeras i nästa kapiteldel, ”Analyser och 

slutsatser om pojkkrisen”.  
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Pojkkrisen Orsaker Konsekvenser Lösningar 

 Ojämställdhet och 

ojämlikhet 

Deltagande, 

Resultat, Beteende 

Social/kulturell genussyn 

 Misslyckandet med 

värdegrund- och 

jämställdhetsarbetet 

Könsdiskriminering Kritisera manlighetsnormer 

 Manlighetsnormen Genusextremism Könsneutrala värderingar 

 Genusordningen Alienation Könssterotypiska och könsöverskridande 

värderingar  

 Genuskontraktet Dålig självkänsla 

och självförtroende 

Flera könsidentiteter 

 Misslyckandet av 

pygmalioneffekten 

 Undvika Komp. Ped.  

Eller använda Komp. Ped. 

 Könsblind  Definiera viktiga begrepp 

 Könsschablonsdiket  Genusforskning 

 Könsdiskriminering  Genusmedvetenhet 

 Könsmobbing  Genuspedagogik 

 Grupptryck  Kritisera genusnormer och könsmyter 

 Komp. Ped.  Likhetsperspektiv 

 Maktmissbruk  Minska grupptrycket 

 Biologiskt 

genusperspektiv och 

särartsperspektiv 

 Normaliseringsteorier 

   Disidentifikation 

   Socioekonomiska villkor 

   Pygmalioneffekten 

   PBL, Learner autonomy, Cooperative 

learning 

   Kvant. och kval. jämställdhetsarbete 

   Undvika könsblindhet och 

könsschablonsdiket  

   Ta läraruppdraget på allvar 

 

 

6. Analyser och slutsatser om pojkkrisen 

Nedanför analyseras och dras slutsatser om pojkkrisens orsaker, konsekvenser och lösningar, 

detta i olika kapitel som belyser varje frågeställning om pojkkrisen.   
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6.1 Analyser och slutsatser av pojkkrisens orsaker 

Som resultatschemat ovanför visar finns det en rad orsaker till pojkkrisen. Jag kommer 

beskriva dessa orsaker med kopplingar till de textanalyser som utförts och koppla samman de 

olika genusvetarna med varandra för att belysa vilka likheter och skillnader som finns mellan 

dem. 

 Först och främst belyser Kimmels rapport om pojkkrisen orsakssambandet 

mellan både genus och klass. Pojkkrisen kan därför inte förstås utan ett genusperspektiv och 

pojkkrisens konsekvenser och lösningar kan inte helt förstås om skolan och lärarna inte 

märker att pojkkrisen främst drabbar underklassens pojkar som blir mest begränsade av den 

manlighetsnorm som råder i skolan och i samhället. Pojkkrisens orsaker är många och 

omfattande och kopplas till en rad underkategorier såsom genusforskning, genusnormer, 

manlighetsnormen, homosocialitet och lärares genusuppfattningar. Kimmel fokuserar främst 

pojkkrisens skapande, upprätthållande och eventuella lösningar till lärarens ansvar och anser 

att lärare måste ha ett socialt genusperspektiv eftersom genusnormer studeras skapas i 

interaktion med andra människor. Därför kan en orsak till pojkkrisen enligt Kimmel vara när 

lärare intar en biologisk-genussyn (särartsperspektiv) eftersom läraren då missar hur 

genusnormernas effekter påverkar eleverna (könsblindhet). Dessutom fokuserar inte den 

biologiska genussynen jämställda skolresurser till pojkarna då de kopplar pojkars 

skolmisslyckande till pojkars testosteronhalt och anser det vara orättvist att skolan har samma 

krav för flickor och pojkar. Då märker inte lärare av de variationer som finns i de olika 

elevgrupperna (könsschablonsdiket) (Kimmel 2010, Hirdman 2003).  

Lärarnas genusperspektiv kan också kopplas till Jenners pygmalioneffekt då 

lärarens förväntningar och bemötande av eleverna bidrar till självuppfyllande profetior 

(Jenner 2004). Detta är något som studiens alla analystexter belyser. Detta då lärarens 

könsbemötande har stor effekt på pojkars skolresultat (jmf. Kimmels resultat, deltagande och 

beteende). Därför är det vitalt att lärarna tar del av den genusforskning som finns för att få 

kunskaper om hur läraren bör arbeta för att minska de genusnormer som styr elevers tänkande 

och handlande. Läraren och skolan bör därför arbeta med social hållbarhet för att se elevers 

olika behov utifrån deras säregna förutsättningar som grundar sig på elevernas 

socioekonomiska bakgrunder (Wahlgren 2011, Kimmel 2010).  

Även lärarens förståelse för genusnormer är något som genusvetarna i studien 

uppmärksammar. Kimmel, Ambjörnsson och Hirdman betonar även lärarens förståelse för 

elevers socioekonomiska villkor (såsom klass). Pojkarnas genusnormer styr elevernas ofta 
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oreflekterade handlingar och tankar (genusordningen), då genusordningen ter sig som 

”naturliga” manliga eller kvinnliga egenskaper för dem måste läraren ta ansvar och försöka 

bryta genuskontraktet tillsammans med eleverna. Dessutom måste läraren betrakta sin egen 

genussyn och bemöta elever lika samt studera elevers homosocialitet som bidrar till ett starkt 

grupptryck (pojkkoden) som påverkar elevers könsidentiteter (Ambjörnsson 2004, Kimmel 

2010).   

Pojkkodens största problematik är manlighetsnormen och idealet som resulterar 

till en antiplugg-kultur, våld, skolk osv. (mer om detta i nästa kapitel). Flera av studiens 

forskare belyser just manlighetsnormen som största orsak till pojkkrisen. Eidevald anser att 

manlighetsnormen blir problematisk när det råder en ojämställdhet i skolan som orsakas när 

lärare inta tar ansvar för sin egen genussyn samt för vilka genusnormer som förs i skolan 

(Eidevald 2011). Wahlgren anser att skolor misslyckats med sitt jämställdhets- och 

värdegrundsuppdrag eftersom lärare bemöter elever olika på grund av deras olika kön (jmf. 

könsmobbing). Först och främst anser Wahlgren att skolan och lärare ska definiera genus, 

jämställdhet och jämlikhet för att kunna förstå hur man bör arbeta med dem för att förändra 

sin attityd, bemötande och förväntningar på eleverna. Först då kan lärare arbeta med en 

genusmedveten undervisning för att undvika könsstereotypa könsmönster (Wahlgren 2011).  

Eidevald anser också att läraren har ansvar för vilka genusnormer som förs i 

klassrummet och hur elever uppfattar genus. Därför bör läraren inte inta en kompensatorisk 

pedagogik eftersom den metoden oftast spär på de stereotypa könsrollerna. Eidevald kritiserar 

den kompensatoriska pedagogiken då han anser att den generaliserar de olika elevgrupperna 

samt endast spär på de stereotypa värderingarna. Undervisningen skall utföras via 

likhetsperspektiv där alla elevers olika potential tas om hand, annars kan värdefulla 

skolresurser felprioriteras där pojkar och flickor antas vara på ett visst sätt, vilket inte 

stämmer. Elevernas könstillhörigheter är mer lika än olika varandra och skall uppfattas som 

heterogena grupper (Eidevald 2011). Hirdman är tveksam till den kompensatoriska 

pedagogiken på grund av metodens utgångspunkt i könssegregerad undervisning (Hirdman 

2003).  Kimmel beskriver inte den kompensatoriska pedagogiken (Komp. Ped.) men beskriver 

att han anser att lärare bör bedriva samundervisning, annars främjas de stereotypa 

könsrollerna då elever behöver interagera med det andra könet för att inse att de är mer lika än 

olika varandra (likhetsperspektiv). Läraren skall därför fokusera mer på undervisningens 

innehåll än hur undervisningen bör ske för att bemöta elevers olika behov samtidigt som 

läraren bör ha samma bemötande till eleverna oberoende av elevernas olika kön (Kimmel 

2010).  
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Däremot föreslår Wahlström den kompensatoriska pedagogiken trots att den 

utgår från en kollektiv elevsyn (något som går emot Skolverkets styrdokument om att anpassa 

undervisning till elevers säregna behov). Wahlström anser att den kompensatoriska 

pedagogiken kan hjälpa elever att våga överskrida sina könsmönster men bör kunna 

legitimeras av läraren genom goda skäl då samundervisning är det bästa. (Wahlström 2003). 

Jag tror däremot inte heller på den kompensatoriska pedagogiken som en lösning till skolans 

pojkkris utan kopplar metoden som en orsak till pojkkrisen då den verkar öka de traditionella 

könsrollerna. Dessutom går det inte hand i hand med skolverkets värdegrunds och 

jämställdhetsarbete där elevers olika behov skall tillfredsställas (Skolverket 2011). 

Jag tolkar en stor orsak till pojkkrisens skapande till skolans omedvetna 

genussyn som beskrivit i början. Denna tolkning finns också i studiens alla rapporter där 

förståelse om genus, könsmyter, genuskontraktet etc. beskrivs. Dessutom föreslås att lärare 

skall både ta till sig genusforskning men också undervisa om den för eleverna (Hirdman 2003, 

Ambjörnsson 2004 m.fl.). En del av lärarens genusmedvetenhet ligger i en poststrukturalistisk 

genussyn (kulturell genussyn), där språkets betydelse anses forma eleverna, därför är det 

viktigt för lärare att vara goda genusförebilder och vara medveten om sitt egna språk så 

läraren för över hälsosamma genusnormer till eleverna (Eidevald 2011, Hirdman 2003, 

Ambjörnsson 2004, Wahlgren 2011).  

En annan orsak till pojkkrisen är pojkarnas homosociala relationer (jmf. 

pojkkoder), eftersom pojkar socialiseras in i manlighetsnormer och agerar därefter. De 

homosociala effekterna kan också kopplas till den kompensatoriska pedagogiken då den ökar 

den dualismsyn som finns mellan elevgrupperna, dvs. att tjejer är känslosamma och pojkar 

känslokalla (Kimmel 2010, Ambjörnsson 2004, Hirdman 2003). Därför är genusdiskurser 

viktiga att föra, dock kan en orsak till pojkkrisen vara för mycket genusdiskurser, vilket kan 

resultera i att genus ”extremiseras” enligt Hirdman (2003).  

 Genusordningen och genuskontraktet beskrivs av både Hirdman, Hedlin, 

Lärarförbundet 2002 (Sandberg 2002) och Ambjörnsson. Däremot beskriver både 

Lärarförbundet 2006 (Bettina 2006), och Lgy 11 om det vitala att lärare motverkar de 

traditionella könsmönstren, som ju är annat begrepp för genusordningen och dess hämmande 

genuskontrakt. Med kopplingar till både genusordningen och genuskontraktet belyser även 

alla genusvetare hur viktigt det är att kritisera genusnormerna tillsammans med eleverna. Jag 

vill påstå att det även går att koppla genusnormer till Lgy 11 då det beskrivs att skolan och 

lärarna skall motverka traditionella könsmönster (Kimmel 2010, Hedlin 2006, Hirdman 2003, 

Sandberg 2002, Bettina 2006, Skolverket 2011, Ambjörnsson 2004, Eidevald 2011).  



 

37 

 Att lärare skall undvika att vara könsblinda belyser både Sandberg 2002, Hedlin 

och Eidevald. Hirdman beskriver även att lärare kan råka ut för könsschablonsdiket 

(konsekvenser och lösningar av detta beskrivs i nedanstående kapitel) (Sandberg 2002, Hedlin 

2006, Eidevald 2011). Båda problemen kan övergå till en könsdiskriminering från lärarna då 

de behandlar elever olika eller saknar genusmedvetenhet och därmed inte förstår hur 

genusnormer påverkar elevernas handlingsrepertoarer (Hedlin 2006). Könsdiskriminering är 

även något som Hedlin, Ambjörnsson, båda rapporterna från Lärarförbundet och Wahlström 

anser äga rum i skolan då lärarna behandlar elever olika på grund av deras könstillhörighet. 

Detta går i strid med de rekommendationer och skollagens regler där skolan och lärare inte får 

könsdiskriminera elever eller utsätta dem för annan kränkande behandling, dessutom skall 

elever inte mötas av trakasserier av andra elever. 

 Skolrapporter har också visat att lärare varken är medvetna om sitt 

jämställdhetsarbete, förstår inte hur deras bemötande på eleverna kan leda till 

självuppfyllande profetior (pygmalioneffekten), saknar genusmedvetenhet och genusverktyg 

där jämställdhet och elevers särskilda behov står i centrum (Hedlin 2006). Att sakna en 

genusmedvetenhet som lärare och inte ta pojkkrisen på allvar anser jag bidrar till ett 

maktmissbruk eftersom lärarna då inte tar jämställdhet och elevernas genuspåverkan på allvar 

(Bettina 2006). Pojkkrisens orsaker kan även kopplas vidare till det biologiska 

genusperspektivet där lärare utgår från ett särartsperspektiv där de uppfattar pojkar som 

biologiskt begåvade om de klarar skolan, samtidigt som de uppfattar pojk- och flickgrupper 

som homogena grupper (kompensatorisk pedagogik) (Ambjörnsson 2004, Eidevald 2011).  

 Nedan visas Skolverkets läroplan, Lgy 11 som jag kopplar till pojkkrisens 

orsaker. Då pojkkrisen som benämnt handlar om jämställdhet och jämlikhet (enligt 

Wahlgren). Dessutom ska lärare motverka traditionella könsmönster, uppfylla skolans 

demokratiska värden och värdegrundsarbetet, samt arbeta mot fördomar, diskrimineringar och 

trakasserier eller annan kränkande behandling – och utgå från elevers behov för att främja 

elevens livslånga lärande för att skapa en inre motivation och självförtroende (Skolverket 

2011). Jag tolkar Skolverket som förespråkare för både könsneutrala och könsöverskridande 

handlingar eftersom dessa metoder kopplas som vanliga metoder för att motverka stereotypa 

könsmönster (Hedlin 2006, Eidevald 2011). 
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Textanalyser     Läroplanen Lgy 11 

Primärlösningar: 

Läraren 

Jämställdhet 

 

 Jämlikhet 

 Motverka traditionella könsmönster 

 Demokratiska värden 

 Värdegrunden 

 Elevens behov 

 Motverka diskriminering 

 Arbeta med fördomar 

 Överföra könsneutrala värderingar 

 Självförtroende  

 Motivation 

 

6.2 Analyser och slutsatser om pojkkrisens konsekvenser 

 
Pojkkrisens konsekvenser är många men de olika genusvetarna i studiens textanalyser är 

tämligen överens i många av pojkkrisens effekter på pojkarna. Lärarförbundet 2002 benämner 

en del om pojkkrisens konsekvenser när de benämner ojämställdhetens effekter med 

kopplingar till könsmobbing. Könsmobbing innefattas av både sexuella trakasserier, sexism, 

könsdiskriminerande och kränkande behandlingar (Sandberg 2002: 18), något som aktivt skall 

motverkas i skolan enligt Skolverkets styrdokument (Skolverket 2011). När elever inte får 

känna att de är lika mycket värda, får samma möjligheter och villkor osv. kan såklart pojkars 

deltagande i undervisningen, resultat och beteende påverkas (Kimmel 2010). Nedan 

analyseras pojkkrisens konsekvenser utifrån Kimmels pojkkrisnivåer som just är deltagande, 

resultat och beteende.  

 Deltagande i undervisningen innehåller pojkarnas skolengagemang i skolan, 

som tyvärr ter sig problematisk i jämförelse med flickornas. Det verkar som flickor knäckt en 

”skolkod” där de deltar aktivt i skolan med inre motivationer. Pojkar däremot verkar främst få 

externa motivationer från lärare då de behandlas sämre än flickorna och förväntas inte klara 

skolan, vilket är ett bemötande som påverkar till att pojkar inte klarar skolan och inte vill 

kämpa (pygmalioneffekten) (Jenner 2004, Kimmel 2010). För vad är meningen med att 

kämpa om pojkarna endast möter motstånd i skolan och ingen tror på dem? Ambjörnsson 

beskriver med kopplingar till normaliseringsteorin hur normer formar elever och deras 

identiteter. Främjas inte pojkars självkänsla och självförtroende i skolan kan det bildas en 
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disidentifikation där en ”motkultur” skapas där pojkar gör revolt mot skolans normer och 

därmed beter sig tvärtom än vad flickorna gör, dvs. struntar i skolan (Ambjörnsson 2004, 

Kimmel 2010). 

 Skolresultaten talar sitt tydliga språk, pojkar presterar sämre än flickor på alla 

olika skolnivåer. Skolan och lärare har därför ett ansvar att försöka motverka detta, bland 

annat genom att kritisera och motverka manlighetsnormer som verkar leda till pojkarnas 

största konsekvenser. Manlighetsnormen orsakar pojkkrisens antiplugg-kultur då pojkar inte 

ser det som ”manligt” att studera, pojkarna socialiseras dessutom in i en machokultur likt en 

grymhetskultur där pojkarna sanktionerar varandra i den homosociala relationen om pojkar 

bryter mot manlighetsnormen- och idealet. De pojkar som bryter mot könsmatrisen får därför 

sämre självkänsla då de blir mobbade av de andra pojkarna. De som råkar värst ut är 

arbetarklassens pojkar som redan har lägre status än medelklassens pojkar och tenderar därför 

till att vilja bevisa sin manlighet i större grad för att höja sin egen status. Därför kan 

pojkkoderna vara svårare att tänja för arbetarklassens pojkar där de ständigt försöker vara den 

”perfekta mannen” (James Bond) (Kimmel 2010).  Därför måste lärare ha förståelse över 

vilka genusnormer som finns och hur man bör arbeta med dem. Annars bidrar lärarens 

okunskaper till större könsklyftor i skolan, vilket försämrar pojkars skolframgångar (Kimmel 

2010). Dessutom kan en biologisk genussyn inte tillsätta rätt resurser till pojkarna då de även 

kan skylla på en ´missriktad feminism´ i skolan, där kvinnliga lärare anses främja flickors 

skolresultat framför pojkarna samt att det är orättvist att ha samma krav på pojkar eftersom 

deras testosteron hindrar dem att kunna sitta still i samma utsträckning som flickorna. För att 

ta pojkkrisens effekter på allvar krävs det därför att läraren intar ett socialt genusperspektiv 

(Kimmel 2010).  

Även Eidevald betonar betydelsen av de homosociala vänskapsbanden där 

elever socialiseras in i vilka genusnormer de bör handla efter. Han rekommenderar dessutom, 

precis som Kimmel, att undvika att arbeta utefter en kompensatorisk pedagogik, då denna 

endast fungerar kontraproduktivt och förstärker de traditionella könsrollerna i och mellan 

könens rörelsescheman (Eidevald 2011). Att genusnormer spelar in i skolans jämlikhet är 

även något som Hirdman belyser, detta gör hon genom att beskriva att genusnormerna finns i 

en genusordning där det finns ett hemligt genuskontrakt som styr människors 

handlingsutrymmen. Därmed begränsas människor av genuskontraktet och därför måste lärare 

få genuskunskaper via genusforskning för att veta hur man bör minska dess effekter på 

eleverna samt motverka genusextremism (Hirdman 2003).  
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Beteende-nivån innebär att pojkar ses som stökigare och får oftare ADHD-

diagnoser samt sämre tro från sina lärare att de skall klara skolan. Om pojkarna överskrider 

maskulinitetsnormen blir de bestraffade via sociala sanktioner såsom att bli kallad ´bög´ eller 

´mes´. Kimmel beskrev även i sin rapport att pojkarna socialiseras in i stereotypa mansnormer 

via stereotypa bemötande, krav och förväntningar som läraren har på pojkarna, vilket ökar 

deras maskulinitetsidentitet. Pojkar upplevs som bråkiga, diagnostiseras med ADHD och 

förväntas inte klara skolan lika bra som tjejer. Lärarens könsstereotypa bemötande leder i sin 

tur till att pojkarna inte känner sig duktiga och skolkar, får sämre betyg än flickor och riskerar 

att både vara aggressivt utåtagerande och hoppa av eller tvingas gå om en klass i skolan. Att 

pojkar känner av manlighetspressen är problematisk eftersom de känner sig ovärdiga och 

avhumaniseras (alienation) när de känner att de inte lever upp till manlighetsnormen. Att 

anses vara en ´sann man´ blir alltså så viktigt så pojkar misslyckas i skolan på grund av 

stereotypa fördomar kring att det är omanligt att studera, be om hjälp osv. om läraren bemöter 

pojkar med låga förväntningar får de också lära sig att de inte är lika duktiga som flickorna 

(jmf. pygmalioneffekten) (Kimmel 2010). 

 Pojkar drabbas alltså av pojkkrisen på flera olika sätt. De får psykisk ohälsa när 

de känner att de misslyckas leva upp till manlighetsnormen, de får bemötande från lärarna 

som vilar på ett biologiskt genus som innebär att om de är duktiga – ligger detta i deras gener, 

såsom att vara logisk, något som jag tror kan resultera till att de kan tappa motivationen om de 

misslyckas och därmed tro att de föddes osmarta, ologiska osv. Pojkarna får därmed inte lära 

sig att egenskaper vilar på förändring och är sociala processer såsom deras inlärningsprocess. 

Vilket innebär att pojkar skolkar, är våldsamma, hoppas av skolan, tvingas gå om eller får 

sämre psykisk ohälsa där de suicidala tankarna ökar (Kimmel 2010).  

I Läroplanen beskrivs att lärare skall höja elevers självförtroende (Skolverket 

2011: 10), då är det ju dels viktigt med både förståelse för pygmalioneffekten, genusnormer 

och genusmedvetenhet. Dock menar Hirdman att det kan uppstå en genusextremism om 

genusdiskurser förs för ofta och för mycket, speciellt för de pojkar som kommer från 

socioekonomiska utsatta miljöer och därmed kan deras manlighetsnorm stärkas, vilket bidrar 

till bland annat våld, anti-plugg kultur osv. (Hirdman 2003). 

     

 

6.3 Analyser och slutsatser om pojkkrisens lösningar 
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Genuskunskaper kan ändra lärarnas bemötande mot eleverna. Lärare måste därför vidareföra 

hälsosamma genusnormer till eleverna, såsom att de är lika mycket värda – vilket minskar den 

könsdiskriminering som sker i skolorna (Wahlgren 2011: 45). Wahlgren rekommenderar 3R-

analysen från Gertrud Åström som kan öka både lärarnas och elevers genusmedvetenhet då 

den synliggör genusnormerna tillsammans med eleverna. Även 4R-analysen rekommenderas 

då könsmobbing analyseras (såsom könsdiskriminering, sexism och sexuella trakasserier) 

(Sandberg 2002, Wahlgren 2011). Jag tror många av pojkkrisens konsekvenser kan lösas 

genom att vara goda genusförebilder för eleverna, men då krävs det att man bryter skolans 

tystnadskultur och våga erkänna ojämlikheten i skolan (Wahlgren 2011).  

 Genuspedagogiken innebär framförallt att expandera elevernas 

handlingsmöjligheter och jag anser att en god början är att tillåta elever vara sig själva och 

uppmuntra både stereotypiska, könsneutrala och könsöverskridande handlingar. Då erbjuder 

vi eleverna flera könsidentiteter, något som Eidevald förespråkar (2011). Genom att inta 

konsekvensanalyser kan ens genuspedagogik ständigt ifrågasättas och ändras efter elevernas 

behov. Därför anser jag att konsekvensanalysen borde innefattas av både ett kvantitativt 

kollektivt genustänk men också utefter ett kvalitativt och individuellt genusperspektiv för att 

se hur både strukturella och enskilda genusnormer styr elevernas vardag och därmed 

skolresultat (Sandberg 2002).  

 Frågan är om den kompensatoriska pedagogiken kan vara en möjlig lösning för 

pojkkrisen. Studien har visat att Wahlström och Sandberg är för den kompensatoriska 

pedagogiken. Wahlström anser dock att läraren bör ha goda grunder för att använda metoden 

och Sandberg rekommenderar en konsekvensanalys som främst representerar en 

kollektivistisk elevsyn där elevgrupper jämförs med varandra (vilket komp. ped. innebär). 

Hedlin är tveksam till metoden (ökning av stereotypiska värderingar) men anser också att den 

kan vara bra om metoden kan legitimeras (Wahlgren 2011, Sandberg 2002, Hedlin 2006). 

Dock håller inte studiens resterande genusvetare med de ovanstående som istället anser att 

metoden spär på de stereotypiska könsrollerna och därmed bidrar till en mer rationell 

genusordning, dvs. genusnormerna anses som ”naturliga” könsegenskaper (biologisk 

genussyn), dessutom blir genuskontraktet svårare att bryta (Wahlgren 2011, Eidevald 2011, 

Kimmel 2010, Bettina 2006). Fanny Ambjörnsson och Håkan Jenner nämner dock inte den 

kompensatoriska pedagogiken men gissningsvis tror jag de också är tveksamma till den då de 

båda verkar utgå från sociala genusperspektiv.  
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7. Analyser och slutsatser om pojkkrisen  

Som studien belyser är det av stor betydelse att skolan och lärare får genuskunskaper om den 

pojkkris som råder i skolan. Om pojkkrisen ignoreras kommer inte lärare kunna uppfylla 

skolans värdegrund- och jämställdhetsarbete då det bland annat innebär att skolan inte skall 

göra skillnad på elevers kön eller könsdiskriminera eleverna. Dessutom skall lärare anpassa 

undervisningen efter elevers säregna behov och villkor (Skolverket 2011), vilket inte görs via 

ett biologiskt genus, särartsperspektiv eller med okunskaper om genusforskning eftersom 

läraren då saknar de genusverktyg som behövs för att arbeta genuspedagogiskt för att 

motverka pojkkrisens stora konsekvenser för pojkarna. Idag ter sig pojkarna vara skolans 

största ”förlorare” då de får sämre betyg, vidareutbildar sig inte i lika stor utsträckning som 

flickorna, får ökade självmordstankar, skolkar, saknar inre skolmotivationer, blir fängslade av 

manlighetsnormen och kan därmed bli våldsamma, respektlösa mot flickor i könskonflikter i 

klassrummet osv. (Kimmel 2010, Ambjörnsson 2004).  

 Lärare måste sluta vara både könsblinda och träda in i könsschablonsdiket och ta 

på sig genusglasögon och därmed ta ansvar för det pedagogiska mötet i klassrummet 

tillsammans med eleverna (Jenner 2004, Hirdman 2003). Lärare har i min tolkning allt att 

vinna och inget att förlora på att bli genusmedvetna då chansen ökar att de verkställer skolans 

rekommendationer och därmed bidrar till en jämlik och jämställd skola där alla elever ges 

samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter utefter deras behov och villkor. Då krävs det 

även att lärare inte skyller ifrån sig utan erkänner att de leder ojämställda undervisningar för 

att förstå hur de bör arbeta genuspedagogiskt för att motverka pojkkrisens orsaker, 

konsekvenser och därmed bidra till lösningar till den (Wahlgren 2011). Eftersom varje 

elevgrupp skiljer sig och därmed elevernas behov, verkar det rimligt att påstå att de 

genusåtgärder som läraren bör arbeta med också skiljer sig. Däremot tror precis som flera 

andra genusvetare (Kimmel 2010, Eidevald 2011 m.fl.) att den kompensatoriska pedagogiken 

bör undvikas, detta då den som beskrivet inte uppfyller elevers särskilda behov, samt ökar de 

stereotypiska könsvärderingarna. Kanske kan Kimmels pojkkris-rapport öka tron på den 

kompensatoriska pedagogiken trots att Kimmel vill undvika könsåtskilda 

undervisningssekvenser? Detta eftersom rapporten fokuserar på just en pojkkris, vilket kan få 

lärare att vilja kompensera upp pojkars ”svagheter”? (Kimmel 2010, Eidevald 2011).  

En annan fara är ju att genus kan ”extremiseras” om lärare kritiserar 

genusordningen och genuskontraktet med eleverna för ofta, samtidigt som genusdiskurser 

behövs (Hirdman 2003). Vilket kan kopplas till Ambjörnssons beskrivning av 
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disidentifikation, nämligen att pojkar kan skapa en ”motkultur” där de bryter mot skolans 

normer och regler (Ambjörnsson 2004). Dock tror jag att en genusmedveten lärare som tagit 

del av relevant genusforskning, arbetar med sociala och kulturella genusperspektiv, ser till 

elevernas behov, kritiserar genusnormer tillsammans med eleverna och för genuspedagogik i 

klassrummet, samt genusutbildar eleverna har stor chans att lyckas tillfredsställa skolans 

värdegrund och jämställdhetsuppdrag och därmed en stor del av pojkkrisen. Jag vill avsluta 

studien med att än en gång presentera följande citat från Wahlgren (2011) för att illustrera 

betydelsen av det vitala med arbetet kring genuspedagogiken:   

 

Genuspedagogikens uppdrag blir alltså att arbeta med ungdomarnas hälsa och självbild. Skolan måste 

hjälpa eleverna att packa en ryggsäck med självbild och självförtroende. Uppdraget blir … öka deras 

upplevelse av att de kan, duger som de är och har möjlighet att lyckas med sina drömmar, om de 

anstränger sig lite. (Wahlgren 2011: 136). 
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