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Abstract 
This study will examine how teachers have experienced possible differences between boys 

and girls behaviour, participation and results in school from a historical perspective.  

Through interviews and qualitative analysis I want to present a picture of “the boy crisis” 

from the perspective of todays teachers. How do teachers experience relate to todays research 

and knowledge. Is it possible through their historical consciousness problematizing the 

current way of explaining the phenomenon of the boy crisis?  

I will interview four teachers currently active in upper school and high school in Sweden.  

These selected teachers will be primary sources, which through interviews and qualitative 

analysis will form the basis for the study's results.  

The study shows that boys and girls behave differently, but neither behavioural or 

performance differences is something that teachers perceive as new.  

Although students' behaviour at school has changed this is not considered to be dependent on 

gender. Both boys and girls today take themselves more freedom in school but they are also 

considered to be more aware of what is required of them to succeed in today's society. The 

study shows, however, that today's teachers do not perceive a growing performance gap 

between boys and girls.  

So the question remains whether the so-called boy crisis is due to boys’ difficulties in 

adapting to school or is it perhaps just an inevitable consequence of women's entry into the 

labour market? 

 
Nyckelord: Pojkkrisen, historiemedvetande, skola, utbildningshistoria, beteende, deltagande, 

resultat, genus. 

 
Engelsk titel: The boy crisis from a historical perspective.
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1. Inledning 

I mötet med delar av den litteratur jag kommit i kontakt med under tidigare UVK-kurser 

fastnade jag ordentligt för fenomenet ”Pojkkrisen” och kände direkt att det var något jag 

skulle vilja gräva djupare i. När jag tänker tillbaka på min egen skolgång kan jag känna igen 

vissa delar av krisens innebörd medan andra känns mer främmande. Jag tycker att det skulle 

vara intressant att undersöka hur lärare i dagens skola ser på pojkkrisen utifrån sitt 

historiemedvetande. Genom lärarnas erfarenheter vill jag få en insikt kring kontinuitet och 

förändring över tid vilket skall hjälpa mig att förstå det som allt mer framstår som en kris i 

dagens skola".  Kan lärarnas tolkningar av det förflutna hjälpa mig att förstå hur vi format den 

miljö och det studieklimat vi finner i dagens skola.  

 
“Det råder en ”kris” runtom i världen i fråga om kön och utbildning. Det råder emellertid ingen större 

enighet om vad denna kris egentligen inbegriper. Krisen tar sig i själva verket mycket skilda uttryck på 

olika platser”. 

Ovan citeras Michael Kimmel och hur han inleder den rapport som kommer ligga till grund 

för denna studie. Kimmel konstaterar hur krisen kring utbildning beroende på kön varierar 

beroende på vart vi i världen vi befinner oss. I dagens U-länder är det fortfarande flickor och 

unga kvinnor vars tillgång till utbildning är högst begränsad på grund av kulturella och 

religiösa traditioner. Kvinnorna är tydligt underrepresenterade inom utbildningsväsendet och 

könsklyftan bara växer ju högre upp i utbildningsstegen man tittar. Samtidigt ser situationen 

idag helt annorlunda ut i världens avancerade länder, även om kvinnorna är fortsatt 

underrepresenterade högre upp på yrkestegen. I Nordamerika och Europa har man upptäckt en 

könsklyfta som går i motsatt riktning. Forskning visar på hur pojkar och unga män nu istället 

halkar efter i skolan sett till resultat och utmärkelser och nu mera även är underrepresenterade 

i skolväsendet framför allt på högskolor och universitet.1  

Utbildning som ur ett historiskt perspektiv länge varit ett manligt privilegium håller nu istället 

på att bli något som i större utsträckning attraherar kvinnor. Tidigare forskning förklarar 

krisen bland annat genom könsroller och en feminint anpassad läroplan vilket försvårar pojkar 

och unga mäns studier. Denna studie syftar till att problematisera fenomenet ”pojkkrisen” 

utifrån hur lärares uppfattningar och erfarenheter över tid förhåller sig till forskningsläget.  

                                                 
 
1 Kimmel, 2010, s 7ff. 
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1.2 Disposition 
I kapitel 2 kommer syftet med denna undersökning presenteras och avslutas med en 

övergripande frågeställning. I kapitel 3 presenteras forskningsläget kring pojkkrisen och den 

bakgrund som kan anses vara relevant för att underlätta förståelsen för fenomen och kontext. 

Mer exakt hur denna undersökning kommer genomföras tas sedan upp i kapitel 4 vilket 

presenterar vilka metoder som kommer att användas samt vilka urval och avgränsningar som 

görs och även varför. Kapitel 5 kommer att innehålla resultatet av studiens analys och 

förväntas besvara och problematisera den ursprungliga frågeställningen. Kapitlet kommer att 

inledas med en kortare introduktion med förutsättningar för genomförandet som följs upp med 

de olika delar som Michael Kimmel valt att dela upp pojkkrisen i, nämligen Beteende, 

deltagande samt resultat. Studiens resultat sammanfattas sedan i kapitel 6 där det översiktligt 

presenteras vilken kunskap som skapats genom undersökningen.  

 

 

2. Syfte och huvudfrågeställning 
Jag vill i denna studie studera lärares historiemedvetande i en didaktiskt omdebatterad fråga 

vilken jag personligen finner väldigt intressant, ”Pojkkrisen”. Jag vill genom att anamma 

lärares erfarenheter i relation till pojkkrisen, försöka kartlägga detta fenomen som i 

forskningsläget lyfts fram som ett modernt fenomen. Tanken är att genom intervjuer skapa ett 

material som kan ge en bild av pojkrisen ur ett förändringsperspektiv. Resultatet skall visa hur 

lärares uppfattningar och erfarenheter förhåller sig till den tidigare forskningen som finns 

kring pojkkrisen. Syftet är att visa huruvida dagens lärare är medvetna om fenomenet och hur 

det i så fall skulle förklara dess existens och även vilka åtgärder de anser skulle vara relevanta 

för att lösa problemet. Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer med lärare 

med längre erfarenhet inom läraryrket med syftet att skapa en bild av deras uppfattning av 

pojkar respektive flickor i skolan under deras tid som lärare. På så vis är tanken att få med ett 

förändringsperspektiv och genom lärarnas historiemedvetande och erfarenheter visa på hur 

fenomenet formats över tid. Genom att anamma lärares historiemedvetande vill jag undersöka 

om fenomenet pojkkrisen faktiskt är ett nytt problem eller något som faktiskt varit påtagligt 

under en längre tid. Upplever lärarna att det skett en förändring och är det i så fall något de tar 

hänsyn till i deras undervisning? Är pojkkrisen som den av många forskare förklaras som en 

genuskris eller en ”vålds kris” där normer för ett manligt beteende är orsaken till den växande 

könsklyftan i skolan eller finns det alternativa förklaringar? Målet är som sagt att se hur de 
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teorier som presenteras i dagens forskningsläge förhåller sig till undersökningsgruppens 

uppfattningar och erfarenheter. Frågeställningen kommer därför fokusera på centrala begrepp 

inom den tidigare forskningen för att ge en motsvarande bild ur ett lärarperspektiv.  

Michael Kimmel presenterar krisen i tre olika delar, deltagande i undervisning, resultat och 

beteende, vilka också denna undersökning kommer fokusera på. Forskning har också visat på 

stora skillnader i ansträngning beroende på kön. Vad dessa olika delar innebär i skolan är inte 

helt självklart kommer därför att förklaras och definieras i metodkapitlet. Studien kommer att 

konstrueras efter följande huvudfrågeställning; 

 

• Hur upplever lärarna pojkar respektive flickors beteende, deltagande i undervisning 

och resultat i dagens skola gentemot hur det såg ut när de började undervisa? 

• Vilka kontinuiteter respektive förändringar uppmärksammas utifrån lärarnas egna 

erfarenheter.+ 

• Är dagens lärare verkligen medvetna om fenomenet, ”pojkkrisen” och är det i så fall 

något man tar hänsyn till i dagens skola? 

• Kan lärares historiemedvetande bidra till att förklara pojkkrisen? 

 
 

3. Bakgrund/Tidigare forskning 
 

3.1 Genushistoria i skolan 
Den offentliga skolan har inte alltid varit något självklart och fram till 1842 då man i Sverige 

startade den så kallade folkskolan var utbildning något som var ett privilegium för barn från 

adliga och andra välbärgade familjer. Denna utbildning skedde genom privatundervisning 

vilken skulle skapa distans till andra grupper i samhället som inte hade råd att anlita 

privatlärare. Man lät precis som i övriga samhället att göra skillnad på privatundervisning för 

pojkar och flickor. Detta berodde på traditionella uppfattningar kring mannen respektive 

kvinnans roller i familj och samhälle. Mannen förväntades att verka på den offentliga arenan 

och tjäna staten medan kvinnans uppgift var att sköta barn, hem och hushåll. Det var också 

vanligt att flickor från adeln och de högre borgarfamiljerna fick en mindre omfattande 

utbildning än pojkarna. Man fokuserade på grundläggande kunskaper som räkning, språk och 
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handarbete men även konversationsfärdigheter och musik vilket ingick i det beteende som 

förväntades av kvinnorna i det sociala umgänget.2 

Under 1800-talet kom de lägre samhällsklassernas utbildning att bli en omdebatterad fråga 

vilket ledde fram till 1842 års folkskolestadga. Ett medborgarskap i en institutionell stat som 

Sverige krävde nämligen viss allmänbildning bl.a. att samhällets alla medlemmar måste 

kunna grunderna i att läsa och skriva men även att förstå sig på lagar och institutioner. Detta 

innebar en nationell centralisering då undervisning gick från privatundervisning till skola då 

både flickor och pojkar hade rätt till en grundlig utbildning. Utbildningen skulle nu skötas av 

en professionellt utbildad yrkeskår som nu även innefattade kvinnor.3 

1873 kom även universiteten att öppnas upp för kvinnor, dock endast utvalda program.  

Under sekelskiftet 1900 genomgick Sverige politisk förändring och samhället präglades av 

religiös mångfald vilket skulle leda fram till 1919 års skolreform vilket innebar att kyrkan 

förlorade sitt inflytande på skolan parallellt med att man 1921 införde allmän rösträtt för både 

män och kvinnor och 1927 kom kvinnor få fullt tillträde till läroverken.4,  

Det dröjde ända fram till LGR 62/69 som man i Sverige införde grundskolan vilket innebar en 

obligatorisk skola för alla oavsett kön eller klass. Sedan införandet av grundskolan har vi i 

Sverige ett utbildningsväsende som är tillgängligt för både pojkar och flickor oavsett social 

bakgrund. Däremot kan man diskutera om skolan inte fortfarande är en fråga om klass då barn 

från välbärgade familjer generellt söker sig till längre utbildningar och även får bättre betyg. 

De mer välbärgade familjerna väljer också att placera sina barn i olika friskolor framför de 

offentliga läroverken.5  

 

3.2 Pojkar, flickor och könsroller i skola och samhälle 
Det har idag blivit mycket svårare för unga att få tag på jobb och egen bostad vilket medfört 

en ökad stress och mest utsatta blir de elever som upplever svårigheter med skolan. Stressen 

är tillsammans med en försämrad självkänsla något som drabbar flickor i större 

utsträckningen än pojkar. Samhället har under de senaste 20 åren genomgått stora 

förändringar i takt med tekniska framsteg vilket lett till att internet, mobiltelefonin och 

TV/media under senare år fått stor påverkan på ungdomars levnadsvanor och värderingar. Det 

                                                 
 
2 Larsson & Westergren 2011, s 61ff. 
3 Larsson & Westergren 2011, s 103ff.  
4 Larsson & Westergren 2011, s 149ff. 
5 Larsson & Westergren 2011, s 113ff. 
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har tyvärr också medfört att mobbing och trakasserier har tagits till en ny nivå då bilder och 

andra påhopp kan spridas snabbt och enkelt via internet. Men även om det nya medieklimatet 

har lett till en ökad stress bland ungdomar så är detta något som drabbar flickor i större 

utsträckning än pojkar och kan därför inte ses som en förklaring till den ökade könsklyftan i 

skolan.6  

Vad förväntas egentligen av en pojke respektive flicka i skolan? Vilket beteende och vilka 

åsikter förväntas av barn och ungdomar beroende på kön? 

Skolan är inte någon isolerad ö utan även könsrollerna i skolan påverkas i stor utsträckning av 

den genusordning som råder i det samhälle vi lever i. Barn och ungdomar får därför med sig 

tankar om kön och jämställdhet från andra miljöer än skolan. Därmed kan inte skolan på egen 

hand ta ansvar för huruvida jämställdheten fungerar inom utbildningsväsendet. 

 Jag har utöver Kimmels rapport använt mig av SOU:s ”Flickor och pojkar i skolan – Hur 

jämställt är det?”. Utredning handlar precis som titeln säger om pojkar och flickors situation i 

skolan men även i samhället. Innehållet fokuserar på olika undersökningar inom svensk skola 

där man utifrån statistik och intervjuer diskuterar exempelvis; villkor och förhållningsätt, 

attityd och beteende, stress, mobbing, resultat och betyg samt jämställdhet. 

De traditionella könsbilderna förklaras av lärare i statens offentliga utredningar, Flickor och 

pojkar i skolan. Hur jämställt är det, SOU 2009:64, enligt följande; 

Pojkar – Pojkar har svårare för att ta eget ansvar och pratar generellt för mycket. De beskrivs 

även som omogna, bråkigare och mer ointresserade.  

Flickor – Flickorna i sin tur beskrivs istället som mogna, lugna och mer skötsamma. De är 

även lyhörda för regler och anses även flitigare och tar ansvar för sina uppgifter. 

Även om ovanstående beskrivningar representerar en viss generell sanning medför det även 

problem för de pojkar och flickor som inte ryms inom de förväntade könsrollerna. Tystlåtna 

och lugna pojkar eller högljudda och stökiga flickor får på så vis inte den hjälp de skulle 

behöva av lärare som utgår från principen att en viss könstillhörighet medför särskilda 

egenskaper.7  

I utredningen beskrivs även det manliga idealet med hänvisning till en intervju med pojkar på 

högstadiet. Enligt de intervjuade pojkarna förväntas killar att vara hårda vilket framgår i 

reklam. De påpekar också att tjejer kan krama varandra, vilket anses vara helt okej och 

normalt men om pojkar skulle göra det anses det vara bögigt. Man återkommer till att hänvisa 

                                                 
 
6 SOU 2009:64 s 82f. 
7 SOU 2009:64, s 156f. 
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till reklam när man beskriver det manliga idealet. Män förväntas vara utseendemedvetna, 

vältränade och sportiga vilket pojkarna själv inte tycker stämmer helt överens med 

verkligheten. Även på gymnasieskolorna beskrivs idealet liknande då egenskaper som pratig 

och sportig anses ge en högre status.8  

  

3.3 Michael Kimmel - ”Pojkar och skolan, ett bakgrundsdokument 

om pojkkrisen” 
Michael Kimmel anses som en av världens främsta forskare inom den kritiska 

mansforskningen vilken innebär studier kring maskulinitets-konstruktioner och 

manlighetsideal. Han har skrivit ett tjugotal böcker inom forskningsområdet vilka av några få 

kommer att användas vid studien utöver ovan nämnda rapport. Rapporten är dock den mest 

relevanta forskningen för min studie där Kimmel sätter in den svenska diskussionen kring 

pojkar och deras prestationer i skolan i ett internationellt perspektiv. Rapporten är en del av en 

serie av undersökningar från organisationen DEJA, delegationen för jämställdhet i skolan. 

Denna serie av undersökningar syftar till att sprida kunskap och tillfredsställa diskussionen 

kring jämställdhet i skolan. Den svenska versionen syftar till att skapa kunskap och bidra till 

en mer nyanserad diskussion kring pojkar och unga mäns attityder till skola och högre 

utbildning.9 

Det är i Kimmels rapport jag finner inspiration och grunden för min frågeställning men för att 

mina frågor skall kunna utformas för bästa resultat krävs djupare kunskaper kring det som 

Kimmel hävdar att ligga bakom den så kallade pojkkrisen. Detta kräver därför fördjupade 

kunskaper kring genus och normer för ett manligt beteende med fokus på skolan vilka 

kommer presenteras närmre under bakgrunds-kapitlet.  

Mycket av den forskning som presenteras i rapporten är hämtad från USA men Kimmel 

hävdar att krisen som handlar om genus passar in i vilket I-land som helst. Rapportens 

innehåll inleds med diskussioner kring krisen och dess existens samt förklaringar samt teorier 

kring varför den uppstått. Kimmel presenterar sedan krisen i tre olika delar, deltagande i 

undervisning, resultat och beteende, vilka också denna undersökning kommer fokusera på. 

                                                 
 
8 SOU 2009:64, s 160f. 
9 Kimmel 2010, s 3.  
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Avslutningsvis diskuteras olika sätt att bemöta krisen och vilka åtgärder som kan vara 

relevanta för att lösa problemet.10 

 

3.3.1 Existerar det en pojkkris? 

Är verkligen den könsklyfta som uppmärksammats något ologiskt som vi bör betrakta som en 

kris eller är det bara en oundviklig långsiktig konsekvens av kvinnornas intåg på 

arbetsmarknaden? I takt med att kvinnorna lämnat hemmet och rollen som ”hemmafru” på 

vägen mot ett mer jämställt samhälle så får en förändrad arbetsmarknad kanske anses som 

oundvikligt.  

Att det existerar en könsklyfta i fråga om studieresultat och i antalet sökande till 

eftergymnasiala studier behöver inte vara ologisk då samhället fortfarande erbjuder en mängd 

välbetalda yrkesmöjligheter utan krav på någon högre utbildning framför allt för män. Att 

andelen män inom dessa tjänstesektorer är så dominerande kan förklaras både genom 

företagens efterfrågan men även hur attraktiva dessa tjänster uppfattas av de båda könen. Att 

mannen generellt anses fysiskt överlägsen kvinnan är ingenting nytt och även om i stort sett 

alla dessa yrken inom tillverknings- och byggindustrin kan utföras exakt lika väl av kvinnor 

så ställer dessa jobb krav på fysiska färdigheter och bör anses fysiskt påfrestande. På grund av 

dessa biologiska olikheter så är det inte förvånande att arbetsgivarna söker manlig 

arbetsstyrka samtidigt som unga män söker sig till branschen i större utsträckning än kvinnor. 

Men då återstår frågan om denna könsklyfta är proportionerlig?  

I takt med att samhällsekonomin förändrats har dessa traditionellt manliga yrkesmöjligheter 

minskat vilket också innebär att allt fler unga män i framtiden kommer att behöva 

eftergymnasial utbildning för att förbli attraktiva på arbetsmarknaden.  

Könsklyftan sett till resultat skulle också kunna förklaras genom ovanstående orsaker, det vill 

säga att eftersom det tidigare funnits ett stort utbud med attraktiva välbetalda yrkesmöjligheter 

för män har de heller inte känt några större behov av höga betyg. Diskussionen kring 

”pojkkrisen” och dess existens vidareutvecklas senare under ”förklaringar till pojkrisen”.11 

 

3.3.2 Könsklyftan – deltagande i undervisning 

Den nu mera växande könsklyftan sett till deltagande i undervisning syftar på att dagens män 

idag är klart underrepresenterade sett till procentuell andel som går ut gymnasieskolan med 

                                                 
 
10 Kimmel 2010, s 7. 
11 Kimmel 2010, s 8ff. 



 11 

fullständiga betyg samt sökande och antagna vid högskolor och universitet. Kimmel hänvisar 

till olika studier som berör hur män förhåller sig till kvinnor inom olika inriktningar för 

universitetsstudier. De största skillnaderna finner man inom samhällsvetenskap och 

beteendevetenskap där kvinnorna är tre gånger så många som männen. Det är inte bara sett till 

påbörjade studier som kvinnor idag är större till antalet utan man är även fortsatt 

överrepresenterade bland de som går ut med en yrkes-, kandidat-, master- och doktorsexamen. 

I Sverige motsvarar kvinnorna ca 60 % av studerande vid högskolor och universitet.12  

Däremot är närvaron i skolan något som gått i olika riktningar sedan millenniumskiftet. År 

2003 var det flickorna som i årskurs 7-9 hade en större genomsnittlig ogiltig frånvaro än 

pojkarna medan det tre år senare visade sig vara tvärt om. Däremot har förutsättningarna i 

fråga om ogiltig frånvaro på gymnasieskolan varit mer konstanta. Då CSN-bidraget dras in 

vid för hög ogiltig frånvaro visar studier att detta är något som drabbar klart fler män än 

kvinnor.13   

 

3.3.3 Könsklyftan – resultat 

Könsklyftan sett till resultat innebär precis som det låter att pojkar i dagens skola får generellt 

sämre betyg än flickor från senare delen av grundskolan fram till studier vid universitet och 

högskola. Det skall dock tilläggas att det inte är pojkarna som får sämre resultat än tidigare 

utan snarare att flickorna har förbättrat sina resultat i snabbare takt än pojkarna vilket medfört 

en växande könsklyfta. Kimmel hänvisar till förenta staterna när han presenterar studier som 

visar att det är fler flickor än pojkar som når betygen A och B och det är även flickorna som 

är stort överrepresenterade som klassettor och andra utmärkelser vid examen. Studier har även 

visat att pojkar presterar sämre resultat på klassiska läs- och skrivprov och framför allt på de 

nationella proven, där flickorna är dubbelt så många som når betyget Väl Godkänt även om 

det betyget inte längre är aktuellt i den svenska skolan. Däremot visar statistik att pojkar 

presterar bättre än flickor på de svenska högskoleproven vilket kan uppfattas konstigt. Detta 

kan möjligen bero på att det är skrivningar man själv söker sig till vilket kan förklara en högre 

ambitionsnivå och där med även resultat, (Kimmel, 2010). 

Resultaten skiljer sig även när man tittar på de sämre presterande då det är dubbelt så många 

pojkar som får gå om en årskurs jämfört med flickorna och ännu fler väljer även att hoppa av 

skolan. Kimmel tar även upp skillnader i ansträngning mellan pojkar och flickor då studier 

                                                 
 
12 Kimmel 2010, s 24ff. 
13 SOU 2009:64, 2 98f. 
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visat att 70 % av flickorna anser sig göra sitt bästa i skolan medan pojkarnas motsvarande 

procent ligger kring 50 %. I rapporten tas även upp att flickor i större utsträckning anser sig 

lägga ner 3 timmar eller mer på läxor och studier utanför schemalagd tid.  

Studier visar även på specifika ämnen där könsklyftan är än mer påtaglig än andra. 

Könsklyftan i traditionellt mer manliga ämnen så som matematik och naturvetenskap har i 

takt med ett mer jämställt samhälle istället försvunnit medan flickor presterar avsevärt bättre 

resultat i ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Särskilt i språkämnen visar 

könsklyftan vara extra stor vilket av forskare kan förklaras med att dessa ämnen kommer mer 

i kollision med normerna för ett manligt beteende. Idag är idrott och hälsa det enda ämnet i 

skolan där pojkar fortfarande når bättre betyg än flickorna.14 

 

3.3.4 Könsklyftan – beteende 

Pojkkrisen sett till beteende syftar på att hela fyra gånger fler pojkar diagnostiseras som 

känslomässigt störda och de är även överrepresenterade både inom självmord och våldsbrott. 

Studier har visat på att pojkar hamnar i slagsmål dubbelt så många gånger som flickor och 

hela 10 gånger fler begår mord samt 15 gånger fler pojkar utsätts för våldsbrott. Att pojkar är 

så pass mycket mer våldsbenägna kan också vara anledningen till att pojkar i mycket större 

utsträckning blir avstängda samt relegerade från skolan. Det är även mycket vanligare att 

föräldrar söker professionell hjälp för pojkars beteendeproblem gentemot flickor.  

Det traditionella manliga beteendet innebär även ständiga prövningar för pojkar att bevisa sin 

manlighet. Detta medför att pojkar ofta undflyr skolarbetet för istället ägna sig åt 

antiintellektuell verksamhet vilket delvis kan förklara den ökade könsklyftan 

resultatmässigt.15 Statens offentliga utredningar visar också att pojkar är det könet som ägnar 

sig mest åt mobbing och studier har även visat att det är vanligast att mobbingen sker mellan 

samma kön vilket ligger i linje med förklaringsteorierna för ”pojkkrisen”.16 

Problemet med stökiga pojkar i klassrummen är något som Jonathan Salisbury tar upp i 

”Challenging macho values”. Med hänvisning till en av författarnas observationer av en 

blandklass på 21 elever kom två pojkars beteende att sätta stor prägel på undervisningen. 

Enligt observatören kontrollerade de två pojkarna händelseförloppet i klassrummet och 

förhindrade en seriös undervisning. Efteråt förvånades observatören av samtalet med läraren 

                                                 
 
14 Kimmel 2010, s 24ff.  
15 Kimmel 2010, s 37 ff. 
16 SOU 2009:64, s 108. 
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då man tog upp de två pojkarnas beteende. Läraren ansåg att detta var ett normalt beteende 

från pojkar och tyckte därför att detta kunde ignoreras. Detta är ett stort problem i vårt 

skolväsende då allt för många lärare accepterar ett liknande beteende för att ”pojkar anses 

vara pojkar”.17 

 

3.3.5 Förklaringar till pojkkrisen 

Kimmel lyfter i rapporten fram en rad olika teorier och förklaringar till pojkkrisen från den 

tidigare forskningen vilka nu kommer att presenteras. Pojkars dåliga resultat och 

ansträngningsnivå kan börja redan i de tidigare åren i grundskolan då bristen på manliga 

lärare kan vara en orsak till pojkars dåliga motivation när det gäller studier. När de manliga 

lärarna lyser med sin frånvaro kan pojkar få uppfattningen att skolan inte är någonting för det 

manliga könet. I USA är ca 90 % av lärarna på grundskolan kvinnor och nästan samma antal 

gäller för läsning i årskurs 8. Studier har visat att om lärarna från årskurs 6-8 var jämt 

fördelade mellan könen skulle könsklyftan i läsning ha minskat med en tredjedel till slutet av 

grundskolan enligt forskares spekulationer. Kimmel själv vill inte förklara pojkkrisen genom 

det låga antalet manliga lärare då krisen anses vara ett nytt fenomen som blivit allt mer 

påtaglig under senaste årtiondena medan lärarsituationen har sett i stort sett likadan ut under 

hela 1900-talet.18 

Andra forskare menar istället att könsklyftan beror framför allt på en mer feminint anpassad 

läroplan och undervisning. Efter feministiska påtryckningar för att förbättra flickors situation 

och förutsättningar i skolan kan detta ha skett på pojkarnas bekostnad.  

 

1) ”Att pojkar och flickor är så fundamentalt olika att deras inlärningsmetoder och 

behov inom utbildning skiljer sig helt”.19 

Ovanstående påstående är ett av de mest använda av reformatorer för att förklara att pojkars 

resultat skulle bero på brister i skolväsendet. Eftersom pojkar och flickor anses vara väldigt 

olika innebär detta att undervisningen måste anpassas efter båda könens mentalitet. Resultatet 

skulle därför bero på de biologiska skillnaderna vilket kräver olika inlärningsprocesser för 

respektive kön. Dagens läroplan anses vara anpassad för ett kvinnligt beteende vilken bygger 

mycket på förmågan att sitta stilla och läsa. Friska och livliga pojkar tvingas istället att anta 
                                                 
 
17 Salisbury 1996, s 1. 
18 Kimmel 2010, s 13ff. 
19 Kimmel 2010, s 19. 
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ett beteende som inte ligger i deras natur. Michael Gurian hävdar i sin bok ”The wonder of 

boys” att genom att kräva att pojkar skall sitta still och räcka upp handen sänder man signaler 

att det är en brist att vara pojke.20”The wonder of boys” är ännu ett bidrag inom 

genusforskningen vilket lyfter en diskussion kring hur samhället i framtiden kan fostra pojkar 

till att bli ansvarstagande, vuxna män. Gurian menar på att pojkar och flickor är olika och har 

också olika behov utöver de biologiska skillnaderna. Han menar att pojkar idag övergivits i ett 

samhälle och ett skolsystem som bygger på feminina värderingar. Vidare diskuteras hur 

föräldrar, lärare och samhälle på olika sätt kan vara med och ansvar för att ledsaga pojkar i 

positiv riktning. 

”The gender wars in education” skriven av Susan Mcgee Bailey och Patricia B Campbell är 

ännu ett bidrag där man vill uppmärksamma behovet av ett ifrågasättande av de 

könsstereotyper vi finner i dagens skola. Jag har även använt mig av Bertil Nordahls ”Hankön 

i skolan” vilken sympatiserar med Gurians beskrivning av pojkars situation i en skola byggd 

på feminina värderingar. I det mera manligt orienterade samhälle läggs istället stor vikt på att 

”handla” och ”producera” vilket kommer i konflikt med det mer behärskade och lugna 

beteendet som förväntas i skolan. Det innebär en klyfta mellan skola och samhälle som 

medför helt olika problem för pojkar respektive flickor.21 Med dessa argument menar en del 

forskare att de feministiska påtryckningarna för en förbättrad tillvaro för flickor i skolan har 

medfört ett klimat och undervisningsmetoder som istället försvårar tillvaron för pojkar. 

Gurian menar att det är lärarens ansvar att skapa en undervisningsmiljö som tillgodoser både 

pojkar och flickors energi och behov.22 Enligt statens offentliga utredningar 2009:64 trivs 

också rent generellt flickor bättre i skolan än pojkar och anser sig även i större utsträckning 

kunna påverka sin egen skolsituation. Om detta framför allt beror på att flickorna är mer 

engagerade för sina studier eller om det beror på att lärare lyssnar mindre på pojkar eller om 

det bara är en reaktion på hur skolans struktur passar respektive kön olika är oklart. Studier 

visar även att flickorna tycker att det är roligare att gå i skolan sett över samtliga årskurser 

vilket kan ses som ytterligare ett tecken på att skolan eventuellt är bättre anpassad för 

flickorna.23  

 

2) ”Att det motsatta könets närvaro utgör en så stor sexuell distraktion att pojkar är 
                                                 
 
20 Kimmel 2010, s 19. 
21 Nordahl 1994, s 5f. 
22 Kimmel 2010, s 20 
23 SOU 2009:64, s 86, 115. 
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helt oförmögna att fokusera på studierna”.24 

De forskare som istället föredrar ovanstående teori som förklaring anser istället att det inte 

handlar om biologiska skillnader utan om den mentala och känslomässiga stressen och 

distraktion pojkar och flickor kan uppleva när de tvingas prestera inför det motsatta könet. 

Många av de forskare som står bakom denna teori förespråkar könsseparerade skolor där 

pojkar och flickor kan få en undervisning specifikt anpassad för respektive kön och där man 

undviker den distraktion som kan förekomma mellan dem. Flickorna skulle prestera bättre i 

en miljö där de skulle finna lugn och ro då inte pojkarna störde dem medan pojkarna inte 

skulle distraheras av det motsatta könet och även få mer lämpade inlärningsmetoder för 

pojkar.  

Könsklyftan sett till resultat och ambitioner i skolan kan självklart också påverkas av 

utomstående faktorer d.v.s. sådant som ligger utanför skolväsendets makt. Den har tidigare 

oftast förklarats genom löneskillnaden mellan män och kvinnor. Historiskt sett har män haft 

privilegiet att tjäna mer än kvinnor oavsett om man haft någon eftergymnasial utbildning eller 

inte vilket medförde att män inte såg något behov av någon högre utbildning. Samhället har 

sedan genomgått stora globala ekonomiska förändringar vilket radikalt förändrat 

arbetsmarknaden. Traditionella manliga yrken t.ex. tillverkningsindustrin, jordbruket och 

andra manligt attraktiva arbetsmarknader har minskat samtidigt som en ökad invandring och 

en dramatisk ökning av kvinnors tillträde på arbetsmarknaden har inneburit begränsade, 

välbetalda arbetstillfällen utan eftergymnasial utbildning. Övergången från en tung industri 

och tillverkning till en postindustriell kunskapsekonomi har inneburit ett större krav på nya 

kunskaper, socialt kapital och människokännedom framför teknisk kunskap vilket tidigare 

varit mer eftertraktat. Detta innebär att fler unga kvinnor än män idag är bättre förberedda på 

den nya och mer kunskapsbaserade ekonomin som nu råder och att unga män riskerar att bli 

mer sårbara och utsatta av arbetslöshet vid en eventuell lågkonjunktur. Linjediagrammet på 

kommande sida visar hur tillgången till tjänster inom tillverkningsindustrin förändrats från 

1948-2005. Det visar tydligt hur tjänster inom tillverkning (manufacturing) och jordbruk 

(agriculture) minskat kraftigt och även utvinning av naturresurser och gruvbrytning (Nature 

resources & mining) erbjuder färre arbetstillfällen. Det enda manligt traditionella yrket som 

erbjuder tjänster i samma utsträckning eller till och med marginellt fler än tidigare är 

                                                 
 
24 Kimmel 2010, s 19. 
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byggnadsbranschen.25, (Kimmel, 2010). 

Diagram 1 – Procentuell andel verksamma inom olika sektorer 1948-1998 

 
(X-axeln visar procentuell andel av den totala andelen tjänster medan y-axeln visar år).26 

Källa: Kimmel 2010, s 15. 

Även om tillverkningsindustrin har minskat är den fortfarande en betydelsefull arbetsgivare åt 

en oproportionerlig stor manlig arbetsstyrka med unga människor utan någon eftergymnasial 

utbildning. Även militären tas upp som en betydelsefull arbetsgivare för unga män utan högre 

utbildning i USA vilket får anses som ett specifikt fall då militären i Sverige inte är i närheten 

av den amerikanska som tjänstesektor. Den tredje sektorn som tas upp där unga män är klart 

överrepresenterade gentemot kvinnor är fängelset, där kvinnor endast utgör ca 5 % av de 

frihetsberövade i amerikanska fängelser.27 Några exakta siffror på hur förhållandena mellan 

könen ser ut på svenska anstalter förblir osagt. Även om välbetalda arbetstillfällen utan någon 

högre utbildning har minskat ordentligt under senaste 50 åren så finns det fortsatt en marknad 

                                                 
 
25 Kimmel 2010, s 13ff. 
26 Kimmel 2010, s 15. 
27 Kimmel 2010, s 21f. 
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som efterfrågar fler män än kvinnor vilket kan förklara varför fler kvinnor än män söker sig 

till eftergymnasiala studier. 

Personligen vill jag lägga till en ännu en tjänstesektor som drar till sig betydligt fler unga män 

än kvinnor, nämligen elitidrotten. I dagens samhälle är omsättningen inom idrotten enorm och 

framför allt är det de manliga idrotterna som säljer, vilket också innebär att det är inom dessa 

som man kan erbjuda alternativa försörjningsmöjligheter genom elitsatsning. Dessa 

reflektioner utgår helt och hållet från egna erfarenheter då jag i min bekantskapskrets känner 

ett större antal män som både valt att inte fullfölja gymnasium alternativt avstått från 

högskolestudier för att istället satsa på en karriär inom idrotten. Detta är självklart något som 

är fullt möjligt för både pojkar och flickor men som marknaden ser ut idag erbjuds unga män i 

mycket större utsträckning denna alternativa försörjningsmöjlighet inom idrotten än kvinnor.  

Med hänvisning till intervjuer med flickor i högstadiet kan attitydskillnaderna i skolan 

eventuellt förklaras genom skillnader i uppfostran. Flickorna menar på att pojkarna kan 

komma undan skolan genom att vara bra på något annat t.ex. idrott. Flickorna lyfter fram ett 

exempel där en grupp pojkar struntade i skolarbetet vilket ändå ansågs vara okej eftersom de 

tränade så mycket medan flickorna i samma situation förväntas att kunna sköta båda delar, 

(SOU 2009:64, s 95). Detta kan anses vara ett unikt exempel men samtidigt visar det på att 

våra förväntningar som förälder och lärare påverkar barn och ungdomar. Även detta kan 

tolkas som ett problem där de traditionella genusföreställningarna är orsaken till könsklyftan 

då pojkar tillåts missköta sina studier till skillnad från flickorna. 

 

Kimmel sympatiserar istället med Bailey & Campbell vilka förespråkar att krisen framför allt 

beror på de könsstereotyper som rör skolan vilka anses skada både pojkar och flickor. Genom 

att ifrågasätta dessa könsstereotyper samtidigt som toleransen för mobbing och våld i både 

skola och hemmet skärps kan dagens barn och ungdomar känna sig tryggare i skolan. 

”Challenging macho values” skriven av Jonathan Salisbury betonar vikten av om hur vi måste 

våga ifrågasätta de manliga könsrollerna. Salisbury problematiserar maskulinitet och de 

värden som traditionellt sätt kopplas till begreppet och relaterar till pojkar i tonåren inom den 

brittiska skolan. Teorin bygger framför allt på att normerna för ett manligt beteende kommer i 

konflikt med det beteende som lämpar sig i dagens skola. Studier har visat att pojkar anser att 

en ambitiös inställning och goda studieresultat anses vara ”fjolligt” eller ”bögigt”. Även de 

undervisningsmetoder som används i skolan t.ex. att sitta tyst och still för att läsa eller skriva 

anses vara ett feminint beteende. Den senare delen av grundskolan och gymnasiet har istället 

blivit en plats för pojkar att bekräfta genus och på grund av den mobbing som pågår på 
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skolorna motiveras inte pojkar till studier. Ett akademiskt ointresse anses vara direkt 

sammankopplat till normerna för ett manligt beteende. Genom engagemang för studierna 

visar man på ett feminint beteende och man riskerar att förlora sina vänner och utsättas för 

trakasserier.28 Detta kan enligt SOU bero på att den rådande genusordningen där ett visst 

manligt beteende är högt värderat och ger status i elevgruppen. Eleverna bevakar själva 

gränserna mellan maskulint och feminint beteende så att dessa kontraster inte överskrids. 

Homofobin tas upp som ett exempel på hur pojkar använder i förhållande till varandra 

upprätthålla gränsen till det kvinnliga.29 

För att underlätta en förståelse för hur de manliga normerna påverkar pojkars attityd till 

skolan kommer jag gå in närmre på det manliga idealet och olika könsstereotyper som råder 

för pojkars beteende.  

 

 

4. Metod och teori 
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om man genom lärares 

historiemedvetande kan kartlägga en i dagens samhälle väldigt omdebatterad fråga, nämligen 

pojkkrisen. Genom att studera hur de intervjuades uppfattningar och erfarenheter från skolan 

har sett ut och förändrats vill jag också undersöka om och hur historiemedvetande eventuellt 

kan påverka lärare och deras undervisning. Studien har också att visat på de kontinuiteter 

respektive förändringar som uppmärksammats utifrån lärarnas erfarenheter vilka kan relateras 

till pojkkrisens relevans. Studien kan också visa om det eventuellt finns skillnader på hur man 

uppfattar könsklyftan mellan pojkar och flickor beroende på kön eller ämne. 

Frågeställningen har besvarats genom intervjuer och kvalitativ analys vilket också 

metodkapitlet har fokuserats på. Intervjuerna är det första steget i denna process vilken skall 

skapa det material som kommer ligga till grunden för studiens resultat. Materialet som skapats 

har sedan tolkats genom en kritisk kvalitativ analys. Urvalet har inneburit att välja ut ett antal 

lämpliga lärare för studien vilka sedan har kommit att intervjuas. Intervjuerna har spelats in 

via dator samt som röstmemo via telefon för en säker dokumentation. Dessa har sedan 

transkriberas för en exakt återgivelse av vad som sagts under intervjutillfället. Materialet har 

sedan att bearbetats genom en kvalitativ analys. 

                                                 
 
28 Kimmel 2010, s 23f. 
29 SOU 2009:64, s 169ff. 
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Vad exakt dessa metoder innebär och hur de motiveras tas upp i de följande underrubrikerna.  

 

4.1 Historiemedvetande 
Historiemedvetande är ett begrepp som under de senaste årtiondena åren etablerat sig allt mer 

centralt inom historiedidaktiken. Insikten att skolan inte kan betraktas som en ensam lärmiljö 

för utvecklande av människors historiemedvetande utan är en process som även sker utanför 

skolan. Detta innebär att historiemedvetande framkallas och bearbetas även i många andra 

livssammanhang i vårt samhälle exempelvis i familj- och vardagslivet.30 

I vårt moderna samhälle har även populärkulturen vuxit fram som en betydelsefull aktör för 

att visa på hur historia används i människans vardag.  

Detta har krävt förändringar inom historiedidaktiken då arbetsområden och syften har fått 

omdefinieras och historiemedvetande har vuxit fram som en ny didaktiskt grundkategori inom 

historieämnet.  

Christer Karlegärds och Klas-Göran Karlssons ”Historiedidaktik” har hjälpt mig att få ett 

bättre grepp om definitionen av begreppet historiemedvetande. I boken behandlar man 

didaktiska problem i anslutning till historieämnet samt hur ett ökat politiskt intresse för ämnet 

har vidgat det historiedidaktiska arbetsfältet i syftet att underlätta för framtida lärare att 

orientera sig inom ämnet. Begreppet historiemedvetande kan definieras på olika sätt och 

Karlegärd & Karlsson hänvisar till Karl-Ernst Jeizmanms ”Geschichtsbewusstsein” när man i 

sin bok presenterar fyra olika definitioner av begreppet. Den andra av de fyra definitionerna är 

kort, konkret och lyder; 

 

”Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse 

av nutiden och perspektiv på framtiden”.31  

 

Ytterligare ett citat som enligt mig definierar begreppet på ett tillfredsställande sätt lyder 

enligt följande; 

 

”Förståelse för, insikt i och tankeprocesser om hur det förflutna, nutid och framtid samspelar 

i människors medvetande”.32 

                                                 
 
30 Karlegärd & Karlsson, 1997, s 49f. 
31 Karlegärd & Karlsson, 1997, s 49ff. 
32 Renander 2007, s 11. 
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I den nya ämnesplanen för historia i gymnasieskolan lyfter man under ämnets syfte fram att 

historiemedvetande syftar till att bredda elevers kunskap och förståelse av det förflutna för att 

lättare kunna orientera sig i vår nutid och framtid.33  

Pietras & Poulsens ”Historiedidaktik” ger en väldigt övergripande bild över hur historia 

används både i samhälle och skola. Innehållet handlar inledningsvis om hur vi människor 

använder historia för att förstå oss själva, vårt handlande och dagens samhälle. Här kommer 

man in på just definitionen av begreppet historiemedvetande och hur det kan användas. 

Vidare diskuterar man även historieämnets didaktiska potential i relation till skola och 

undervisning och hur man kan omsätta ämnet både teori och praktik samt hur man knyter an 

till elevernas världsbild. 

Jens Pietras och Jens Aage Poulsen lyfter i sin bok fram att historiemedvetande inte bara 

handlar om det som varit utan snarare om ett samspel mellan det förflutna, samtid och 

framtid. För att definiera historiemedvetande använder man begreppen ”fortidstolkning”, 

(tolkning av det förflutna), nutidsförståelse samt framtidsförväntning i sin förklaring hur allt 

hänger samman vilket är näst intill identiskt med Jeismans definition. De betonar även hur vid 

människor kan använda vårt historiemedvetande som en mental process där våra erfarenheter 

anses ligga till grund för våra förväntningar av framtiden.34  

På så vis är tanken för studien att genom de intervjuades erfarenheter försöka skapa en bild av 

hur pojkar respektive flickors situation i skolan har sett ut och förändrats under de senaste 30-

40 åren i förhållande till den så kallade pojkkrisen. 

Jens Pietras och Jens Aage Poulsen hänvisar i sin bok till den tyske historiedidaktikern 

Michael Sauers, (f 1955) då man presenterar en modell för historiemedvetandets olika 

dimensioner. En av dimensionerna man lyfter fram är individens förutsättningar. Här lyfter 

man fram ålder, mognad, kultur och uppväxtmiljö som faktorer som påverkar individens 

historiemedvetande. Eftersom jag i denna studie inte utgår från mitt eget historiemedvetande 

utan istället anammar de intervjuades, kan mina slutsatser utifrån denna modell i viss mån 

ifrågasättas om en viss kunskap kring de intervjuades bakgrund är en förutsättning för en 

korrekt förståelse.35  

 

                                                 
 
33 Skolverket 2011, Gy11. 
34 Pietras & Poulsen 2011, s 62ff. 
35 Pietras & Poulsen 2011, s 65. 
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I denna studie är målet som sagt att undersöka fenomenet pojkkrisen utifrån lärares 

historiemedvetande. Genom att anamma de intervjuades erfarenheter och uppfattningar är 

målet att försöka förstå huruvida pojkkrisen är ett nytt fenomen eller om det faktiskt är ett 

problem som sträcker sig längre tillbaka. Förhoppningsvis kan även lärarnas 

historiemedvetande bidra till en bättre förståelse av fenomenets innebörd samt utveckling.  

Genom lärarnas erfarenheter vill jag få en insikt kring kontinuitet och förändring över tid 

vilket skall hjälpa mig att förstå det som allt mer framstår som en kris i dagens skola.36 

Genom att undersöka hur pojkar och flickors beteende, resultat och deltagande har förändrats 

över tid hoppas jag att detta skall bidra till en bättre förståelse för de teorier som finns kring 

orsaker till och förklaringar av pojkkrisen. Precis som begreppet definierats ovan vill jag 

bredda mina kunskaper och förståelse för det förflutna genom att anamma,(tillägna mig) 

lärares historiemedvetande och skapa goda förutsättningar för att försöka förstå och förklara 

ett i dagens samhälle väldigt omdebatterat problem i skolan. 

  

4.2 Intervjumetod 
En intervju som forskningsmetod innebär en strukturerad konversation i särskilt syfte. Det är 

inte som våra vardagliga spontana konversationer utan är istället ett noggrant förhörande 

förhållningssätt för att erhålla kunskap. Både Kvale (2009) och Fejes (2009) poängterar i 

respektive litteratur att intervjun inte är ett samtal mellan två jämlika parter då forskaren 

förväntas att kontrollera konversationen.  

Intervjun kan däremot vara mer eller mindre strukturerad och i ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” väljer Kvale att fokusera på det man benämner som semi-strukturerad 

intervju vilken är den typen av intervju som kommer användas i denna studie. Den semi-

strukturerade intervjun innebär att forskaren i första hand introducerar ämnen vilket innebär 

stor frihet för den intervjuades svar samtidigt som det är noga att man kritisk följer upp svaren 

med ytterligare frågor då man strävar efter djupare och mer utvecklade svar. Denna typ av 

intervju strävar efter att genom den intervjuades erfarenheter och insikter skapa ett omfattande 

material som sedan skall tolkas med en kvalitativ analys. Svårigheten med denna typ av 

intervju är självklart strukturen av manus samt att förbli objektiv samtidigt som man hela 

tiden försöker få den intervjuade att utveckla sina svar.37 

                                                 
 
36 Pietras & Poulsen 2011, s 73. 
37 Kvale & Brinkmann, 2009, s 259ff 
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Den kvalitativa intervjumetoden har som sagt både sina styrkor och svagheter och det har 

alltid funnits kritik och invändningar mot intervjuforskning. Framför allt brukar kritiken 

handla om att den kvalitativa forskningsintervjun inte anses vara objektiv och tillförlitlig då 

den består av ledande frågor. Man menar även att det är ett personligt hantverk och forskarens 

förmåga och kvalifikationer påverkar validiteten. Kritiker menar också att tolkningen av 

intervjuer inte är intersubjektiv d.v.s. att olika forskare finner olika innebörder. 

Intervjuresultatet anses av kritiker heller inte vara generaliserbara då det finns för få 

intervjupersoner.38 

 

För att kompensera intervjumetodens svagheter är det viktigt att jag i rollen som ”intervjuare” 

är väl förberedd och i så stor utsträckning som möjligt uppfyller de kvalifikationer som 

metoden kräver. Kvale och Brinkmann lyfter i sin bok fram en rad punkter med 

kvalifikationer som forskningsmetoden kräver för ett bra och trovärdigt resultat.  

Det första man väljer att lyfta fram är kunnighet då man syftar på att intervjuaren skall ha en 

omfattande kunskap för ämnet och kan föra ett välorienterat samtal där man vet vilka frågor 

som är viktiga att följa upp. Intervjun skall även vara väl strukturerad vilket inte bara syftar 

på ett väl genomarbetat manus utan även att man är tydlig med att presentera syfte, vad som 

kommit fram under samtalets gång samt om den intervjuade har några frågor. Tydlighet och 

vänlighet syftar till att man som intervjuare använder ett akademiskt språkbruk samt ställer 

tydliga och enkla frågor samtidigt som man ger intervjupersonen tid och utrymme för tankar, 

känslor. Att som intervjuare vara känslig innebär att man kan lyssnar aktivt och kan tolka mer 

än ord utan även känslor och gester och det som inte sägs. Att vara öppen och samtidigt 

styrande kan låta motsägelsefullt men syftar på att man är ständigt medveten om vad man är 

ute efter och vågar avbryta om intervjun viker av från ämnet. Men öppenhet är också viktigt 

då man kan tolka vilka aspekter som är viktiga för intervjupersonen och även öppen för nya 

aspekter som introduceras. Den kanske viktigaste punkten för ett bra resultat för just den 

kvalitativa forskningsmetoden innebär den kritiska förmågan då man menar att som 

intervjuare är det viktigt att våga ställa kritiska frågor för att pröva reliabiliteten och 

validiteten i det som intervjupersonen berättar. Genom att be intervjupersonen att utveckla 

sina svar och även att ge exempel låter man sig försäkras om att det som sägs verkligen är 

                                                 
 
38 Kvale & Brinkmann, 2009, s 184 
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dennes åsikter och tankar.39 Martyn Denscombe tar upp ytterligare punkter man bör fokusera 

på vid övervakning av diskussioner. 

 

• Informanternas huvudpunkter? 

• Vad som sägs/stod mellan raderna? 

• Eventuella motsägelser och inkonsekvenser? 

• Svar som bara syftar till att behaga intervjuaren? 

• Användandet av sufflering, uppföljning och kontroll under intervjun för att få fram 

värdefull och detaljerad kunskap?40 

 

I ”forskningshandboken” talar Martyn Denscombe om följande förutsättningar som krävs vid 

genomförandet av en forskningsintervju; 

 

• ”Att det finns ett samtycke till att delta” - När det kommer till forskningsetik så 

genomförs inte intervjuer genom hemliga bandinspelningar utan situationen kräver att 

den som intervjuas är medveten och samtycker till intervjuns syfte.  

• ”Den intervjuades ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade” - 

Innebär endast att inte den intervjuade motsätter sig att dennes ord och 

intervjusamtalet är för protokollet. 

• ”Forskaren bestämmer dagordningen för diskussionen” – Att den intervjuade har 

förstått överenskommelsen, att det är forskaren som kontrollerar tillvägagångssättet 

och styr konversationen.41 

 

4.3 Kvalitativ analys 
Som tidigare nämnts kommer frågeställningen besvaras genom en kvalitativ analys av det 

material som intervjuerna skapar. Valet av en kvalitativ metod motiveras genom studiens 

syfte och frågeställning vilken lämpar sig mer för en kvalitativ analys vilken kommer bygga 

på lärares insikter, känslor och erfarenheter framför en kvantitativ metod då frågor framför 

allt besvaras med hjälp av statistik. Ett sätt att visa på kontrasten mellan de två metoderna är 

att i en kvantitativ analys tolkas materialet med ”sifferdata” medan den kvalitativa innebär en 
                                                 
 
39 Kvale & Brinkmann, 2009, s 182ff. 
40 Denscombe 2009, s 256f, 270 
41 Denscombe 2009, s 231ff. 
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tolkningen med hjälp av ”orddata”. Den kvalitativa metoden innebär att systematiskt 

undersöka och analysera de inspelade intervjuerna för att komma fram till slutsatser som kan 

tillfredsställa frågeställningen. Utmaningen i denna metod ligger i att urskilja betydelsefull 

från oväsentligt information och identifiera mönster.42   

Fejes & Thornberg (2009) betonar att både styrkan och svagheten med en kvalitativ forskning 

ligger i de mänskliga elementen. Fördelen ligger i att låta mänskliga insikter och erfarenheter 

generera ny förståelse och skapa kunskap medan svagheten ligger i att metoden är så starkt 

beroende av forskarens färdigheter. De faktorer som lyfts fram bland dessa färdigheter är 

utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet. Utbildningen och intellektet kan tolkas som 

den kunskap som forskaren bör ha inför genomförandet av studien. Självdisciplinen kan syfta 

till att förbli objektiv och genomföra en relevant tolkning av materialet så resultatet medan 

kreativiteten delvis kan tolkas motsägelsefullt till självdisciplinen. En kreativ förmåga kan 

uppfattas att man som forskare måste se möjligheter och t.ex. prova olika angreppsvinklar för 

att lokalisera eventuella mönster i det insamlade materialet.  

Bland de olika huvudmetoder man lyfter fram för en kvalitativ analys kommer min studie 

framför allt att innebära en kategoriseringsanalys. Detta innebär att det insamlade materialet 

kommer att kodas i olika kategorier. Genom att analysera likheter och skillnader kan den stora 

textmassan reduceras till ett mer koncentrerat material vilket förväntas besvara studiens 

frågeställning.43  

Vid analysen bör man också överväga hur sin egen identitet som forskare kan ha påverkat 

både interaktionen i intervjun samt tolkningen av data.44  

 

4.4 Material och källor 
Denna studies material består som nämnts ovan av muntliga källor. De personer som väljs ut 

för att delta i intervjuerna kommer att vara primära källor vilka tillsammans med den litteratur 

som är relevant inom forskningsläget kommer ligga till grunden för det slutgiltiga resultatet. 

Informanterna för denna studie innebär två manliga lärare respektive två kvinnliga. Dessa 

kommer i studien att benämnas som lärare 1 & 2 samt lärarinna 1 & 2.  

                                                 
 
42 Fejes, Thornberg 2009, s 17ff. 
43 Fejes, Thornberg 2009, s 32f 
44 Denscombe 2009, s 270 
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Lärare 1 - Innebär en man på ca 60 år som undervisat sedan början på 1980-talet med 

erfarenheter från både Komvux, högstadie- och gymnasieskolan. Undervisar idag i ämnena 

historia och svenska på en gymnasieskola i en stad i Götaland.  

Lärare 2 – Innebär också en man på ca 60 år som undervisat sedan början på 1980-talet med 

erfarenheter från både Komvux, högstadie- och gymnasieskolan. Undervisar idag i ämnena 

matematik, fysik och kemi på en gymnasieskola i en stad i Götaland.   

Lärarinna 1 - Innebär en kvinna på ca 65 år som undervisat sedan 1975 med erfarenheter från 

både Komvux, högstadie- och gymnasieskolan. Undervisar idag i ämnena svenska, religion 

och geografi på en högstadieskola i ett mindre samhälle i Götaland.  

Lärarinna 2 – Innebär en kvinna på ca 65 år som undervisat sedan 1972 med erfarenheter från 

både högstadie- och gymnasieskolan. Undervisar idag i ämnena engelska, tyska och franska. 

Även om studien kommer att utgå från de intervjuade lärarnas egna erfarenheter så bör man 

vara medveten om att människans långtidsminne har en förmåga att förvränga information. 

Detta innebär att man kanske inte kan garantera samma pålitlighet som skriftlig 

dokumentation., men samtidigt så har läraryrket varit objektens primära sysselsättning vilket 

talar för en relativt hög pålitlighet även om vissa minnen kan vara begränsade.  

 

4.5 Avgränsningar/urval 
Eftersom undersökningen kommer att fokusera på ett förändringsperspektiv d.v.s. hur lärare i 

dagens skola har uppfattat pojkar respektive flickors beteende, resultat och deltagande i 

skolan från då till nu kräver detta att de utvalda lärarna har en längre erfarenhet inom yrket. 

Eftersom ”pojkrisen” beskrivs som ett relativt nytt fenomen som blivit mer påtagligt under 

senare år så är det lämpligt att de lärare som väljs ut även har god erfarenhet från dagens skola 

vilket medfört ett val av lärare som fortfarande är verksamma inom läraryrket.  

Enligt skolans offentliga utredningar har resultatklyftan varit relativt konstant enda sedan 

1988 därför ligger fokus på att få tag i lärare med erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 80-

talet.45  

Tanken är att få med både manliga och kvinnliga lärare i undersökningen för att även kunna 

se eventuella skillnader beroende på genus. Eftersom studien fokuserar på det faktum att 

pojkar halkat efter i skolan kommer jag att fokusera urvalet av lärare inom de ämnen där 

skillnaderna mellan pojkar och flickor varit mest påtagliga. Därför kommer målet vara att få 

                                                 
 
45 SOU, 2009;64 s 117. 
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lärare inom de samhällsvetenskapliga ämnena samt inom språk och humaniora att medverka i 

intervjuerna. Studien har inneburit fyra olika intervjuer jämnt fördelade mellan män och 

kvinnor inom ovan nämnda ämnesinriktningar. Studien kommer fokusera på lärare aktiva 

inom högstadiet och gymnasieskolan då resultat och omdömen används i större utsträckning.  

 

5. Resultat 
Detta kapitel kommer att disponeras med en kort introduktion av studiens förutsättningar och 

hur den genomförts. Resultatet presenteras sedan i tre olika delar; Beteende, deltagande och 

resultat i skolan. Resultatet kommer innebära en redogörelse av vad som sagts under 

intervjuerna samt reflektioner kring detta. Vidare diskuteras resultatet ytterligare i 

analyskapitlet som följer.  

 

5.1 Förutsättningar 
I denna studie har jag intervjuat 4 lärare varav 2 män respektive 2 kvinnor. De två männen 

undervisar nu på en gymnasieskola i Götaland, vilken traditionellt sett varit mer attraktiv för 

studiemotiverade elever och framför allt flickor. Skolan erbjuder framför allt mer 

högskoleförberedande program, exempelvis med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig 

inriktning. De två intervjuade männen undervisar nu i matematik, fysik och kemi respektive 

svenska och historia på gymnasieskolans olika program men har tidigare erfarenheter från 

Komvux och högstadium. 

De intervjuade kvinnorna undervisar idag i ett mindre samhälle i Götaland på högstadienivå 

men har båda tidigare erfarenheter från undervisning på gymnasienivå. Samhället kan 

beskrivas som ett mindre brukssamhälle vilket innebär en annorlunda tradition jämfört med 

den gymnasieskola som de övriga informanterna är verksamma vid. Enligt de lärare som 

intervjuats är orten ett samhälle där det traditionellt sett varit vanligt för ungdomar att kliva ut 

i yrkeslivet i tidig ålder istället för att fullfölja sina studier. En del elever hoppar av redan 

under högstadiet medan andra väljer arbetet istället för att påbörja gymnasiestudier. Självklart 

ser situationen idag annorlunda ut då arbetsmarknaden radikalt förändrats och arbetstillfällena 

inte längre finns i samma utsträckning. De två kvinnorna undervisar idag i 

svenska/religion/geografi respektive engelska/franska/tyska vilket de gjort sedan de började 

arbeta som lärare.  

De utvalda lärarnas bakgrund och inriktningar får anses ge goda förutsättningar för ett 

intressant resultat då Kimmel hänvisar i sitt bakgrundsdokument till pojkkrisen att det är 
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framför allt inom humaniora, språk och de samhällsvetenskapliga ämnena som skillnaderna 

mellan pojkar och flickor är som mest påtagliga.  

Resultatet av intervjuerna kommer att analyseras för att sedan sammanfattas och diskuteras i 

tre separata delar, Beteende, deltagande och resultat. Analysen kommer att fokusera på hur de 

intervjuade har uppfattat pojkar respektive flickors beteende, deltagande och resultat i dagens 

skola jämfört med hur det såg ut under åren de började undervisa. Genom att se på de olika 

delarna ur ett historiskt perspektiv kan eventuella skillnader problematiseras utifrån hur skola 

och samhälle såg ut i dess samtid. Pojkkrisen beskrivs enligt Kimmel som ett modernt 

fenomen men frågan är om detta är något som dagens lärare i så fall håller med om och i så 

fall vad eventuella skillnader mellan pojkar och flickor skulle bero på. Hur lärarna i sin tur 

vill förklara olikheter beroende på kön kan i sin tur användas i diskussionen kring eventuella 

lösningar till pojkkrisen.  

 

5.2 Beteende i skolan  
I frågan angående pojkar respektive flickors beteende i skolan var svaren något begränsade 

när det kom till de åren lärarna började undervisa. Resultatet visar ändå en genomgående 

medvetenhet hos lärarna kring att pojkar och flickor beter sig olika. En av de intervjuade 

männen kunde inte minnas några direkta skillnader i beteende från sina tidigare år då han 

tjänstgjorde på Komvux. De övriga tre kom däremot med intressanta exempel på olikheter i 

beteende beroende på kön, även om samtliga poängterade att deras uppfattning var en 

generalisering och att det alltid varierat från grupp till grupp. Det som var mer genomgående 

var ändå att pojkar både förr och även i dagens skola tar för sig mer och tar sig större friheter 

medan flickor uppfattas som lite mer som blyga och försiktiga. Pojkarna beskrivs som mer 

utåtagerande och spontana men även med ett större behov att hävda sig och utmana lärare och 

andra elever. Självklart kunde även flickor vara utmanande och vilja vara ”drottning i 

klassen”, och hävda sig precis som pojkarna men kanske inte i samma utsträckning och att de 

gör det på olika sätt. Att pojkarna skulle vara mer våldsamma än flickorna vilket är en av de 

förklaringar till pojkkrisen som tas upp i Kimmels rapport verkar inte vara något lärarna lagt 

märke till. Ett våldsamt beteende har kanske ingen given definition, att vara högljudda och att 

ha svårigheter att koncentrera sig kan kanske uppfattas som ett våldsamt beteende även om 

det inte sker i fysisk form. Materialet visar tydligt att samtliga lärare verkar relativt överens 

om det typiska beteendet för pojkar respektive flickor även om det självklart varierar mellan 

olika klasser och grupper.  



 28 

De intervjuade verkar också vara överens om att det skett en förändring i skolan sett till 

elevers beteende. Idag anses elever att vara större individualister och ta sig större friheter med 

mindre respekt för omgivningen. Den respekt man som lärare förr kunde ta för givet är något 

man i dagens skola får anstränga sig för. Samtidigt som dagens elever trots allt kan uppfattas 

som trevligare och charmiga så har de även det svårare för att foga sig för regler i sociala 

umgängen. Det finns däremot delade meningar kring vilken effekt det förändrade beteendet 

har fått på undervisning och klassrumsklimat. På högstadiet anses det trots en bekräftad 

minskad respekt vara lugnare i klassrummen. Även om elevers beteende förändrats så anser 

de intervjuade högstadielärarna att pojkar och flickors beteende förhåller sig relativt lika till 

varandra i dagens skola gentemot hur det såg ut förr. Inte heller på gymnasiet verkar lärarna 

ha direkt lagt märke till någon större skillnad i klassrumsklimatet och hur elevernas beteende 

påverkar undervisningen. Det som beskrivs som en klar förändring är den tid och energi man 

får lägga på att starta upp lektioner och få struktur i klassrummet. Detta uppfattas som ett 

beteende som blivit typiskt under de senaste 15 åren och kan uppfattas som ett stadie som 

elever nu mer måste passera. Eleverna ägnar sig istället åt mobiltelefoner, laptops och 

varandra och anser sig själva ha viktigare saker för sig än att lyssna på läraren. Detta får ändå 

anses vara en del av klassrumsklimatet vilket tydligt visar på en minskad respekt för 

lärarrollen då lärarna upplever att de nonchaleras. Man upplever som lärare idag en helt annan 

konkurrens om uppmärksamheten i form av mobiltelefonin och även de nya läromedlen. Det 

är svårt att kontrollera att användandet missbrukas samtidigt som man själv förväntas stå och 

säg sitt och försöka vinna elevernas uppmärksamhet. Även om telefoner och laptops kan ha 

en positiv funktion vid informationssökande anser en av högstadielärarna att det bör vara mer 

begränsat på en grundskolenivå. 

En av lärarna menade att beteendet möjligtvis kan förklaras med att man som elev är 

medveten kund och menar att kunden alltid har rätt och istället för att ta sitt eget ansvar 

överlåter man detta på läraren som förväntas hålla allt i ordning. En av högstadielärarna ville 

förklara den minskade respekten med att elever idag är mer skoltrötta. Barn utsätts idag för en 

skolsituation alldeles för tidigt och med gymnasieskola inräknat handlar det om 12 år i skolan. 

Barn får på så vis inte vara barn och blir där med skoltrötta. Det beskrivs som beklagligt att 

man inte kan ha mer praktisk undervisningen i skolan för att bättre tillfredsställa barnen och 

ungdomars behov. Den intervjuade fick då följdfrågan om man kunde uppfatta några 

skillnader hur väl pojkar respektive flickor lyckas anpassa sig till den så dominerande 
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teoretiska undervisningen. “Om jag måste svara på något sätt så är det kanske så att killar 

kanske har ett större rörelsebehov eller svårare att underkasta sig, spring i benen”.46 

Lärarinnan beskriver beteendet som något biologiskt och inget pojkar kan hjälpa. Utlåtandet 

ligger väl i linje med de teorier som menar att skolan är mer anpassad för ett kvinnligt 

beteende. 

Något annat som tas upp är att kvinnorollen eller flickrollen har förändrats. Flickor idag är 

inte längre tysta och undergivna utan vågar ta plats. En av lärarna tar upp ett exempel där 

kvinnliga elever kunde sitta och rätta till brösten i behån helt ogenerat under lektionstid och 

skämta om det, vilket är ett beteende som inte upplevts tidigare. Det fanns även uppfattningar 

att flickor idag är mer måna om att skydda sin integritet då man inte är sen att använda 

sexuella begrepp vid otillbörliga närmande.  

Det som fanns att säga angående elevernas beteende gentemot varandra var inte mycket. 

Flickor uppfattades att vara mer benägna att ogilla varandra och visa detta genom psykisk 

mobbing exempelvis utfrysningar och ryktesspridning medan pojkar istället tar till fysiska 

metoder för att visa sitt ogillande.  

 

5.3 Deltagande i undervisning och skola 
Lärarnas uppfattningar kring pojkar respektive flickors deltagande i undervisningen verkade 

förhålla sig väldigt lika i dagens skola gentemot hur det såg ut när de intervjuade började 

arbeta som lärare under 70- 80-talet. Flickor verkar än om marginellt visa upp ett större 

intresse och en bättre attityd till sina studier medan pojkar i större utsträckning ”tar det med 

en klackspark”. Elevernas deltagande i undervisningen verkar i sin tur ligga i linje med det 

typiska beteendet att pojkar gärna tar plats och gör sig hörda. Flickorna är istället mer 

försiktiga och beskrivs som mer bokligt intresserade och noggranna och tar sig an de 

tilldelade uppgifterna på ett mer ambitiöst sätt än pojkarna. Lärarna verkar däremot inte se 

någon större skillnad på elevers attityd till sina studier beroende på kön. En av de kvinnliga 

lärarna menar på att de flesta vill göra så gott de kan och idag är elever så pass medvetna om 

vilka program man vill in på och vad som krävs för detta. Förr kunde studiemotivationen 

uppfattas som mer automatisk medan studier idag har fått ett mycket större fokus i samhälle 

och media. Om elever idag anses vara mer medvetna om vad som krävs av dem kan man 

tycka att resultaten borde vara avsevärt bättre. Förr såg arbetsmöjligheterna helt annorlunda ut 

                                                 
 
46 Lärarinna 2, 2014. 
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för ungdomar och man kunde som 16- 17-åring utan problem få ett jobb vilket idag får anses 

som mycket svårt. Detta kan förklara en lägre studiemotivation för ungdomar förr men en av 

de intervjuade lärarna lyfter fram en annan förklaring till dagens problem. Hon anser att det 

idag istället finns många gymnasieprogram där det inte krävs så höga betyg för att komma in 

vilket kan förklara varför elever på högstadiet tar sina studier med en klackspark även idag.  

När det kommer till närvaro och frånvaro verkar de intervjuade lärarna vara relativt överens 

om att de inte upplever någon större skillnad i frånvaro beroende på kön. En av lärarna 

menade på att nästan bakom varje frånvarotillfälle finns ofta ett olyckligt personligt öde och 

har ingenting med genus att göra. Samtliga upplever att de har en låg frånvaro på deras 

nuvarande arbetsplats, även om det påpekades att dagens elever tar sig större friheter att inte 

närvara vid lektionstillfällen. Elever tar sig till olika anledningar att inte dyka upp och visar 

heller inget större behov att höra av sig angående frånvaron vilket kan meddelas vid senare 

tillfälle eller inte alls. Elever verkar inte bryr sig inte på samma vis och gör lite som de själv 

känner för, dock beskrivs inga skillnader beroende på kön utan det verkar vara ett allmänt 

vanligare förhållningssätt.  

De intervjuade fick även frågan varför de tror att flickor i större utsträckning söker sig till 

eftergymnasial utbildning i form av högskola och universitet. Vad detta skulle bero var inget 

någon av lärarna reflekterat över. Den statistik som presenteras i Kimmels bakgrundsrapport 

och i SOU:s utredningar visar fördelningen mellan pojkar och flickor bland de som faktiskt 

studerar vid universitet och högskolor. Om antalet sökande förhåller sig på samma sätt är för 

min del ovisst men annars skulle den ojämna fördelningen kunna förklaras genom 

resultatskillnader vilka blir avgörande vid antagning.  

Om denna fördelning har att göra med pojkars inställning eller svårigheter att anpassa sig till 

skolan ställer jag mig fortsatt skeptisk till då dessa förhållanden kanske är en långsiktigt 

oundviklig konsekvens av kvinnornas intåg på arbetsmarknaden. Den ojämna fördelningen 

kanske istället förklaras av män och kvinnors mentala och fysiska olikheter. De yrken som 

kräver eftergymnasiala studier kanske attraherar kvinnor i större utsträckning medan män 

finner andra yrkesalternativ och försörjningsmöjligheter. 

 

5.4 Resultat i skolan  
När det kommer till frågan om resultat och betyg för pojkar respektive flickor verkar inte 

lärarna minnas några större skillnader. Däremot verkar de två lärarna från gymnasieskolan 

vara överens om att flickor idag presterar något bättre och i större utsträckning når de högsta 
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betygen. Lärarna på högstadieskolan kunde dock uppleva att det nog alltid varit så att 

flickorna presterat marginellt bättre resultat. En av lärarna tar upp att betygsystemet förr var 

annorlunda jämfört med det vi har idag vilket problematiserar en jämförelse. Då var det ett 

sifferbetyg vilket inte var ett mått på kunskap som vi har idag med konkreta mål i 

ämnesplanerna utan handlade snarare om hur elever låg till i förhållande till varandra.  

Att pojkar och flickor presterade bättre på olika examinationsformer eller skulle föredra olika 

arbetssätt verkar dock inte vara något man reflekterat över. En av de intervjuade har upplevt 

att pojkar föredragit grupparbeten medan flickor istället föredrar individuella uppgifter där 

man får möjlighet att personligen visa sina kunskaper och färdigheter. En av de intervjuade 

upplevde också att flickor alltid haft lättare för att uttrycka sig skriftligt och ger generellt mer 

detaljerade svar, exempelvis examinationer i essäform eller liknande. Denne fick då 

följdfrågan om det finns någon motsvarighet för pojkar d.v.s. examinationsform som passar 

pojkar bättre. Svaret blev efter en stunds fundering att pojkar föredrar mer ”fyrkantiga enkla 

prov med tydligt avgränsade svar”. Dock inte sagt att pojkarna presterade bättre än flickorna 

på dessa examinationsformer men att det inte fanns några påtagliga resultatskillnader. En 

annan skiljaktighet som togs upp var att flickor skulle vara mer ambitiösa med sin läxläsning 

vilket får anses vara en följd av det allmänt uppfattade beteendet. Läraren menade sig tillhöra 

dem som anser att flickor och pojkar är biologiskt olika och att flickor har ett större behov att 

vara ordentliga och vara andra till lags medan pojkar har lättare att vara uppriktiga med saker 

de finner ointressant och struntar i. Eftersom samtliga lärare ansåg att de inte direkt kunde 

uppfatta några specifika arbetsmetoder eller examinationsformer som skulle vara bättre 

lämpade för något av könen var detta heller inget de tog hänsyn till i undervisningen. Istället 

handlar det om att försöka driva en varierad undervisning samtidigt som man självklart får 

anpassa den till individer som upplever olika svårigheter, men inget som skulle vara beroende 

av kön.  

När det kommer till hur resultaten istället ser ut i dagens skola hade samtliga lite mer att säga. 

Förhållandena mellan pojkar och flickor rent resultatmässigt verkar uppfattas att förhålla sig 

desamma då flickor fortfarande anses prestera något bättre än pojkar både på högstadiet och i 

gymnasieskolan. De två kvinnorna som idag arbetar på högstadienivå tycker sig uppfatta att 

elever idag presterar bättre än förr. Detta förklaras med just den förändrade arbetssituationen i 

dagens samhälle vilken medfört en helt annan medvetenhet hos dagens elever. Eleverna är nu 

mer medvetna om vad man vill studera vidare till och vad som krävs för att bli antagen på de 

skolor man har som målsättning att komma in på. En av lärarna tycker även sig uppfatta att 

det är framför allt pojkar som faktiskt blivit bättre på att ta skolan på lite större allvar idag 
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jämfört med förr. Man lyfte även fram de nya ämnesplanerna som en förklaring till bättre 

resultat då tydligare och mer konkreta mål underlättar för eleverna då de är mer medvetna om 

vad som förväntas av dem. 

På gymnasieskolan fanns istället en motsatt uppfattning hos en av de intervjuade som menade 

att resultateten istället blivit sämre både sett till pojkar och flickor, eventuellt att detta skulle 

vara lite tydligare bland pojkar. Just vad detta skulle bero på ansågs vara svårt att sätta fingret 

på men det togs upp att det eventuellt kunde vara en följd av kommunaliseringen under 90-

talet. Däremot beror det kanske mer på att skolan idag har mer att konkurrera med, samtidigt 

som de allt fler friskolorna under senare år lockar till sig fler elever från de kommunala. 

Friskolorna kan uppfattas att i större utsträckning attrahera de mer begåvade eleverna vilket 

skulle kunna förklara ett sämre resultat på de kommunala skolorna. Det poängteras även att 

man hört att skolorna minskat antalet timmar i halvklass på lågstadiet vilket eventuellt 

medfört att elever missat en del av de grunder i exempelvis matte och svenska som krävs för 

att senare kunna prestera väl i dessa ämnen på gymnasienivå. Samma lärare menar också att 

även om arbetsmarknaden nu anses vara mer begränsad så anses andra saker istället 

konkurrera med skolan om ungdomars intressen. Ungdomar idag uppfattas våga drömma på 

ett annat sätt och man har idoler och förebilder inom idrott och media som lyckats trots 

motgångar i skolan vilket visar på andra möjligheter. Så de försämrade resultaten i skolan 

skulle kunna förklaras genom ett större utbud av alternativa karriärmöjligheter.  

 

 

5.5 Historiemedvetande i relation till pojkkrisen 
Denna studie tyder på att den så kallade pojkkrisen inte är något som dagens lärare uppfattar 

som ett större problem i skolan. Samtliga intervjuade medgav att pojkar och flickors olikheter 

i beteende, resultat och deltagande var högst marginellt och därför inget de direkt reflekterat 

över. För att besvara frågor som hur man kan förklara olika förhållanden i skolan utifrån ett 

genusperspektiv och vad eventuella förändringar beror på måste lärarna se tillbaka och 

försöka tolka sitt förflutna för finna förståelse det som sker idag. De erfarenheter man har med 

sig ligger till grund för hur man faktiskt uppfattar situationen i dagens skola. Genom att se 

tillbaka på kontinuiteter och förändringar kring pojkar respektive flickors situation i skolan 

utvecklar var och en unik uppfattning utifrån sina egna erfarenheter. Då min studie tyder på 

att lärarna faktiskt uppfattar fler kontinuiteter än förändringar talar detta för att den så kallade 

pojkkrisen i så fall har sina rötter längre tillbaka än vi kanske tror. Den enda konkreta 
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förändring som uppmärksammats i studien är den minskade respekten för lärarkåren och den 

allt mer medvetna och med individualistiska ungdomen. Detta är dock en förändring som inte 

skolan ensam kan ta ansvar för utan är snarare ett samhällsproblem där man eventuellt kan 

ifrågasätta dagens uppfostran. Vårt moderna samhälle har under de senaste årtiondena gjort 

stora tekniska framsteg som helt förändrat barn och ungdomars vardag. Tillgången till internet 

har gjort information allt mer lättillgänglig och medfört att dagens ungdomar är mycket mer 

medvetna om både sina egna och lärarnas rättigheter. Även media och sociala medier har stor 

påverkan på ungdomars beteende vilka också får ta ansvar för hur ideal i vårt samhälle 

förändras. Dessa förklaringar till en minskad respekt inom skolan är inget man plockar ur 

tomma luften utan visar på hur vi genom våra erfarenheter tolkar förändringars påverkan på 

vårt samhälle. Det får dock inte glömmas att varje individs erfarenheter är unika vilket också 

innebär att vi tolkar vår samtid olika. Därför kan denna studie endast visa ett perspektiv på 

pojkkrisen utifrån de intervjuades historiemedvetande. Förhoppningsvis kan studien bidra till 

diskursen för att förklara pojkkrisen men även uppmärksamma historiemedvetandet som en 

del av varje individs identitet.  

 

6.0 Analys 
Resultatet för denna studie visar på många likheter med tidigare forskning kring hur olikheter 

mellan pojkar och flickor uppenbarar sig i skolan. Det stereotypa beteendet för respektive kön 

uppfattas olika vilket i sin tur sätter sin prägel på hur elever deltar i undervisning och 

klassrum. Enligt lärarna uppfattas däremot skillnaderna sett till resultat vara väldigt 

marginella till viss fördel för flickorna. Då studien grundar sig på fyra informanterna är 

materialet dessvärre inte tillräckligt för att ifrågasätta den statistik som pojkkrisen bygger på. 

De skolor där informanterna är och varit verksamma kan möjligtvis vara undantag där 

fenomenet inte är påtagligt. För vidare studier skulle man alternativt kunna lägga ett större 

fokus på urvalet av skolor. Kanske är pojkkrisens existens och frekvens även beroende på det 

omgivande samhällets förutsättningar. Är verkligen pojkkrisen ett genusproblem som bygger 

på olika biologiska behov och förutsättningar för pojkar respektive flickor?  

Kan det förlängda skollivet som uppmärksammas av en av informanterna, dvs. att elever idag 

är näst intill tvungna till gymnasiestudier vilket tillsammans med grund skolan innebär 12 års 

skolgång, vara en förklaring till försämrade resultat och en ökad könsklyfta i skolan. Om 

pojkkrisen inte handlar om genus och pojkar respektive flickors olika förutsättningar att 

anpassa sig i skolan så kanske problemet istället ligger i det omgivande samhället och de 
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normer, värden och förväntningar som finns på respektive kön. Flera forskare betonar 

ifrågasättandet av den manliga stereotypa könsrollen som en nödvändighet för att lösa 

problemet. Utifrån detta perspektiv skulle det vara intressant att undersöka hur pojkar 

respektive flickor uppfattar sin situation i skolan och om de verkligen är medvetna om 

könsklyftan. I en omfattande studie av elevers egna uppfattningar tror jag det finns goda 

möjligheter att identifiera en förklaring till pojkkrisen.  

En av informanterna betonar också problematiken med att jämföra resultat i den svenska 

skolan då betygsystemet har förändrats. Detta är bara en av många förändringar som skett i 

den svenska skolan under de senaste trettio åren vilka och sätter sin prägel på resultaten. 

Eventuella resultatskillnader mellan pojkar och flickor kanske blir mer påtagliga med ett visst 

betygsystem då bedömningskriterierna ser annorlunda ut. Bara för tre år sedan infördes det 

senaste betygsystemet inom svensk skola vilket än så länge får anses för färskt för att 

utvärderas. Det skall däremot bli intressant att se vilken effekt detta får i framtiden på resultat 

i den svenska skolan.  

Informanterna uppmärksammade även de allt fler friskolornas konkurrenskraft i att attrahera 

studiemotiverade elever vilket skulle kunna förklara lägre resultat i just de kommunala 

skolorna. Utan statistik på hur fördelningen ser ut mellan pojkar och flickor på svenska 

friskolor så är det svårt att säg om dessa skulle ha någon påverkan på en växande könsklyfta.  

Om den så kallade pojkkrisen beror på förändringar i det svenska utbildningsväsendet eller 

pojkars svårigheter att anpassa sig i den svenska skolans undervisningsklimat eller en 

genusfråga om mentalitet och attityd eller möjligtvis ett arbetsmarknadsrelaterat fenomen 

låter jag vara osagt. Men onekligen är pojkkrisen ett fascinerande fenomen i svensk skola 

vilket borde uppmärksammas för fler studier.  

 

 

7.0 Sammanfattning 
Lärare i dagens skola verkar vara överens om att pojkar och flickor beter sig olika och en av 

de intervjuade påpekar även att vi även behandlar dem olika. Pojkar beskrivs generaliserat 

som mer livliga och utåtagerande med större behov att hävda sig medan flickor uppfattas som 

tysta, försiktiga och mer skötsamma. Lärarna var även överens om att det skett en förändring i 

elevers beteende i skolan. Den respekt som man tidigare kunde ta för givet får man i dagens 

skola kämpa för. Elever beskrivs som större individualister vilka tar sig större friheter och 

med en minskad respekt för omgivningen. Denna förändring uppfattas dock vara oberoende 
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av genus då både pojkar och flickors beteende anses ha förändrats i ett oförändrat förhållande 

till varandra.  

Även elevernas attityd till sina studier uppfattas vara oförändrad från de att lärarna började 

undervisa fram tills dagens skola. Den fanns en genomgående uppfattning än om marginell att 

flickorna ansågs vara lite mer ambitiösa och visa ett större intresse för sina studier och pojkar 

i större utsträckning visade en mer avslappnad inställning till sina studier. Dagens elever kan 

dock uppfattas som mer medvetna om vad som krävs av dem för att ta sig in på de 

gymnasieprogram de siktat in sig på. Man kan tycka att en större medvetenhet hos dagens 

elever borde medföra bättre resultat. Förr fanns i större utsträckning arbete som ett alternativ 

istället för gymnasiestudier vilket kunde förklara omotiverade elever. I dagens skola kan den 

låga studiemotivationen förklaras genom de låga intagningskraven vi finner på många av 

dagens gymnasieprogram.  

Frånvaron i skolan uppfattas vara relativt oförändrad enligt lärarna då samtliga påpekar att de 

har en låg frånvaro på nuvarande arbetsplats. Däremot påpekas av en av de intervjuade att 

elever idag sig större friheter att inte närvara på lektionstillfällen. Elever verkar heller inte 

uppleva obligation att meddela denna frånvaro utan det kan i värsta fall uteblivas alternativ 

kan det meddelas i efterhand.  

Hur pojkar och flickors resultat i skolan har förändrats under de senaste årtiondena verkar var 

beroende på arbetsplats. På gymnasieskolan tycker man sig idag uppfatta att flickor presterar 

generellt lite bättre än pojkar och når i större utsträckning de högsta betygen. Även om man i 

viss mån kunde uppfatta resultat skillnader beroende på kön till flickornas fördel även under 

80-talet så är detta något man upplever som mer påtagligt i dagens skola. Högstadielärarna 

verkade också överens med att flickor idag presterar bättre än pojkar men dessa förhållanden 

är något som funnits med sen de började undervisa. Om förhållandet mellan pojkar och 

flickor skulle förändrats på senare år skulle det snarare vara pojkarna som blivit mer 

medvetna om vad som krävs och börjat ta skolan på större allvar. 

När det kommer till att olika arbetsmetoder eller examinationsformer skulle vara mer lämpade 

för pojkar respektive flickor visade sig detta inte vara något lärarna reflekterat över. Om man 

skulle försöka se några mönster kunde man i så fall uppfatta att flickor har lättare för att 

uttrycka sig i text exempelvis skrivtester i essäform.   

Hur resultaten rent generellt har förändrats råder det skilda meningar kring. På 

högstadieskolan uppfattar man att både pojkar och flickor idag presterar bättre resultat än vad 

man gjorde under 70- och 80-talet. Detta förklarar man med att dagens elever uppfattas som 

mer studiemedvetna och de nya ämnesplanerna medfört tydligare mål så eleverna är medvetna 
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om vad som förväntas av dem. På gymnasieskolan fanns istället uppfattningar om att 

resultaten skulle gått i motsatt riktning. Teorier kring vad det i så fall skulle bero på var bland 

annat en annorlunda konkurrenssituation för dagens skola. Dels att ungdomar idag vågar 

drömma mer och erbjuds fler alternativa karriärmöjligheter, exempelvis inom idrott eller 

media. De allt fler friskolorna tas även upp som en orsak till eventuellt försämrade resultat på 

den kommunala gymnasieskolan då de uppfattas locka till sig framför allt mer 

studiemotiverade elever. 
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8.3 Intervjuer 
Lärare 1 – 2014-03-14 

Lärare 2 – 2014-03-14 

Lärarinna 1 – 2014-03-18 

Lärarinna 2 – 2014-03-18 

 

8.4 Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervju – Grovmanus 
 

1. När började du arbeta som lärare?  
Vilka ämnen är det du undervisar i? 
Undervisade du i samma ämnen då som du gör idag? 

2. Hur upplevde du pojkar respektive flickors beteende i skolan under dina första år som 
lärare? Fysisk och verbal aktivitet? Attityd till studier? Auktoritet?  exempel? 
Eventuella skillnader beroende på kön?  exempel? 

3. Hur upplevde du pojkar respektive flickors deltagande i undervisning under samma 
tid? Närvaro? Ansträngning? 

4. Hur såg resultaten ut för pojkar respektive flickor? Upplevde du några skillnader 
beroende på kön?  
Fanns det särskilda examinationsformer där resultaten varierade mer än andra? 

5. Hur upplever du pojkar respektive flickors beteende i dagens skola i förhållande till 
när du började arbeta som lärare? 

6. Hur upplever du pojkar respektive flickors deltagande i undervisningen i dagens skola 
i förhållande till när du började arbeta som lärare? 

7. Hur upplever du pojkar respektive flickors resultat i dagens skola i förhållande till när 
du började arbeta som lärare?                                                                   

8. Upplever du att de skett någon större förändring för respektive kön kring det vi tagit 
upp i tidigare frågor?  
I så fall vad tror du dessa förändringar kan bero på? Orsaker? Exempel? 

9. Tidigare forskning visar på en växande könsklyfta mellan pojkar och flickor både sett 
till resultat och antalet sökande till eftergymnasiala utbildningar  
Vad tror du detta kan bero på?  

10. Man lyfter även fram att flickor och pojkar är anpassade för olika inlärningsmetoder, 
är detta något du tar hänsyn till i undervisningen? 

11. En annan förklaring till krisen som tas upp är en minskad auktoritetstro från unga män 
i skolan. Hur ser du på din yrkesroll som lärare? Får man som lärare samma 
bekräftelse nu som då? Från elever, pojkar, flickor, föräldrar? 

12. Hur upplever du samhällets syn på läraryrket som profession, lärande och skolan då 
och nu? 
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