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Abstract  

Titel: “Pojkkrisen”- an essay about the “pojkkrisens” existent from the boys own experiences  

Language: Swedish  

Keywords: Genus, school, boys, attitude, manhood, “pojkkrisen”  

 

Based on 6 individual and one group interview, I’ve been studied the phenomenon 

“pojkkrisen” in the Swedish school. The boys are showing worse results than ever, and this is 

a trend that has been going on for about 30 years. The essay focuses on what the reasons for 

this might be. The study also touches the history subject to see what boys think about it and 

how it has been developed over the years.   

Whit my work I have found out that you cannot place all boys in one category. It has been 

revealed to me that boys want to have high grades and are not ashamed to say so. Looking 

back they wished for more male teachers during their earlier years in school. They also agree 

about that it’s the teacher’s knowledge that counts, not gender. When it comes to respect for 

the teacher they say that if the teachers treat them well then so will them treat their teachers 

well. Looking at the history subject the boys think it’s a great subject and prefer war and 

occurrences like that and wish to have more lessons about that. To be critical about sources 

and peruse them it not that appreciated.  
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1 Inledning  

Pojkkrisen - Pojkkrisen är ett begrepp som syftar på pojkars sjunkande resultat i skolan.  

I min studie studerar jag pojkkrisen i skolan och pojkars uppfattning om den. En tidigare 

studie av ”pojkkrisen” ligger till grund för min studie av den. Pojkar i skolan visar på allt mer 

sjuknade resultat medan flickorna springer ifrån dem. Så länge mätningar på kunskapsnivå har 

gjorts har pojkar presterat sämre än flickorna, trotts detta är det pojkarna som senare blir 

vinnarna på arbetsmarknaden. Grabbkulturen speglas inte av stilla sittande, handuppräckning 

eller läsning. Pojkar har spring i benen och kan inte som flickorna sitta still och lyssna under 

lektionerna. Att som pojke aktivt välja att plugga inför ett prov anses omanligt och är därför 

inget beteende som pojkarna i skolan vill bli förknippade med. Detta är ett växande problem i 

dagens skola och samhälle. Tittar vi dock tillbaka på historien så är skolan en miljö som 

enbart pojkarna haft tillgång till fram tills dessa att folkskolan grundades 1842 i Sverige. Efter 

det tog det även där efter flera år innan flickor fick samma tillgång till skolan som de har idag. 

Att sitta still, lyssna, läsa och lyda bör väl därför vara stämplat som ett manligt beteende inom 

skolans väggar? 

 I de mätningar som gjorts av elevers skolprestationer faller pojkar som grupp tydligt ut som 

lågpresterande i alla europeiska länder, detta är alltså inget ”lokalt problem”. De stora 

könsskillnaderna börjar alltmer problematiseras som en ”pojkkris” och en rad olika orsaker 

börjar komma fram i debatten till att pojkar är utbildningens ”förlorare”.
1
 Att flickorna är dem 

som visat på bäst resultat i skolan är inget nytt, detta är ett fenomen som länge förekommit i 

skolan. Det som överraskar är att tidigare har pojkarna varit bättre än flickorna i vissa ämnen, 

idrott och hälsa, matematik och teknik, detta är något som ändrats med tiden. Numera 

presterar pojkarna bäst enbart i idrott och hälsa. Då denna uppsats skrivs med en historisk 

bakgrund kommer jag även försöka få fram pojkars åsikter om historieämnet. Vad finner de 

intressant respektive ointressant med ämnet? Kursplanen för historia samt historiedidaktisk 

forskning kommer finns med för att förstärka den historiska infallsvinkeln.  

Ett sjunkande resultat är dock inte unikt för enbart pojkarna i skolan då även flickornas 

resultat har blivit sämre. Det är dock pojkarnas resultat som visat på avsevärda försämringar i 

                                                           
1
 http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-

i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning/ 31/1-14 

http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning/
http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning/
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jämförelse med flickornas. En ”antipluggkultur ” har vuxit fram hos killarna. Man måste dock 

komma ihåg att även flickor presterar dåligt i skolan. Man har då hävdat att man inte kan dra 

alla pojkar över en och samma kam då problemet enbart inte ligger på ett specifikt kön. I den 

här uppsatsen kommer jag dock enbart rikta in mig på pojkarna när jag genomför min studie. 

Att pojkar i skolan inte känner till begreppet pojkkrisen förutsätter jag då detta inte är ett 

begrepp som förekommer och används i vardagliga sammanhang, men är de medvetna om 

dess innebörd och går den att hitta i dagens skola i den utsträckning som det påstås?  

1.1 Syfte 

Pojkarna i skolan presterar allt sämre, detta problem har man gett benämningen pojkkrisen. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka pojkkrisens existens i gymnasieskolan, sker det 

en särbehandling mellan pojkar och flickor? Saknas det manliga förebilder i skolan? Kan man 

se ett attitydproblem hos eleverna? Syftet är att undersöka detta med hjälp av följande 

frågeställning. Jag utgår med undersökningar om pojkkrisen i ryggen, att manliga elever 

skapar en ”antipluggkultur” där auktoritetstro och studier förkastas av eleverna vilket leder till 

att de presterar sämre än flickor. Denna hypotes vill jag testa genom att intervjua 6 manliga 

elever för att se om de känner igen sig i denna bild och om så är fallet, om de genom sina svar 

kan ge en mer komplex beskrivning av fenomenet pojkkrisen än den teoretiska litteraturen ger 

vid handen. Med hjälp av kursplanen för historia samt ämnet centrala innehåll vill jag även se 

vad som är sagt att man som elev ska lära sig i sin historie undervisning. Med hjälp av 

kursplanen vill jag då även se om den faller informanterna i smaken på så sätt att den tar upp 

de informanterna önskar ska finnas med i historieundervisningen.  

1.2 Frågeställning: 

1: Grundar sig pojkkrisen i dagens gymnasieskolaskola i ett attitydproblem med brist på 

respekt för läraren?  

2: Kan man säga att pojkkrisen är ett problem grundat i kön och genus, en så kallad 

särbehandling mellan pojkar och flickor samt bristen på manliga förebilder i skolan och 

därmed en snedvriden bild av hur en man ska vara?  

3: Hur uppfattar pojkarna historieundervisningen, finns det saker som pojkarna uppfattar som 

bortglömda i undervisningen kontra saker som de inte uppskattar med ämnet?  
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2. Metod, material och teori 

2.1 Material och källdiskussion 

I den här uppsatsen använder jag mig av en kvalitativ forskningsmetod. Med hjälp av den 

kvalitativa metoden samt litteratur har jag genomfört min forskning. Litteraturen som använts 

bygger till stor del på tidigare forskning som gjorts på området. De litterära källorna är delvis 

SOU rapporter som finns att hämta som elektroniska källor på regeringen.se. Michael 

Kimmels rapport Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” och Christina 

Florins text Bitter rot eller ljuva frukter är två av de texter som jag har använt  mig av i min 

bakgrund tillsammans med Larsson och Westbergs Utbildningshistoria och flickor och pojkar 

i samma skola av Anna Steenberg.  

Med hjälp av en kvalitativ metod har jag skapa mitt eget källmaterial med hjälp av intervjuer. 

Intervjun har gjorts med 6 informanter (pojkar). Innan jag började ställa mina frågor berättade 

jag kortfattat för pojkarna vad intervjun handlade om och därmed ger de en kort 

sammanfattning om vad ”pojkkrisen” innebär. I arbetet används öppna frågor vilket då leder 

till en blandning av typen intervjufrågor. Mina frågor kan då under intervjuns gång vara:  

 

Inledande - denna typ av fråga kan ge spontana och rika beskrivningar, exempel på en 

inledande fråga kan vara ”Kan du berätta för mig om?” 

Direkta – dessa frågor bör användas i slutet av intervjun, exempel på direkta frågor är ”Har 

du någon gång fått pengar som belöning för ett bra betyg?” 

Sonderande – med sonderande frågor söker författaren svaret, exempel på en sonderande 

fråga är ”Kan du säga något mer om det?”. 

Tolkande – med tolkande frågor kan intervjuaren formulera om ett svar, exempel på en 

tolkande fråga är ”Du menar alltså att”.
2
 

 

Varför jag valt att använda mig av öppna frågor beror på att jag ville gradera mig. Jag var 

medveten om att killar i gymnasiet kanske inte kände en super stor inspiration/motivation att 

svara på mina frågor. För att undvika svar som ja, nej, vet inte eller alltför korta och 

otillräckliga svar ville jag därför kunna ställa följdfrågor. Jag kunde då be pojkarna utveckla 

sig, vara mer tydliga och ge exempel på vad de menar. Jag ansåg att det skulle bli ett större 

                                                           
2
 Kvale och Brinkman s151-152 

http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/149157
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djup i intervjun om jag fick möjlighet att ställa fler frågor än mina först planerade. Hade jag 

valt att använda mig av stängda frågor kunde jag istället valt en enkätform på min 

undersökning, jag hade då dock fått nöja mig med de svar jag fått och de svar jag undrat över 

hade jag inte kunnat skaffa mig en djupare förståelse för. Därför valde jag att göra intervjuer 

med samtal och inte dela ut enkäter. Varför jag valde att göra intervjuer(kvalitativ metod) 

grundas i att jag ville ha möjligheten att ställa följd frågor till mina informanter och därmed få 

mer utförliga svar. Men en kvantitativ metod hade jag inte kunnat ställa lika utförliga frågor. 

Jag hade heller inte haft möjlighet till följd fråga samt att de frågor jag hade ställt hade behövt 

vara raka och enkla för informanterna att förstå. Tiden för intervjuerna var inte så lång som 

den hade behövt vara. Detta drabbar därmed resultatet. Möjligheten att utveckla varje fråga 

samt att ställa fler följdfrågor fanns det inte tid till. En längre intervjutid med informanterna 

hade gett mig mer ingående svar.  

2.1.2 Urval  

Intervjuerna skedde först enskilt med pojkarna och sedan ställde jag samma frågor igen till 

pojkarna när de satt samlade i en grupp. Jag var noga med att poängtera för pojkarna under 

den enskilda intervjun att de som sägs i rummet stannar mellan oss. Jag skulle alltså inte 

kommentera om de vid gruppintervjun svarade annorlunda. Detta gjorde jag för att se om 

deras svar ändrades när de alla var samlade och ett undertryckt grupptryck kunde finnas. Då 

pojkkrisen till viss del bygger på att pojkar inte vågar vara duktigt i skolan på grund av 

grupptrycket kan det då bli intressant och se ifall pojkarna som jag har valt ut visar på samma 

mönster. Pojkarna går i samma klass. De går första året på samhällsprogrammet vid en 

gymnasieskola i Älmhult. Varför jag valt pojkar från samma klass beror enbart på tidsbrist. 

Det hade varit betydligt mer tidskrävande att samla ihop pojkar från olika klasser/program för 

att sedan samla dessa i en gemensam intervju på slutet. Valet av skola samt klass är därmed 

ett bekvämlighetsval. Jag fick tilldelat mig 6 pojkar i 16-årsåldern från samhällsprogrammet. 

Jag fick låna eleverna under lektions tid, då inga elever var villiga att ställa upp på sin fritid, 

tiden jag fick till mina intervjuer blev därmed liten eftersom läraren till eleverna inte hade 

möjlighet att låna ut dem någon längre tid. Då tiden för utförandet av intervjuerna var knapp 

fanns det ingen direkt tid för några utsvävningar av frågor eller svar. För att få något material 

att ”jobba med” behövde jag ställe vissa frågor rakt på sak. Möjligheten att ”gå runt” varje 

fråga för att undvika ledande frågor blev därmed begränsad, vilket möjligen kan speglas i mitt 
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resultat. Då inga elever var villiga att ställa upp på sin fritid samt att tiden för utförandet av 

själva uppsatsen för kort fanns det heller ingen möjlighet att blanda elever från olika klasser, 

vilket i sin tur möjligen hade gett mig mer varierande svar. Risken med att intervjua pojkar 

från samma klass blir att deras bild av skolan och miljö är den samma, resultatet hade kanske 

blivit annorlunda om jag gjort som en av mina informanter sa till mig, om jag hade frågat i till 

exempel barn- och fritid hade de kanske haft en annan uppfattning. När jag sedan samlade 

mina informanter för en gemensam intervju sa jag till dem att de inte behövde svara samma 

som tidigare om de inte kände sig bekväma med detta. Informanterna jag intervjuat var en 

samman svetsad grupp som stod varandra hyffsat nära och vågade därmed stå upp för sig. 

Hade man blandat pojkar från olika klasser och program hade man inte haft sin ”bästa 

kompis” att luta sig mot och kanske heller inte vågat stå upp för sitt tidigare svar och därmed 

ändrat sitt svar för att ”passa in”. Detta är enbart en hypotes jag har men en fullt möjlig sådan.  

2.1.3 Diskussion av källmaterial 

Att själv plocka fram delar av mitt källmaterial med hjälp av intervjuer har både för- och 

nackdelar. Genom att själv skapa mitt källmaterial kan jag själv formulera fram frågor och på 

så sätt få svar på exakt de jag vill ha svar på, även om svaren kanske inte blir som jag själv 

vill/tror. Att skapa sitt eget källmaterial är dock mycket tidskrävande samt att det krävs att jag 

formulerat mina frågor på ett sätt som gör att jag får tillräckligt med material att använda mig 

av. Det gäller även att i formuleringen av mina frågor inte vara för direkt på i mina frågor. Det 

finns då risk att jag tvingar fram de svar som jag vill ha utan att det är de svar som pojkarna 

menat. För att få fram de svar jag vill ha, utan att vägleda pojkarna dit, måste jag ställa frågor 

runt den tänkta frågan för att sedan själv analysera fram ett resultat.  

Till en början var tanken att intervjua pojkar på gymnasiet och sedan ställa samma frågor till 

män i övre medelåldern och be dem blicka tillbaka på sin skolgång. Tanken var att sedan 

jämföra dessa målgrupper med varandra, dels för att få en historisk infallsvinkel och dels för 

ett bredare och större material. Jag valde dock att tänka om då det fanns risk att männen i övre 

medelåldern hade glömt bort hur deras skolgång verkligen såg ut och då hade gett mig ett 

förskönat svar vilket i slutända skulle lett till ett felaktigt resultat. Därför valde jag att enbart 

fokusera på pojkar i gymnasiet idag. Den historiska infallsvinkeln kommer då nu istället att 

ligga i bakgrundsdelen samt i den tidigare forskningen. Intervjuerna som jag genomfört spelas 

in, då detta gör att inga delar av intervjun försvinner. Om jag hade valt att skriva ner 
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intervjuerna hade det blivit svårt att hinna med att skriva ner allt som sägs. En negativ effekt 

av att spela in intervjuerna kan dock vara att informanterna känt sig obekväma i situationen, 

detta trotts att de gått med på att intervjun spelas in.  

2.2 Teori 

I uppsatsen anläggs ett genusperspektiv. Robert Stoller utvecklade en distinktion mellan kön 

(sex) och genus (gender), detta för att skilja mellan en persons biologiska kön, kvinna/man, 

och hennes känsla av att tillhöra ett kön, kvinnligt/manligt, genus
3
. I vanliga fall känner sig en 

person som biologiskt är en kvinna sig som just kvinna och vise versa. Begreppen får dock 

olika betydelse beroende på det samhälleliga sammanhanget, ämnesdisciplinen och den 

teoretiska övertygelsen hos användaren. Genus används som en sammanfattning av hur olika 

kulturer ger innebörd åt faktum att människor förekommer i två olika kön, två biologiska kön 

som vanligen uppfattas som radikalt olika varandra. Begreppet genus används på olika nivåer. 

Det finns en symbolisk nivå, samhällelig nivå, mellanmänsklig nivå och en 

individpsykologisk nivå. I dessa nivåer handlar det om hur kvinnor bemöts i vissa situationer 

kontra hur män bemöts i samma situationer, rangordningen mellan män och kvinnor i sociala 

sammanhang, ojämlik behandling mellan könen.
4
  

Begreppet kön får olika innebörder beroende på dess sammanhang. Jag tänkte rada upp tre 

olika sammanhang som kön får olika betydelse i. det första sammanhanget är kön som 

samhällskategori: till varje samhällsbildning finns några få kategoriseringar som är ett 

grundläggande mönster för medborgarna att organisera sig och se verkligheten. Uppdelningen 

av två kön, som anses olika varandra, är ett exempel på detta. Denna 

uppdelning/kategorisering är en grundläggande faktor för hur vår syn på världen ter sig och 

fungerar. Människor kategoriseras alltid utifrån kön. Huruvida skillnaden mellan könen är 

beror på vilken kultur man tillhör.
5
 Den andra synen på kön är kön som psykologisk skillnad: 

kön betecknas oftast som manligt-kvinnligt eller feminint-maskulint, på så sätt uppfattar vi 

dessa som två distinkt åtskilda uppsättningar av egenskaper. Det psykologiska könet är en inre 

kvalitet som inte alltid går att se utifrån. Kvalitén yttrar sig i manliga respektive kvinnliga 

handlingar och uppfattningar. Att leta efter skillnader i kön sett ur ett psykologiskt perspektiv 

utesluter att man ser skillnader kvinnor emellan respektive män emellan. Dessa skillnader kan 

                                                           
3
 Lennerhed (2006),  s201  

4
 Magnusson (2003), s24 

5
 Magnusson (2003), s26 
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vara större än de skillnader man kan se mellan kvinna och man. Dessutom missar man 

faktorer som livsvillkor som även det är en avgörande faktor i skillnader mellan könen.
6
 Den 

sista punkten är kön som neutral faktor: en liberal jämställdhetsideologi hävdar att kön inte 

behöver betyda någonting alls utan det är varje individs egenskaper och förmågor som räknas. 

En syn på kön som används flitigt på arbetsplatser då man hävdar att könet på de anställda 

inte spelar någon roll utan individen. Ett sådant tankesätt kräver dock att män och kvinnor är 

fria att göra samma saker och följa samma tankesätt med samma villkor.
7
 

I begreppen maskulin och feminin ligger en isär hållande laddning. Det är inte möjligt att vara 

maskulin och samtidigt feminin och vise versa. Vi blir i denna sorteringsprocess indelade i 

olika sfärer med olika epitet. Till begreppet maskulin hör attribut som stark, självständig och 

djärv medan attribut som mjuk, omhändertagande och närande hör till feminin. Lika så 

kopplas sysslor, ting, ämnen och platser till de olika begreppen.
8
 

 

2.3 Uppsatsens uppbyggnad 

Uppsatsen består utav 8 kapitel. Kapitel 1 är inledningskapitel med inledning samt syfte med 

frågeställning. Kapitel 2 är metod kapitlet som tar upp metoden som använts, material, teori 

och eventuella problem som uppsatsen kan ha gett mig, en källdiskussion, kapitel 3 är tidigare 

forskning. Det 4:e kapitlet är bakgrunds kapitel där det som ligger till grund för uppsatsen tas 

upp med en historisk infallsvinkel. Detta kapitel följs av kapitel 5 där analysen görs som 

besvarar min frågeställning. Diskussion och slutsatskapitlet är nummer 6 i ordningen, här 

diskuterar jag de resultat som analysen har gett mig och drar slutsatser till min frågeställning. 

Kapitel 7 är sammanfattnings kapitel där jag sammanfattar hela uppsatsen med hjälp av 

frågeställningen i första kapitlet samt att jag presenterar mitt egna slutord. Slutligen det 8:e 

kapitlet som tar upp källförteckningen där de källor som använts till uppsatsen läggs fram.  

                                                           
6
 Magnusson (2003), s27 

7
 Magnusson (2003)s27 

8
 Steenberg (1997), s14 
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3. Tidigare forskning 

För att hitta tidigare forskning på ”pojkkrisen” måste jag se till min frågeställning och titta på 

dessa frågor specifikt när jag studerar den tidigare forskningen som gjorts på ämnet. Den 

tidigare forskningen kommer i detta fall då få en infallsvinkel på genus samt historiedidaktik. 

Då stora delar av ”pojkkrisen” grundas i en påstådd särbehandling mellan pojkar och flickor i 

skolan, en särbehandling som sägs gynna flickorna.  

3.1 Genusperspektiv 

Eva Magnusson har i sin forskning gällande genusperspektiv pekat på att kognitiva 

könsskillnader är ett ständigt aktuellt forskningsområde. Forskning riktat till intelligens har 

varit populär och förekommit en längre tid. Från 1800-talets mitt till in på 1900-talet fanns det 

forskare som försökte bevisa kvinnors intellektuella underlägsenhet jämfört med mäns. Denna 

forskning mötte motstånd hos kvinnor som hävdade att om de använde sig av rättvisa 

mätinstrument så skulle de inte finna några direkta skillnader gällande intelligens mellan män 

och kvinnor. Denna uppfattning accepterades av de flesta forskarna på området. Samtidigt 

som debatten gällande intelligens föregick växte det fram en differentierad syn på kognitivt 

fungerande, där man via forskning kunde se skillnader mellan könen. Forskningen visade att 

kvinnor presterade bättre än män på verbala förmågetester medan män presterade bättre än 

kvinnor på test av visuo-spatiala(rörlighet som till exempel bollspel) och matematiska 

förmågor.
9
 Detta resultat har dock ifrågasätts då vissa hävdar att resultatet kan ha andra 

bieffekter än kön. En del forskning gällande kognition och kön menar att det mesta skiljer sig 

mellan mäns och kvinnors kognitiva beteende medan andra hävdar att det i dagens samhälle 

inte finns några direkta skillnader mellan könen sett till kognitiva förmågor. Så vem har då 

rätt?  

Vid sekelskiftet 1900 var de flesta politiker, utbildningsadministratörer och forskare 

övertygade om att högre utbildning och forskning inte var något som kvinnor var lämpade för. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det stora debatter gällande kvinnors olika 

rättigheter. Man ansåg att kvinnor var mer lämpade för sysslor som rörde hemmet och 

hushållet samt att de ansågs för ”tröga” för att klara av en högre utbildning, detta skulle enbart 
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vara slöseri med tid. En högre utbildning för kvinnor hävdades av forskare vara skalig för 

deras fortplantning och hjärna vilket i sin tur skulle leda till mentalsjukdom.  

Ann-Sofie Holm pratar om könsregimer i skolan i sin bok ”Relationer i skolan”. Ett system 

där män sitter på de höga posterna i skolvärlden, vilka ämnen som flest män respektive 

kvinnor undervisar i samt hur lärarna målar upp bilden av hur deras elever ska vara om de är 

pojkar eller flickor. Pojkar är tuffa och hårda medan flickorna är mjuka. Behöver läraren hjälp 

med något efterfrågar denna oftast en ”stor och strak” pojke.
10

 Eleverna könskonstruktioner 

handlar i stor grad om att inta olika positioner i skolan i relation till andra elever och lärare. 

För de flesta elever handlar skolvardagen om att hantera de krav samt normer som skolan och 

den egna kamratkulturen signalerar. Eleverna måste alltså i skolmiljön förhålla sig till skolans 

formella såsom informella pedagogik. Som elev utvecklar man en överlevnadsstrategi i 

skolan. Denna överlevnadsstrategi ser olika ut beroende på elevens etnicitet, social bakgrund 

och könstillhörighet som exempel.
11

  

Skolan följer en linje som kan kopplas till flickor riskerar pojkar som följer denna linje att bli 

betraktade som feminina. Något som i så fall skulle ifrågasätta deras maskulinitet och 

manlighet hos sina kamrater. Detta gör att många pojkar undviker att engagera sig i studierna, 

detta kan i sin tur vara en förklaring till att de har sämre betyg än flickorna. Pojkar drar sig 

utan skolarbetet med en rädsla för att misslyckas och då anses dum, men även för rädslan att 

prestera för bra och därigenom bli betraktad som en ”pluggis” av kompisarna.
12

 Ska man som 

pojke få bra resultat i skolan och ändå accepteras av sina kamrater ska de ha skett utan 

ansträngning. För att en pojkes höga resultat i skolan ska accepteras av hans umgängeskrets 

ska denna visa på framgång i annat som anses mer ”grabbigt” som till exempel fotboll. Lärare 

tenderar, även om de menar att de ser sina elever som individer och inte till deras kön, att ha 

förutfattade föreställningar gällande pojkar och flickor. Man har en föreställning om att pojkar 

är aktiva och högljudda medan flickorna är mer tystlåtna och lugna. Ett mönster som tagit 

form är pojkarnas dominans i klassrummet. De tillåts att ta mer plats än flickorna i form av att 

vara högljudda då detta följer i lärarens linje om hur en pojke ska vara. Lärare tenderar även 
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11
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att göra narr av de pojkar som ”gör som flickor gör”. Om en pojke visar intresse för något 

som anses vara flickigt eller håller en hammare i träslöjden på ett flickigt sätt.
13

 

3.2 Historiedidaktisk  

3.2.1 Pietras och Aage Poulsen 

Jens Pietras och Jens Aage Poulsen, två danska forskare vars studier jag tagit del av för min 

historiedidaktiska undersökning. På vilket sätt och på exakt vad man bör lägga fokus på i 

historieundervisningen styrs av vår samtid och dess politik. Vi formar fram den 

kurs/ämnesplaner för det specifika ämnet som är passande och aktuellt för vår tid.
14

 Med den 

nya historieundervisningen ville man att eleverna skulle öva sig på historisk metod och 

analysera och granska källor. Med den nya undervisnings formen ville man att eleverna skulle 

med hjälp av olika källmaterial och några granskade av det lära sig om tidigare epoker och 

människors levnadssätt från förr, tankesätt och samtidsförhållanden. Tanken med detta var att 

eleverna skulle uppnå en färdighet i att granska källmaterial och ta egna ställningstagande till 

historiska skildringar.
15

 Att lära eleverna att jobba som små historiker var en vision. Denna 

vision har dock visat sig vara mindre passade för somliga.  

Historia kan uppfattas på olika sätt. I Pietras och Poulsen ritas en bild upp
16

som svara på 

frågan vad är historia och varför är historia viktigt? Till bilden beskrivs fyra olika punkter 

som svara på dessa frågor. Historia ger oss en bild av hur dåtiden har sett ut, vi får, med hjälp 

av historien, en förklaring på hur det faktiskt var. Historia beskrivs även som något relativ, en 

social konstruktion, vilken historia varje individ har. Man beskriver även historia som något 

absolut och anses vara något som man kan lära sig något av. Man kan med hjälp av historien 

lära sig av sina förfäders misslyckanden. Vi kan även använda oss av historien när vi vill titta 

tillbaka på hur det fungerade och vad som kanske inte fungerade. Vad visar historien oss? 

Historia kan ses som ett framtidens hjälpmedel. Historia kan även målas upp som något som 

både är relativt och ett redskap på samma gång.
17
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3.2.2 Klas-Göra Karlsson 

Historia är ett gigantiskt område och att skala ner och få med ”allt” i undervisningen i skolan 

blir ett problem. Karlsson tar i sin bok upp de gamla kurserna historia a och b, men dessa kan 

även jämföras med nuvarande historiekurser, och ser problemen med dessa. Karlsson menar 

att eleverna åker motorcykel genom historien. Så mycket ska hinnas med, men tiden är knapp. 

Det blir därför svårt att stanna upp och fördjupa sig på områden då man enligt målen för 

ämnet ska hinna med vissa specifika delar av historien. De elever som då enbart läser 

motsvarande en historia a kurs löper stor risk att missa delar av historien då tiden inte räcker 

till
18

. Det finns brister i planeringen till undervisningen i historia. Historia är numera ett 

kärnämne på gymnasiet vilket medför att alla måste läsa historia. Problemet med detta är 

undervisningens timmarna som lagts till denna kurs är på tok för få. Konsekvensen av detta 

blir att antingen välja ut vissa valda delar av historien som anses ”viktigast” eller lära eleverna 

lite om mycket i snabb takt för att hinna med. Detta har blivit ett svårt didaktiskt problem för 

vad är viktigas, varför och hur ska undervisningen inom detta område se ut? Karlsson menar 

att det krävs en särskild timplan för ämnet redan i grundskolan samt att den obligatoriska 

kursen på gymnasiet omfattar minst 100 poäng och inte 50 som nu är fallet om 

historieundervisningen ska kunna bedrivas med kvalité.
19

 I grundskolan är historia en del av 

fyra SO ämnen vilket i många fall leder till att historian ”väljs bort” och eleverna missar 

kunskap. Kronologin i historien blir också lidande då många lärare hoppar fram och tillbaka i 

undervisningen vilket i sin tur leder till att eleverna får svårt när de kommer till gymnasiet. 

Man har ingen klar bild av kronologin i händelserna samt svårt att placera in olika personer 

med olika förlopp. Historien har fått lida som skolämne då man gång på gång skalat er 

undervisnings timmarna för att slutligen avskaffa ämnet helt inom vissa program. Nu har 

historia kanske nått en vändpunkt då man för några år sedan valde att åter igen göra ämnet 

obligatoriskt, men vägen till de tidigare 250 timmarna på humanistisk nivå är lång.
20

 

3.2.3 Göran Andolf 

Göran Andolf tar i sin bok Historia på gymnasiet upp hur historieämnet har sett ut genom 

tiden. Hans studie sträcker sig från 1820-1965. Andolf berättar hur man i utformandet av 

läroböckerna för historia pekade på vikten att berätta allt i den ordning som det inträffade. 
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Man menade att detta var viktigt efter som en händelse som sker i nutid ofta är orsakad av en 

tidigare händelse. Man har också i tiden diskuterat hur man i utformandet av dispositionen i 

läroböcker ska dra gränsen för kronologin. Ska man bearbeta ett folk, en del av världen i taget 

i kronologisk ordning eller ta all historia världen över i kronologisk ordning och hoppa från 

folkgrupp till folkgrupp, från världsdel till världsdel? Detta har diskuterats fram och tillbaka 

huruvida periodindelningen ska se ut.
21

 Vilken typ av historia som skulle läses i varje klass 

fanns inte nertecknat i 1820-års skolordning. Där kunde man enbart finna krav på vad 

eleverna skulle kunna vid övergången till rektorsklassen samt gymnasiet. Det som 

dominerade historieundervisningen var svensk historia. Ett exempel är från 1859 då man i de 

klassiska klasserna läste antikens historia i två läsår medan läste svensk historia i fyra läsår.
22

 

Utgivningen av läroböcker har skiftat med tiden. Det har funnits tider då nya böcker har 

kommit gång på gång och perioder då en bok i stort har dominerat helt. En lärobok i historia 

varade ungefär en generation, sedan ansåg man att boken behövde en uppdatering.
23

 Tittar vi 

på hur historieböckerna har sett ut genom tiderna kan Andolf peka på en brist som fanns i 

Ekelunds läroböcker, detta var den lärobok som dominerade under 1800-talet. Där hade man 

svårt att skilja på lärobok och läsebok. En lärobok ska ge sammanhang och översikt medan en 

läsebok ska ge konkretion. Dessa två slag av böcker kan man inte föra samman utan måste 

delas upp. Ekelunds böcker målar upp en bild som inte är korrekt och hundra procent sann.
24
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4. Bakgrund 

4.1 Utbildningsväsendets historia  

Redan under antiken fanns det skolor i världen, även om dessa inte helt ser ut som skolan vi 

känner den idag. I Sverige hade kyrkan en stor roll för utbildningsväsendet. Under medeltiden 

betraktade man kyrkan som ett eget rike med ett eget utbildningsbehov. Europa kristnades, 

vilket i sin tur ledde till att kyrkan behövde utbilda fler präster. Man upprättade då 

klosterskolor och katedralskolor som utbildade präster och munkar. Detta blev också en plats 

för det vanliga folket att lära sig läsa och skriva. Kyrkan hade en stor betydelse på 

utbildningens område.
25

 Under Gustav Vasas tid i Sverige införs 1500-talsskolan. Med en 

protestantisk lära dominerade den svenska kyrkan utbildningen i Sverige. 1500-tals skolan 

innefattade tre till fyra klasser, där eleverna gick flera år i varje klass. Man ägnade sig åt 

grammatik, skrivning, stavning, retorik, dialektik och katekesläsning. De flesta som fick i 

skolan var fattiga och fick ägna sig åt tiggeri för att ha råd att gå i skolan för att sedan läsa 

vidare på universiteten och skapa sig en karriär. De som hade råd valde istället 

privatundervisning. Adeln skickade inte iväg sina barn till de offentliga skolorna utan valde 

att skicka iväg dem till Europa där de kunde skaffa sig en fin utbildning.
26

 Att kunna läsa och 

skriva på 1600-talet var en exklusiv tillgång som nästan bara män i de högre stånden hade. 

1686-års kyrkolag pekar ut tre grupper som är ansvariga för barnens undervisning. Dessa tre 

grupper var föräldrarna, klockarna och prästerna. Om föräldrarna inte själva kunde ge barnen 

den undervisning som behövdes krävde man att de såg till att någon annan gav barnen den 

undervisningen som de annars skulle försummas. Gjorde man inte detta kunde man som 

förälder bli bötfälld. Den hemundervisning som gick att få fick man oftast av kvinnorna i 

hushållet. Ett hushåll i 1700-talets Sverige bestod inte bara en kärnfamilj utan också mor-och 

farföräldrar samt tjänstefolk, vilka alla hade rätt att ge hemundervisning till barnen.
27

  

1842 införs folkskolan, även kallad fattigskolan, i Sverige. Undervisningen handlade då 

huvudsakligen om att lära barnen lydnad och respekt inför prästerna, husbonden och kungen. 

Det viktigast läromedlet var Luthers lilla katekes som kom att spela in stor roll i den svenska 
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skolan fram till 1920-talet då kyrkans inflytande på folkskolan började minska.
28

 I och med 

folkskolans införande blir det tillåtet för alla, oavsett kön eller klass, att gå i skolan. Ett krav 

ställdes att varje stad/socken skulle ha en skola som bygdens barn kunde gå i.
29

 Tidigare var 

skolan en plats för pojkarna i samhällets övre skikt. Även om folkskolan var tänkt att ge alla 

tillträde till skolan och utbildning varade denna bara ett par år. Ville man sedan vidare utbilda 

sig fick man söka sig vidare till universiteten. Universiteten var dock stängda för flickor som 

fick söka sig till flickskolor för att få utbildning, dessa kostade dock pengar. I Uppsala 1477 

öppnades Sveriges första universitet, det kom dock att dröja ända till 1873 innan flickor fick 

tillträde till universiteten.
30

  1927 öppnades läroverken för flickor (detta kostade dock pengar 

för flickorna), samskolor för pojkar och flickor blev nu ett faktum. I de större städerna valde 

dock flickor att hålla sig till flickskolorna som fortsatte att forcera för att bromsa övergången 

till de tidigare ”pojkskolorna”. På 1960-talet införs grundskolan så som den ser ut idag.
31

 På 

1800-talet bedrevs läroverksutbildning på så kallade trivialskolor, dessa var förberedande 

skolor inför gymnasium. Dessa var enbart öppna för pojkar.
32

 Den nya gymnasieskolan 

introducerades 1966. Denna bestod av fyra linjer på tre år vardera som samtliga gav 

behörighet till universitetet. Dessa var: naturvetenskaplig, humanistisk-samhällsvetenskaplig, 

ekonomisk och teknisk linje.
33

 

4.1.2 Historia som skolämne genom tiden 

Vid sekelskiftet 1900-talet var historia ett av de viktigaste ämnena i skolan, med tiden har 

ämnets storlek dock krympt. Timantalet samt det kronologiska omfånget har minskats 

drastiskt, trotts detta har innehållet breddats. 1649-års skolordning gav historieämnet för 

första gången en självständig status i det svenska gymnasiets högsta avdelning. I ämnet la 

man då fokus på samhällslära och lagkunskap, vilket kan förstås med stormaktstiden.
34

 På 

1800-talet präglades gymnasieskolans historieböcker av ett brett bildningsideal. Man ansåg att 

eleverna skulle ha nytta av att sitta på kunskap om perser, kineser och arabers äldre historia. 

Detta ändrades dock med tiden då man gav ämnet ett mer begränsat innehåll. Den svenska 
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statens politiska historia fick numera vara centrum för ämnet. I folkskolan såg syftet med 

historieundervisningen inte ut på samma sett som den gjorde i läroverken som utbildades 

samhällselitens barn. I folkskolan ansåg man det vara viktigare att göra den fattiga 

befolkningen lojal och därmed avhålla dem från uppror. Vad som skulle finnas med i 

undervisningen ändrades med tiden. Man behandlade enbart andra länders historia om de var 

en del av den västerländska kultursfären.
35

 Under 1800-talet ville man att 

historieundervisningen skulle väcka elevernas kärlek till fosterlandet. Något som somliga 

kunde ana oro med.  

Genom åren har det förekommit skiftande metoder för historieundervisningen. Under 1800-

talet använde man sig av förhörsmetoder som i det stora hela gick ut på att läraren förhörde 

eleverna på lärobokens innehåll. På mitten av 1800-talet införde man en ny 

undervisningsform, föredrags- eller berättarmetoden som precis som den kan tydas av namnet. 

Läraren berättade och sedan fick eleverna återberätta vad läraren hade sagt. Lektyrmetoden 

förekom på sina håll men man ansåg att denna metod lämpandes bäst i små grupper för med 

mer begåvade elever. Metoden gick ut på att man läste historiska arbeten och källskrifter. I 

och med att det förekom olika metoder på undervisningen såg också läroböckerna olika ut. 

Böcker för lektyrmetoden var omfångsrika medan böcker lämpade för förhörsmetoden var 

mer sparsamma med fakta samt innehåll de frågor som eleverna skulle svara på. Likaså var 

böcker lämpade för föreläsningsmetoden mer sparsamma med fakta och användes mer som en 

grund för läraren att stå på.
36

 Diskussioner huruvida historieämnet tränade minnet eller om 

ämnet gav värdefulla kunskaper förekom. Vissa hävdade att ämnet endast borde förekommas 

som en tankegymnastik medan andra menade att ämnet skulle vara präglas av muntlig 

framställning, utförlighet och åskådlighet.
37

  Då de flesta ansåg att historieämnet skulle ha en 

nationalistisk ståndpunkt och skulle skapa fosterlandskärlek ville vänstern att man på 1900-

talet skulle ändra detta. Historieämnet skulle istället, enligt vänstern, ingå i elevernas 

demokratiuppfostran.
38

 Historia var ett nationalistiskt ämne som till stor del enbart bestod av 

den svenska statens historia, något som kom att andras på i och med andra världs kriget. Nu 

började man i ämnet fokusera på länder utanför Europa. Man suddade bort det allt för 

nationalistisk färgade i historieböckerna. Man ville inte uppmuntra till farliga nationalistiska 
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tendenser. Böckerna skulle uppfattas som mindre kränkande i grannländerna vilket ledde till 

att man tog bort delar från historieböckerna.
39

 Samhällskunskapsämnet växte på mitten av 

1900-talet, samtidigt som historieämnet minskade i timtal. Man ansåg att historie inte var ett 

nyttoämne som kunde skapa förståelse för samtiden. Under 1900-talet skedde det även en hel 

del förändringar inom ämnet. Källkritik och källstudier fick ta plats i ämnet. Till en början var 

man kritisk till detta då många menade att enbart vetenskaplig fakta skulle förmedlas i 

historieundervisningen. På 30-talet menade man dock att källkritik kunde göra eleverna 

immuna mot propaganda.
40

 

4.1.3 Historieämnets centrala innehåll och kursplan 

Idag syftar historieämnet till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod 

och förståelse av hur historia används. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse 

av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden. I dagens historieämne ska eleverna ges bildning och en förmåga 

att kunna förstå nuet med hjälp av historien. Eleverna ska få en förståelse för människors 

olika levnadsvillkor genom tiden och därmed förstå varje tids människor sett ifrån deras tids 

villkor och värderingar. Syftet med historia är även att ge eleverna möjlighet att förstå nutiden 

och framtiden med hjälp av historien. Historieundervisningen ska också bidra till ett 

identitetsskapande hos eleverna. Att arbeta med frågeställningar, historiska begrepp, 

förklaringar och olika samband i historien ska ge eleverna en möjlighet att kunna förstå 

historiska samhällsförändringar. Eleverna ska också söka, granska och tolka källor. Eleverna 

ska även använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör 

historiska förändringsprocesser. Slutligen ska eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper 

genom olika uttrycksformer som skriftligt och muntligt.
41

  

Undervisningen i historia ska ge eleverna möjlighet och förutsättningar att utveckla 5 olika 

punkter som radas upp på skolverkets hemsida. I dessa punkter står det bland annat att 

eleverna ska ges kunskap och förståelse för olika tidsperioder och förändringsprocesser. De 

ska kunna förstå nutiden med hjälp av historien med hjälp av en historisk referensram. 
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Eleverna ska kunna använda olika teorier och begrepp för att kunna förklara och dra slutsatser 

om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Med undervisningen ska eleverna 

också lära sig att vara källkritiska. De ska kunna granska och tolka samt värdera olika källor. 

Eleverna ska också förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang.
42

 I 

skolans finns det idag olika historia kurser att läsa beroende på vilket program på gymnasiet 

man går. Jag har valt att titta lite extra på det centrala innehållet i kursen historia 1b. Det 

centrala innehållet tar upp vad undervisningen i kursen ska präglas av. I historia 1b ska 

undervisningen innehålla europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv med 

förhistorisk tid, forntiden, antiken etc. Industrialiseringen och demokratiseringen i Sverige 

och globalt under 1800-talet och 1900-talet samt förändringsprocesser som till exempel 

migrationen, jämställhet och mänskliga rättigheter. Samt diktaturer, folkmord, konflikter och 

maktförhållanden. I det centrala innehållet tar också befolkningsutveckling, statsbildning, 

jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster plats 

som en del av undervisningen. Politiska konflikter som speglar på män och kvinnor som 

försökt förändra sin livssituation med inslag av kön, etnicitet och social bakgrund. 

Undervisningen i historia 1b ska även låta eleverna vara källkritiska då de ska ges möjlighet 

att granska, tolka och använda olika källmaterial utifrån källkritiska kriterier. Undervisningen 

ska också ta upp hur historiens skapar identitet. Hur man i olika grupper använt sig av historia 

i vardagslivet och skapat sig ett gemensamt kulturarv.
43

  

4.2 Michael Kimmels forskning  

Att pojkar har varit de som haft tillgång till skolan är därför ingen hemlighet. Hur kan det då 

komma sig att den svenska skolan ser ut som den gör idag?  Där man hävdar att pojkar inte 

passar in i skolmiljön då den är anpassad för flickor, skolmiljön som i drygt 150a år varit 

tillgänglig för flickor. Michael Kimmel beskriver de fenomen som just nu är påtagligt i den 

svenska skolan, pojkkrisen, på följande sätt.  

Studien som Michael Kimmel har gjort har sin utgångspunkt i USA men lämpar sig till vilket 

avancerat industriland som helst. Män tar examen i mindre utsträckning. Kvinnorna har 

sprungit om dem även på universitetsnivå med andel kvinnor respektive män som läser på 
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högskola och universitet. Kvinnorna har nu även lyckats ta sig in på utbildningar som tidigare 

varit ett forum för manliga studenter, exempel på en sådan utbildning är 

ingenjörsprogrammet. På grundskole- och gymnasialnivå sjunker pojkars betyg och de är den 

målgrupp som löper störst risk att behöva gå om ett år i skolan. Pojkarna anstränger sig inte 

lika hårt som flickorna. Sju av tio flickor uppger att de gör sitt bästa i skolan jämfört med 

hälften av pojkarna. Det är inte bara i betygen som pojkarna sticker ut. De har genom studier 

visat att de är fyra gånger så många pojkar som flickor som diagnostiseras som känslomässigt 

störda. Siffran är lika hög när deras överpresentation i självmord mäts. Pojkar hamnar oftare i 

slagsmål och hamnar på en bana kantad med våldsbrott.
44

 Globalt har männen alla fördelar de 

kan få gentemot kvinnor i så gott som alla sammanhang som politik, yrken, 

välfärdsfördelning. Tittar vi på tidigare mätningar som gjorts så har män i 55-64 års ålder 

högre utbildning än kvinnorna, i åldrarna 25-34 år ser siffran annorlunda ut, här har 2/3 av 

kvinnorna högre utbildning än männen.  

En av förklaringarna till pojkkrisen har en ekonomisk bakgrund. Det visade sig att lönerna 

skilde sig avsevärt mellan män och kvinnor. Män som valt att hoppa av gymnasiet tjänade 

mer än kvinnor som valt att fullfölja gymnasiet, en följd av detta blev att män inte kände att 

de behövde fullfölja gymnasiet. De ansåg sig inte behöva en utbildning utan kunde tjäna 

pengar i alla fall. Samhällena och utvecklingen har dock gått framåt och de traditionella 

jobben är försvunna eller kommer att försvinna. Enkla fabriksjobb som tidigare inte krävt 

någon utbildning visar sig nu göra detta.
45

 En annan förklaring på pojkkrisen grundar sig i 

lärarens kön. Lärare är förebilder på utbildningsområdet, det då låga antalet manliga lärare i 

de tidigare klasserna inte uppmuntrar till engagemang hos pojkarna. Kvinnliga lärare är 

överrepresenterade i de lägre åldrarna vilket man då hävdar leder till en läroplan som gynnar 

flickorna i skolan. Inte bara det faktum att kvinnliga lärare är överrepresenterade utan även att 

de skolats från en feministisk lära som gör att de motsätter sig tanken att pojkar måste 

undervisas på ett annat sätt. Kvinnors tillträde i skolan är ett bakslag för pojkarna och en stor 

framgång för flickorna.
46

  De finns dock forskare som inte vill lägga allt fokus på kön när 

utbildning och resultat diskuteras utan pekar på faktorer som etnicitet och klass, att dessa har 

stor betydelse för resultaten och vidare utbildningens fortgång.  
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Könsklyftan ifråga om resultat kan förklaras på följande vis: pojkar ger upp! Det finns en 

undertryckt förväntan om att pojkar ska göra dåligt ifrån sig i skolan. På frågan varför det blir 

såhär menar man att det inte anses manligt att gå i skolan. Att få bra resultat i skolan innebär 

att inte riktigt betraktas som en pojke. Om man som pojke uppvisar ett bra resultat riskerar 

man att bli utstött och mobbad. Eleverna/kompisarna bestämmer reglerna och driver på dem, 

vad är rätt/fel, manligt/kvinnligt. Kompisar av manligt kön introducerar unga pojkar i en 

”grymhetskultur”. Med denna kultur menas att man skolar pojkarna att bli känslomässigt 

oberörda och dölja sina känslor, en så kallad ”killkod”.
47

 I filmer och tv-serier få pojkar en 

bild av hur en man ska se ut och vara på, en bild som inte passar in med den som skolan målar 

upp för dem.  

Något som dock inte är okänt är pojkars och flickors olika villkor och förutsättningar. Pojkar 

och flickor mogna i olika takt. Flickorna mognar och utvecklas fortare än vad pojkarna gör, 

språkligt som socialt. Flickor har ett annat sätt att lära in fakta än vad pojkar har. Flickor har 

visat vara mer noggranna och memorerande medan pojkar litar er på sin egen förmåga och 

vågar tro på sig själv. I skolans tidigare år får de duktiga flickorna i klassen avleda de stökiga 

och omogna pojkarna. Detta sker genom att läraren strategiskt placerar ut pojkarna bredvid 

dem där flickorna sedan får agera som hjälplärare.
48

  

4.3 Artiklar och SOU rapporter 

Varför är det då viktigt att uppmärksamma statistik som säger något om skolprestationer i 

relation till kön? Kan det vara så att kön spelar roll i hur vi presterar i skolan?  I skolan är det 

elevernas prestationer som uppmärksammas samt vilka resultat de uppnår under sin skolgång. 

Resultaten i sin tur ska vara en spegling av vad eleverna lär sig i skolan. Detta i sin tur speglas 

av vad som händer i undervisningens situationen, i klassrummet, läromedel samt lärarens 

utbildning.
49

 

Elevernas skolprestationer är ett resultat av didaktiska reflektioner samt beslut som görs av 

läraren och annan skolpersonal. Didaktik handlar om vilka villkor vi ger flickor och pojkar. 

Hur lärare bemöter flickor och pojkar samt vilka förväntningar och förhoppningar läraren har 
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på flickorna respektive pojkarna kan vara en orsak till att flickor och pojkar visar upp olika 

bra skolprestationer. Detta tillsammans med elevernas egna förväntningar och förhoppningar 

på sig själva samt deras kamrater. För att få eleverna att förstå att de inte som individer är 

problematiska om de inte presterar på en viss nivå utan att deras resultat har att göra med allt 

från strukturer till lärarens didaktiska kompetens. För att motverka att eleverna ser ner på sig 

själva är det viktigt för skolan att inkludera eleverna i jämställdhetsreflektioner.
50

 För att få 

upp resultaten i skolan ska man alltså inte titta på och peka på enstaka elever utan istället titta 

på lärarens didaktiska beslut. Läraren bör se över hur de själva agera i klassrummet. Exempel 

på detta kan vara att man funderar över varför man väljer ut de läromedel man gör? Vilket 

arbetssätt har man som lärare? Uppmärksammar jag som lärare kön som en kategori i mitt 

klassrum? Man bör alltså se över om de uppgifter man väljer passar både till flickor och 

pojkar. Tilltalar uppgiften bägge könen? Läraren måste även reflektera över hur man som 

lärare själv markerar skillnaderna mellan könen. Får eleverna samma uppmärksamhet oavsett 

kön, kommunicerar jag på samma sätt med flickorna i klassen som jag gör med pojkarna? 

Sker särbehandling under mina lektioner för något av könen?  

Det diskuteras hur vida kön har en betydelse för skolprestationerna. Inga Wernersson är en 

forskare som studerat området och kommit fram med följande punkter baserat från 

skolverkets data:  

Pojkar uppnår i genomsnitt 90 procent av flickornas prestationer i skolan. Att flickor har 

högre betyg kan inte förklaras av den högre andelen kvinnliga lärare. Pojkar får även i större 

utsträckning specialundervisning i jämförelse med flickorna. Könsskillnader är större i 

glesbygden och industrikommuner, detta förklarar dock bara en liten del av den totala 

skillnaden. Man har heller inte enligt Wernersson kunnat undersöka huruvida arbetssätten i 

skolan med ett ökat enskilt arbete påverkar flickor och pojkars lärande. Wernersson menar att 

en stor del av förklaringen ligger i att flickor lägger ner mycket mer tid och engagerar sig mer 

i skolarbetet än vad pojkarna gör.
51

 Wernersson menar att andra orsaker kan ligga bakom 

könsskillnaderna i skolprestationerna. Dessa skulle i så fall vara sakar som att flickor alltid 

haft högre betyg än pojkar och att pojkarnas underprestation i skolan inte är unik svenskt. Det 
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går därför inte att enbart titta på den svenska skolans specifika förhållanden. Ett förslag till 

förklaring av att pojkar är mindre engagerade i skolarbete är att skolan upplevs som feminin 

och utgör ett hot mot deras maskulinitet. Den ”antipluggkultur” som man identifierat i skolans 

arbetarklass har nu också sträckt sig till medelklassens pojkar. Wernersson menar att 

”antipluggkulturen” har vuxit fram som ett försvar för pojkars sociala självbild och för den 

akademiska självbilden. Arbetssätten i skolformen har blivit allt mer individualiserade, vilket 

kräver mycket energi och framförallt ett självförtroende. Flickor väljer att lägga ner mer tid 

och kraft på skolarbetet, något som pojkarna inte gör. Pojkarna låter bli att försöka och 

struntar därmed i skolans krav på dem.
52

 

I Wernersson SOU rapport pekar hon även på kön och individbaserade kognitiva 

förutsättningar för prestationer. Det är givet av naturen att pojkar och flickor presterar olika på 

grund av olikheten i deras kön. Det menas att pojkar och flickor underpresterar på olika saker. 

Flickor underpresterar i numerisk förmåga/matematik och spatial förmåga medan pojkar 

underpresterar i områden som rör den verbala förmågan som språk, läsning och skrivning 

samt finmotorik.
53

 

4.4 Statistik betyg och skolgång 

Nedan följer tabeller och statistik från gymnasieskolan från läsåret 94/95 samt en tabell för 

läsåret 2012/2013. Statistiken grundar sig från en undersökning gjord av statistiska 

centralbyrån gällande skolverket. Den redovisning av betyg som gjorts grundar sig på en 

uppsamling av avgångsbetyg från gymnasieskolan från 94/95. Lämpligast i den här uppsatsen 

borde vara att lägga fokus på avgångsbetygen för den andel män som studerat vid gymnasiet, 

samt studera betygen gällande samhällsprogrammet för männen, då mina intervjuer grundar 

sig i en samhällsklass, samt studerat avgångsbetygen för historia. De två först nämnda ter sig 

möjliga att genomföra. Att undersöka avgångsbetygen gällande historia läsåret 94/95 finns 

inte med i den rapport från statistiska centralbyrån som jag grundar min studie i. Rapporten 

visar både resultat från grundskolan och gymnasieskolan. Gällande den rapport som berör 

grundskolan går det dock att urskilja avgångsbetygen i historieämnet. Varför dessa uppgifter 

saknas för gymnasieskolan är dock oklart av rapporten att döma.  
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4.4.1 Tabell 1  

Elever på program, linjer och specialkurser läsåret 1994/95 

       

 
    Antal elever   

 

 
Program   

 
218219   

 

 
          

 

 
Linjer och specialkurser 

 
75380   

 

 
          

 

 
Samhällsvetenskap 

 
53487   

 

 
          

 

 
Totalt   

 
309952   

 

 
    

 
    

 

 
          

  

Tabell 1 beskriver antalet elever på linjer, specialkurser och program läsåret 1994/95. I denna 

tabell beskrivs andelen elever jämfört med den andel som gick samhällsvetenskap. Läsåret 

1994/95 gick det totalt 309 952 elever i gymnasieskolan varav 218 219 av dessa gick på ett 

program på gymnasiet. Av dessa 218219 gick 53487 på samhällsprogrammet.
54

 

4.4.2 Tabell 2 

 
Elever med avgångsbetyg från program/linjer läsåret 1994/95 

  

            Elever med      Elever med X-markering 

  avgångsbetyg Medelbetyg   

    Antal Andel % Män Kvinnor Antal Andel% 

Gymnasieskolan totalt 67 924 100 - - 1622 2,4 

Nationella program               

Samhällsvetenskap (SP) 2099 3,1 3,29 3,53 15 0,7 

        
 

      

3-åriga studieförb. Linjer     
 

      

Samhällsvetenskaplig (S) 13929 20,5 3,27 3,51 164 1,2 

        *Med X-markering menas de elever som har X-markering 
   istället för betyg i något/några ämnen d.v.s inte uppnått 
   de kunskaper, färdigheter eller de yrkeskunnande som 
   utbildningen ska ge. 
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Tabell 2 beskriver medelvärdet i avgångsbetygen för män och kvinnor med fokus på 

samhällsvetenskapsprogrammet. Medelbetyget för män på samhällsprogrammet var 3,29 

medan kvinnors medelvärde var 3,53. Gällande elever med x-markering för program samt 

elever med x-markering för linjer saknas uppgifter för kön. Det totala antalet x-markeringar 

gällande linjer och program finns dock noterat. Elever med en x-markering för program är 

totalt 678. Av dessa var 349 män och 329 kvinnor. Gällande elever med x-markering för linje 

var det totala antalet 944. Av dessa var 625 män och 319 kvinnor.
55

  

4.4.3 Tabell 3 

 
Relativa sifferbetyg för historieämnet i årskurs 9, läsåret 1994/95 

        

 
Elever med betyg Medelbetyg i ämnet 

  

 
Antal Andel % Totalt Pojkar Flickor 

  

 
84611 98,8 3,2 3,09 3,31 

  

 
          

  

        

        Tabell 3 beskriver statistiken för elevers avgångsbetyg i historia på grundskolan läsåret 

1994/95. 84611 elever, vilket var 98,8% av alla elever, gick ut med medelvärdet 3,20 i betyg. 

Medelvärdet för pojkar var 3,09 och medelvärdet för flickor var 3,31. En tabell över 

slutbetygen gällande historia för gymnasieskolan går dock inte att hitta. Jag har därför valt att 

ta med statistiken för grundskolan gällande historieämnet då detta känns relevant för 

uppsatsen.
56
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4.4.4 Tabell 4  

 

Avgånsgbetyg läsåret 
2012/13 

     

         

   
  Medelvärde Medelvärde 

 

   
  Pojkar   Flickor   

 

 
Gymnasiet           

 

 
      13,3   14,7   

 

 
Samhällsprogrammet     

 
  

 

 
  

  
13,8   15,2   

 

 
              

  

Tabell 4 beskriver statistiken för avgångsbetygen läsåret 2012/13. Medelvärdet för pojkar är 

13,3 och medelvärdet för flickor är 14,7 för gymnasieskolan totalt. Gällande 

samhällsprogrammet är medelvärdet för pojkar 13,8 och medelvärdet för flickor 15,2.
57

  

4.4.5 Sammanfattning av tabeller 

För att sammanfatta tabellerna ovan kan vi se att gemensamt för samtliga tabeller är att 

medelvärdet i betygen är konstant högre för flickor/kvinnor i jämförelse med pojkar/män. Vi 

kan dock notera att skillnaderna inte är markant stora jämförelsen men vi ser ändå ett tydligt 

mönster att det är flickorna/kvinnorna som visar på högst betyg. Tittar vi på tabell 4.4.4 som 

visar avgångsbetygen för läsåret 2012/13 ser vi även här att flickor/ kvinnorna har högre 

medelvärde än männen. Det vi kan se med tabellerna att pojkkrisen inte är något nytt 

förekommande fenomen utan något som syntes i betygen redan läsåret 1994/95. Huruvida 

detta är en trend som startar läsåret 1994/95 eller går att finna längre bak i tiden blir dock 

osagt på grund av brist på material.   

5. Resultat/analys 

5.1 Analys av individuella intervjuer 

De sju intervjuerna, varav sex individuella och en grupp intervju, görs en eftermiddag på en 

gymnasieskola i Älmhult. Innan jag tar in killarna en och en berättar jag kort för dem vad 
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”pojkkrisen” innebär och att mina frågor kommer att grunda sig i den. Eftersom en gemensam 

intervju ska göras efter att alla individuella är gjorda berättar jag för killarna att de svar de gett 

mig under den individuella intervjun får ändras under den gemensamma. Jag förklarar för 

dem att om de inte känner sig bekväma i att ge samma svar vid den gemensamma som vid den 

enskilda är detta inget tvång. Innan varje intervju börjar frågar jag informanterna om det är 

okej att jag spelar in intervjun. Att spela in intervjuerna kan göra informanterna nervösa, men 

jag ansåg att det är mer givande att spela in intervjuerna än att skriva ner dem. Som inledande 

frågor ber jag mina informanter berätta ålder, program samt framtidsplaner innan vi sätter 

igång. Varför jag vill att pojkarna ska berätta om sina framtidsplaner är till för att ge mig en 

uppfattning av hur pass studiemotiverade de är sett till vilka planer de har för framtiden. 

Samtliga är 16 år och går samhällsprogrammet. Pojkarna kommer ifrån en klass på 23 flickor 

och 7 pojkar. Varför jag inte intervjuar den 7 pojken beror på tidsbrist. Den första jag 

intervjua är fast besluten om att han ska bli journalist och förklarar att det är därför han valt 

samhällsprogrammet. Resterande vet inte helt hundra vad de vill jobba med i framtiden men 

har bestämt sig för att läsa vidare efter gymnasiet och har därför aktivt valt att läsa vid 

samhällsprogrammet. 

När jag ställer frågan till mina informanter vilka de ser upp till/har respekt för svarar samtliga 

familjen. Familjen är de man lyssnar på först och främst, mamma och pappa, mormor och 

morfar samt syskon. Kompisar är också viktiga men familjen visar sig vara dem man håller 

närmst. När jag frågar vilka man lyssnar mest på, sin familj eller sina kompisar hävdar de att 

detta beror helt på vad saken gäller men även här slår man fast att familjen är de man lyssnar 

allra mest till. När jag sedan går vidare i min intervju frågar jag informanterna följande: ”Kan 

du känna igen dig i att det inte anses häftigt bland dina kompisar att plugga och få bra 

resultat i skolan?” Min första informant dubbelkolla med mig om jag menar att det är töntigt 

att plugga, varpå jag fyller i med att så kan man formulera det ja: 

”Ja nää asså nä de är klart att det är mer så hos killar än hos tjejer om man tänker så… 

ibland kanske men det är inte så mycket”.
58

  

Samtliga informanter svara på liknande sätt att de inte alls känner igen sig i detta. En av 

informanterna tycker att hela påståendet låter lite lustigt och inleder sitt svar med att skratta: 
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”Nej det tycker jag inte nej jag tycker nästan att det är lite tvärt om… asså många tycker det 

är kul med bra resultat och för det behöver man plugga”.
59

  

En annan informant svarar på följande vis:  

”Jag tror nog det är mer som inte tycker det är coolt om ja vad ska vi säga hade gått barn 

och fritid som hade tyckt att det var töntigt om man inte brukar plugga…i samhäll är det nog 

fler som pluggar och vill det fast i grundskolan var det nog en del som tyckte det var häftigt 

att inte plugga”.
60

 

Ingen av mina informanter känner rädsla för att aktivt stanna hemma och plugga inför ett prov 

utan det vågar de absolut stå för och de hävdar att ett bra resultat är man ute efter. Ämnen som 

intresserar mina informanter mest är matematik samt språk. Dessa ämnen anser informanterna 

vara viktigast och menar att de vill ha bra betyg i sina kärnämnen. Endast en informant 

nämner idrott som ett ämne som han efter strävar ett högt betyg i, detta för att idrott är något 

som intresserar honom. Jag frågar om informanterna intresseras av ett bra betyg, en av mina 

informanter svara följande:  

”Ja det är klart jag vill ha det men jag kan samtidigt ta ett lägre betyg om jag får det men jag 

siktar alltid högt men det är inget jag går och tänker på å nu fick jag dåligt på det men jag 

siktar alltid högt”.
61

  

Jag frågar om han pluggar inför proven eller tänker att det får gå som det få varpå han svarar: 

”Nej jag brukar lägga tid men inte överdrivet mycket… i alla fall så jag känner att jag kan 

fixa ett normalt betyg på c nivå i alla fall”.
62

  

En av informanterna menar att man känner glädje för ett bra resultat:  

”Asså om man har pluggat på någonting om man inte lyckas så blir man ju väldigt besviken 

om man inte lyckas men om man lyckas blir man stolt eller hur man ska säga”.
63

 

En annan av mina informanter tycker att betygen gör skolan tråkig:  
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”Eh… ja jag har väl ganska bra resultat så men egentligen är jag väl inte intresserad av 

resultaten så… jag tycker det är rätt löjligt att sträva efter en bokstav jag försöker förstå 

området som vi kanske ska ha ett prov på till exempel och sen går det som det går… visst det 

är väl bra med ett bra betyg men jag vill inte att det ska vara drivkraften i alla fall men det är 

svårt att tänka så samtidigt kan jag tycka för dem finns ju hela tiden… det är ju en 

glädjedödare tycker jag”.
64

 

Jag vill även under mina intervjuer ta reda på vad mina informanter tycker om undervisningen 

i skolan, är lektionerna tillräckligt givande? De är alla överens om att huruvida lektionen är 

givande beror helt på vilken lärare man har, vissa är betydligt bättre än andra. De poängterar 

också att de hade önskat att lärarna hade fyllt sina lektioner med större variation: 

”Aa asså en del lektioner är rätt så enformiga, svenskan å engelskan är inte så jättekul. En 

annan svara följande: Det beror på vilken lärare man har… vissa lärare är mer chill eller vad 

man ska säga… sen vissa är mer stränga och man måste jobba”.
65

  

Informant nummer 3 menar följande:  

”Vissa lektioner kan det blir mycket att de bara står och pratar och då kanske det blir mycket 

att man kanske inte lyssnar alla gånger… man är inte uppmärksam hela tiden men sen så är 

det jätte olika med en del lärare… en del står bara och pratar och en del ger ju bara 

papper”.
66

 

Det finns också en önskan hos informanterna att lärarna skulle pusha på eleverna mer än vad 

de faktiskt gör. Vissa lektioner kan uppfattas som meningslösa att gå på enligt vissa elever då 

lektionen, enligt dem själva, inte ger någonting. Lärarna hade enligt informanterna kunnat 

vara mycket bättre än vad de är, detta menar dem hade gjort att de inte behövt göra så mycket 

hemma.  

Jag har tagit reda på vilka ämnen som informanterna tycker är roligast samt vilka de tycker är 

viktigast att få bra betyg i. Ingen nämner historia i någon av frågorna, därför ställer jag frågan 

rakt ut: Vad tycker ni om historieämnet? 
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Informanterna tycker att historia är som de själva uttryckt det ”helt okej” men hävdar att allt 

inte är roligt:  

”Det där första vi gjorde… typ källkritik och sådan det är ju inte så kul tycker inte jag men 

man behöver ju de”.
67

 

Detta håller även en annan informant med om medan de andra inte riktigt kan formulera fram 

vad som är mindre roligt. De flesta informanterna har andra världskriget som favorit i 

historieämnet:  

”Ja asså jag tycker det är skit intressant… asså eller det beror på lite vilket området det är 

men asså (paus)… till exempel andra världskriget är ju väldigt intressant mest tycker jag och 

andra sådana händelser”.
68

  

De saknar dock andra värld kriget nu under gymnasiet och hade önskat mer av den typen av 

historia. Huruvida själva historie lektionerna blir intressanta är upp till läraren enligt 

informanterna:  

”Jo jag tycker faktiskt att det är rätt kul… spännande… sen är det upp till läraren… det blir 

ju vad man gör det till”.
69

  

Av 6 informanter svarar 4 att andra världs kriget och krig överlag är det som intresserar dem 

mest, den femte tycker att analyserna som historieämnet för med sig är mest intressant:  

”Ja asså vissa saker är rätt intressant faktiskt men… a det är rätt mycket analyser tänka och 

jämföra och så och det tycker jag är rätt kul och tänka lite så… så jag tycker det är helt okej 

historia”.
70

  

Den sjätte menar att det är svårt att välja ut något specifikt område eller händelse. Krigen går 

hem, källkritiken något mindre. Huruvida lärarna skulle göra skillnad på eleverna beroende på 

deras kön är de lite splittrade i. De hävdar också att det är olika från lärare till lärare då de 

finns vissa som favoriserar tjejerna mer samtidigt som vissa favoriserar killarna mer. En av 

mina informanter påstår att nu på gymnasiet är det mycket bättre, det var värre i grundskolan: 

                                                           
67

 Manlig elev nr2 
68

 Manlig elev nr1 
69

 Manlig elev nr6 
70

 Manlig elev nr4 



                           

 

33 
 

”Eh…  ja jo i grundskolan märktes det tydligt att lärarna kunde lika ner på dem tjejerna… 

om vi sa något och sen dem sa något så var det så”.
71

  

En annan informant kan ana en viss särbehandling:  

”Eh… jag vet inte… överlag lika behandlade fast… a samtidigt har de nog lite lägre 

förväntningar på oss killar…jag har inget bra exempel men det är bara en känsla jag har att 

dem har”.
72

 

Jag vill också ta reda på vilka de uppfattar det är som tar störst plats i klassrummet. Nu har jag 

troligen hamnat i en rätt unik klass med enbart 7 killar och 23 tjejer. Killarna menar att 

tjejerna är betydligt fler än dem och då logiskt sätt är de som hörs mest. Men när jag gräver 

lite djupare vill vissa informanter hävda att de tar plats i klassrummet på olika sätt. De tror 

också att killar överlag är de som tar störst plats i klassrummet.  

En orsak till ”pojkkrisen” menar forskare ligger i bristen på manliga förebilder i skolan. 

Informanterna som jag intervjuar säger att så mycket manliga lärare som de har nu har de 

aldrig haft tidigare, de har endast en kvinnlig lärare nu på gymnasiet. Men under grundskolan 

var det annorlunda:  

”Ja det kan jag väl tycka… kanske inte på gymnasiet för nu är det ju många men kanske på 

grundskolan kunde jag tycka att det kunde varit fler i lågstadiet och högstadiet så var det ju 

jämt kvinnliga lärare”.
73

  

Informanterna är även rörande överens om att det är kul med lite variation men påpekar att 

egentligen ska det inte spela någon roll så länge personen är bra på det han eller hon gör:  

”Ja typ (paus)… a nu på gymnasiet så är det mer killar men i grundskolan så var det mer 

skillnad typ i förskolan så var det bara tjejer men det spelar inte så jättestor roll men man kan 

prata med lärarna här på ett annat vis men bara de är bar så spelar de egentligen inte så stor 

roll”.
74

  

Nu på gymnasiet är det bra men man har saknat manliga förebilder under sin skolgång. Som 

avslutning på min intervju frågar jag informanterna om de har respekt för läraren. En hypotes 
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jag har är att ”pojkkrisen” grundar sig i bristen på respekt för lärarna i skolan, därför känns 

detta som en viktig och relevant fråga i min undersökning. Alla svarar att de har respekt för 

sina lärare men att vissa får mer respekt än andra:  

”A en del… de som asså (paus)… asså jag vet inte hur jag ska förklara det men dem man 

känner ju om man vill ha respekt för en lärare om man känner att man verkligen vill ha ett 

bra resultat så kände man i grundskolan typ vår mentor var ju nästan som en extra mamma… 

så dem lärarna som visar att dem verkligen bryr sig dem har man mycket mer respekt för”.
75

 

Könet har ingen betydelse, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna utan vad 

man känner för personen ifråga som spelar in om man har respekt för läraren eller inte:  

”Sen finns det väl någon som till exempel (säger ett namn) han bryr sig inte så mycket å då 

bryr man sig inte… sen är kanske vissa lärare mer stränga än andra så då vågar man knappt 

göra något å är dem så stränga så lyssnar man på dem”.
76

  

Respekt har man men den är olika stor beroende på läraren.  

5.2 Analys av gruppintervju  

Den gemensamma intervjun är något mer livlig än de individuella. Vissa vågar ta större plats i 

grupp än de gjort under sina enskilda intervjuer. Samma frågor ställs vid den gemensamma 

som vid de individuella intervjuerna. Detta görs för att se om killarna faller för ett grupptryck 

om inte vågar/vill svara samma som de gjort under den enskilda intervjun.  

Samtliga informanter håller fast vid sina svar de tidigare gett mig angående vilka de ser upp 

till/har respekt för, svaret är fortfarande familjen. Svaren kommer snabbt och det verkar inte 

som att de har mycket mer att tillägga så jag går vidare med frågan gällande huruvida det 

anses häftigt eller töntigt att plugga inför ett prov och få bra betyg. Även här svarar 

informanterna som tidigare att de vågar stå upp för sig och säga om de måste plugga och 

tycker snarare att det är tvärtom och absolut inte roligt med dåliga betyg. De tycker dock att 

tjejerna är annorlunda:  
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”Tjejer säger såhär… jag har inte pluggat ett skit och ändå får dem A. Alla instämmer: Vi typ 

skryter om att vi har pluggat”.
77

  

Alla skrattar varpå en annan fyller i:  

”Ja jag pluggade as länge igår”.
78

  

Skratten fortsätter och man märker att killarna är en relativt tajt grupp, vilket kanske inte är så 

konstigt eftersom de är 7 killar mot 23 tjejer. Lättsamheten fortsätter:  

”(killnamn)… han sa ju att han hade pluggat off dome i 7 timmar… det vågar inte tjejer 

säga”.
79

 

Samtliga nickar och håller med:  

”Nej… dem är väl rädda för att inte få bra betyg om de har pluggat… så tror vi att dem är 

tröga”.
80

  

En annan informant fyller i:  

”De är nog lite rädda för att blir tröga tror vi”.
81

  

Höga betyg instämmer samtliga att de är intresserade av, ”man siktar högt”. Matte och språk 

är ämnena som man vill ha högst betyg i. Lektionernas innehåll bör dock berikas något mer 

om informanterna får bestämma:  

”En del är ju bara… a vi får stencilerna sen är det typ jobba med det varenda gång och den 

andra står bara och babblar”.
82

  

Informanterna känner att alla lärare kanske inte bryr sig så mycket som de borde göra och då 

bryr de sig själva mycket mindre:  

”A fast om läraren inte bryr sig riktigt så bryr man sig inte själv… gillar man läraren så bryr 

man sig mer”.
83
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Gällande historieämnet instämmer fortfarande alla med sina tidigare svar, krig är kul och 

borde förekomma oftare medan källkritik inte är intressant alls, ämnet har blivit tråkigare nu 

på gymnasiet om de jämför med grundskolan.  

Jag går vidare och frågar vilka det är som tar plats i klassrummet:  

”Ja det är ju vi… eliten”.
84

  

Attityden är något förändrad här och informanterna vill gärna hävda sig själva att det är vi 

killar som hörs. Det blir något rörigt i grupprummet vi sitter i,  jag går snabbt vidare med min 

sista fråga gällande respekt. Alla instämmer fortfarande att de har respekt för läraren och ser 

denna som en auktoritet. Jag känner att jag måste ställa en kontrollfråga för att se om detta 

verkligen stämmer:  

”Så om ni sitter och knappar på era mobiler under lektionen, är det att visa respekt för 

läraren?”  

Alla instämmer att detta är något som anses vara respektlöst. Jag frågar dem även om de 

lägger ifrån sig mobilen om läraren ber dem göra detta. Svaren här blir något otydliga men de 

hävdar att de inte är speciellt rädda för att vara motsträviga i denna fråga:  

”Vi vågar pilla… det gör vi”.
85

  

Jag försöker mena att detta i sådant fall kan ses som att man inte visar respekt:  

”Nä… men man visar respekt om läraren visar att han bryr sig”.
86
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6. Diskussion/slutsats 

Enligt forskare finns det olika orsaker till den växande ”pojkkris” i vårt samhälle. Skolan är 

inte en miljö som är lämpad för pojkar. Sett ur ett historiskt perspektiv är det just vad skolan 

är, en plats för pojkar. Flickor har enbart haft tillgång till skolan sedan 1842 då alla fick rätt 

till skolgång, dock var denna fortfarande begränsad och det tog tid innan flickor fick samma 

möjligheter som pojkarna inom skolan och utbildningsväsendets värld. Skolan var uppdelad i 

pojk- och flickskolor. Om vi tittar på historien borde skolan vara en plats som pojkar lämpar 

sig bättre i än flickor. Genusforskning som gjorts menar att man tidigare hävdat att kvinnor 

inte var tillräckligt smarta för att gå i skolan, deras hjärna skulle inte klara av det. De finns 

dock de som menar att om man använde sig av rättvisa instrument när man mäter 

intelligensen hos män och kvinnor kan man inte se någon större skillnad mellan dessa. 

Magnusson tar i sin studie upp olika sätt att se kön på, där hon bland annat tar upp kön som en 

neutral faktor. Man tittar där inte på könet utan ser individen med samma förutsättningar vare 

sig det är en man eller en kvinna.  

En del menar att det är brist på manliga förebilder i skolan vilket i sin tur missgynnar pojkarna 

då kvinnliga lärare har en tendens att forma undervisningen på ett sätt som gynnar flickorna. 

Bristen på män i skolan leder till en snedvriden bild av hur en man ska vara. Detta menar man 

i sin tur leder till att pojkar inte vill vara duktiga i skolan inför sina kompisar. Det anses inte 

manligt att vara duktiga i skolan. Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka 

”pojkkrisen” i skolan. Jag ville ta reda på om ”pojkkrisen” möjligen grundade sig i ett 

attitydproblem grundat i bristen på respekt för läraren. Var det möjligen så att ”pojkkrisen” 

grundar sig i genus, och därmed finns till på grund av att flickorna dras med fördelar hos 

läraren samt bristen på manliga förebilder i skolan. Pojkar presterar enbart bättre i skola i 

idrott, tidigare presterade de även bättre än flickorna i teknik och matematik. Då denna 

uppsats har ett historiskt perspektiv ville jag se vad pojkar i dagens skola tycker om 

historieundervisningen, vad intresserar dem, var intresserar dem inte? För att sedan förtydliga 

min historiska infallsvinkel valde jag att lägga fram tabeller som visar på den grundhypotes 

denna uppsats bygger på, att pojkar under en längre tid har presterat sämre än flickor i skolan. 

Tabellerna grundar sig i avgångsbetygen läsåret 1994/95 samt 2012/13. Anledningen varför 

jag inte valde att gå längre bak i tiden än 1994/95 beror på brist av material. Lämpligast för 

den här uppsatsen hade varit att visa en tabell på hur avgångsbetygen i historia på gymnasiet 
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har sett ut de olika åren. Dock fanns enbart materiel för historieämnet att hitta från 

grundskolan/högstadiet. Jag valde dock att ta med en tabell för detta då jag även i denna tabell 

kunde visa på lägre resultat hos pojkarna. Vad tabellerna och den jämförelse jag gjort mellan 

dem har visat mig är att den ”pojkkris” det talas om idag inte är någon ny företeelse. I 

tabellerna går det att se att redan läsåret 1994/95 fanns den så kallade ”pojkkrisen”. Flickorna 

hade redan då bättre betyg än pojkarna. Om det var där och då under 1994/95 som 

”pojkkrisen” startartade går dock inte att fastslå i denna uppsats på grund av bristen på 

material. Började ”pojkkrisen” läsåret 1994/95 eller fanns den redan långt innan, låter jag 

därmed vara osagt. Det vi kan säga med säkerhet är att ”pojkkrisen” finns idag och den fanns 

läsåret 1994/95.   

Min undersökning har skett med hjälp av intervjuer av 6 pojkar på gymnasiet samt en 

avslutande gruppintervju med samtliga.  

6.1 Individuella intervjuer 

6.1.1 Skolprestationer 

Frågorna jag valt att ställa grundar sig i de forskarna hävdar ligger till grund för ”pojkkrisen”. 

Enligt forskare vågar inte pojkar i skolan plugga och visa på bra resultat i skolan. Får man bra 

resultat på ett prov ska man ha fått det utan att ha pluggat. Mina informanter känner inte igen 

sig över huvud taget i detta påstående.  Några skrattar och kan inte alls känna igen sig: ”Nej 

det tycker jag inte nej jag tycker nästan att det är lite tvärt om… asså många tycker det är kul 

med bra resultat och för det behöver man plugga”. Som jag tar upp i min diskussion av urval 

nämner jag att resultatet kunde varit annorlunda om jag intervjuat pojkar från andra program, 

något informanterna höll med om: ”Jag tror nog det är mer som inte tycker det är coolt om ja 

vad ska vi säga hade gått barn och fritid som hade tyckt att det var töntigt om man inte 

brukar plugga… i samhäll är det nog fler som pluggar och vill det fast i grundskolan var det 

nog en del som tyckte det var häftigt att inte plugga”. Mina informanter har gjort ett aktivt val 

att gå samhällsprogrammet, att då inte plugga till proven klingar inte rätt i deras öron. Notera 

dock att man menar att det var annorlunda i grundskolan. På gymnasiet har de flesta valt ett 

program som de förhoppningsvis vill gå och därmed vill prestera bra. Vilket informanterna 

också hävdar att de vill: ”Ja det är klart jag vill ha det men jag kan samtidigt ta ett lägre 

betyg om jag får det men jag siktar alltid högt men det är inget jag går och tänker på å nu 
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fick jag dåligt på det men jag siktar alltid högt”. En annan tycker att det är roligt att få ett bra 

resultat på proven, speciellt om man har pluggat och det visar sig att man får belöning för 

mödan. Som jag tar upp i min tidigare forskning och bakgrunds del menar forskarna att 

pojkarna inte vågar stå upp för sig själva och säga ifrån att de måste stanna hemma och 

plugga, något som informanterna hävdar att de gör. De vill ha höga betyg, speciellt om de har 

lagt ner tid på att plugga. Forskarna menar att pojkar enbart vill ha höga betyg om de inte har 

pluggat, de vill alltså prestera utan ansträngning. Pojkarna jag intervjuar är dock medvetna om 

att för att få ett bra betyg måste man plugga, det är inget man behöver dölja. Holm menar att 

man i skolan följer en linje där pojkar ska vara pojkar och flickor ska vara flickor. Att 

överskrida en sådan linje är inte man som elev vågar. Det är en överlevnadsinstinkt. Att som 

pojke följa ett mönster som går i linje med hur en flicka ska vara, det vill säga duktig i skolan, 

är att gå emot överlevnadsinstinkten och riskera att hamna utanför.  

6.1.2 Ämnen 

De ämnen som intresserar mina informanter mest visar sig vara matematik och språk, 

kärnämnena. Intressant här är att ingen nämner historia som ett viktigt ämne trotts att detta 

numera är ett kärnämne. Kan det vara så att eleverna inte är helt medvetna om det nytillkomna 

ämnet bland kärnämnena? Hade historia blivit mer högprioriterat hos eleverna om man som 

lärare la mer tyngd på att historia också är ett kärnämne? Dock intresseras eleverna av 

historieämnet, i alla fall utvalda delar av det, delar som de dock saknar på gymnasiet: ”Ja asså 

jag tycker det är skit intressant… asså eller det beror på lite vilket området det är men asså 

(paus)… till exempel andra världskriget är ju väldigt intressant mest tycker jag och andra 

sådana händelser”. De är samtliga ganska överens under sina individuella intervjuer att det är 

upp till läraren om lektionen blir intressant eller inte. Dock är källkritik inget som slår högt 

hos informanterna, källkritik som är en av fem punkter i det centrala innehållet för historia. 

Det faktum att informanterna saknar andra världskriget på gymnasiet beror troligen på de 

Klas-Göran Karlsson i sin bok, vilket jag nämner i min tidigare forskning, att historien är 

gigantisk och att få med alla historia i undervisningen i skolan blir ett problem på grund av 

tidsbristen. Gång på gång har man skalat ner undervisnings timmarna. Mer tid hade behövts 

för att uppfylla elevernas önskan. Jag tror även att det är viktigt att man som lärare, om 

möjlighet finns, rådfrågar med sina elever vad som intresserar dem mest. Kanske kan man i 

vissa fall, där tiden är knapp, fråga eleverna vilka av låt oss säga tre epoker/områden, som 
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eleverna helst vill lära sig mer av. Detta är inget som alltid går att göra, vissa saker måste tas 

med, men om/när det går bör man som lärare låta eleverna vara med och bestämma till viss 

del. Detta tror jag skulle öka intresset för lektionen och därmed höja prestationen.  

I min bakgrunds del lyfter jag fram kursplanen för historia och dess centrala innehåll. En av 

fem punkter bygger på att eleverna ska vara källkritiska i undervisningen. Dessa fem punkter 

ska läraren väva samman och blanda med varandra. Blir det då för många och förstora inslag 

av just källkritik kanske pojkarna tappar intresset för ämnet. Krig är vad mina informanter 

tycker är mest intressant med historieundervisningen, något som de tycker sig få alldeles för 

lite av. En av punkterna som ska uppfyllas från det centrala innehållet som jag tar upp i 

bakgrund delen är att beröra diktaturer, folkmord, konflikter och maktförhållanden. Dessa 

begrepp i sig kan koppas till krig men att enbart beskriva händelseförlopp i själva krigen blir 

troligen svårt för läraren att hinna med då det är så mycket mer i själva kriget som måste tas 

med som mänskliga rättigheter, maktförhållanden och kunna förklara dessa. Själva 

händelseförloppen som jag antar är det informanterna efterlyser blir en så pass liten del då 

andra saker runt om anses viktigare. Precis som Pietras och Poulsen säger kan historia 

uppfattas på olika sätt som de delar upp i fyra olika punkter. Alla punkter är viktiga att belysa 

i undervisningen, även om alla inte faller alla elever i smaken. Som jag både tar upp i min 

tidigare forskning och bakgrunds del förändras historien med tiden och det som ska finnas 

med samt hur mycket av varje område som ska finnas med. Den utformning av historieämnet 

vi ser idag kan inte passa pojkarna i dagens skola? Det som fick stor fokus förr i historie 

undervisningen har man trappat ner nu. Händelser och förlopp diskuteras inte lika utförligt i 

form av hur händelserna skedda. Nu lägger man större fokus på varför saker och ting sker. 

Detta är något som vi i vår tid anser vara viktigare. Kan de kanske vara så att för att göra 

historie undervisningen mer attraktiv igen behöver vi lägga in mer händelseförlopp och 

berätta om dem, även om dess relevans inte är lika stor som varför dem sker? Enbart för att 

hålla intresset vid historia vid liv?  

6.1.3 Undervisningen och kön 

Forskare har i studier kommit fram till att kvinnliga lärare tenderar till att utföra 

undervisningen i skolan på ett sätt som missgynnar pojkarna i skolan. Michael Kimmel menar 

att detta är en bakomliggande faktor till ”pojkkrisen” i skolan, mina informanter menar dock 

att det åter igen beror på läraren i sig, inte vilket kön läraren ifråga har. Informanterna är även 
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eniga om att lektionerna i skolan borde ha större variation: ”Aa asså en del lektioner är rätt så 

enformiga, svenskan å engelskan är inte så jättekul. En annan svara följande: Det beror på 

vilken lärare man har… vissa lärare är mer chill eller vad man ska säga… sen vissa är mer 

stränga och man måste jobba”. Min direkta uppfattning till detta blir att pojkarna söker 

variation och utmaningar i skolan, något som de själva hävdar att de inte får. Det är inte 

intressant att gång på gång sitta still och titta/lyssna på en person som står framme vid tavlan 

och pratar, det måste hända något. Informanterna kan inte heller uppfatta det som så att 

lärarna skulle favorisera flickorna. Som de själva säger så menar de att en del lärare gillar 

flickorna bättre, en del gillar oss pojkar bättre men de tror att det hela grundar sig i att om 

man är bra i ett ämne så gillar läraren en. Forskare har dock på pekat att flickorna skulle bli 

favoriserade i skolan, de menar också att bristen på manliga lärare i skolan och därmed bristen 

på manliga förebilder i skolan är en orsak till ”pojkkrisen”. Holm menar att det finns olika 

könsregimer i skolan då hon menar att om läraren vill ha hjälp med en fysik sak ber hon en 

stor och stark pojke hjälpa henne, flickorna ses som mjuka och är kanske dem man frågar om 

man vill ta reda på ”sanningen”. I det stora hela menar mina informanter att vilket kön läraren 

har spelar ingen roll så länge läraren är bra. De tycker dock att det är lite roligare nu på 

gymnasiet när de har fler manliga lärare än vad de haft under hela sin tidigare skolgång: ”Ja 

typ (paus)… a nu på gymnasiet så är det mer killar men i grundskolan så var det mer skillnad 

typ i förskolan så var det bara tjejer men det spelar inte så jättestor roll men man kan prata 

med lärarna här på ett annat vis men bara de är bar så spelar de egentligen inte så stor roll”.  

Egentligen är det lite svårt att läsa av vad informanterna riktigt menar i denna fråga. De menar 

att de har saknar fler manliga lärare under sin skolgång och att det är roligare nu när de har 

fler manliga lärare, men i det stora hela spelar könet ingen roll. Kan det vara så att det finns en 

underliggande faktor hos pojkarna att de faktiskt vill ha fler manliga förebilder i skolan, som 

forskarna menar? Magnusson menar i sin studie att man ska se kön som en neutral faktor, 

kanske är det pojkarna undermedvetet försöker göra? Magnusson menar att man ska ge män 

och kvinnor samma förutsättningar och se dem för den individ dem är, inte efter vilket kön de 

biologiskt sätt tillhör.  

Flickorna blir generellt sätt inte favoriserade och bristen på manliga lärare är inget de kan 

känna igen sig i på gymnasiet, en tillbakablick på sin skolgång krävs och där kan man minnas 

en saknad efter manliga lärare samt att lärarna lyssnade mer på flickorna än vad man gjorde 

på pojkarna. Eftersom informanterna jag intervjuar kommer från en klass på 23 flickor och 7 
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pojkar menar de också att när de kommer till att ta plats är de jämna, men å andra sidan så är 

dem 23 och vi är bara 7 stycken så ibland blir det lite svårt för pojkarna att ta plats. Dock 

varierar detta, ibland är det tjejerna som tar plats, ibland är det pojkarna, att sätta fingret på 

exakt vilka det är går inte. Holm beskriver hur man tillåter pojkarna ta mer plats än flickorna 

då man ”vet” att pojkar är mer högljudda. Att då mina informanter som är en del av en grupp 

på 23 flickor och 7 pojkar menar att ibland tar pojkarna lika mycket plats som flickorna kan 

man väl se som att Holms påstående stämmer.  

6.1.4 Respekt 

En hypotes jag hade i början av mitt arbeta var att som underliggande fenomen till 

”pojkkrisen” låg en bristande respekt hos eleverna för lärarna. Mina informanter känner än en 

gång inte igen sig. Respekt har de absolut för sina lärare, fast det är klart att man känner större 

respekt för vissa än för andra, könet på läraren spelar ingen roll: ”A en del… de som asså 

(paus)… asså jag vet inte hur jag ska förklara det men dem man känner ju om man vill ha 

respekt för en lärare om man känner att man verkligen vill ha ett bra resultat så kände man i 

grundskolan typ vår mentor var ju nästan som en extra mamma… så dem lärarna som visar 

att dem verkligen bryr sig dem har man mycket mer respekt för”. 

Om man uppfattar att läraren inte direkt bryr sig bryr man sig som elev inte så mycket heller. 

Min hypotes stämmer delvis då informanterna menar att respekt för läraren finns, men de 

utför trotts detta respektlösa handlingar.  

6.2 Gruppintervjuer  

Att falla för grupptrycket beskrivs även det av forskningen som en orsak till ”pojkkrisen”. 

Därför valde jag att efter de individuella intervjuerna åter igen samla mina informanter för en 

gruppintervju med samma frågor som de fått under den individuella intervjun. Detta för att de 

om någon eller några av mina informanter faller för grupptrycket och ändrar sina var för att 

”passa in”.  

6.2.1 Gruppintervju  

Chargongen är grabbig och högljudd och det tar lite tid att samla dem innan jag kan sätta 

igång med mina frågor. Informanterna står fast vid sina svar som de gett mig under sina 

individuella intervjuer. De vågar fortfarande stå för att de vill ha bra resultat på proven och de 
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vågar stå för om de varit hemma och pluggat. De berättar att de till och med skämtar med 

varandra om hur mycket de har pluggat inför proven, så skäms gör man absolut inte men 

enligt mina informanter finns det andra som gör det: ”Tjejer säger såhär… jag har inte 

pluggat ett skit och ändå får dem A. Alla instämmer: Vi typ skryter om att vi har pluggat”.  

Enligt mina informanter vågar inte tjejerna säga att de har pluggat om de skulle visa sig at 

resultatet blir dåligt: ”Nej… dem är väl rädda för att inte få bra betyg om de har pluggat… så 

tror vi att dem är tröga”.  

Forskare vill dock mena att pojkarna inte vågar berätta att de har pluggat om i fall att 

resultatet skulle bli dåligt. En tanke som slår mig är att denna teori troligen stämmer, men inte 

i alla program eller skolor. Har man valt en högskoleförberedande linje så har man gjort ett 

aktivt val att man kommer behöva plugga för att klara sig. Det ser möjligen annorlunda ut i 

andra program som inte är högskoleförberedande. Pojkarna som jag har valt att intervjua vill 

ha höga betyg, framför allt i kärnämnena och matematik är de ämnet som de anser är viktigast 

att ha bra betyg i. Kimmel menar att man som pojke inte vågar tala om att man måste plugga 

inför ett prov, något som verkligen inte går att känna igen hos mina informanter då de skrattar 

högljutt och även i gruppintervjun vågar säga att man vågar absolut säga att man måste 

plugga, man till och med skryter om det.  

Vad gäller undervisningen är även här svaren dem samma, vissa lektioner behöver betydligt 

mer variation för att bli intressant samt att det är upp till läraren huruvida lektionen blir bra 

eller inte. När man tidigare inte kunde sätta fingret på vilka som tar plats i klassrummet har 

man en allt mer klar bild av detta under gruppintervjun: ”Ja det är ju vi… eliten”.  

Man är fortfarande bestämd i att det är kärnämnena som är viktigast att få bra betyg i men 

fortfarande verkar man inte notera att historia är ett sådant. Krig och sådant är fortfarande 

ledande i vad som är roligast i ämnet, likaså ligger källkritik längst ner på listan. Det är 

stundvis lite stökigt i grupprummet vi sitter i och tiden rinner iväg. Jag avslutar intervjun med 

att fråga informanterna om de känner att läraren är en auktoritet som de har respekt för. Alla 

instämmer att de fortfarande har respekt för läraren. Jag är medveten om att informanterna 

gärna pillar på sina mobiler och frågar dem då o de anser att det är att visa respekt för läraren, 

att pilla på sin mobil under lektions tid. Alla menar att så är inte fallet, men det beror på 

läraren. De vågar pilla på sina mobiler. Visar läraren att den bryr sig så bryr man sig tillbaka, 

annars inte. Mina informanter menar alltså att de har respekt för läraren men att de tillämpar 

handlingar som är respektlösa gentemot läraren. Svaren som jag fick tidigare är fortfarande 
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desamma, så den hypotes eller tanke jag hade att pojkarna skulle falla för ett grupptryck, 

vilket forskarna menar att pojkarna lätt gör, stämmer inte in på min grupp av informanter. 

Alla vågade fortfarande stå på sig och hålla fast vid sina svar. Även om forskarna menar att 

pojkarna lätt faller för grupptryck säger jag inte emot detta påstående. Pojkarna jag intervjuar 

kommer från en relativt tajt grupp och behöver inte känner någon större press från ett 

grupptryck.  

7. Sammanfattning 
”Pojkkrisen” är ett växande fenomen i skolan som forskare menar grundar sig i många olika 

aspekter. Syftet med den här uppsatsen var att undersöka ”pojkkrisens” existens i skolan med 

hjälp av intervjuer. Jag ville ta reda på om krisen grundade sig i ett attitydproblem med en 

bristande respekt för läraren, är krisen genusrelaterad samt pojkarnas uppfattning av historia 

och historieundervisningen i skolan.  

Syftet att undersöka om ”pojkkrisen” grundade sig i ett attitydproblem med brist för respekt 

för läraren visade sig vara en tvådelad fråga. Informanterna menar att de har respekt för 

läraren men tenderar att uppvisa ett beteende som klassas som respektlöst. Det handlar även 

om vilken relation man har till läraren. Tycker man om läraren så visar man respekt. Vissa 

lärare vågar man inte vara respektlös mot då man är ”rädd” för dem.  

Forskare menar att ”pojkkrisen” delvis grundas i bristen på manliga förebilder i skolan samt 

en särbehandling mellan pojkar och flickor. Som mina informanter uppfattar det nu på 

gymnasiet känner de ingen saknad av manliga lärare då de har fler stycken. Tittar de dock 

tillbaka på sin tidigare skolgång hade de önskat att de funnits fler manliga lärare. Någon större 

roll spelar det dock inte om man har en manlig eller kvinnlig lärare så länge läraren är bra. Att 

flickorna skulle dras med fördelar känner man inte heller igen sig i. Läraren tycker om de 

elever som är bra i ämnet, könet på eleven spelar ingen roll.  

Vad gäller historieämnet så uppfattas det inte som ett kärnämne av informanterna. Ämnet är 

intressant och helt okej men inte det man prioriterar högst. Man saknar vissa delar av historien 

i sin undervisning. Krig är klart det som är populärast och det man önskar mer av. Att kritiskt 

granska och vara källkritisk går inte hem hos informanterna. Huruvida lektionerna blir 

intressanta och givande är upp till läraren. Forskare menar att för att få till en givande historie 

undervisning måste antalet timmar för denna typ av undervisning öka.  
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Mina informanter kan inte helt känna igen sig i de aspekter som forskarna hävdar är det som 

ligger till grund för den växande ”pojkkrisen” i skolan. Hade resultatet sett annorlunda ut med 

informanter spridda från olika program? En fråga som är svår att besvara men som inte går att 

utesluta.  

7.1 Slutord 

I det stora hela känner jag mig överraskad av vad min forskning har visat mig. Resultatet 

gläder mig att de informanter jag intervjuat inte passar in i mallen för vad ”pojkkrisen” är. 

Någon större igenkänning finns inte hos informanterna i ”pojkkrisens” aspekter. Jag trodde att 

pojkarna i skolan skulle känna igen sig mer i vad forskarna menar. Jag trodde att de skulle 

känna en större rädsla för att visa på ett bra resultat i skolan och att aktivt välja att plugga. Jag 

gläds också av att de känner att de inte spelar någon större roll vilket kön läraren har utan det 

handlar om hur läraren är som person. Min forskning kan vara unik på så sätt att 

informanterna jag fick tilldelat mig kom från en studiemotiverad klass med ett få tal pojkar 

som stod varandra relativt nära. Jag tror att resultatet hade sett annorlunda ut om jag valt ut 

informanter från en mindre studiemotiverad klass. Jag trodde också att respekten för lärarna 

skulle vara mindre. Dock visar det sig att informanterna inte tänker på de respektlösa 

handlingarna som en del i brist på respekt för läraren. Vad gäller historieämnet känner jag 

heller ingen större förvåning i att informanterna föredrog krig i undervisningen och önskade 

sig mer av detta i undervisningen. Någon större förvåning känner jag heller inte över deras 

mindre positiva inställning till området gällande källkritik.  

Trotts att mitt resultat till stor del säger emot vad forskarna menar säger jag personligen inte 

emot forskningen gällande ”pojkkrisen”. Jag vill dock understryka att jag inte tror att man kan 

dra alla över samma kam utan undantag finns. Pojkar som är studiemotiverade finns likaväl 

som det finns flickor som inte är det.  
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