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Sammanfattning 

I industrialiserade länder runt om i världen blir pojkar utklassade av flickor i nästan alla skolämnen 

och betygsgapet mellan könen har de senaste decennierna växt och Sverige är inget undantag. 

Litteraturstudiens syfte är att undersöka huruvida feminiseringen av skolan kan förklara pojkars 

generella underprestation i förhållande till flickor sett till skolresultat. Med feminiseringen av skolan 

avses förväntade elevbeteenden, skolkultur och skolans arbetssätt och arbetsformer, som verkar 

gynna flickors skolresultat i förhållande till pojkar. Litteraturen studeras med hjälp av kvalitativ 

ansats och med teorin om feminiseringen av skolan.  

     Resultaten pekar på att skolan i den industrialiserade delen världen blivit mer litteracitetintensiv, 

och pojkar har sämre litteracitet i förhållande till flickor vilket påverkar pojkars skolresultat negativt. 

Skolkulturens negativa påverkan på skolresultat är en faktor bland pojkar tillskriver sig negativa 

maskulina attribut, och som uppfattar sig som ‘macho-män’. De uppfattar i högre grad skolan som 

feminin, vilket påverkar deras ambition att uppnå goda skolresultat negativt. 

     Pojkar uppvisar lägre grad av självkontroll än flickor, delvis till följd av mognad. Den lägre graden 

av självkontroll innefattar en sämre koncentrationsförmåga, sämre förmåga att uppskjuta belöning 

och pojkarna har svårare att över tid upprätthålla goda skolresultat. 

     Pojkar har generellt sett sämre sociala färdigheter än flickor vilket påverkar deras skolresultat 

negativt. Sociala färdigheter innefattar att vara hjälpsam mot sina klasskamrater, att lyssna på lärarens 

instruktioner och att inte störa undervisningen. 

     Pojkar missgynnas i förhållande till flickor i högre utsträckning av skolans arbetssätt och 

arbetsform, som till stor del förutsätter eller premierar en högre grad av självkontroll, litteracitet och 

bättre sociala färdigheter. Sammantaget visar litteraturstudiens resultat att pojkars sämre skolresultat 

kan bero på att skolan har feminiserats.      
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1. Introduktion 
 
Sverige chockades för ett par år sedan av de för Sverige osedvanligt svaga resultaten i den årliga 

PISA-undersökningen och det beslutades att ta krafttag för att vända den negativa trenden. En aspekt 

som vi inte upplevde lyftes fram var den att pojkar i den svenska skolan underpresterade i förhållande 

till flickorna i såväl matematik som läsning.1 

     Flertalet internationella studier som inte enbart ser till PISA-undersökningar utan följer elevernas 

skolresultat2 över tid, konstaterar att samma utveckling återfinns i stora delar av den industrialiserade 

världen, pojkar blir utklassade i skolvärlden av flickorna.3 Om man dessutom ser till IQ som en faktor 

för akademisk framgång i form av goda skolresultat, visar forskning att de skillnader i betyg som 

uppstått mellan flickor och pojkar inte kan tillskrivas skillnader i IQ på gruppnivå mellan flickor och 

pojkar, då sådana skillnader inte existerar.4 

      Den stora skillnaden i skolresultat mellan flickor och pojkar som uppstått de senaste årtiondena 

måste tillskrivas andra faktorer, än den ovan nämnda. Det finns olika förklaringar till vad skillnaden 

i utfall beror på. En tes är att skolan har feminiserats vilket skulle innebära att skolan i dess nuvarande 

form skulle gynna flickor framför pojkar på ett sätt som genererar bättre skolresultat hos flickor än 

hos pojkar. Dock går det att ifrågasätta om det är ett problem att flickor presterar bättre skolresultat 

än pojkar. Problemet med att flickor gynnas mer än pojkar i skolan är att det helt enkelt inte är 

förenligt med svensk skollag. I skollagen står det att skolan ska kompensera för barns olika 

förutsättningar att tillägna sig utbildningen.5 Om skolan inte kan kompensera för barns olika 

förutsättningar kopplade till kön6 oavsett om det handlar om att kompensera för flickor eller pojkar, 

har skolan i dess nuvarande form helt enkelt misslyckats. Vidare i skollagen framgår det också att 

skolan ska motarbeta diskriminering och att barn oavsett kön ska ha lika rättigheter och samma 

möjligheter i utbildningen.7 Mot bakgrund av skollagen är den här litteraturstudiens fokus att med 

hjälp av teorin om feminiseringen av skolan8 undersöka orsaken till pojkars svaga skolresultat i 

förhållande till flickor.  

 

 

 

                                                 
1 González de San Román, Ainara & de la Rica Goiricelaya, Sara, Gender Gaps in PISA Test Scores: The Impact of Social Norms and the Mother’s 
Transmission of Role Attitudes, IZA Discussion Paper No. 6338, (2012), s.7. 
2 Med skolresultat avses betyg 
3 Matějů, Petr & Smith, Michael L, Are boys that bad? Gender gaps in measured skills, grades and aspirations in Czech elementary schools, British 
Journal of Sociology of Education, vol.36, nr.6, (2015), s.871f. 
4 Duckworth, Angela Lee & Seligman, Martin E. P, Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test Scores, 
Journal of Educational Psychology, vol.98 (1), (2006), s.198. 
5 Sverige, Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801), Åttonde upplagan, Stockholm, 2017, §4 
6 Kön likställs inom ramen för vår uppsats med genus, artiklarna använder sig av gender. 
7 Sverige, Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801), Åttonde upplagan, Stockholm, 2017, §8 
8 Feminiseringen av skolan (av engelskan Feminization of school), en mer utförlig beskrivning återfinns i teorikapitlet.  
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1.1. Disposition 
 
Uppsatsens olika delar som följer nedan är teori, bakgrund, syfte & frågeställning, metod, 

avgränsningar, resultat, analys, slutsats och diskussion. I Bakgrunden kommer uppsatsen sättas in i 

ett större sammanhang. Statistik, historik, motiv och problembild kommer att presenteras. I teoridelen 

redogör vi för teorin om ‘feminiseringen av skolan’ som vi kommer att använda oss av. Efter syfte & 

frågeställning presenteras vår metod och sedan avgränsningar där uppsatsens metod, begränsningar 

och användbara begrepp för litteraturstudiens vidare läsningen att presenteras.      

     I resultatet kommer vi att presentera artiklarna som litteraturstudien bygger på i tur och ordning. 

Vi kommer att redogöra kort för artikelns bakgrund, syfte & frågeställning, metod, resultat och 

slutsats som övergår i vår egen analys av studien kopplat till vår frågeställning. Därefter följer en 

analys där alla frågeställningar besvaras i tur och ordning följt av en sammanfattande slutsats som tar 

upp litteraturstudiens viktigaste resultat kopplade till syftet. Slutligen för vi en diskussion där vi 

fångar upp egna reflektioner kring litteraturstudien, lösningar och andra tankegångar som inte har 

utrymme i studiens övriga delar. 

 

1.2. Teori 
 
Vår teoretiska utgångspunkt bygger på begreppet Feminiseringen av skolan som väglett oss genom 

såväl bearbetning som analys av litteraturen. Teorin hävdar att skolan ‘feminiserats’ vilket ska ha 

gynnat flickorna i förhållande till pojkarna. Enligt Skelton kan Feminiseringen av skolan delas in i 

tre kategorier varav två är relevanta för vår litteraturstudie. 

(1) Antalet kvinnor inom läraryrket i förhållande till män. 

(2) Skol- och klassrumskultur som missgynnar pojkar. 

 

Antalet kvinnor inom läraryrket har stigit stadigt vilket lett till brist på manliga förebilder och till att 

det skapats låga förväntningar på pojkarna, men inom ramen för vår litteraturstudie är den här 

aspekten inte en undersökt faktor. Skelton hävdar däremot också att antalet kvinnliga lärare lett till 

en förändrad klassrumskultur som bättre stämmer överens med den kvinnliga könsrollen. Slutligen 

skriver författaren att det etablerats en klassrumspedagogik som passar flickors sätt att lära sig bättre 

än pojkars, samt att läroplaner och bedömning utformats för att tillvarata flickors akademiska styrkor, 

vilket lett till att pojkarna missgynnats i förhållande till flickor genom vad författaren kallar 

feminiseringen av skolan.9 Hodgetts & Lecouteur är inne på ett liknande spår när de beskriver vad de 

                                                 
9 Skelton, Christine, The 'feminisation of schooling' or 're-masculinising' primary education?[1], International Studies in Sociology of Education, 12:1, 
(2002), s. 86. 
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kallar ‘feminization of curriculum’ vilket syftar till att fokus på litteracitet och ständigt pågående 

bedömning i skolan representerar feminina utbildningsprioriteringar.10  

      Heyder & Kessels beskriver Feminiseringen av skolan som att skolans upplägg är feminin snarare 

än maskulin genom att beteenden som är förenliga med den kvinnliga könsrollen förväntas och 

belönas och att beteenden förenliga med den manliga könsrollen sanktioneras.11  

        Matějů, P & Smith, M. L beskriver feminiseringen av skolan enligt följande 

socialisationsmodell. Pojkar och flickor socialiseras in i samhället med olika karaktärsdrag där pojkar 

förväntas uppvisa självständighet och självförtroende medans flickor istället ska vara ordningsamma 

och samarbetsvilliga. Författarna menar då att skolan värdesätter de kvinnliga karaktärsdragen högre 

enligt den här socialisationsmodellen, vilket kan leda till anti-skolattityder hos pojkarna eller att 

pojkarna bedöms med hårdhetsbias av lärare.12  

     Sammanfattningsvis behandlar vi teorin om feminiseringen av skolan enligt följande. Skolans 

arbetssätt och arbetsformer har utformats på ett sätt som premierar elevbeteenden, egenskaper och 

akademiska styrkor som flickor tenderar att uppvisa i högre utsträckning än pojkar vilket har negativa 

konsekvenser på pojkars skolresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, 
Feminism & Psychology, Volume: 20 issue:1, (2010), s.76. 
11 Heyder, Anke & Kessels, Ursula, Is School Feminine? Implicit Gender Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement, Sex Roles, 
Vol. 69 Issue 11-12, (2013), s.608. 
12 Matějů, P & Smith, M. L, Are boys that bad? Gender gaps in measured skills, grades and aspirations in Czech elementary schools, (2015), s.875. 
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1.3. Bakgrund 
 
Varför behövs det en litteraturstudie om feminiseringen av skolan? 

Att flickor presterar bättre än pojkar i skolan är varken någon nyhet eller förvånande i sig, det har 

varit så under lång tid. Diagrammet nedan visar tydligt på att flickor i Sverige under en längre tid 

presterat bättre än pojkar.  

 
Källa: Skolverket  

 
 En vedertagen förklaring till flickors högre skolresultat kan ibland handla om att flickor är mognare 

än pojkar, att flickor pluggar mer än pojkar, eller att till exempel skolan inte anses vara ‘cool’ bland 

pojkar. Det tycks alltså finnas en gängse uppfattning om att flickor presterar bättre än pojkar i skolan. 

Vad som däremot hänt de senaste årtiondena är att gapet mellan pojkars och flickors skolresultat har 

ökat markant, till flickornas fördel. Flickorna har till exempel även gått om pojkarna i matematik, 

vilket traditionellt sett ansetts vara ett manligt dominerat skolämne. Samtidigt presterar flickor bättre 

i alla skolämnen förutom idrott och markant bättre än pojkar i ämnen som kräver mycket litteracitet13, 

till exempel svenska och språk.  

      Man kan ställa sig frågande till vad problemet är med att flickor presterar bättre än pojkar. Till att 

börja med kan vi hänvisa till skolans styrdokument, och vi tar avstamp i skollagen: 

 

“Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. [...] I 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”14 

                                                 
13 Av engelskans Literacy, samlingsord för läs- och skrivfärdigheter. 
14 Sverige, Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801), 2017, §4. 
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      Det framgår med all önskvärd tydlighet i skollagen att eleverna ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Värden är inget skolan mäter, men kunskaper mäter skolan i betyg. Det 

framgår dessutom att barn och elever ska ges stöd för att utvecklas så långt som möjligt med hänsyn 

till deras behov, och skolan ska uppväga skillnader mellan barns och elevers förutsättningar att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Med hänvisning till de på gruppnivå svaga skolresultaten 

hos pojkar i förhållande till flickor kan man ifrågasätta om skolan lever upp till sitt uppdrag enligt 

skollagen. Skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar borde i enlighet med skollagen, vara 

små och fluktuerande om skolan ska anses leva upp till sitt uppdrag. Med det menar vi att det över 

tid borde vara små skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor, men samtidigt inte ett konstant 

övertag för det ena könet, framför det andra könet. 

     I skollagen finner vi ytterligare en skrivning:  

 

“I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering 

och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960).”15 

 

      Om skillnaden mellan flickor och pojkar sett till skolresultat är tydlig, och över tid konstant, kan 

vi då hävda att den svenska skolan främjar lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet? 

Om svaret på frågan är nej, finns det ett behov av att undersöka vad det är som ligger bakom 

skillnaderna i skolresultat mellan flickor och pojkar.  

 

1.4. Syfte & Frågeställning 
 
Litteraturstudiens syfte är att undersöka huruvida feminiseringen av skolan kan förklara pojkars 

generella underprestation i förhållande till flickor sett till skolresultat. Med feminiseringen av skolan 

avses förväntade elevbeteenden, skolkultur och skolans arbetssätt och arbetsformer, som verkar 

gynna flickors skolresultat i förhållande till pojkar. 

 

1. Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom en upplevelse av skolan som 

feminin samt genom skapande av en antiskolkultur? 

                                                 
15 Sverige, Skollagen (2010:800): med lagen om införande av skollagen (2010:801), 2017, §8. 
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2. Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom att skolans arbetssätt 

förutsätter/premierar en högre nivå av litteracitet, sociala färdigheter & självreglerande 

beteenden? 

3. Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom förändringar i skolans läroplaner 

och i bedömningssätt? 

 

1.5. Metod 
 
Vår uppsats är en litteraturstudie, vilket innebär att man planmässigt söker, kritiskt granskar och 

sammanställer litteratur inom ett valt ämne eller problemområde.16 Litteraturen som studerats i vårt 

fall innefattar sex studier och en rapport från Skolverket. Två av studierna är från Tyskland, en från 

Slovenien, en från USA, en från Taiwan och en från Australien och skolverksrapporten behandlar 

svensk skola. Ytterligare litteratur förekommer i inledning och bakgrund men ingår ej i själva studien. 

Vår litteratur har analyserats med hjälp av kvalitativ ansats. I den kvalitativa ansatsen kan 

datainsamling och analys börja samtidigt och man kan under tidens gång hitta nya intressanta källor 

som hjälper till att både besvara och redigera frågeställningen. Processen pågår tills man uppnår det 

som man i metodlitteratur kallar teoretisk mättnad.17 Vår litteraturstudie har gått till ungefär på det 

här sättet då frågeställningen förändrats från den vi vid start formulerade. Någon studie har även fallit 

bort och någon har tillkommit under processens gång. Den här typen av arbetsgång där ny data 

tillkommer och en frågeställning som växer fram är förenlig med hur det kan gå till när man arbetar 

med kvalitativ ansats enligt den valda metodlitteraturen.18  

       Forskningen vi valt att använda oss av är till stor del internationell vilket gör det problematiskt 

att dra generella slutsatser om den svenska skolan. Forskningen är dock utförd i den industrialiserade 

delen av världen med förutsättningar som liknar den svenska skolans förutsättningar. Svenska pojkars 

prestationer på PISA-test och pojkars skolresultat i förhållande till flickor följer till stor del ett 

internationellt mönster. Därav återstår det ändå som rimligt att utvecklingen vi benämner som 

feminiseringen av skolan även går att applicera på Sverige 

       För litteraturstudien relevant forskning har identifierats och valts ut genom sökningar i 

Linköpings Universitets databas UniSearch med följande sökord: Gender Gap, Academic 

achievement, Elementary school, Differences between boys and girls in elementary school, Self-

control, Feminization of education, Policy, differences in academic achievement. Vi har också använt 

                                                 
16 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid 
examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2013. s. 31. 
17 Ibid., s.53. 
18 Ibid., s.53 
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oss av Skolverkets sökfunktion bland deras publikationer för att hitta rapporter och forskning gjord 

på vårt valda tema och använde nyckelordet kön. 

 

1.6. Avgränsning 
 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka varför pojkar underpresterar i skolan i relation till flickors 

skolprestationer med avseende på skolresultat. Studien undersöker flickor och pojkar huvudsakligen 

i åldrarna 13 till 19, men särskilt fokus ligger på högstadieåldrarna. I studierna vi har tittat på, 

intresserar de sig i stort sett inte för socioekonomiska status, utan det är skillnaden mellan könen 

oberoende av socioekonomisk status som är intressant. Dock lyfts skillnader i socioekonomisk status 

mellan elevgrupper in i en av våra studier, och kommer därför bli synligt i resultatet. 

       Litteraturstudien närmar sig problematiken genom att se till vilka beteenden pojkar och flickor 

på gruppnivå tenderar uppvisa och vad det får för konsekvenser på deras skolprestationer, samt 

huruvida skolans arbetssätt och arbetsformer missgynnar pojkar. Det innebär att litteraturstudien 

begränsar sig till att omfatta elevernas beteenden, och akademiska styrkor som flickor och pojkar 

uppvisar. Vår studie begränsar sig till styrdokument, skolmiljö och beteenden kopplade till skolan, 

vilket innebär att till exempel hemmet och föräldrar som eventuella påverkansfaktorer på flickors och 

pojkars skolresultat hamnar utanför studiens undersökningsområde. Vi är väl medvetna om att 

hemmen och vårdnadshavarna har en enorm påverkan på vilka könsroller och beteenden som pojkar 

och flickor uppvisar i skolan, och att skolkulturen ofta är en avspegling av vårdnadshavarnas syn på 

skolan. Hemmet och skolan har ett delat fostransuppdrag för barnen vilket betyder att halva ansvaret 

över barnen kan tillskrivas hemmen. Faktum kvarstår ändå att skolan ska agera kompensatoriskt för 

brister i elevernas hemmiljö, vilket paradoxalt nog delvis flyttar tillbaka ansvaret till skolan. 19          

 

1.6.1. Begreppsanvändning  
 
Litteracitet (eng. litteracy) 

För att underlätta i skrivandet av uppsatsen när vi ska förklara orden och läs- och skrivfärdighet har 

vi använt oss av begreppet litteracitet som ett samlingsbegrepp. Litteracitet av engelskans Litteracy. 

 

Anti-skolkultur (Resistance to schooling/student resistance to schooling) 

Ett mått på hur mycket motstånd till skolan som eleverna uppvisar. Till exempel hur ofta och mycket 

eleverna bråkar med lärarna. Hur ofta de blir bestraffade i skolan till följd av deras beteende, om de 

                                                 
19 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2011.  
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skolkar från lektioner eller kommer försent till lektionerna samt hur mycket ansträngningen de lägger 

på skolarbete.20 

 

Sociala färdigheter (social skills) 

I forskningen kan sociala färdigheter referera till socialt acceptabla beteenden som möjliggör en 

person att ingå i interpersonella relationer och interagera med andra. 

     En definition av sociala färdigheter handlar om samarbete, kommunikation, hjälpa andra 

människor och följa regler. Att på ett lämpligt sätt kunna svara på andras beteenden, till exempel 

förmågan att bemöta en konflikt eller feedback från vuxna på ett lämpligt sätt. Att ta ansvar för andras 

välmående och visa empati eller att uppvisa självkontroll.21 

     Sociala färdigheter kan också syfta mer på Sociala färdigheter i skolan och syftar då till  

prosociala adaptiva beteenden inom kamratrelationer eller elev-elevrelationer vilket innefattar att till 

exempel att erbjuda sig att hjälpa andra elever vid behov. Det innefattar också att eleverna läser av 

och följer skol- och klassrumsregler och normer, till exempel att eleverna lyssnar på läraren och följer 

instruktioner givna av läraren.22  

 

 

Självkontroll (används för engelskans Self-control, Self discipline (& Self-management23) 

Definierar den förmåga en elev har att reglera sitt humör, läsa instruktionerna till skoluppgiften innan 

man börjar med den, vara uppmärksam på läraren under lektionstillfällena. Eller att välja läxläsning 

före andra fritidsaktiviteter samt förmågan att över lång tid fokusera sitt arbete mot ett bestämt 

(avlägset) mål.24 Delay-choice task används i en av våra studier för att testa förmågan att skjuta upp 

kortsiktig belöning till ett senare tillfälle för att erhålla belöning på lång sikt.25 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Geven, Sara, Jonsson, Jan O, van Tubergen, Frank, Gender Differences in Resistance to Schooling: The Role of Dynamic Peer-Influence and 
Selection Processes, Journal of Youth & Adolescence Vol. 46 Issue 12, (2017), s.2425f. 
21 Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C, Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 
Primary and Secondary School: Teacher's Perspective, Psihologijske Teme / Psychological Topics, Psychological Topics; Vol.18 No.1, (2009), s.56f. 
22 Ibid., s.56f. 
23 Ibid., s.69f. 
24 Duckworth, Angela Lee & Seligman, Martin E. P, Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test 
Scores, (2006), s.199. 
25 Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 
Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan, Social Psychological and Personality Science, Vol 8, Issue 6, (2017), s.699. 
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2. Resultat 
 
I resultatet presenteras varje studie för sig. I presentationen ingår en kort bakgrundsbeskrivning till 

studien följt av syfte och metod. Därefter redogör vi för studiens resultat som slutligen mynnar ut i 

en analys där vi kopplar studiens resultat till vår frågeställning. 

 

2.1. Heyder, Anke & Kessels, Ursula, Is School Feminine? Implicit Gender 

Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement 
 

I standardiserade internationella kunskapsmätningar har det framkommit att flickor generellt sett 

presterar bättre än pojkar i såväl läsning och skrivning, medan pojkar generellt sett presterar bättre i 

matematik och naturvetenskap. Vad som dessutom visat sig är att pojkar erhåller betyg som inte är i 

paritet med deras prestation från de standardiserade testerna, medans det motsatta förhållandet 

återfinns hos flickor, som erhåller ett högre betyg än vad deras resultat från de standardiserade testerna 

indikerar. Med den vetskapen har den här tyska studien som syfte att undersöka om och i vilken  

utsträckning skolan har feminiserats, och om den potentiella feminiseringen har haft någon inverkan 

på pojkars skolprestationer.26  

     Mot bakgrund av tidigare forskning förväntar man sig i hypotes 1 att killar i högre utsträckning 

associerar skolan som feminin snarare än maskulin. I hypotes 2a förväntar man sig att ju mer pojkar 

associerar skolan som feminint och tillskriver sig själva maskulina attribut, desto lägre betyg får 

pojkarna i ämnet tyska. I hypotes 2b förväntar man sig att sambandet ska vara mindre tydligt i 

matematik. Som metod har man använt sig av Go/No-go Association Task (GNAT) som enkelt 

sammanfattat bedömer styrkan av outtalade associationer till skolämnen eller skolaktiviteter, och om 

eleverna uppfattar de som maskulina eller feminina. Till exempel om eleverna uppfattar 

skolaktiviteten ‘att läsa läxan’ som maskulin eller feminin.27 

     Det var 123 niondeklassare från en grundskola i en storstad i västra Tyskland som deltog i studien. 

Skolmiljön klassades enligt nationell bedömning som svår eller utmanande, vilket innebar att det var 

ett relativt stort antal elever med invandrarbakgrund och familjer med låg utbildningsnivå.28  

   De övergripande resultaten av studien kommer fram till att eleverna oavsett kön generellt sett 

associerade skolan som feminin snarare än maskulin, och att associationen av skolan som feminin i 

huvudsak var kopplad till pojkars studieresultat. Det kan förklaras genom att ju mer pojkar 

associerade skolan som feminin och ju mer pojkar kunde tillskrivas negativa maskulina attribut, desto 

lägre var deras betyg i ämnet tyska. Däremot fanns det inget samband i matematik, mellan i vilken 

                                                 
26 Heyder, Anke & Kessels, Ursula, Is School Feminine? Implicit Gender Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement, (2013), 
s.605f. 
27 Ibid., s.608f. 
28 Ibid., s.609. 
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utsträckning pojkar såg sig själva som maskulina och skolan som feminin. Matematik uppfattades 

generellt som ett manligt kodat ämne. Flickors prestationer i matematik och tyska påverkades inte av 

deras uppfattning av skolan som feminin eller maskulin.29 

        Sammanfattningsvis visade resultaten att majoriteten av pojkarna inte associerade skolan som 

feminin, men den sammantagna bilden av skolan var att båda könen uppfattade skolan som feminin. 

Resultaten visade samtidigt att de pojkar som inte associerade skolan som maskulin presterade sämre 

i tyska, ett ämne som generellt sett associerades som feminint av eleverna. I studiens slutsats 

fastställer författarna att inte enbart den outtalade könsstereotypiseringen av skolan hos pojkar, eller 

att pojkarnas machoattityder kan förklara skillnaden mellan könen sett till skolresultat. Istället nämner 

författarna samspelet mellan olika aspekter så som könsstereotypisering av olika ämnesdomäner, kön, 

könsroller och självbild som påverkar eleverna olika.30  

      Studien visade att den gruppen pojkar som uppfattar skolan som feminin och tillskriver sig själva 

negativa maskulina attribut presterar sämre i skolämnet tyska. Författarna avslutar med att öppna upp 

för en omformulering av deras hypotes. De skriver att om en pojke presterar dåligt i ämnet tyska, 

uppfattar han skolan som feminin, och författarna anser det som sannolikt givet den tydliga 

betoningen på språkliga färdigheter i den tyska läroplanen. Och i förhållande till deras studie återfanns 

det att pojkar som inte ansåg sig vara lämpade för språkliga studier, generaliserade den uppfattningen 

och applicerade den på skolan som helhet, vilket påverkade deras studiemotivation negativt och i 

förlängningen skolresultaten.31  

      Vi fann att även om inte skolan tydligt kan uppfattas som feminin bland pojkar visar studien på 

en generell uppfattning av skolan som feminin, och det enskilda ämnet tyska uppfattas som mer 

feminint än till exempel matematik.  

     Om vi tar ämnet tyska som exempel, kan den generella bilden av ämnet tyska som feminint 

generera en generell ‘motståndskultur’ mot ämnet tyska bland pojkar. Framförallt om de på gruppnivå 

misslyckas oftare, eller generellt presterar sämre än flickorna i ämnet. Pojkars misslyckande eller 

sämre prestationer kan då uppfattas som ett av naturen givet utfall och skapa en skolkultur där pojkar 

inte upplever att det tjänar till att anstränga sig. 

      Studien kom fram till att det bland pojkar generellt sett inte fanns en föreställning av skolan som 

feminin, men hos en grupp pojkar återfanns den föreställningen. Den gruppen pojkar väljer vi att 

definiera som ‘macho-män’ vilka besitter en uppsättning negativa maskulina attribut. För dessa pojkar 

blir föreställningen av skolan som feminin något de inte vill förknippa sig med. Goda skolresultat 

                                                 
29 Heyder, Anke & Kessels, Ursula, Is School Feminine? Implicit Gender Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement, (2013), 
s.613f. 
30 Ibid., s.613f. 
31 Ibid., s.613 
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eller att anstränga sig i skolan, uppfattas som oönskat vilket skapar en antiskolkultur vilket har en 

negativ inverkan på deras skolresultat. 

     En skola som är tillåtande till eller inte lyckas motverka en antiskolkultur bland pojkar kommer 

med bakgrund av studien leda till att pojkar i allmänhet, och pojkar med negativa maskulina attribut 

i synnerhet, presterar sämre skolresultat än flickorna i samma skola.  

 

2.2. Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C, Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, 

Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 

Primary and Secondary School: Teacher's Perspective 
 

Den här slovenska studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv (1) fastställa hur lärare i grundskola 

och gymnasieskola bedömer elevernas sociala färdigheter; (2) att undersöka könsskillnader i de 

utvärderade sociala färdigheterna och (3) att undersöka relationen mellan skolresultat och sociala 

färdigheter. Författarna till studien menar att sociala färdigheter handlar om olika slags beteenden 

som hjälper en individ att interagera i ett socialt sammanhang. Paradoxalt nog menar författarna att 

det är när människor interagerar i sociala sammanhang som sociala färdigheter erhålls. Sociala 

färdigheter är betydelsefulla för att elever ska accepteras i grupper inom skolan och för att få 

popularitet. Sociala färdigheter är också en faktor när det kommer till skolresultat.32 

     I studien deltog 907 elever där ungefär hälften gick i sjunde klass från tio olika grundskolor 

medans den andra hälften gick i tredje året på den slovenska motsvarigheten till svenska gymnasiet. 

Gymnasieeleverna kom från sex olika gymnasieskolor. Av antalet elever i studien var ungefär hälften 

pojkar och den andra hälften flickor, och skolorna som deltog i studien var slumpmässigt utvalda.33 

Totalt fyrtiotvå klasslärare deltog i studien och det var deras uppgift att bedöma elevernas sociala 

färdigheter. Till sin hjälp hade lärarna ett frågeformulär (Merrell's School Social Behaviour Scales – 

SSBS-2) som innehöll sextiofem frågor med sex olika kategorier där de första tre kategorierna 

bedömer elevers prosociala beteenden i skolsituationer. De tre prosociala kategorierna handlade om 

elev-elevrelationer, till exempel i vilken utsträckning en elev erbjuder sig att hjälpa en annan elev vid 

behov; Självkontroll, till exempel följer regler som skolan och läraren har satt upp; Positivt 

klassrumsbeteende, till exempel lyssnar på lärarens förmaningar och tillämpar dem. De tre resterande 

kategorierna handlar om socialt inkompetenta beteenden som i sin tur leder till socialt negativa utfall. 

Det första är fientligt/irriterat uppförande, till exempel att förolämpa en kamrat; Antisocialt, 

aggressivt beteende, till exempel att använda sig av svordomar eller att använda sig av ett olämpligt 

kränkande språk; Trotsigt, störande beteende, till exempel stör och irriterar andra elever. Klasslärarna 

                                                 
32 Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C, Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 
Primary and Secondary School: Teacher's Perspective, (2009), s.66ff 
33 Ibid., s.55. 
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utvärderade elevernas sociala färdigheter enligt en femgradig skala i vilken frekvensen av olika 

beteenden fick avgöra vilken poäng en elev tilldelades på skalan.34 

     Resultaten visade att sambandet mellan elevers uppförande och skolresultat var störst bland 

pojkarna och större när det handlade om socialt önskvärda beteenden och skolresultat jämfört med 

socialt icke önskvärda beteenden i förhållande till skolresultat. I kategorin med socialt önskvärda 

beteenden var självkontroll och gott klassrumsbeteende de kategorier som bäst förutspådde 

skolresultat för såväl flickor som pojkar. Elevernas lämpliga/olämpliga klassrumsbeteende var den 

starkaste påverkande faktorn på deras skolresultat.35 Resultaten från studien visade vidare att 

flickorna bedömdes vara mer socialt kompetenta enligt lärarnas uppskattningar, oavsett om de gick i 

grundskolan eller gymnasiet. Flickor bedömdes vara mer samarbetsvilliga och ha fler positiva 

kamratrelationer. De uppvisade mer respekt för skolans regler, ett större engagemang för 

skoluppgifter än pojkar, de ansågs dessutom vara mer kompetenta att lösa skoluppgifterna. Pojkar 

uppvisade mer störande, aggressiva och irriterande beteenden, bröt i större utsträckning mot skolans 

regler och krävde mer av lärarens och andra elevers uppmärksamhet i jämförelse med flickorna.36 

Alla typer av socialt önskvärda beteenden kunde relateras till goda studieresultat.37 Författarna skriver 

att konsekvenser av att eleverna uppvisar socialt önskvärda klassrumsbeteenden är att mer av lärarens 

tid kan användas till lärandeaktiviteter vilket borde ha en positiv effekt på elevernas skolresultat.38 

       I studiens slutsats nämner författarna att könsrollerna för flickor och pojkar kan spela en 

avgörande roll i den här studien. De skriver att flickor till exempel enligt normen är mer prosociala 

och omhändertagande medans pojkar enligt den manliga könsrollen ska vara mer självständiga och 

mer tävlingsinriktade. Sociala färdigheter ses överlag som en mer viktig komponent i den kvinnliga 

könsrollen. Normer och förväntningar kan även spela in när lärarna gör sina bedömningar av eleverna 

och förekomsten av bias nämner författarna i sin egen självkritik.39  

     Vid vår genomgång av studien framkom det att sociala färdigheter tycktes vara en avgörande 

faktor när det kommer till att lyckas i skolan. Studien visade att flickor uppvisar mer önskvärda 

sociala beteenden jämfört med pojkarna, och flickor erhåller i förlängningen högre betyg än pojkar. 

Socialt önskvärda klassrumsbeteenden möjliggör arbete med lärandeaktiviteter och lärandemål, och 

förbättrar elev-elevrelationer samt lärar-elevrelationer, medans socialt icke önskvärda 

klassrumsbeteenden leder till det motsatta. Det vill säga en elev som inte ägnar tillräckligt mycket tid 

åt lärandeaktiviteter utan istället uppvisar socialt icke önskvärda klassrumsbeteenden, förlorar 

                                                 
34 Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C, Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 
Primary and Secondary School: Teacher's Perspective, (2009), s.60f. 
35 Ibid., s.55. 
36 Ibid., s.63. 
37 Ibid., s.66. 
38 Ibid., s.70. 
39 Ibid., s.68. 
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värdefull tid till lärande, vilket rimligtvis resulterar i sämre skolresultat. Sammanfattningsvis blir 

slutsatsen att flickor erhåller bättre skolresultat eftersom de på gruppnivå uppvisar högre grad av 

socialt önskvärda klassrumsbeteenden. 

 

2.3. Legewie, Joscha & DiPrete, Thomas A, School Context and the Gender Gap in 

Educational Achievement 

 
Bakgrunden till den här tyska studien från 2012 är pojkars generella underprestation i skolan jämfört 

med flickor i den industrialiserade delen av världen. Den offentliga debatten som enligt 

artikelförfattarna förts har handlat om vilka som är orsakerna till ‘problemet med pojkarna’ och deras 

underprestation jämfört med flickor. Författarna menar på att vissa forskare argumenterar för att 

skolan fostrar eleverna in i en de-maskuliniserad lärmiljö som missgynnar pojkarna, medan andra 

forskare hävdar att glappet mellan pojkars och flickors skolprestationer är helt och hållet en fråga om 

biologiska skillnader mellan könen. Författarna till studien menar vidare att skolmiljön och 

kopplingen mellan skolresurser och skillnader mellan könen diskuteras sparsamt i forskningen. Därav 

syftar studien till att mot bakgrund av de ovan nämnda aspekterna argumentera för att skolmiljön 

kanaliserar föreställningar om maskulinitet i kamratkulturen och hämmar eller främjar pojkars 

utveckling av anti-skolattityder och anti-skolbeteenden.40 Studiens huvudhypotes är att 

klassrumsmiljön har en mer uttalad effekt på pojkars attityder till skolan, lärandeprocess och 

akademiska ansträngning jämfört med vad den har för flickor.41  

     Med hjälp av teorier om könsidentitet, ungdomskultur och tidigare etnografiska 

klassrumsobservationer utvecklade man i studien teoretiska argument för lärmiljön som faktor till 

pojkars underprestation i förhållande till flickor. I studien använder man sig även bland annat av 

kvalitativa intervjuer från rektorer, data från Pisa-test (PISA-I-Plus 2003 data) samt resultat från 

femteklasselevers lästest.42 Studien mäter skolmiljöns påverkan på elevernas skolresultat utefter 

vilken SES-klassificering skolorna erhållit. Författarna skriver att skolmiljön i tidigare forskning visat 

sig vara förknippad med elevernas SES, och att hög SES generellt sett ger mer studiemotiverade 

elever. Vilket är avgörande för vilken skolmiljö författarna tillskriver de enskilda skolorna.43 

     Resultaten i studien visar bland annat att pojkar gynnas mer än flickor av att vara i klasser med en 

elevsammansättning med hög SES, och att en skola med en akademisk inriktad miljö avgör hur 

maskulinitetsnormer konstrueras. En akademisk inriktad miljö resulterar i att antiskolkultur 

undertrycks och leder till att elever får incitament för att engagera sig i studier. Andra resultat pekar 

                                                 
40 Legewie, Joscha & DiPrete, Thomas A, School Context and the Gender Gap in Educational Achievement, American Sociological Review, Volume: 77 
issue: 3, (2012), s.463. 
41 Legewie, Joscha & DiPrete, Thomas A, School Context and the Gender Gap in Educational Achievement, (2012), s. 478. 
42 Ibid., s.480. 
43 Ibid., s.468. 
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på att pojkars attityder mot skolan, deras lärandeprocess och studievanor är mer känsliga för 

skolmiljön än flickors attityder och studievanor är. Slutsatsen författarna drar är att skolmiljön spelar 

en viss roll i det faktum att pojkar underpresterar i skolan i förhållande till flickor eftersom pojkar 

enligt studien är mer känsliga för faktorer kopplade till skolmiljön. Vidare drar man slutsatsen att 

pojkars antiskolkultur inte enbart har att göra med pojkarnas klassbakgrund som en del studier pekar 

på, eller att det är pojkars maskulinitet som andra forskare hänvisar till. Författarna till studien menar 

istället att det som avgör pojkars antiskolkultur snarare har med skolornas klassrumsmiljö och 

skolornas allmänna skolmiljö att göra. Om skolmiljön då är skapare av maskulinitetsnormer blir också 

pojkarnas attityder mot skolan en produkt av skolmiljön. Är skolmiljön och elevsammansättningen 

gynnsam för pojkarna argumenterar författarna att maskulinitetsnormen kommer innehålla pro-

skolbeteende. Man argumenterar vidare att skolan inte kan ändra på elevsammansättningen, men att 

resurser borde riktas mot lärare som i sin tur kan skapa en lärandeorienterad miljö för eleverna.44  

     Slutligen föreslår författarna mot bakgrund av sin egna studie samt tidigare forskning att för att 

förbättra pojkars skolresultat behövs undervisningsmetoder tas fram som betonar tävling i högre 

utsträckning, och det är viktigt eftersom pojkar tycks prestera bättre när det kommer till 

tävlingsliknande kunskapstest av olika slag. Det området föreslår de att vidare forskning ska titta 

närmare på.45  

      I resultatet fann vi att ett klassrum bestående av elever med hög SES är mer gynnsamt för pojkar 

än flickor. Pojkars skolresultat påverkas tydligare av elevgruppens sammansättning än vad flickors 

skolresultat påverkas av dito. Författarna skriver att maskulinitetsnormer formas inom 

klassrumsmiljön och en klassammansättning med hög SES stärker elevernas skolresultat i allmänhet, 

och pojkars skolresultat i synnerhet. Med den bakgrunden skulle man kunna hävda att 

maskulinitetsnormen värderar skolresultat olika högt beroende på elevens SES, och att 

maskulinitetsnormen bland pojkar med låg SES anses det inte eftersträvansvärt ‘att lyckas i skolan’ 

medans det motsatta förhållandet råder bland pojkar med hög SES. Det faktum att flickors skolresultat 

inte lika tydligt påverkas av skolklassens SES, kan bero på att inom femininitetsnormen värderas 

redan goda skolresultat högt, därav förändras inte normen lika tydligt hos flickorna som hos pojkarna.  

      Författarna till studien framhåller lärarnas funktion för att återskapa en skol- och klassrumsmiljö 

som av samtliga elever upplevs som akademisk och författarna framhåller att den måste ta tillvara på 

pojkarnas behov i skolan. De anser att om skolan genom sin skol- och klassrumsmiljö skapar en 

situation där pojkarna missgynnas, kommer en antiskolkultur växa fram bland pojkarna, vilket i sin 

tur leder till disengagemang från studierna med försämrade skolresultat som följd.  

 

                                                 
44 Legewie, Joscha & DiPrete, Thomas A, School Context and the Gender Gap in Educational Achievement, (2012), s.480. 
45 Ibid., s.477ff. 
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2.4. Angela Lee Duckworth and Martin E. P. Seligman, Self-Discipline Gives Girls 

the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test Scores 
 

Bakgrunden till den här amerikanska studien är det faktum att flickor i USA:s motsvarigheter till 

svenska grundskolan och gymnasiet erhåller högre skolresultat än pojkar i samtliga ämnen. Men i 

förhållande till det flickor presterar på IQ-test eller i standardiserade kunskapstest överträffar 

flickorna inte pojkarna. Flickor överpresterar skolresultat i förhållande till det deras prestationer på 

IQ-test och standardiserade kunskapstest, medans det omvända förhållande råder för pojkar.46  

      Artikelns syfte är att utreda huruvida pojkars underprestation och flickors överprestation i 

förhållande till IQ och standardiserade kunskapstest, till viss del kan förklaras av skillnader i 

självdisciplin mellan könen. För att besvara frågan ställde man i studien upp sex olika hypoteser: (1) 

Flickor får högre betyg i Algebra I, Algebra II, Engelska och samhällsorienterade ämnen än pojkar. 

(2) Flickors övertag i betyg/slutbetyg är större än flickors övertag på standardiserade kunskapstest. 

(3) Flickor får högre betyg i förhållande till vad de presterar på standardiserade kunskapstest. (4) 

Flickor har mer självdisciplin än pojkar. (5) Självdisciplin förutspår erhållet betyg bättre än det 

förutspår erhållet poäng på standardiserade kunskapstest. (6) Självdisciplin förmedlar den 

kvarvarande skillnaden i relationen kön och betyg, även när man har kontrollerat för poäng på 

standardiserade kunskapstest.47  

     Metoden studien använde sig av var självskattningsformulär som eleverna fick fylla i och som 

innehöll frågeställningar där elever själva fick skatta sin självkontroll enligt olika parametrar. 

Föräldrar och lärare fick också fylla i formulär med frågor där de fick skatta elevernas förmåga att 

uppvisa självdisciplin. Författarna fick tillgång till elevernas resultat från de standardiserade 

kunskapstesterna och deras skolresultat. De standardiserade kunskapstesterna utgjordes av ett 

nationellt erkänt test “The TerraNova Second Edition California Achievement Test” som innehöll 

kryssfrågor samt skrivfrågor i matematik, läsning och språk.  

     Studien är uppdelad i två delstudier där man i studie två lade till ytterligare ett antal 

frågeställningar i självskattningsformulären samt lade till ett IQ-test för att se om relationen mellan 

hypotes två, tre och fem blev mer märkbar än att enbart använda sig av de standardiserade 

kunskapstesten. Deltagarna i studien utgjordes av 140 elever från åttonde klass på en skola med elever 

med blandad socioekonomisk bakgrund.48 

     De sammanfattade resultaten från studien bekräftar hypotes 1-6. Flickor presterade bättre 

skolresultat än pojkar i samtliga ämnen undersökta i studien. Flickor erhöll även högre poäng på 

                                                 
46 Duckworth, Angela Lee & Seligman, Martin E. P, Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test 
Scores, (2006), s.198. 
47 Ibid., s.200. 
48 Ibid., s.199ff. 
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standardiserade kunskapstesterna medans pojkar presterade bättre på IQ-test, men enligt författarna 

var det oklart varför flickorna presterade sämre på IQ-testet. Enligt lärare, föräldrar och eleverna 

själva var flickor mer självdisciplinerade än pojkar. Flickors högre mått av självdisciplin korrelerade 

i högre utsträckning med bättre skolresultat, än vad det korrelerade med högre poäng på 

standardiserade kunskapstest vilket studien förutspådde.49 Flickors högre mått av självdisciplin 

genererade generellt sett bättre skolresultat men det högre måttet av självdisciplin gav inte samma 

tydliga utslag på de standardiserade kunskapstesten. Studien ger belägg för att flickor har bättre 

självdisciplin och att ett högre mått av självdisciplin genererar bättre skolresultat. Vidare visar studien 

att flickor lägger nästan dubbelt så mycket tid på hemläxor än pojkar samt att flickor påbörjar arbetet 

med sina läxor i snitt tjugo minuter tidigare per dag vilket skulle kunna tillskrivas ett högre mått av 

självdisciplin. Avslutningsvis drar författarna slutsatsen av studien att flickor generellt sett presterar 

bättre skolresultat än pojkarna och att ett generellt större mått av självdisciplin är en viktig faktor för 

att prestera goda skolresultat.50 Varför verkar självdisciplin vara en avgörande faktor för att prestera 

goda skolresultat?  

      Studiens resultat visar att ett högre mått av självdisciplin genererar bättre skolresultat och att 

flickor överlag har bättre självdisciplin än pojkar. Vi ser att flickor tycks prestera bättre skolresultat 

än pojkar men att pojkar ändå tycks prestera i likhet med flickor på IQ-test och de standardiserade 

kunskapstesterna. Därför bör vi rimligtvis kunna dra slutsatsen att intelligens inte är den avgörande 

faktorn till att flickor presterar bättre skolresultat än sina manliga klasskamrater. Om elevernas 

intelligens inte skiljer sig åt nämnvärt mellan könen bör det snarare vara så att skolan i sin nuvarande 

form premierar eller förutsätter en hög nivå av självreglerande beteenden, vilket gynnar flickor i större 

utsträckning än pojkar. 

     IQ-test och standardiserade kunskapstester kräver inte genom sin utformning att eleverna över 

lång tid måste reglera sitt beteende för att erhålla ett högt betyg, vilket är fallet för att erhålla höga 

slutbetyg. Det som IQ-test och standardiserade kunskapstest har gemensamt är att eleverna bara 

behöver fokusera en kort stund eller ett fåtal timmar snarare än en hel termin. En rimlig slutsats är att 

pojkars skolresultat skulle gynnas av examinationsformer som över tid kräver en lägre grad av 

självreglerande beteenden.  

 

 

                                                 
49 Duckworth, Angela Lee & Seligman, Martin E. P, Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test 
Scores, (2006), s.202ff. 
50 Ibid., s.204f. 
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2.5. Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, 

Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 

Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan  
 

I studier på amerikanska skolelever har det framkommit att nivån av självkontroll snarare än IQ-

nivåer hos eleverna kan förutsäga skolresultat, och att skillnaden i nivå av självkontroll, skulle kunna 

förklara det betygsgap som uppstått mellan flickor och pojkar i USA. Eleverna med högre IQ kommer 

att ges en fördel initialt då möjligheterna att förstå komplexa samband gynnas av högre IQ, men att 

självkontroll skulle vara nödvändigt för att över tid erhålla bra skolresultat.51 Det är bakgrunden till 

att denna tvååriga-longitudinella studie genomfördes i Taiwan. I studien deltog 198 sjundeklassare 

från flertalet offentliga skolor, och studien avser att undersöka hur väl elevernas IQ, självkontroll och 

kön kan förutsäga akademisk framgång. Samt att nivån av självkontroll och inte elevernas IQ är 

särskilt användbar för att förutsäga akademisk tillväxt, det vill säga elevernas förmåga att upprätthålla 

eller förbättra sina skolresultat över tid.52 Studien avser med andra ord att undersöka huruvida IQ och 

självkontroll förutsäger elevernas initiala skolresultat, och elevernas förmåga att upprätthålla sina 

skolresultat. Samt att självkontroll är den starkast bidragande orsaken till flickors bättre skolresultat 

i förhållande till pojkars akademiska prestationer.53 

      Studien analyseras med hjälp av två modeller där de mäter vilken effekt IQ respektive 

självkontroll har på elevens initiala skolresultat, samt vilken effekt IQ respektive självkontroll har på 

elevens förmåga att upprätthålla eller förbättra sina skolresultat.54 För att ta reda på deltagarnas IQ 

har de använts sig av ett IQ-test, men skolorna har inte kunnat tillgängliggöra de individuella 

elevresultaten från IQ-testerna men författarna säger att resultaten från IQ-testerna bedömts vara 

tillförlitliga vid tidigare genomförda studier, trots anonymiseringen.55  

     För att mäta elevernas nivå av självkontroll användes självskattningsformulär och “delay-choice 

task” vilket mäter elevens förmåga att senarelägga belöning, och för att mäta elevernas skolresultat 

över tid samlades betygen in från de berörda skolorna.56 

      Analysen av vilken effekt IQ respektive självkontroll hade på elevens initiala skolresultat, visade 

att IQ snarare än självkontroll kunde förutsäga elevernas initiala skolresultat, men att båda hade viss 

påverkan på de initiala skolresultaten. Elevernas skolresultat var mer beroende av IQ snarare än 

förmågan att utöva självkontroll. När de sedan analyserade vilken effekt IQ respektive självkontroll 

hade på elevens förmåga att upprätthålla sina skolresultat visade det sig att självkontroll, och inte IQ 

                                                 
51 Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 
Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan, (2017), s.698. 
52 Ibid., s.698f. 
53 Ibid., s.699. 
54 Ibid., s.701. 
55 Ibid., s.699. 
56 Ibid., s.699. 
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hade en signifikant större träffsäkerhet att förutse elevens förmåga att upprätthålla sina skolresultat, 

och studiens författare väljer att se närmare på självkontrollens påverkan. De elever som hade låg- 

och medelnivå av självkontroll uppvisade varje termin försämrade skolresultat i storleksordningen en 

till två procentenheter medans elever med hög nivå av självkontroll, var mer lyckosamma med att 

upprätthålla sina skolresultat, och det oberoende av elevens nivå av IQ. Eleverna på gruppnivå 

uppvisade över tid vad författarna uppfattar som generellt försämrade skolresultat, oavsett elevernas 

IQ, men att en högre nivå av självkontroll generellt sett bromsade eller omintetgjorde den generella 

försämringen.57  

     Efter att studien fastställt resultatet från testerna av elevernas initiala skolprestationer samt 

elevernas förmåga att upprätthålla dessa, så undersöktes det om det fanns en skillnad mellan flickor 

och pojkar. Resultaten visade att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad i IQ mellan flickor 

och pojkar, men att flickor som deltog i studien uppvisade en högre nivå av självkontroll än pojkarna 

i studien, vilket stämde överens med tidigare studier gjorda i USA. De drar slutsatsen att nivå av 

självkontroll kan förklara såväl flickors bättre initiala skolresultat såväl som flickors bättre förmåga 

att upprätthålla sina skolresultat, vilket på gruppnivå skapar ett betygsgap mellan pojkar och flickor.58 

     Avslutningsvis skriver författarna att de elever oavsett kön som hade högst nivå av självkontroll, 

kunde undvika de generellt försämrade skolresultaten som kom av att kursmaterialet eleverna 

arbetade med snabbt blev svårare under undersökningens gång. Till sist skriver författarna att den 

generellt högre nivån av självkontroll bland flickorna i studien förklarade såväl de bättre initiala 

skolresultaten samt förmågan att upprätthålla skolresultaten över tid. Medans elevernas IQ-nivå inte 

kunde förklara betygsgapet som återfanns mellan flickorna och pojkarna i studien.59  

      En kort sammanfattning av studien visar att flickorna i studien generellt sett hade ett större mått 

av självkontroll än deras manliga klasskamrater och det hade en positiv inverkan på såväl deras 

initiala skolresultat som deras förmåga att förbättra eller upprätthålla skolresultat under studiens 

undersökningsperiod. Studien undersökte hur IQ och självkontroll påverkade studieresultaten och det 

visade sig att de initiala skolresultaten eleverna presterade oavsett kön var beroende av deras IQ i 

större utsträckning än deras mått av självkontroll, men att IQ-nivåerna mellan könen var likartade. 

Det fanns med andra ord ingen direkt skillnad mellan flickors och pojkars IQ.60 Men vad spelar 

självkontroll för roll i skolan som studien undersöker?  

                                                 
57 Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 
Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan, (2017), s.701. 
58 Ibid., s.702f. 
59 Ibid., s.703. 
60 Ibid., s.698-705. 
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      Författarna till studien uppmärksammar att betygsgapet till viss del redan fanns där vid studiens 

början. Vilket förmodligen skulle kunna bero på att de påverkansfaktorer på elevernas skolresultat 

som studien undersökte, redan påverkat elevernas skolresultat under elevernas tidigare år i skolan. 

Till följd av olika mått av självkontroll hos eleverna blir betygsgapet större mellan flickor och pojkar, 

vilket enligt vår mening skulle kunna bero på att skolans arbetssätt kräver ett stort mått av 

självkontroll för att över tid bibehålla sina initiala skolresultat. Författarna hänvisar till tidigare studier 

som anger att skoluppgifternas utformning sett till såväl arbetssätt som tidsåtgång är avgörande för 

om självkontroll framstår som en avgörande faktor till goda skolresultat.61 Författarna skriver att 

svårighetsgraden på skoluppgifterna stiger kraftigt under undersökningsperioden, och vi skulle kunna 

dra slutsatsen att i takt med att svårighetsgrad på skoluppgifterna ökar borde det kräva ett större fokus 

på studierna. Såväl under lektionstid som i efterarbetet i synnerhet i form av hemläxor, vilket ställer 

högre krav på elevernas självkontroll för att klara av det. Det skulle också kunna röra sig om att 

skolupplägget eller klassrumsorganisationen kräver ett stort mått av eget ansvar att genomföra 

skoluppgifterna, och med bakgrund av den lägre nivån av självkontroll hos pojkarna borde det kunna 

innebära att deras skolresultat blir lidande av skolans arbetssätt och arbetsformer. Om pojkars 

generellt sett lägre nivå av självkontroll inte är i linje med de ovan ställda kraven för att bibehålla 

skolresultat, kan vi hävda att självkontroll premieras av skolans arbetssätt och arbetsformer, och att 

pojkars sämre skolresultat kommer som ett resultat av det. 

 

2.6. Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the 

Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys 
 

I Australien liksom i stora delar av den engelskspråkiga världen, och i Skandinavien presterar flickor 

bättre skolresultat än pojkar, och pojkar är överrepresenterade bland de elever med svaga skolresultat. 

Det har framkallat vad man i media valt att kalla ‘the problem with boys’ och i kölvattnet har det 

gjorts ett antal antaganden om varför pojkars skolresultat är avsevärt mycket sämre än flickornas. 

Antaganden som att flickor lyckas i skolan på bekostnad av pojkarna till följd av vad de kallar en 

feminisering av skolan.62 Feminiseringen syftar i synnerhet på de bedömnings- och 

läroplansförändringar som genomdrivits sedan 1980-talet och hävdar att pojkars sjunkande 

skolresultat är en konsekvens av de förändringarna.63 

                                                 
61 Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 
Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan, (2017), s.703. 
62 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, (2010), 
s.74. 
63 Ibid., s.76. 
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     Studien syftar till att redogöra för hur problemet med pojkars underprestation i skolan 

formulerades och debatterades och hur pojkarna i det offentliga samtalet kom att presenteras som ‘de 

nya missgynnade’ inom den australiensiska skolan.64 

     Studien bygger på den tidigare genomförda parlamentariska utredningen Boys: Getting it Right 

(2000). Inom ramen för utredningen höll en kommitté offentliga utfrågningar och skolbesök för att 

undersöka pojkars utbildningssituation i den australiensiska skolan, och den samlade ihop 359 

vittnesmål och sammanlagt 1338 sidor med material. Vår studie undersöker specifikt det materialet 

som behandlar pojkars underprestation i skolan. Studien använder sig av de transkriberade muntliga 

vittnesmålen för att författarna anser att de bättre fångar de resonemang och förklaringsmodeller 

gällande pojkars sämre skolresultat i förhållande till flickors som intervjuobjekten framhåller i de 

interaktiva samtal som transkriberats. Författarna använder sig av en kvalitativ metod som tar tillvara 

på vittnesmålens lokala fokus och problembeskrivning gällande pojkars missgynnande i skolan, men 

fångar samtidigt upp de breda socio-politiska dimensionerna i frågan.65  

      I studien framkom det av intervjuobjekten att det fanns en uppfattning om att flickor och pojkar 

har olika akademiska kapaciteter (flickor generellt sett bättre litteracitet än pojkar). Och att 

undervisningens innehåll samt bedömningssätt inte passar pojkar lika väl som flickor. De lyfter fram 

ett exempel från utfrågningarna som behandlar ämnet matematik som tidigare främst handlade om 

siffror, men förändringar inom ämnet har inneburit att det tillkommit en stor mängd textbaserade 

uppgifter vilket delvis flyttar fokus från kvantitativa färdigheter till litteracitet vilket intervjuobjekten 

framhåller vara pojkars styrka. Det framkom i utfrågningarna att examinationsformerna blivit mer 

hembaserade, det vill säga examinationer som delvis eller helt genomförs utanför skolan, förslagsvis 

i hemmet. Dessutom har de skriftliga examinationerna fått en tydligare essäform vilket 

intervjuobjekten antog skulle ha en negativ påverkan på pojkarnas prestationer i jämförelse med 

flickornas. De ansåg att pojkarna missgynnades när bedömning och läroplaner premierade litteracitet 

och löpande bedömningar som de ansåg att pojkarna var sämre på till skillnad från ‘one-offs exams’.66  

      Det framkommer att intervjuobjekten upplevde att pedagogiken förändrats till att vara mer 

litteracitetsbaserad än tidigare, att skolan kräver en större koncentrationsförmåga än tidigare och att 

de kraven infaller tidigare och håller i sig längre än tidigare. Då de anser att flickorna på grund av sin 

tidigare mognad klarar av de kraven bättre än pojkarna, så skulle det ha negativ inverkan på pojkars 

skolresultat. De intervjuade personerna framhåller att pojkarnas misslyckande och flickornas 

framgång i skolan anses vara ett resultat av läroplanens inbyggda ‘bias’ som premierar litteracitet.67 

                                                 
64 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, (2010), 
s.75. 
65 Ibid., s.78. 
66 Ibid., s.79f. 
67 Ibid., s.80f. 
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Men det framkommer också att det tidigare fanns en uppfattning som ansåg att flickorna inte 

presterade i enlighet med sin förmåga och att de förändringar som genomfördes i läroplanerna gjordes 

för att bättre ta tillvara på flickornas styrkor. Intervjuobjekten ansåg att flickorna tidigare var 

missgynnande av läroplanernas utformning, men att förändringarna som gjorts nu svängt över och 

placerat pojkarna som de missgynnade inom skolan.68  

      Intervjuobjekten framhöll att lärande- och bedömningsmoment förändrats till att förutsätta mer 

samarbete och mer grupparbete. Intervjuobjekten såg att när eleverna arbetade i smågrupper med 

muntlig struktur och högt samarbetsfokus, gynnades flickorna medans pojkarna missgynnades. 

Intervjuobjekten baserade det på att i de individuella examinationerna som följde på den ovan 

beskrivna uppgiftsstrukturen presterade pojkarna rutinmässigt sämre än flickorna.69 Författarna vill 

dock påpeka att vad många av intervjuobjekten missar är att pojkar presterar bättre i den 

australiensiska skolan nu än tidigare, men att flickorna helt enkelt presterar mycket bättre än 

tidigare.70 Avslutningsvis menar intervjuobjekten att den diskursiva pendeln svängt över och man 

pratar nu om ‘pojkars behov’ i skolan på ett liknande sätt som man tidigare gjorde om flickorna.71  

      Studien framhåller att intervjuobjekten har upplevt att pedagogiken och bedömningen har 

förändrats och att förändringarna kräver att elever har god koncentrationsförmåga och att de kan 

upprätthålla koncentrationen under längre perioder nu än vad som krävts tidigare. Mot bakgrund av 

att pedagogiken och bedömningen erfordrar en bättre koncentrationsförmåga och att flickor mognar 

tidigare än pojkar kan vi dra slutsatsen att mognad och koncentrationsförmåga tycks samvariera, det 

vill säga ökad mognad korrelerar med ökad koncentrationsförmåga. Och om pojkar på gruppnivå har 

sämre möjligheter att över tid upprätthålla koncentrationsförmågan än flickor, bör mer frekventa 

examinationer ha en negativ effekt på pojkars skolresultat. 

      Intervjuobjekten beskriver hur såväl läroplaner som bedömningssätt förändrats sedan 1980-talet 

för att tillvarata flickors upplevda styrkor inom skolan. Förändringen som beskrivits är att litteracitet 

fått ett större utrymme i läroplanen, för att tillvarata flickors fulla potential. Dessutom beskriver 

intervjuobjekten att bedömningen gått från att vara enskilda tillfällen under en termin till att vara 

ständigt pågående. Med anledning av den ökade frekvensen av litteracitet i den australiensiska 

läroplanen som av allt att döma har gynnat flickorna snarare än pojkarna i den australiensiska skolan, 

skulle vi kunna hävda att läroplanen ‘feminiserats’ då förändringarna syftat till att just förbättra 

flickors prestationer. Men det är inte ett förhållande där flickorna gynnats på bekostnad av pojkarna 

utan författarna framhåller att pojkars skolresultat är oförändrade eller till och med något bättre i 

                                                 
68 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, (2010), 
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relation till pojkars skolresultat på 1980-talet. Det här gör att den förändrade läroplanen inte 

nödvändigtvis missgynnat pojkarna, men då skolresultat är ett vanligt urvalsinstrument för såväl 

arbetsliv som högre utbildning så vore det ändå problematiskt att påstå att pojkarna inte missgynnats 

i förhållande till flickorna av läroplanens förändrade fokus. Samma resonemang gäller för 

bedömningen som intervjuobjekten anger förändrats för att tillvarata på flickors akademiska styrkor, 

vilket resulterat i att pojkarna inte i samma utsträckning som flickorna givits möjligheten att prestera 

under examinationerna. Författarna anger till exempel att essäskrivningar är en examinationsform 

som ökat i frekvens och som pojkar generellt sett har svårare att visa upp sin faktiska förmåga än 

flickor med hänvisning till det upplevda försprånget i litteracitet flickorna har enligt intervjuobjekten.  

     Författarna beskriver dessutom att grupparbeten med högt samarbetsfokus verkar gynna flickors 

prestationer men inte pojkars prestationer. Det är svårt för oss att veta vad det skulle kunna bero på, 

men om det är så att grupparbetena till stor del bygger på eget ansvar kan vi dra slutsatsen att flickors 

mognad, det vill säga deras förmåga att utöva självreglerande beteenden är den särskiljande faktorn. 

Men om det inte är fallet att grupparbetena bygger på eget ansvar faller den slutsatsen. 

 

2.7. Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval 
 

I skolverkets årliga sammanställning av slutbetyg framgår det tydligt att det finns resultatskillnader 

mellan flickor och pojkar i den svenska skolan. Skillnaden på tjugo meritvärdespoäng överstiger den 

skillnad som återfinns mellan svenskfödda och utlandsfödda elever.72 I skolverkets statistik i ämnena 

matematik, engelska och svenska går det att utläsa att skillnaden mellan flickors och pojkars 

skolresultat sedan mitten av 1980-talet varit relativt konstant, vilket innebär att flickor under lång tid 

presterat bättre skolresultat än pojkarna.73  

     Rapportens syfte är att undersöka möjliga förklaringar till skillnaden mellan flickor och pojkar i 

utbildningsval och det som är särskilt intressant för vår studie är måluppfyllelse eller skolresultat, och 

då är det betyg som avses. Rapporten innehåller också metaanalyser av attitydundersökningar där 

flickors och pojkars attityd till skolan har undersökts. Rapporten har bearbetats med hjälp av 

skolverkets egen statistik och ett flertal forskare har varit med och kommenterat den statistik som 

framförts med sina olika forskningsperspektiv.74 Rapporten omfattar hela utbildningsväsendet, 

inklusive högskola/universitet, men i synnerhet är det resultaten från de obligatoriska skolformerna 

som tillhör vår studie och som kommer att behandlas här.75  

                                                 
72 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, Skolverket, Stockholm, 2006, s.8. 
73 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 2006, s.18f. 
74 Ibid., s.8. 
75 Ibid., s.9. 
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     Skolverket presenterar resultat från de nationella proven i svenska, engelska och matematik för att 

komplettera bilden av flickors och pojkars skolprestationer. Det framkommer då att flickor generellt 

presterar bättre betyg på de nationella ämnesproven än vad pojkar gör, med undantaget det nationella 

provet i matematik där flickor och pojkar presterar relativt lika. Sedan väljer de att jämföra resultaten 

från de nationella proven med vad eleverna sedan erhåller för slutbetyg i ämnet. Då framkommer det 

i till exempel engelska att av de elever som tilldelats ett högre slutbetyg än deras provresultat var 62% 

av dem flickor. Av de elever som fick ett lägre slutbetyg än deras provresultat var 65% av dem pojkar. 

Det framkommer alltså att det är fler flickor som erhåller ett högre slutbetyg än deras resultat från det 

nationella ämnesprovet och det omvända gäller för pojkar, men samtidigt framhåller Skolverket att 

en majoritet av eleverna erhåller ett slutbetyg i paritet med resultatet från de nationella 

ämnesproven.76 Skolverket skriver om en extern studie gjort av Nycander där hon diskuterar det för 

flickorna bättre utfallet i betyg i förhållande till deras resultat på den nationella ämnesproven. 

Nycander lyfter ett antal aspekter som eventuellt kan missgynna pojkar i skolan vid betygsättning. 

Nycander hänvisar till provens konstruktion, att läroplanen blivit mer kommunikativ, att flickorna 

kompenseras för ett från lärarnas sida upplevt underläge i klassrummet samt att flickorna uppvisar ett 

mer lämpligt klassrumsbeteende vilket har en positiv påverkan vid betygssättning. 77 

     I internationella jämförelser har det visat sig att pojkar presterat bättre än flickor i matematik och 

naturvetenskap, men i Sverige är skillnaden mindre än det internationella genomsnittet. I läsförståelse 

råder det omvända förhållandet, flickor presterar bättre än pojkar och skillnaden har till flickors fördel 

blivit större sedan 1970-talet och Sverige är ett av de länder som uppvisar den största skillnaden i 

läsförståelse mellan flickor och pojkar.78  

     Den statistiska skillnaden mellan könen kompletteras genom att jämföra spridningen i betyg 

mellan flickor och pojkar. Vid den jämförelsen framgår det att flickor har en något större spridning 

än vad pojkar har, en standardavvikelse på 68 respektive 65, men skillnaden är inte signifikant. Fler 

flickor än pojkar återfinns i bland dem som har ett meritvärde över 200 medans fler pojkar än flickor 

återfinns bland dem som har ett meritvärde under 200.79  

     Skolverket kommenterar flertalet faktorer som har påverkan på elevers skolresultat. De nämner att 

det återfanns en resultatskillnad mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund, men att det inom 

de olika socioekonomiska grupperna återfanns en resultatskillnad sammankopplad till elevernas kön, 

och i ämnet svenska är den resultatskillnad som återfanns mellan könen lika stor som skillnaden 

mellan elever till gymnasieutbildade kontra högskoleutbildade föräldrar.80  

                                                 
76 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, s.22ff. 
77 Ibid., s.11. 
78 Ibid., s.24f. 
79 Ibid., s.26. 
80 Ibid., s.27. 
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     Skolverkets rapport tar också upp vad som kallas mognadshypotesen som bygger på medicinsk 

forskning om hjärnans utveckling som fastställt att flickors hjärnor utvecklas snabbare vilket gör dem 

mottagliga för komplex inlärning tidigare än pojkar. Så mycket som 1,5 års skillnad i mognad kan 

det vara mellan genomsnittliga flickor och pojkar vilket kan ha stor inverkan på flickors och pojkars 

koncentrationsförmåga. Skolverket skriver om en studie som gör ett experiment där de låtit mäta 

skolresultaten hos pojkar födda tidigt på året mot skolresultaten hos flickor födda sent på året för att 

inom ramen för en svensk skolkontext kunna möta vilken effekt mognad har på skolresultaten. 

Resultatet från studien visade att när pojkarnas ålder på experimentell väg tillåts öka med nästan ett 

år i förhållande till flickorna försvann mellan 30-40% av skillnaden i skolresultat mellan flickor och 

pojkar som återfanns i kontrollgruppen. De drar dessutom slutsatsen att ett liknande utfall skulle 

infinna sig om man valde att mäta skillnaden i mognad mellan flickor födda tidigt respektive sent på 

året.81 

     I rapporten lyfter Nycander bland annat två aspekter som kan vara en bidragande orsak till att 

pojkar i den svenska skolan presterar sämre skolresultat än flickor, nämligen provets konstruktion 

och att läroplanen blivit mer kommunikativ. I Skolverkets rapport framkommer det inte mer tydligt 

vad Nycander har för bakomliggande fakta till påståendet, men vi anser oss ändå ha tillräckligt 

mycket på benen för att dra några slutsatser.  

     Provets konstruktion som en aspekt till att pojkar inte presterar i enlighet med sig förmåga, kan 

bero på att provets karaktär över tid skiftat form till att bestå av fler och större essäfrågor än tidigare 

eller till exempel frågor av öppnare karaktär med stora möjligheter till att breda ut sig i text. Dessutom 

hänvisar Nycander till att läroplanen blivit mer kommunikativ, vilket vi kan anta innebär att fler 

kommunikativa moment tillkommit eller att fokus i merparten av skolämnena fått en tydligare 

karaktär av litteracitet. Hur kan det anses vara orsaken till pojkars sämre skolresultat än flickor? Med 

bakgrund av internationella såväl som nationella jämförelser mellan flickor och pojkar i skolan så 

framkommer det att flickor har bättre litteracitet än pojkar och att skillnaden i litteracitet mellan 

flickor och pojkar i Sverige är större än det internationella genomsnittet, och att pojkars sämre 

litteracitet varit tydlig sedan 1970-talet. Så om provens konstruktion bygger på frågetyper som 

förutsätter hög litteracitet kan vi hävda att pojkar till följd av sin generellt sett lägre litteracitet, 

kommer att prestera sämre i jämförelse med flickorna. I matematik och naturvetenskap är skillnaden 

i skolresultat mellan flickor och pojkar mindre än det internationella genomsnittet vilket skulle kunna 

vara resultatet av att läroplanen flyttat fokus mot litteracitet vilket bör missgynna pojkarna så länge 

de generellt sett har lägre litteracitet.  

                                                 
81 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, s.30ff. 
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     Skolverkets rapport framhåller bland annat att läroplanen under senare år antagit en mer 

kommunikativ karaktär vilket man anser gynna flickor i högre utsträckning än pojkar. Man framhåller 

vidare att flickor tycks uppvisa ett bättre klassrumsbeteende. Enligt vår mening finns ett tydligt 

samband mellan läroplanens ökade kommunikativa betoning, flickornas uppvisande av ett bättre 

klassrumsbettende och bättre skolresultat för flickorna. Skolverket nämner också mognadshypotesen 

där man utgår från att flickor mognar cirka 1,5 år tidigare än pojkar. Om vi förutsätter att det stämmer 

kan vi utifrån flickornas tidigare mognad anta att med en tidigare mognad kommer ett bättre 

klassrumsbeteende och en bättre kommunikativ förmåga. Om läroplanen och skolans arbetssätt och 

arbetsformer som helhet kräver mer av dessa förmågor är det inte heller djärvt att våga påstå att 

flickorna premieras av det som efterfrågas av skolan. Att flickor får bättre betyg generellt än pojkar 

kan då till viss del förklaras av den här slutsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. Analys 
 
I analysdelen redogör vi för den sammantagna bilden som presenterats i resultatdelen med 

utgångspunkt i våra frågeställningar. Vi redogör i tur och ordning för frågeställning 1 till 3.  

      Vi ställde upp tre frågeställningar: (1) Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom 

en upplevelse av skolan som feminin samt genom skapande av en antiskolkultur? Som svar på den 

här frågan fann vi i Heyder & Kessels att en majoritet av pojkarna inte uppfattar skolan som feminin 

men att en generell uppfattning om skolan som feminin bland samtliga elever kunde uppfattas. 

Däremot uppfattades skolämnet tyska som mer feminint än till exempel matematik. Vidare kom 

studien fram till att det fanns ett samband där ju sämre pojkar presterade i skolämnet tyska ju mer 

uppfattade de skolan i sin helhet som feminin snarare än enbart enskilda ämnen.82 Den här 

uppfattningen anser vi kan leda till en antiskolkultur hos den gruppen pojkar som uppfattade 

skolämnet tyska som feminint. Antiskolkulturen och uppfattningen om skolan som feminin kan alltså 

vara en bidragande orsak till varför den enskilda gruppen pojkar underpresterar i förhållande till 

flickor.  

     Antiskolkultur som bidragande orsak till pojkars generellt svaga resultat förstärks i studien av 

Legewie & DiPrete som kom fram till att skolornas klassrumsmiljö och skolornas allmänna skolmiljö 

är skapare av antiskolkultur. Är skolmiljön och elevsammansättningen missgynnande för pojkar, 

skapas en maskulinitetsnorm innehållande antiskolbeteenden. Antiskolkultur i sin tur leder till 

disengagemang från studierna med försämrade skolresultat som följd.83  

     (2) Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom att skolans arbetssätt 

förutsätter/premierar en högre nivå av litteracitet, sociala färdigheter och självreglerande beteenden? 

Som svar på den här frågan fann vi i Kalin M.fl. att sociala färdigheter tycks vara en avgörande faktor 

för att lyckas prestera goda skolresultat. Studien visade att flickor uppvisade mer önskvärda sociala 

beteenden jämfört med pojkar, och erhöll i förlängningen högre betyg än pojkar. De enskilt största 

indikatorerna på goda studieresultat var enligt studien självkontroll och gott klassrumsbeteende.84 

Vidare visade studien av Duckworth & Seligman att ett högre mått av självdisciplin genererar ett 

högre betyg och att flickor överlag har bättre självdisciplin än pojkar.85 Hsiang-Yi Wu, m.fl. kommer 

i sin studie fram till att självkontroll kan förklara både flickors bättre initiala skolresultat såväl som 

deras förmåga att bibehålla sina skolresultat, vilket pojkarna i studien generellt sett var sämre på. 

Studien visar också på att ju mer svårighetsgraden ökar på skoluppgifterna desto högre mått av 

                                                 
82 Heyder, Anke & Kessels, Ursula, Is School Feminine? Implicit Gender Stereotyping of School as a Predictor of Academic Achievement, (2013), s.605-
617. 
83 Legewie, Joscha & DiPrete, Thomas A, School Context and the Gender Gap in Educational Achievement, (2012), s. 463-485. 
84 Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C,  Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 
Primary and Secondary School: Teacher's Perspective, (2009), s.55-74. 
85 Duckworth, Angela Lee & Seligman, Martin E. P, Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test 
Scores, (2006), s.198-208. 
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självkontroll krävs för att upprätthålla goda skolresultat.86 Skolverket lyfter fram mognadshypotesen 

som viktig för att förklara pojkars sämre skolresultat och hänvisar till att pojkar i genomsnitt mognar 

upp till 1,5 år långsammare än sina kvinnliga klasskamrater, vilket har negativ inverkan på pojkars 

förmåga att utöva självkontroll och självdisciplin i jämförelse med flickor.87 Hodgetts & Lecouteur 

beskriver att intervjuobjekten hade noterat att grupparbeten var en arbetsform som flickorna gynnades 

mer av än pojkarna. Och tidigare inom ramen för enbart Hodgetts & Lecouteurs studie resonerade vi 

oss fram till att mognad, och mer specifikt självreglerande beteenden var den avgörande faktorn till 

pojkarnas sämre prestation. Resonemanget om mognadens betydelse byggde på förutsättningen att 

grupparbetena till stor del bedrivdes ‘självständigt’, till exempel att eleverna själva i större 

utsträckning, och inte läraren var ansvariga för att grupparbetena skulle fungera.88  

     Mot bakgrund av våra övriga studier så skulle fortfarande mognad vara en viktig faktor för att med 

framgång genomföra grupparbeten och efterföljande examination. Dock är det kanske inte förmågan 

att utöva självreglering som är avgörande utan snarare elevernas förmåga att samarbeta med andra 

elever. Flickornas på gruppnivå bättre sociala färdigheter till följd av större mognad, skulle då snarare 

vara den avgörande faktorn till deras bättre prestationer i samband med grupparbeten.89 Det är rimligt 

att anta att flickors bättre sociala färdigheter genererar färre konflikter och gräl med klasskamrater, 

men också med lärarna. Kalin, J m.fl. skriver till exempel att flickorna i större utsträckning uppvisar 

ett positivt klassrumsbeteende vilket innefattar att lyssna på lärarens instruktioner och tillämpa dem. 

Därmed kan flickornas bättre resultat på examinationer som följer på grupparbeten tillskrivas deras 

bättre förmåga att lyssna på läraren, och följa dennes instruktioner, samt att deras bättre sociala 

färdigheter genererar färre konflikter och gräl med sina gruppmedlemmar. Sammantaget bör flickorna 

vara bättre på att utnyttja lärtillfället som uppstår vid grupparbeten. Vad som däremot inte 

framkommit är huruvida gruppindelningen tenderar att vara könsbunden, att flickor arbetar i 

grupparbeten med andra flickor och tvärtom. För med bakgrund av Kalin, J m.fl. borde könsbundna 

grupparbeten gynna flickors skolresultat men missgynna pojkars skolresultat.90 

            (3) Hur kan pojkars underprestation i skolan förklaras genom förändringar i skolans läroplaner 

och i bedömningssätt? I studien av Hodgetts & Lecouteur beskriver intervjuobjekten hur såväl 

läroplaner som bedömningssätt förändrats sedan 1980-talet för att tillvarata flickors upplevda styrkor 

inom skolan. Förändringen som beskrivits är att litteracitet fått ett större utrymme i läroplanen, för att 

tillvarata flickors fulla potential. Dessutom beskriver intervjuobjekten hur bedömningen förändrats 

                                                 
86Hsiang-Yi Wu, Franki Y. H. Kung, Hsueh-Chih Chen, Young-Hoon Kim, Academic Success of “Tiger Cubs”: Self-Control (not IQ) Predicts Academic 
Growth and Explains Girls’ Edge in Taiwan, (2017), s.698-705. 
87 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 2006, s.1-116. 
88 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, (2010), 
s.73-93. 
89  Kalin, J, Pečjak, S, Peklaj, C,  Puklek Levpušček, M, Valenčič Zuljan, M, Students' Social Behaviour in Relation to their Academic Achievement in 
Primary and Secondary School: Teacher's Perspective, (2009), s.55-74. 
90 Ibid., s.55-74. 
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till att efterfråga en högre grad av litteracitet, men även att bedömningen gått från enskilda större 

examinationer under en termin till ständigt pågående bedömningar. Den här utvecklingen av 

läroplanen och bedömningen premierar flickorna framför pojkarna.91 I artikeln av Skolverket framgår 

det att orsaker till pojkars svaga prestationer i förhållande till flickor går att härleda till förändringar 

som att läroplanen blivit mer kommunikativ samt förändringar i provens konstruktion som då skulle 

premiera litteracitet och därmed gynnat flickor mer än pojkar.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Hodgetts, Katherine & Lecouteur, Amanda, Gender and Disadvantage in the Australian Parliamentary Inquiry into the Education of Boys, (2010), 
s.73-93. 
92 Skolverket, Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 2006, s.1-116. 
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4. Slutsats 
 
I det här avsnittet kommer vi att väva samman svaren från våra frågeställningar som presenterades i 

analysen och ge läsaren en sammanhållen bild som besvarar litteraturstudiens syfte. 

      Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka huruvida feminiseringen av skolan kan 

förklara pojkars generella underprestation i förhållande till flickor sett till skolresultat. Med 

feminiseringen av skolan avsågs elevernas beteenden, skolkultur och skolans arbetssätt och 

arbetsformer som verkar gynna flickors skolresultat i förhållande till pojkars skolresultat. 

     I metodkapitlet redogjorde vi för svårigheterna att dra generella slutsatser om svensk skola 

eftersom att forskningen till stor del är internationell. Men förhållandena bör likna svensk skola och, 

svenska skolresultat följer till stor del ett internationellt mönster vilket ändå gör generella slutsatser 

gångbara. 

      Vi har funnit i Hodgetts & Lecouteur att det australiensiska skolsystemets förändrats för att 

tillvarata flickors akademiska styrkor inom skolväsendet och Skolverket gör en liknande bedömning 

att läroplanerna förändrats till att innehålla mer litteracitet och att bedömningssätten förändrats och 

bedömningsfrekvensen ökat. I Duckworth & Seligman, Hsiang-Yi Wu, m.fl. och Kalin M.fl. har vi 

funnit att självkontroll och självdisciplin är en viktig faktor för att prestera goda skolresultat, och att 

flickor generellt sett har ett större mått av självdisciplin/självkontroll än pojkar vilket rimligtvis 

påverkar pojkars skolresultat negativt. Särskilt om kravet att ta eget ansvar och planera sina studier 

är en av de viktigaste aspekterna för att prestera goda skolresultat. Om skolans arbetssätt och 

arbetsformer ställer högre krav på självkontroll och självdisciplin, så drar vi slutsatsen att pojkars 

skolresultat missgynnas i förhållande till flickor på grund av den skillnaden i mognad som återfinns 

enligt mognadshypotesen.  

       Hodgetts & Lecouteur beskriver att intervjuobjekten hade noterat att grupparbeten var en 

arbetsform som flickorna gynnades mer av än pojkarna, de presterade sämre än flickorna i 

examinationer som följde på grupparbeten. Vi drar slutsatsen att grupparbeten som arbetsform gynnar 

flickors prestationer men missgynnar pojkars prestationer, till stor del genom flickornas större 

mognad som gynnar såväl flickors förmåga att utöva självkontroll som deras bättre sociala 

färdigheter. 

      Vi fann att antiskolkultur var vanligare bland pojkar som tillskrev sig negativa maskulina attribut 

och som ansåg det feminint att lyckas i skolan. Samtidigt var det vanligare att pojkar som 

misslyckades i det litteracitet-tunga ämnet tyska förknippade skolan som feminin och slutade 

anstränga sig för att erhålla goda skolresultat. En djärv men inte helt långsökt slutsats skulle kunna 

vara att pojkars skolprestationer blir lidande av ett högre krav på litteracitet vilket skapar en 

antiskolkultur bland pojkar när de upplever deras misslyckande som av naturen given.  
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       Sammantaget finner vi belägg för att skolan i den industrialiserade delen av världen feminiserats 

i enlighet med teorin om feminiseringen av skolan. Skolan verkar i enlighet med forskningen vi 

använt oss av premierar eller förutsätter en hög grad av litteracitet, självreglerande beteenden och 

sociala färdigheter som flickor tenderar att uppvisa i högre utsträckning än pojkar, vilket generellt 

sett genererar bättre skolresultat hos flickor än hos pojkar. Pojkars generellt sett sämre förmåga att 

prestera goda skolresultat genom skolans arbetssätt och arbetsformer, skapar hos gruppen pojkar som 

tillskriver sig negativa maskulina attribut en antiskolkultur.  
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5. Diskussion 
 
När vi som författare till den här litteraturstudien först gav oss in i det här ämnet hade vi ett fåtal 

tänkbara förklaringar till pojkars underprestation i förhållande till flickor. Vi inser att det är ett stort 

och brett ämne som har många dimensioner och som lätt tangerar andra forskningsområden. Hur som 

helst har det under arbetets gång väckts en del frågor om ytterligare eventuella förklaringar till pojkars 

underprestation i förhållande till flickor, men även intressanta fenomen och lösningar som kan vara 

föremål för diskussion och för vidare forskning.  

     En delförklaring till pojkars underprestation i förhållande till flickor, som vår uppsats bara tangerat 

och som kan vara intressant att ta i beaktning är pedagogikens spårändring de senaste decennierna. I 

dagens pedagogik står egenskaper som självkontroll högt och elever förväntas vara mer involverade 

i sitt eget lärande. Istället för passiva mottagare av kunskap förväntas dagens elever vara betydligt 

mer delaktiga i sin egen lärandeprocess. Om en pedagogik baserad på ett självreglerat lärande är 

rådande som efterfrågar ett stort mått av självkontroll, skulle den i enlighet med de slutsatser vi har 

dragit, gällande flickors högre mått av ovan nämnda egenskaper kunna gynna flickor i högre 

utsträckning än pojkar.  

     I litteraturstudien har det framkommit att flickor har bättre litteracitet än pojkar, och att god 

litteracitet är avgörande för att lyckas i skolan tillsammans med stort mått av självkontroll. Med 

bakgrund från studierna vi konsumerat kan man fråga sig om god litteracitet och ett stort mått av 

självkontroll hör ihop med mognad eller om det är två helt skilda fenomen som bör studeras separat. 

Vidare kan man också fråga sig hur mycket implicita förväntningar eller könsroller påverkar 

litteracitet eller nivån av självkontroll. Har till exempel förväntningar på vad som anses som manliga 

egenskaper inte förändrats i samma takt som de förväntade egenskaperna som de förändringar av 

skolans arbetssätt och arbetsform krävt, och som pojkar enligt vår studie inte besitter i samma 

utsträckning som flickor. Vår studie visar trots allt på att skolan som den ser ut nu premierar 

egenskaper som flickor besitter i högre utsträckning än pojkar. Men låt säga att det till exempel helt 

plötsligt skulle förväntas att pojkar skulle vara väldigt duktiga på att läsa och skriva, skulle vi då 

kunna förvänta oss att pojkarna med tiden skulle bli bättre på att läsa och skriva? Eller om 

skolframgång skulle värderas lika högt bland pojkar som bland flickor, skulle det resultera i 

förbättrade skolresultat för pojkar? Det kanske är så att skolan behöver arbeta med vilka normer och 

förväntningar som ställs på pojkarna. Dock är skolan bara en av många arenor där normer och 

förväntningar skapas, varpå den här diskussionen möjligen behöver breddas och innefatta samhället 

i stort.  

     Vi har även nämnt att skolans arbetssätt och arbetsform tar vara på flickors egenskaper bättre än 

pojkars. Man skulle då kunna tänka sig att det behövs förändringar i skolans arbetssätt och arbetsform 
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som bättre tar tillvara på både pojkars och flickors egenskaper och förmågor. Förändringarna som 

gjorts när det gäller skolans arbetssätt och arbetsformer har förmodligen inte genomförts med syftet 

att enbart tillvarata flickors egenskaper och förmågor i högre utsträckning än pojkars, utan 

förändringarna kan snarare ha följt olika samhällsförändringar och de med tiden förändrade kraven 

på medborgarna. Eventuella förändringar som görs bör alltså inte ske på bekostnad av flickorna eller 

pojkarna i skolan eller för den delen förbise vad som efterfrågas av samhället.  

     En annan eventuell (och kontroversiell) lösning på pojkars svaga prestation i förhållande till 

flickor tar sin utgångspunkt i mognadshypotesen från Skolverkets rapport. I den framkom det att 

pojkars senare mognad i förhållande till flickor kunde förklara cirka 30-40% av pojkars sämre 

skolresultat. Om det nu är så att egenskaper som till exempel självkontroll i stor utsträckning kan 

kopplas till mognad och att en hög dos av självkontroll efterfrågas i skolan, skulle det vara rimligt att 

skolstarten för pojkarna senarelades ett år för att kompensera för deras i förhållande till flickors 

mindre mognad. Man skulle också kunna tänka sig att den klassuppdelningen baserad på halvår 

snarare än helår (elever födda första halvan av året en klass, och andra halvan av året i en annan 

klass). Och det för att jämna ut den generella mognadsnivån i varje klass. För att ta reda på hur skolan 

konkret ska förändras för att lyckas bättre med skolans uppdrag krävs det att frågor som de ovan 

nämnda utreds noggrant, både inom skolpolitiken och i vidare forskning. 

           Till sist vill vi poängtera än en gång att flickors goda skolresultat de senaste decennierna inte 

tillkommit på bekostnad av pojkarna, utan att det snarare rör sig om att skolans utveckling bättre tagit 

tillvara på flickornas förmågor än pojkarnas vilket borde innebära att skolan feminiserats.  
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