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"Att flickor oftare pratar med vuxna 
leder till att de lär sig att förstå vuxna 

i högre grad än vad pojkar gör."
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"Pojkar som inte upplever skolan som 
begriplig måste känna att det är okej 

att be om hjälp."
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Läsåret 2019/20 har Kunskapsskolan drivit skolor i tjugo 
år. Det firar vi bland annat med att publicera ett antal 
vetenskapliga artiklar och rapporter. Den första håller du i 
din hand och är skriven av Fredrik Zimmerman, vars forsk-
ning fokuserar på skillnaden mellan flickors och pojkars 
studieresultat. 
 
Som skolhuvudman analyserar vi ständigt våra metoder 
och skolresultat för att hitta områden där vi kan utveckla 
och förbättra oss. Att följa just utvecklingen av studiere-
sultaten för flickor och pojkar är ett sådant viktigt område, 
både för Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet, men 
även för andra huvudmän och nationen i stort. På senare 
år har skillnaderna uppmärksammats allt mer och framtida 
konsekvenser på både individ- och samhällsnivån diskute-
ras flitigt, inte bara i Sverige utan även internationellt. 

Skillnaden mellan flickors och pojkars studieresultat har 
historiskt varit lägre på Kunskapsskolan än i landet i stort. 
Mycket pekar på att de regelbundna personliga handled-
ningssamtalen (eller studiecoachning som vi kallar dem 

på gymnasiet), som spelar en central roll i vårt arbetssätt, 
stöttar pojkar i att utveckla medvetenhet kring att sätta 
och nå mål samt utveckla studiestrategier och studietek-
nik. Handledningssamtalen hjälper också till att skapa 
tydlighet i planeringen i de olika ämnena. Sammantaget 
ökar detta möjligheten att bryta den antipluggkultur som 
annars så lätt kan infinna sig framför allt bland pojkar. Att 
identifiera framgångsrika insatser som bidrar till att stärka 
pojkarnas resultat kommer vara positivt även för flickor-
na, och kan dessutom ytterligare stödja elever med olika 
inlärningsutmaningar. 

Mer forskning och kunskap om hur vi når längre med alla 
våra elever behövs i Sverige idag - och vi behöver bli bättre 
på att dela med oss av framgångsrika metoder och verktyg 
inom den egna verksamheten men också mellan huvud-
män och deras skolor. Vi hoppas att denna skrift kan vara 
en del i den processen. 

Fredrik Lindgren, vd
Kunskapsskolan i Sverige AB

”Vi analyserar ständigt våra 
metoder och skolresultat för 
att hitta områden där vi kan 
utveckla och förbättra oss.”
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Det här är Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som 
lektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. 
De senaste åren har han forskat kring varför pojkar som grupp presterar sämre 
än flickor i skolan och har författat boken Pojkar i skolan: vad lärare och andra 
vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan (Liber), som handlar om 
just detta. I den här skriften delar han med sig av resultaten från sin forskning.

* Elever och lärare som förekommer på bild i jubileumsrapporten har ingen koppling till innehållet i rapporten.
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INLEDNING
Under en längre tid har pojkar som grupp presterat sämre i 
skolan än flickor. Trenden de senaste tio åren är att betygs-
klyftan mellan könen ökar.1 Mer än var femte pojke går ut 
grundskolan utan fullständiga betyg. Något som i det när-
maste blir en personlig katastrof eftersom många av dessa 
pojkar ofta varken får jobb eller familj och därmed riskerar 
att hamna i ett utanförskap.
 
Etnicitet och föräldrarnas utbildningsnivå spelar en stor 
roll för prestationerna i skolan. Samtidigt visar statistiken 
att pojkar presterar sämre inom alla kategorier. Pojkar 
med studieovana föräldrar har generellt sämre resultat 
än flickor med studieovana föräldrar och utlandsfödda 
pojkar presterar generellt sämre än utlandsfödda flickor 
(på gymnasiet presterar dessutom svenskfödda pojkar 
generellt sämre än utlandsfödda flickor).2 Slutsatsen är 
därför att resultaten i skolan påverkas negativt av att vara 
just pojke.
 
Nedan listar jag tio orsaker som bidrar till den negativa 
trenden. Utifrån dem diskuterar jag sedan hur skolan kan 
arbeta för att angripa problemet.
 
Syftet med listan är inte att ge fullständig kunskap kring 
ämnet.3 Det är mer komplext än vad som beskrivs i de 
tio punkterna nedan. Tanken är istället att ge en kärnfull 
introduktion till fenomenet, vilket kan bidra till en livsviktig 
diskussion för många pojkar. Du som läsare kan naturligtvis 

argumentera för att andra saker borde finnas med än just de 
punkter jag har valt. Jättebra! Då är diskussionen igång om 
hur vi kan hjälpa denna grupp som hamnat efter i skolan.

LISTAN
Listan beskriver tio orsaker till pojkars sämre prestationer 
på olika nivåer och ur olika perspektiv. Ett viktigt påpekan-
de innan vi kör igång är att även om orsakerna är numre-
rade så betyder det inte att den första orsaken är viktigare 
än exempelvis den sjunde. Listan ska istället ses som olika 
delar som samverkar till en helhet.
 

1. Antipluggkultur och/eller  
studiehindrande handlingar
Begreppet antipluggkultur innebär att majoriteten av 
pojkarna i skolan visar på ett avståndstagande från sina 
studier. Ofta kan man se detta genom att pojkar och flickor 
som handlar studiemotiverat blir retade av andra pojkar.4 
Ett exempel är att elever som svarar på en lärares frågor 
kan få nedvärderande kommentarer av de pojkar som upp-
rätthåller en antipluggkultur.5
 
Grunden till en antipluggkultur är alltså vanligtvis att 
pojkar gör studiehindrande handlingar för att gestalta att 
de inte bryr sig om skolan.8 Om man inte deltar i tävlingen 
kan man inte heller förlora. I relationen till varandra skapar 
de här pojkarna normen av att det är coolt att ta avstånd 
från skolan. Detta medför att pojkar har svårt att fokusera 
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pojkar presterar sämre  
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på sina studier. För många är det viktigare att ingå i en ge-
menskap än att prestera i skolan. Om det finns en domine-
rande antipluggkultur är det lätt att bli indragen i en sådan. 
Det märks i intervjuer jag har gjort med pojkar som har bytt 
från en skola med en dominerande antipluggkultur till en 
annan typ av skola. De säger att det är lättare att studera i 
den nya skolan där den negativa kulturen inte finns.6
 
Det är samtidigt förenklat att säga att pojkar tar avstånd 
från sina studier för att vara coola. I intervjuer beskriver 
många pojkar sin verklighet på ett helt annat sätt. När jag 
har frågat hur de upplever att andra ser på dem svarar en 
pojke ”som en kloakråtta”. En annan väljer ordet ”nean-
dertalare” och en tredje ”efterbliven”, just för att han inte 
pluggar.7

Enligt skolans normer ska eleverna studera och klara pro-
ven för att vara lyckade. När pojkar, som i exemplen ovan, 
inte lever upp till kraven inom detta normsystem försöker 
de hitta nya strategier för att undvika känslor av misslyck-
ande. En del flyr undan olika situationer genom att inte 
gå på lektionerna. Andra skapar nya normsystem där de 
själva kan ses som lyckade. Om några dominerande elever 
får med sig majoriteten av de andra pojkarna formas en 
antipluggkultur.
 
Med utgångspunkt i detta anser jag att det är mer pro-
duktivt att diskutera varför pojkar gör studiehindrande 
handlingar än antipluggkulturens vara eller icke vara. 
Under listans resterande punkter kommer jag därför att 
fokusera på pojkars studiehindrande handlingar. Vad är 
det som gör att många upplever att de behöver visa upp 
den här typen av agerande? Viktiga frågor att ställa blir 
varför många pojkar känner sig misslyckade i skolan och 
varför de inte ber om hjälp med studierna för att förändra 
sin situation.
 

2. Skolan är inte  
begriplig för vissa pojkar
Innan vi börjar skolan deltar flickor i större utsträckning än 
pojkar i aktiviteter som utvecklar deras språkliga förmåga. 
Det kan till exempel handla om att vuxna läser böcker och 
ramsor för dem, går till biblioteket och så vidare. Samtidigt 
använder vuxna ett mer utvecklat språk när de pratar med 
flickor.9 Att ett barn säger något, den vuxne kommenterar 
och att barnet i sin tur svarar, är en av de saker som ut-
vecklar vår språkliga förmåga allra mest.10 Denna form av 
kommunikation sker i högre utsträckning med flickor.
Att flickor oftare pratar med vuxna leder till att de lär sig 
att förstå vuxna i högre grad än vad pojkar gör.11 Dessa två 
faktorer, att flickor generellt har ett mer utvecklat språk 
och är mer vana vid att kommunicera med och förstå vux-
na (läs lärare), gör att skolan blir mer begriplig för flickor 
som grupp än för pojkar som grupp. Jag har besökt olika 
skolor och intervjuat de pojkar som presterar sämst och 
som har en skolgång som ofta innehåller mycket skolk.  

När jag har frågat dem vad som utmärker de lärare de 
tycker mest om, svarar de att dessa lärare verkligen tar 
sig tid och förklarar uppgifterna.12 På andra lektioner, där 
pojkarna inte får samma genomgångar, sitter de istället 
och stirrar hjälplöst på uppgifter de inte förstår och går 
därifrån eller ”flyr” undan.
 
Ett undervisningsupplägg kan alltså fungera bra för en viss 
grupp av elever, men fallera för en annan. Slutsatsen är att 
många pojkar behöver mer guidning för att förstå uppgif-
terna.
 

3. Många pojkar har svårt för  
att be om och ta emot hjälp
Många skulle reagera om en lärare skojade med en flicka 
om hennes frisyr på ett negativt sätt. Samtidigt har jag 
observerat flera lärare som skämtat med pojkar om deras 
utseende. Detta anses vara en normal del av pojkars 
jargong, som även vuxna använder. Flera av dem jag har 
intervjuat säger att det här visar på en syn av att man ska 
ta hand om och bry sig om flickor, medan pojkar får tåla en 
negativ jargong riktad mot sig själva.13

Jag har sett vad som händer med pojkar som mår dåligt i 
skolan och som blir skojretade. Deras kroppsspråk signale-
rar att de mår allt sämre av den här formen av bemötande.
 
Tänk dig en pojke som bor med sin mamma efter en skils-
mässa. Han ser fram emot att få träffa sin pappa som lovat 
att komma och hämta honom för att umgås under helgen. 
Men pappan dyker aldrig upp. Det gör att den här pojken 
känner sig nedslagen när han går till skolan på måndagen. 
Bemöts han då med negativa skämt om sig själv mår han 
ännu sämre.
 
Från mina intervjuer kan man se att den hårdare jargongen 
är del i att många pojkar upplever att de måste visa sig 
tuffa och tåliga för att bli socialt accepterade, trots att de 
inte mår bra.
 
Detta upplevda krav leder till att många inte lär sig att be 
om eller att ta emot hjälp på ett produktivt sätt. Att göra 
det kan nämligen kännas som ett tecken på svaghet. När 
pojkar mår dåligt är det många som flyr situationen genom 
att till exempel skolka eller strunta i vissa uppgifter. De kan 
även bli utåtagerande vilket gör att de har svårt att ta emot 
hjälp på ett bra sätt. Anledningen är upplevda domine-
rande normer kring maskulinitet. Pojkarna kan helt enkelt 
inte visa att de inte kan eller förstår eftersom de lärt sig att 
detta kan signalera svaghet.
 

4. Pojkar som inte har en aktiv pappa
I en svensk studie undersökte man vilka olika faktorer som 
kan kopplas till elevernas upplevda studieengagemang. 
Resultatet visade ”…att pojkars engagemang i skolarbetet 

i första hand kan kopplas till föräldrarnas engagemang 
och speciellt till deras intresse för pojkars skolgång.”14 Att 
ha stöd och uppmärksamhet hemifrån är alltså viktigt för 
många pojkars prestationer i skolan.
 
Amerikanska studier har visat liknande resultat men då 
framförallt fokuserat på pappans betydelse. I dessa studier 
har det framkommit att en pojke som växer upp utan 
pappa har dubbelt så stor risk att misslyckas i skolan som 
en pojke med en engagerad pappa. Detta under förut-
sättning att etnicitet, inkomst och andra socioekonomiska 
faktorer är desamma.15 Några forskare gjorde dessutom en 
metastudie kring pappors inverkan på sina söner, där man 
jämförde ett stort antal olika studier. Syftet var att få fram 
ett mer underbyggt resultat.
 
Metastudien visade ”...that father absence is not just corre-
lated with negative outcomes but actually causes negative 
outcomes.”16 Enligt studien mår pojkar bättre av att inte 
ha någon närvarande pappa alls än att ha en pappa som är 
våldsam, nedvärderande eller liknande.17 En aktiv pappa 
däremot ökar pojkars förmåga till empati, emotionell intel-
ligens och bättre resultat i skolan.

En anledning till att aktiva pappor är viktiga för pojkar är 
att denna typ av män blir goda förebilder. Som pappa kan 
du visa en tuff och dominant sida genom att säga till på 
skarpen när det behövs, men samtidigt vara omsorgsfull 
när du tar hand om din familj. Pojkar med den här typen av 

pappor får alltså en breddad syn på hur en god man kan 
agera. Han är tuff när det krävs och ödmjuk och omtänk-
sam när det behövs.18
 
Detta gör i sin tur att pojkarna utvecklar fler förmågor och 
får vad man kallar för en breddad repertoar.19 Pojkar som 
växer upp utan en pappa får ofta istället en snäv och för-
domsfull syn på hur en man ska agera. De lär sig den tuffa 
och dominanta sidan som är gynnsam i vissa situationer. 
Men i situationer där pojkarna skulle gynnas av att kunna 
be om och ta emot hjälp bryter däremot den tuffa sidan 
ner dem mer än den bygger upp.
 

5. Varför får inte män visa sig svaga?
I intervjuer jag har gjort med femtonåriga pojkar säger de 
att de har känslor och mår dåligt. Samtidigt känner de sig 
pressade att inte signalera detta utåt.20 Enligt andra stu-
dier upplever pojkar en norm av att, ju äldre de blir, visa sig 
allt mer likgiltiga inför sina känslor.21 Att det är så många 
pojkar som uttrycker samma sak innebär att det måste 
finnas något i samhället som konstruerar den här typen 
av normer. Men vad är det då på en samhällsnivå som har 
skapat normerna?
 
Det korta svaret är att samhället inte hade överlevt eller 
kunnat byggas upp om inte män hade offrat sina kroppar.22 
Det har helt enkelt behövts en norm där män inte ska visa 
sig svaga eller backa från tuffa arbetsuppgifter.   
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När kvinnor fick rösträtt i Sverige år 1919 var det fortfarande 
krav på att män skulle göra värnplikt för att få rösta.23 Det 
är givetvis avskyvärt att kvinnor inte hade rösträtt tidigare. 
Men poängen här är att det har funnits förväntningar på 
både kvinnor och män som vi ofta har tagit för givna. En av 
dessa förväntningar har varit kraven på att män ska vara 
beredda att offra sig i krig för att få rösta. (För att undvika 
missförstånd; kvinnor fick rösträtt i Sverige år 1919, men 
det första valet som kvinnor kunde rösta i skedde först 1921. 
Därför skriver vissa att kvinnor fick rösträtt 1921.) Värnplik-
ten var vid denna tidpunkt fyra år. Det innebar att männen 
under denna tidsperiod var tvungna att återkomma en gång 
per år till det militära för att repetera sina kunskaper.
 
När samhället sedan skulle byggas upp efter andra 
världskriget dog fler män i Sverige dagligen i arbetsskador 

än vad det årligen dog kvinnor av samma orsak (militära 
uppgifter ingår inte i denna statistik).24 Nuförtiden dör inte 
längre lika många män i arbetsskador men fortfarande står 
män varje år för över 90 procent av alla dödsfall i arbetet.25 
Statistiken visar att män som grupp under lång tid har utfört 
arbetsuppgifter som är tunga och farliga. Framförallt inom 
riskfyllda arbeten säger män att de testar varandras hårdhet 
genom exempelvis tuffa skojskämt. Klarar man av att stå 
emot tuffa skämt anses detta tyda på att man klarar av tuffa 
arbetssituationer. På det sättet säger man sig kontrollera att 
arbetskamraterna inte är veka i kritiska situationer.26 Den 
gestaltade hårdheten blir ett kvitto på att de man jobbar 
med går att lita på. För män och pojkar finns det alltså ett 
tankesätt som innebär att om man visar sig sårbar är man en 
person som det inte går att lita på. Detta gör att pojkar lär 
sig att spela tåliga även om de mår dåligt.

Vi ser alltså att normen att män inte ska visa sig svaga har 
haft ett funktionellt syfte för samhället. Men den har också 
skördat många offer och gör det fortfarande då den sipprar 
ner i skolan. När pojkar inte får lära sig att hantera känslor 
av misslyckande och sårbarhet i skolan försöker de istället 
fly problemet. När jag skriver försöker fly, menar jag just 
försöker. Ett tecken på att de inte lyckas och att flykt inte är 
ett produktivt sätt att hantera skolsvårigheter på är att män 
som inte klarar skolan dominerar självmordsstatistiken.27
 

6. Många pojkar tror inte att de kan 
lära sig genom ansträngning
När jag har intervjuat lärare som jobbar med några av de 
pojkar som har det allra svårast i skolan, har de sagt att de 
måste arbeta med pojkars syn på att de faktiskt kan lära 

sig saker. Pojkarna har nämligen ofta en uppfattning om att 
man antingen kan ett ämne eller inte. Det finns inget där-
emellan. Elever som resonerar att man är bra på ett ämne 
presterar oftare sämre än de elever som resonerar att man 
kan bli bra på ett ämne.28 Bilden av att man kan bli bra är 
därför något som skolan måste jobba med att lära pojkar.
 
I och med de olika synsätten bemöter elever utmanande 
skoluppgifter på olika sätt. De som tänker att de är duktiga 
i ett särskilt ämne och som får en uppgift som de inte kla-
rar resonerar plötsligt att detta är jag inte bra på. De elever 
som istället tänker att de kan bli bra på något och får en 
uppgift som de inte kan resonerar att de kan bli bättre ge-
nom ansträngning. Det är oftare flickor som resonerar att 
de kan bli bättre genom ansträngning, vilket också är en av 
orsakerna till att de presterar bättre i skolan.29
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7. Det skapas en  
”ingen ansträngningskultur”
Inom vissa skolor har det skapats något man kallar för en 
”ingen ansträngningskultur” bland pojkar.30 Denna kultur 
utmärker sig genom att pojkar kan ha höga betyg utan att 
förlora i status, bara de visar att de inte har ansträngt sig 
för att uppnå bra resultat i skolan. Man kan bland annat se 
det här genom att pojkar som är duktiga pratar om hur lite 
de studerar för att framstå som någon som inte pluggar. 
De är helt enkelt bara duktiga i ett ämne.
 
Vissa pojkar klarar av att visa ett avståndstagande från 
studierna i skolan för att sedan studera mer ambitiöst när 
ingen ser. Men det kräver ofta hjälp hemifrån.31 Många 
pojkar klarar dock inte det här sättet att plugga på. De får 

sämre resultat på grund av att de vill leva upp till idealet 
av att visa att de inte bryr sig om skolan inom en ”ingen 
ansträngningskultur”.

8. Många pojkar är specialister  
och inte generalister
En pojke i en av de klasser som jag följt var väldigt duktig 
i matematik, men hade det svårare i språk.32 När jag pra-
tade med honom om vad han skulle studera under dagen 
svarade han att han skulle göra lite matte i början för att 
sedan fokusera på uppgifterna i språk där han låg efter. 
När jag i slutet av dagen frågade hur hans studerande hade 
gått svarade han att han bara hade pluggat matematik.
När man diskuterar huruvida pojkar har svårt att an-
stränga sig i skolan måste man ha i åtanke att många 

faktiskt är är duktiga på just detta.33 När de hittar något 
som de vill göra kan de bli enormt engagerade och lära 
sig mycket om ett specifikt ämne, vare sig det gäller ett 
skolämne eller något annat utanför skolans väggar. Detta 
gör många pojkar till specialister.34 Men i skolan räknar 
man ut det sammanlagda snittet av olika ämnen och då 
dras medelbetyget ned. 
 
Många pojkar visar alltså att de är duktiga på att lära när 
de är intresserade av något men har svårt när intresset inte 
finns där. Flickor är istället oftare duktigare på att bli bättre 
i alla ämnen, även ämnen som de inte är intresserade av. 
Därför får de högre snittbetyg. Det är alltså inte förmågan 
att lära sig som brister hos pojkar utan självdisciplinen att 
fokusera på ett ämne när man vill göra något annat. Jag 
för ett resonemang om bakgrunden till detta längre ner i 
texten.
 

9. Det beror på biologi
Om man kikar på ungdomslandslagen i nästan vilken sport 
som helst, är majoriteten av ungdomarna födda under 
årets första hälft. Beror detta på att tränarna har en diskri-
minerande attityd mot ungdomar som är födda i slutet på 
året? Nej, anledningen är att någon som föddes i januari 
har haft nästan ett helt år längre tid på sig att mogna 
jämfört med någon som är född i december. Det skiljer ju 
nästan ett helt år av utveckling mellan dem.
 
Samma princip går att applicera på skolan. Elever som är 
födda senare på året presterar generellt sämre i skolan 
än elever som är födda tidigare.35 I unga år betyder de 
här månaderna mycket och januaribarnen som grupp får 
en mer positiv skolstart. Här spelar biologin en roll i att 
förklara varför ett januaribarn oftast mognar tidigare än ett 
decemberbarn.
 
På samma sätt spelar biologin även in i förklaringen till 
varför pojkar generellt presterar sämre än flickor. Mognad 
är en del i detta. De delar i hjärnan som generellt samman-
kopplas med mognad utvecklas nämligen oftast tidigare 
hos flickor.36 Det innebär inte att pojkar inte kan lära sig 
saker, men de behöver ofta mer social styrning och stöd 
för att kunna fokusera på lärandet. Som jag skrivit innan 
har undersökningar visat att pojkar är i större behov av 
föräldrars engagemang och stöd i skolan än flickor. Pojkar 
som grupp behöver alltså mer social styrning för att foku-
sera på skolan.
 
Barn som är födda senare på året klarar sig som grupp 
sämre i skolan på grund av att de mognar senare och poj-
kar mognar senare än flickor. Detta borde därför innebära 
att pojkar som är födda senare på året klarar sig sämre i 
skolan än flickor som är födda senare på året. En svensk 
studie undersökte hur barn klarar sig i skolan och livet 
utifrån statistik över när på året de var födda. Studien visar 
att ”överriskerna är starkare för pojkar samt för barn till 
lågutbildade.”37 Med överrisker menas att risken är större 

för barn i dessa kategorier att misslyckas i skolan. Utifrån 
den här undersökningen och tidigare forskning på samma 
ämne är slutsatsen att skolan inte lyckas anpassa undervis-
ningen för dessa grupper och att det i sin tur får långtgå-
ende negativa följder för hela livet.38
 
Hos flickor som grupp utvecklas den språkliga förmågan 
tidigare än hos pojkar.39 Man ska inte bortse från den 
biologiska skillnaden här. Den ska däremot inte överdrivas, 
då många hjärnforskare säger att skillnaden är liten. Men 
eftersom vuxna gör fler aktiviteter med flickor utvecklas 
deras språkliga förmåga så att de sociala skillnaderna 
förstärker de biologiska.  

10. Många examinationer  
passar flickor bättre än pojkar
Flickor presterar generellt bättre än pojkar på de nationella 
proven. Som grupp har flickor även högre slutbetyg. Sam-
tidigt är skillnaden mellan de båda gruppernas slutgiltiga 
betyg större än skillnaden mellan deras resultat på de 
nationella proven.40 Det är alltså fler flickor än pojkar, som 
får högre betyg jämfört med sina resultat på de nationella 
proven.

I en kommun har man tester i matematik i början av 
gymnasiet för att placera in eleverna i rätt klass utifrån 
deras kunskaper.41 I dessa tester lyckas pojkar som grupp 
bättre än flickorna trots att pojkarna fick sämre slutbetyg 
i matematik än flickorna när de gick ut nian. Detta har fått 
vissa att misstänka att lärare förväntar sig att flickor ska 
vara bättre än pojkar och därför ger dem bättre betyg. 
Andra menar att skillnaderna beror på att flickor är bättre 
på examinationer som skiljer sig från de nationella proven. 
Exempelvis är flickor generellt bättre på muntliga fram-
ställningar och mer essäliknande examinationer. Det är 
det som höjer deras betyg gentemot deras resultat på de 
nationella proven. Pojkar lyckas istället bättre i de delar 
av de nationella proven som har tydliga uppgifter jämfört 
med mer essäliknande frågor.42
 
I början av 2000-talet höjdes pojkars resultat i Pisa 
jämfört med åren innan.43 Det är givetvis svårt att veta 
exakt vad det berodde på, men vissa tror att övergången 
från att skriva sina svar på papper till att skriva in dem på 
dator kan vara en orsak. Att resultaten höjdes berodde i 
så fall inte på att pojkar ökat sina kunskaper utan istället 
på att de fick ett sätt att visa dem på som passade dem 
bättre.
 
Ett liknande resonemang kan föras om en lärare som låter 
sina elever ha en muntlig framställning i historia där flickor 
lyckas bättre. Kan skillnaden i resultaten i så fall bero på 
att flickor har ett mer utvecklat språk och är duktigare på 
muntlig framställning? I så fall kanske det inte är kunska-
pen i historia som skapar skillnaderna mellan könen utan 
istället att pojkar är sämre på att visa sin kunskap på just 
det här sättet.
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Vad kan man  
göra åt situationen?
Hur kan man få fler pojkar att lyckas i skolan och hur kan 
man närma sig en minskad betygsklyfta? Det här är kom-
plexa frågor bland annat eftersom det ser så olika ut på olika 
skolor. Vissa skolor har en antipluggkultur bland pojkarna 
medan andra har en ”ingen ansträngningskultur" men det 
finns också skolor som har en dominerande pluggkultur.
 
En pluggkultur utmärks av att pojkar kan visa att de stude-
rar ambitiöst utan en social kostnad och att pojkarna anser 
att man blir duktig genom att studera. Nedan redovisar jag 
vad några olika skolor har gjort som bidragit till att pojkars 
prestationer har förbättrats, bland annat genom att skapa 
en dominerande pluggkultur inom denna grupp.
 
En hög vuxennärvaro
Pojkar som gör studiehindrande handlingar finns på de 
flesta skolor. Om dessa pojkar blir dominerande kan det 
skapas en antipluggkultur. Om det däremot finns en hög 
vuxennärvaro i de skollokaler där eleverna vistas, kan de 
vuxna hindra de här pojkarna från att blir dominerande.44 
Det skapas istället en möjlighet till mer produktiva normer 
så att en pluggkultur kan uppstå bland pojkarna.
 
Mina egna observationer visar hur viktig vuxnas närvaro är. 
45 Även eleverna själva hänvisar till att ”det finns så många 
lärare överallt” och att det är en starkt bidragande orsak till 
frånvaron av kränkningar som att till exempel reta någon 
för att eleven studerar.
 
De närvarande vuxna måste reproducera rätt normer
Att ”bara” ha närvarande vuxna hjälper inte. Vuxna som är 
närvarande behöver reflektera över vilka normer de för-
medlar bland pojkarna. De får inte falla in i en jargong där 
pojkar ska vara tuffa och tåliga och inte får visa sig ledsna 
(vilket jag ofta har observerat på skolor).46 Skolor som har 
lyckats bättre med pojkar har berättat att de aktivt jobbat 
mot exempelvis skojbråk.47
 
Prata studieteknik ofta
Att prata studieteknik med pojkarna hjälper dem att 
reflektera över hur de studerar och hur de kan förbättra 
sitt pluggande.48 När man frågar hur en pojke har försökt 
lära sig en viss uppgift får man insikter i hur den här eleven 
studerar och vad han kan. Mycket av det man tar för givet 
att någon ska klara av, kommer upp till ytan i en sådan 
diskussion.49 Då blir det lättare att hjälpa pojken utifrån 
den plats just han befinner sig på. Pojkar som jag intervjuat 
menar att de har lärt sig att ta ansvar för sina studier med 
hjälp av denna form av diskussion. Ett ständigt pågående 
arbete med studieteknik för dessutom med sig en annan 
viktig sak. Pojkarna får tankesättet att man blir duktig ge-
nom att studera, det vill säga att man kan bli bättre genom 
ansträngning.50

Ha kontrollfunktioner som stöd
Många pojkar behöver stöd hemifrån av föräldrar som är 
engagerade i deras skolgång och hjälper dem att foku-
sera på skolan. Liknande stöd från lärare i skolan hjälper 
pojkarna att fokusera på sina studier. Vissa skolor har 
dubbla lärare i klassrummet för att ge eleverna mer stöd.51 
Andra skolor har rutinen att den lärare som är ansvarig för 
en klass träffar varje elev några minuter en gång i veckan 
för att höra hur det går med aktuella uppgifter.52 Detta är 
en kontrollfunktion och ett stöd för att hjälpa pojkar (och 
flickor) att fokusera på studierna. Både flickorna och poj-
karna som jag intervjuat pratar positivt om den här typen 
av kontrollfunktion då de upplever att de blir sedda av 
läraren. Dock verkar det vara viktigt att eleverna har synen 
att man kan bli bättre genom ansträngning för att de ska 
uppleva den här formen av feedback som nyttig.
 
Tydliga uppgifter
Pojkar som har det svårt i skolan nämner ofta att deras 
favoritlärare är lärare som tar sig tid att förklara upp-
gifterna för dem.53 Det här innebär att skolan måste bli 
begriplig även för pojkar. Många pojkar gynnas av skolor 

som har ett upplägg där det tydligt framgår hur, vilka och 
i vilken ordning uppgifter ska utföras. Undervisningen 
behöver alltså en tydlig inramning. Med inramning menar 
jag att läraren är tydlig med hur en uppgift ska utföras. 
 
Läs och prata mycket med pojkarna
När flickor börjar skolan har de generellt sett en mer 
utvecklad språklig förmåga än pojkar. Därför får flickor 
ett försprång. Som tidigare nämnts beror detta försprång 
bland annat på att vuxna gör fler aktiviteter med flick-
or som utvecklar deras språkliga förmåga. För att ge 
pojkar som grupp en chans att komma ikapp flickorna 
behöver vuxna utföra aktiviteter som utvecklar pojkarnas 
språkliga förmåga i minst lika hög grad som de gör med 
flickor.54 
 
Utveckla pojkars självdisciplin
Självdisciplin i den mening att man kan fokusera på och 
göra färdigt skoluppgifter innan man gör andra saker är en 
av de viktigaste förmågorna för att lyckas i skolan.55 Fors-
kare har svårt att ge ett tydligt svar på vad som utvecklar 
denna förmåga. Men det verkar vara kopplat till att utföra 

uppgifter som kräver just självdisciplin.56 Redan från unga 
år ställer vuxna ofta större krav på att flickor ska visa själv-
disciplin genom omsorgshandlingar, vilket verkar utveckla 
denna förmåga.57 Detta kan vara en förklaring till att flickor 
är mer generalister och pojkar mer specialister, vilket 
gynnar flickornas genomsnittliga betyg i skolan. Flickor 
som grupp lär sig alltså i högre grad att ha självdisciplin, 
vilket hjälper dem att studera och fokusera på ämnen som 
de inte är så intresserade av även om de hellre vill göra 
något annat. Pojkar skulle därför gynnas av samma sociala 
förväntan från vuxna. Vuxna ska inte sluta ha förväntningar 
på att flickor exempelvis ska hjälpa till att plocka undan 
från bordet innan de får gå och leka. Men de ska ha samma 
förväntan på pojkarna för att också utveckla deras förmåga 
till självdisciplin (på det här sättet exemplifieras det även 
för flickorna att denna form av omsorgsarbete ska delas 
jämlikt).
 
Lär pojkar att det är okej att be om hjälp
Många pojkar klarar sig alldeles utmärkt i skolan. Sam-
tidigt finns det pojkar som har det svårt. När jag har 
observerat och intervjuat gruppen som har det svårt blir 
det tydligt att många av dem flyr sina problem istället 
för att be om hjälp.58 Det är dock de lärare som pojkarna 
upplever försöker hjälpa dem, som de uppskattar mest. 
De lärare som lägger ned extra tid för att göra uppgifterna 
begripliga.
 
Enligt mina observationer kan även dessa uppskattade lä-
rare ha svårt att nå fram till pojkarna.59 Pojkarnas känsla av 
hjälplöshet och misslyckande med uppgifter gör att de flyr 
problemen eller får utlopp för sina känslor genom ett utå-
tagerande beteende, vilket bara skapar ännu fler problem. 
Pojkar jag intervjuat som har det svårt i skolan säger att de 
mår dåligt av att känna sig misslyckade och att de därför 
distanserar sig själva från skolan.
 
Den traditionella synen, som sammankopplar maskulinitet 
med visad tuffhet och tålighet, bryter ner många pojkar i 
högre grad än vad den bygger upp. För att kunna förändra 
det som leder till ett destruktivt handlande krävs därför 
en diskussion om normer kring maskulinitet på samhälls-
nivå. Pojkar som inte upplever skolan som begriplig måste 
känna att det är okej att be om hjälp. De handlingar (och 
de är många)60 som bidrar till att reproducera ideal som 
hindrar pojkars utveckling behöver synas, kritiseras och 
ändras. 
 
Avslutningsvis
Att spalta upp tio punkter om vad som leder till att många 
pojkar misslyckas i skolan eller generellt presterar sämre 
än flickor löser givetvis inte problemet. Men förhoppnings-
vis kan det ge en viss förståelse för att det är flera faktorer 
på olika nivåer som samverkar för att fenomenet som 
sådant uppkommer. Min förhoppning är att det ska leda till 
en fortsatt diskussion vilket i sin tur är grunden till föränd-
ring och förbättring.
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