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Abstrakt 

 
Föreliggande arbete beskriver en kombinerad enkät- och fokusgruppsundersökning på 

en högstadieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Syftet med undersökningen är 

att med hjälp av dessa metoder, ta reda på hur pojkar resonerar kring sin inställning 

till skolan, och utifrån detta, svara på ifall pojkarna ger uttryck för en antipluggkultur, 

och i så fall, hur det manifesterar sig. 

 

Dessa undersökningar ligger till grund för en diskussion, där slutligen dessa slutsatser 

kunde dras: De flesta elever anser att skolan är viktig, samt att flickor tenderar att 

prestera bättre än pojkar, som i större utsträckning låter och stör mer. Dessa åsikter 

verkar pojkarna under fokusgruppsintervjuerna dock inte helt hålla med om, då deras 

svar stundtals antydde det motsatta. Pojkarnas enkätsvar skiljer sig åt från de svar som 

ges under intervjuerna, därav kan man ana en viss påtryckning från gruppen om att 

bland annat hålla varandra om ryggen, samt att svara på ett sätt som upprätthåller 

deras maskulina fasad.  

 

Pojkarnas resonemang speglar stundtals attityder som är nära sammankopplade till en 

antipluggkultur, men vid närmare granskning ter sig deras svar mer vara kopplade till 

en uppgivenhet kring ämnen som för deras del inte bär någon större relevans.  

 

Nyckelord: Antipluggkultur, Attityd, Manlighet, Gruppkultur  
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1. Inledning 
“Det råder en ’kris’” runtom i världen i fråga om kön och utbildning”. Så inleder 

Michael Kimmel (2010:7), en utav världens mest framstående mansforskare, sin 

rapport som kretsar kring pojkars sjunkande resultat i skolan. I rapporten lägger han 

fram bevis som pekar på den ökade könsklyftan inom både nordamerikanskt och 

europeiskt skolväsende. Bland annat nämner Kimmel att flickor i amerikanska high 

schools har ett betydligt högre betygssnitt än pojkar, att sannolikheten för att pojkar 

måste gå om en årskurs är dubbelt så hög som för flickor, samt att allt färre pojkar 

anses anstränga sig tillräckligt mycket i skolan (2010:10). I Sverige, hävdar Kimmel, 

söker sig endast 37 procent av manliga studenter till högre utbildning, vilket kan 

jämföras med 47,4 procent för kvinnor (2010:12). Denna uppsats tar sin utgångspunkt 

i problemen som beskrivs ovan. Enligt den forskning jag tagit del av, visar det sig att 

pojkar presterar allt sämre, och att många unga pojkar i svensk grundskola dagligen 

tvingas balansera mellan skolans och samhällets höga krav på prestation och deras 

eget identitetsskapande och sökande efter sin roll som man (Björnsson 2005:8). 

Diskussionen om vad som anses manligt är i högsta grad godtycklig och varierar i stor 

grad beroende på situation, miljö och kontext. Det förefaller dock sannolikt att en 

manlighetsdiskurs (Hill 2007 & Nordberg 2005) historiskt sett har påverkat samhället 

så till den grad att många pojkar idag känner sig vilsna i sitt identitetsskapande.  

 

Forskning visar att det i stor utsträckning förekommer en så kallad ”antipluggkultur” 

där studerande och höga skolresultat ses som något mycket negativt. Wernersson 

(2010:58) beskriver antipluggkultur så här: ”Antipluggkultur handlar om att vara 

”cool”, populär och ha roligt. Att vara duktig i skolan och arbeta hårt för att lyckas 

utgör antitesen och innebär risk för socialt misslyckande”. Denna kultur skulle då vara 

som allra vanligast bland svenska pojkar (Holm 2008:37). Hur denna kultur gör sig 

gällande är olika från skola till skola och från kommun till kommun. Vad som dock 

står klart är att pojkars skolresultat halkat efter flickornas, och att man allt mer börjar 

se hur deras sjunkande resultat påverkar deras chanser att lyckas i samhället i stort 

(Björnsson 2005). Sjunkande skolresultat riskerar att skapa onda spiraler som är svåra 

att ta sig ur. Bristande motivation, marginalisering och misstänkliggörning i 

klassrummet, ofullständiga betyg och enorma svårigheter att etablera sig på 
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arbetsmarknaden. Enligt Kimmel (2010:10) utgör pojkar som får särskilt 

undervisningsstöd (exempelvis specialpedagog eller insats för att på annat sätt stötta 

elever med inlärningssvårigheter) två tredjedelar av alla studenter som erhåller stöd. 

Risken för ungdomar mellan 16-24 att bli arbetslösa är mycket större för pojkar än för 

flickor.  

 

Listan över problem som pojkars sjunkande skolresultat och inställning till skolan 

resulterar i kan göras lång. Orsakerna till de nedåtgående resultaten är säkerligen ännu 

fler, och även om de inledande forskarna pekar på antipluggkulturen som en av de 

bidragande orsakerna till pojkars sjunkande skolresultat finns det utrymme för viss 

ifrågasättning. Holm (2008:38) hänvisar till Epstein (1998) samt Frosh m.fl., (2002) 

då hon påstår att pojkars inställning till skolarbetet förändras mot det positiva med 

ökad ålder och mognad. Som exempel har hon två elever som enligt egen utsago har 

ändrat sin syn på skolan, från att tidigare ha busat och inte tagit skolan på allvar, till 

att på senare tid tänkt om och ändrat inställning. Hon nämner också att det finns ett 

fåtal pojkar som lyckas balansera mellan goda studieresultat och popularitet inom 

gruppen. Holm visar också genom sin egen undersökning att många pojkar inte direkt 

uppvisar någon antipluggkultur eller ser på studerande som något negativt. Detta kan 

dels förklaras med att pojkar, enligt Holm, inte tar skolan på lika stort allvar som 

tjejer. Däremot verkar allvaret ofta hinna ikapp pojkarna förr eller senare. Sandell 

(2007:168-169) berättar i sin studie om elever som menar att det är oattraktivt att inte 

bry sig om sina skolresultat, samt att det på hennes skola anses helt normalt och okej 

att vara en pluggis. 

1.1 Problemformulering 
Mot bakgrund av denna inledning kan man konstatera att det till viss del tycks 

förekomma en antipluggkultur bland pojkar i ett antal svenska skolor. Att den skulle 

vara fullkomligt utbredd och generell förefaller dock vara mindre sannolikt. Men hur 

ser pojkarna själva på detta med antipluggkultur? För att komma närmare ett svar på 

den frågan kommer jag i denna uppsats presentera vad tidigare forskning har kommit 

fram till angående antipluggkulturen och pojkars inställning till skolan, och utifrån 

denna forskning konkretisera själva problemområdet. Denna konkretisering av 

forskningen presenteras under fyra centrala teman, med avsikten att få en bredare 

förståelse, men framförallt kommer jag redovisa min egen empiri, som består av en 
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enkät- och intervjuundersökning med en åttondeklass i en kommunal skola i södra 

Sverige. 

1.2 Undersökningens syfte 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av både en kvantitativ och kvalitativ 

metod, det vill säga enkät respektive intervju, ta reda på hur pojkar resonerar kring sin 

inställning till skolan, och utifrån detta, svara på ifall pojkarna ger uttryck för en 

antipluggkultur, och i så fall, hur denna manifesterar sig.  

1.3 Mina frågeställningar 
Enligt den forskning jag tagit del av anser jag att det finns relevans i konstaterandet 

att det förekommer vissa konflikter i beteenden som är kopplat till pojkars identitets- 

och gruppskapande och de beteenden och förhållanden till skolarbete som skolan och 

samhället önskar av dem. För att närmare precisera mitt problemområde har jag valt 

att utgå ifrån dessa frågeställningar:  

 

1. Hur upplever och upprätthåller pojkar den egna gruppens kultur?  

2. Finns det någon skillnad i pojkarnas attityd till skolan individuellt och i 

grupp? 

3. Kan pojkarnas attityd och gruppkultur avspeglas i deras syn på skolan?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Vetenskaplig ansats 
I denna studie är jag intresserad av hur elever och framförallt pojkar ser på skolan och 

sina egna skolprestationer. Jag har inget på förhand givet svar eller andra subjektiva 

antaganden om hur elever generellt ser på skolan. Nyckeln till undersökningen är 

elevernas egna upplevelser av fenomenet som är deras vardag i skolan. Därav anser 

jag att denna studie utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv, där jag vill sträva efter 

att tolka och förstå deras ”levda vardagsvärld” (Kvale & Brinkman 2014:46), och dels 

är intresserade av det gemensamma väsensskådande som elevernas svar utgör. Kvale 

& Brinkman (2014:44) beskriver det fenomenologiska perspektivet på följande vis:  

 
Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. 

 

Att anta ett fenomenologiskt perspektiv kan dock vara problematiskt, eftersom jag 

anser att man alltid kommer vara färgad av sina tidigare erfarenheter och fördomar 

kring det ämne som man vill undersöka. Birkler (2008:116) resonerar kring vad 

som är viktigt att uppnå vid fenomenologiska studier, och kommer bland annat 

fram till att man som forskare måste sätta sin egen förförståelse åt sidan, eftersom 

det är det enda sättet att få de undersökta individerna att fullt ut förmedla en 

meningsfull livsvärld. Att försöka förmedla en sådan livsvärld där all förförståelse 

är satt åt sidan kan som jag nämnde ovan te sig problematiskt.  

 

Jag strävar givetvis åt att inte tolka in för mycket av min förförståelse i elevernas 

svar, men anser ändå att det är fullt naturligt att genom tidigare förståelse bilda sig 

en uppfattning kring olika människor för att kunna förstå deras livsvärld. Att 

plocka bort sig själv som forskare och sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

inom området är omöjligt. Jag har i denna undersökning gjort mitt bästa för att 

försöka undvika att dra förhastade slutsatser baserat på fördomar, men måste 

medge att ett sådant förhållningssätt är svårt att upprätthålla. Jag vill med detta sagt 

också inledningsvis poängtera att jag inte på något vis försöker göra anspråk på att 
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göra en renodlad fenomenologisk studie. Vad jag vill åstadkomma är snarare att 

finna ramar för vad mina frågor och tolkningar av elevernas svar ska inriktas på.  

2.2 Tidigare forskning 

Antipluggkulturen antas enligt en del forskare vara en stor bidragande orsak till att 

pojkar halkat efter flickor i resultaten och slutligen i betygsstatistiken. I inledningen 

redogjorde jag kort för vad antipluggkulturen innebär samt förklarade att det till viss 

del råder delade meningar om dess utbredning och hur den påverkar svenska elever. I 

kommande avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning på antipluggkultur och 

pojkars inställning till skolan.  

 

Björnsson (2005) gör i sin rapport om det ökade kunskapsglappet mellan pojkar och 

flickor en ansats till att tolka vad som är de bakomliggande orsakerna till detta stora 

glapp. I rapporten undersöker Björnsson olika samband mellan kön och 

skolframgång. Bland annat hävdar Björnsson att vissa pojkars skolvardag mycket 

handlar om att hävda sig och söka bekräftelse hos gruppen, vilket resulterar i en 

attityd som sätter flit och skolarbete långt ner på prioriteringslistan. Att det skulle 

förekomma en liknande situation för flickor är också en realitet, men enligt Björnsson 

tvingas pojkar ”i högre grad än flickor att balansera mellan skolans krav och att vara 

populär, trots att de är väl medvetna om vikten av utbildning” (2005:8). Björnsson 

refererar till en brittisk artikel, skriven av Ann Phoenix. Författaren påpekar att pojkar 

inte ses som fria individer, och att de precis som Björnsson själv var inne på att de 

ständigt behöver förhandla om sin sociala position bland andra män. Om pojkar skulle 

hänge sig åt stillsamt skolarbete finns risken att de blir utsatta för mobbning 

(2005:33). 

 

Holm (2008) har genom en rad intervjuer och observationer försökt studera elevernas 

tal och praktik i sin avhandling för att ta reda på hur feminiteter och maskuliniteter 

visar sig i skolan. Hon har som utgångspunkt valt att rikta fokus mot ungdomar och 

könsmönster och hur dessa kan se ut i olika skolkontexter. Holm påpekar bland annat 

att män generellt sett är överordnade kvinnor, men att detta inte gäller i alla 

situationer, eftersom det finns en inre hierarki inom den manliga gruppen, som gör att 

inte alla män lever upp till den maskulina normen. I de flesta fall, menar Holm, att 

män som inte helt och hållet lever upp till manlighetsnormen ändå kan ta del av de 
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fördelar som hör den manliga gruppen till – och på så vis fortsätta understödja mäns 

positionering mot kvinnor. 

 

Holm påpekar också att män måste bibehålla sin status inom de manliga grupperna 

genom att dels objektifiera kvinnor och ta avstånd från icke-heterosexuella 

ståndpunkter. Dessa olika ställningstagande och uttryck menar Holm reproduceras i 

skolan, där olika maskulina och feminina uttryck uppmuntras. Holm hänvisar till 

Connell (1996, s. 213 ff) som menar att vissa typer av känslor i skolan förknippas 

med vilket kön man har:  

 
Vanligt är att pojkar/män sammankopplas med tuffhet och hårdhet medan flickor/kvinnor 

förväntas inta mjukare och mer omsorgstagande roller. En av de viktigaste arenorna för 

känslomässigt engagemang i skolan är sexualiteten, där heterosexuella relationer utgör norm 

och homosexuella underordnas. (Holm 2008:26) 

  

Vidare talar Holm om hur hegemonisk maskulinitet och popularitet hänger ihop, och 

hänvisar till en artikel av Frosh (2002), som i en studie fann att populära pojkar oftast 

förknippas med verbal tuffhet, starka kroppar och ett uttryck som ger sken av att de 

kan slåss. Däremot fann de inte att studieambition och en allmänt positiv inställning 

till pluggande skulle ha någon positiv påverkan på populariteten. Som en jämförelse 

till Frosh hänvisar Holm även till Trondman (1999) som menar att skolan till stor del 

består av två identiteter: elever som antingen försöker förhålla sig till skolans 

spelregler eller elever som inte riktigt funnit sin plats i skolan. Dessa elever som 

”känner att skolan inte är till för dem väljer i stället att ta tydligt avstånd från skolan 

och dess ideologi. Denna antiskolidentitet visar sig ofta i form av utmanande 

beteenden som exempelvis skolk, bråk och uppstudsighet” (2008:37). Även Björnsson 

(2005) berörde samma ämne, då han menade att manliga elevers vardag ofta handlar 

om ett behov av att hävda sig. Det intressanta i detta citat är just förklaringen av att de 

som visar avståndstagande till skolans ideologi utgörs av elever som på ett eller annat 

sätt insett att skolan inte är deras hemmaplan. Dessa ungdomar tvingas ändå av lagen 

att gå i skolan, men använder istället sin tid där till att aktivt visa sitt avståndstagande. 

Denna dominerande syn på maskulinitet är något som enligt Holm kan vara en 

förklaring till varför pojkar som grupp får så pass mycket lägre betyg än vad flickor 

får. Holm menar vidare att de flesta av skolans elever ändå försöker sträva efter att 
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finna ”en balansgång mellan de båda identiteterna” (2008:37). Denna syn delas även 

av Björnsson (2005:8) som även han hävdar att pojkar i högre grad än flickor ägnar 

sig åt en så kallad balansakt mellan skolans krav och identitetsskapandets komplexa 

krav. Utav Holms och Björnssons beskrivningar om de olika elevtyperna anser jag 

mig kunna härleda tre olika typer av identiteter (Inte två som Trondman enl. Holm 

menar är aktuellt): Det är dels de elever som inte anser att skolan är något för dem och 

som sätter sig emot gällande regler och krav som ett uppvisande av en 

antiplugginställning. Dessa samma elever anser i högre grad att det sociala spelet och 

uppvisandet av grupptillhörighet och lojalitet är viktigare än skolprestationer.  Det är 

dels de elever som anstränger sig och tar skolan på stort allvar. Dessa elever, som är 

den förra elevtypens motsats, präglas av flit och hårt arbete, vilket i andra änden kan 

resultera i förluster i deras sociala anseende. Den tredje gruppen utgörs av elever som 

lyckas balansera mellan höga studieprestationer och popularitet bland de övriga 

eleverna. Denna grupp utgörs av vad Holm beskriver som elever som har allt (Holm 

2008:39) 

 

Några intressanta fynd i Holms forskning kommer från en situation då eleverna 

tillfrågades angående popularitetens samhörighet med att inte bry sig om skolan, 

något som eleverna inte höll med om. Eleverna verkade inte alls tro att någon ansåg 

det som särskilt tufft att inte ha höga betyg. Däremot var flera elever medvetna om att 

denna syn fanns på andra skolor. Bland annat skulle en del flickor i studien ha 

påpekat att populära tjejer på deras skola skulle ha blivit mobbade på den förra skolan 

de gick på (2008:131). Pojkar som blev tillfrågade om anti-skolkulturen förnekade 

detta och menade istället att det inte handlade om att vara anti-skola, utan att man 

skulle inta en mer ”tillbakalutad hållning till skolan” (2008:132). Denna syn på 

pluggande är något som ständigt gör sig påmint i Holms studier:  

 
Eftersom det inte är helt accepterat att som pojke anstränga sig för mycket ger han i skolan sken 

av att vara tämligen oengagerad, medan han i stället jobbar i kapp hemma. Pojken i fråga säger 

själv under intervjun att han inte lägger ner speciellt mycket tid på studierna (Holm 2008:133) 

 

En annan intressant slutsats som Holm drar från sin forskning är hur etablerade 

föreställningar sluter sig kring vilka som mest förknippas med antipluggkultur och allt 

vad denna kultur för med sig. Enligt Holm rör det sig oftast om pojkar med arbetar- 
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eller invandrarbakgrund. Holms studier visar dock det motsatta, då det faktiskt visar 

sig att de mest studiemotiverade eleverna är invandrarelever, och de tystaste och mest 

tillbakadragna pojkarna var från svensk arbetarbakgrund. (2008:199). 

 

I avhandlingen ”Motstånd och konformitet” (2009) genomför Ronny Högberg en 

etnografisk undersökning i en yrkesförberedande gymnasieklass. Syftet med 

undersökningen är att erhålla kunskap i pojkars inställning gentemot kärnämnena, 

som vid tiden för undersökningen (2003) utgjordes av svenska, engelska och 

matematik. Valet att genomföra undersökningen på ett yrkesförberedande program (i 

detta fall bygg) menar Högberg har att göra med hans intresse för arbetarklasselever 

från studieovana hem (2009:9). Således kan man konstatera att Högberg vid valet av 

program utgick ifrån sin förförståelse kring var låg studiemotivation antas vara 

vanligast förekommande. 

 

Högberg argumenterar inledningsvis också kring valet av avgränsningen till just 

yrkesförberedande programmet och kärnämnen, och menar på att just införandet av 

kärnämnen skapade stora förändringar för elever som ansåg dessa ämnen som tråkiga 

och meningslösa (2009:27). Dessa pojkar var ju sedan tidigare omotiverade till att 

studera och hade gjort ett medvetet val att läsa ett yrkesförberedande program dels av 

en önskan att få komma ut i arbetslivet tidigare, och dels på grund av en stark motvilja 

och omotivation att studera kärnämnen. Vidare påpekar Högberg att tidigare 

forskning som berör motkulturer hos pojkar är ambivalent, och den identitet som 

dessa arbetarklasspojkar skapar i skolan är kopplade till ett ”blivande och som ett 

varande” (2009:28). Den första berör elevers framtidsplaner, och den senare vad som 

är viktigt här och nu, för deras liv i skolan. Dessa två dimensioner menar Högberg 

präglar hans sätt att betrakta deras liv i och kring skolan.  

 

Som en del av hans teoretiska utgångspunkt talar Högberg bland annat om motstånd 

mot skolan. Högberg menar att pojkar i skolan skapar ett ”vi och dom” genom att 

sätta sig i opposition till skolan och lärare. Han hänvisar bland annat till McLaren 

(1993) som anser att pojkars motstånd mot skolan kan vara både aktivt och passivt, 

där det aktiva handlar om att helt öppet försöka sabotera ordningen, och det passiva 

mer handlar om ett lågmält sätt att undergräva den gällande ordningen. Detta går att 

jämföra med Holm (2008) som menade att pojkar som inte anser att skolan är något 
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för dem visar ett betydligt mer utåtagerande beteende, medan Björnsson (2005) å sin 

sida hävdade att pojkar visar ett utåtagerande beteende eftersom de har ett behov av 

att hävda sig. Alla dessa påståenden bär sin relevans, men visar på två olika orsaker, 

där Holm och Högberg pekar på ett beteende som har sitt ursprung i att pojkarna inte 

anser sig tillhöra skolans kultur medan min tolkning av Björnsson menar på att deras 

beteende kan kopplas till ett inneboende behov av självhävdelse, som många pojkar 

innehar. 

 

Avslutningsvis i avhandlingen vill Högberg poängtera att studien inte bör kopplas till 

byggelever i allmänhet, utan att fokus ligger på ”pojkar som sökt sig till ett 

yrkesförberedande program och som inte anser att kärnämnena har något väsentligt att 

erbjuda dem” (2009:141). Det Högberg har kommit fram till är att pojkars generellt 

sett negativa inställning till kärnämnen inte nödvändigtvis beror på ett aktivt 

avståndstagande, utan är snarare ett resultat av en syn på dessa ämnen som 

ovidkommande för deras framtida yrkesliv (2009:142). Det ska dock påpekas att 

eleverna inte helt och hållet struntar i ämnena, utan försöker hitta en balans i att göra 

tillräckligt mycket för att få godkänt.  

 

Högberg tar även upp detta med rädslan för att behöva framstå som en plugghäst om 

man anstränger sig mer än nödvändigt. Detta fästs dock ingen större fokus på, varken 

från elevernas svar, eller från Högbergs analys. I jämförelse till tidigare studier jag 

tagit del av är detta intressant eftersom det visar på att det inte är pluggandet i sig som 

man tar avstånd ifrån, utan här menar Högberg att det för byggeleverna snarare 

handlar om att de lätt blir uttråkade av kärnämnen, och att deras aktiva 

avståndstagande och störande av ordningen beror på att de helt enkelt är uttråkade och 

ser deras snack och skämtande under lektionstid som ett sätt att överleva tristessen 

som hänger ihop med studerandet av kärnämnen (2009:143). Inställningen de har till 

just kärnämnena visar sig också uteslutande hänga ihop med just kärnämnen. 

Karaktärsämnena ansåg de ha en hög relevans eftersom de var förknippade med deras 

studieval och önskan om framtida yrkesliv. 

 

Sammanfattningsvis kan man genom denna forskningsöversikt dra olika slutsatser. 

Enligt min tolkning talar Både Björnsson och Holm om att pojkar har ett inneboende 

behov av självhävdelse, som bland annat handlar om verbal tuffhet och ett utmanande 
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beteende. Alla dessa argument bygger enligt min mening på teorier om att pojkar 

beter sig på ett icke önskvärt sätt på grund av deras kön eller på grund av att de 

socialiserats in i ett sådant beteende. 

 

Om man ser detta beteende som en norm inom teorierna för antipluggkulturen och att 

antitesen till detta skulle innebära flit och hårt arbete i form av att ta skolan på allvar 

och inte bry sig om det sociala spelet, så är Björnsson den som i sin argumentation går 

hårdast fram och hävdar att det finns risker för att pojkar som hänger sig åt stillsamt 

skolarbete kan bli utsatta för mobbing. Detta argument är dock något som jag enligt 

min åsikt upplever som att Björnsson drar ur hatten utan att egentligen kunna referera 

till någon egen empiri. Både Holm och Högberg verkar dock ha en något mer 

nyanserad syn på problemområdet. Holm hänvisar bland annat till elever i hennes 

undersökning som inte alls höll med om att någon antipluggkultur existerade på deras 

skola. Däremot trodde de att den attityden fanns på andra skolor. Högberg kom fram 

till att yrkeseleverna i hans undersökning inte hade en negativ inställning till 

kärnämnen för att visa något aktivt motstånd, utan helt enkelt för att de inte såg 

ämnena som särskilt relevanta för deras framtida yrkeskarriär, samt att de upplevde 

ämnena som oerhört tråkiga och till viss del svåra, och att deras uppstudsiga och icke 

önskvärda beteende på dessa lektioner inte handlade om ett uppvisande av någon 

antipluggattityd. Deras uppträdande handlade snarare om att skapa en 

överlevnadsstrategi för att orka stå ut med de enligt deras mening oerhört tråkiga 

kärnämnena.  

 

Ett tema som både Björnsson, Holm och Högberg berör och som jag tycks kunna se 

en viss enighet inom är att många elever försöker finna en viss balansgång mellan 

studerandet och det sociala livet i skolan. Björnsson hävdar bland annat att pojkar ”i 

högre grad än flickor att balansera mellan skolans krav och att vara populär, trots att 

de är väl medvetna om vikten av utbildning” (Björnsson 2005:8). Holm talar om att 

trots att det kan existera vissa antipluggtendenser på skolor så försöker ändå många 

elever försöka finna ”en balansgång mellan de båda identiteterna” (2008:37). Högberg 

går inte lika mycket in på samma tema, men tycks ändå hänvisa till att pojkarna 

uppvisar en form av balansgång mellan att göra precis det som krävs för att bli 

godkända och att överleva tristessen genom att skoja och underminera den gällande 

klassrumsordningen. 
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2.3 Konkretisering av problemområdet 
Av den tidigare forskning kring ungdomars inställning till skolan och 

antipluggkulturen som jag tagit del av i föregående avsnitt har jag kunnat ringa in ett 

antal tematiska perspektiv som jag anser är relevanta och intressanta att fördjupa sig i. 

I detta följande avsnitt kommer jag redogöra för de perspektiv som utgör grunden för 

min konkretisering av det föreliggande problemområdet. Dessa perspektiv behandlar 

till största del kulturella och sociologiska aspekter, men även biologiska skillnader 

hos pojkar och flickor. Alla dessa teman ska i denna del fungera som en 

konkretisering av det föreliggande problemområdet, och ska hjälpa mig att närmare 

förstå bakomliggande orsaker till varför pojkar har en viss inställning till skolan och 

om detta kan utgöra förklaringar till om pojkars beteenden är uttryck för en 

antipluggkultur. De kategorier som kommer att presenteras och analyseras presenteras 

enligt följande: manlighet, samhällets ideal kring manlighet, jämställdhet i skolan och 

slutligen biologiska skillnader.  

	  

2.3.1 Manlighet 

Manlighet är ett begrepp det kan diskuteras mycket kring. Många av oss kan säkert 

fråga sig vad manlighet är, och anta att man har en tydlig idé om vad det innebär för 

just oss. För det är just det som är det intressanta. Vad innebär det för just mig? Det 

går inte att definiera manlighet som en odiskutabel självklarhet. ”Vad som anses vara 

specifikt maskulint eller feminint varierar över tid och rum. Maskulinitet formas, 

liksom genus, genom tal, handlingar och föreställningar om vad det betyder att vara 

man” (Hill 2007:16). Det är vi själva som definierar vad manlighet innebär.  

 

Enligt Connell (1999) så utgår sann maskulinitet från mannens kropp. Historiskt har 

man förklarat att manlighet och manligt beteende kommer naturligt från mannens 

inre. Våldsbejakande, okontrollerbar lust, aggressivitet och andra liknande 

karaktärsdrag har antagits bero på mannens natur. Men enligt Connell så finns det 

inga som helst belägg för att det ska finnas någon egentlig biologisk skillnad mellan 

könen. Det han däremot hävdar är att det historiskt sett finns en stor kulturell skillnad 

mellan hur maskulinitet gör sig gällande. Bland annat talar Connell om män som 

inom vissa kulturer inte visar någon form av aggressivitet över huvud taget, och där 



 14 

våldtäkter är obefintliga, samt att homosexuella beteenden är mycket vanligt 

(1999:21).  

 

Oavsett om vi historiskt försöker förklara mannens beteenden genom biologi eller 

kulturella företeelser, så kvarstår dock det faktum att det i många samhällen idag finns 

en stark hegemonisk syn på just manlighet. Så vad är det som gör att vi än idag har en 

så tydlig bild av just manlighet? Connell väljer att förtydliga begreppet hegemoni 

genom att härleda begreppet till Fredrikio Gramscis analys av klassrelationerna. 

Connell menar att det kulturellt sett uppstår en viss typ av maskulinitet som står över 

alla andra. Denna typ av hegemoniska syn skulle då för just den tiden innehålla en 

form av genuspraktik som just för tillfället ”innehåller det för tillfället accepterade 

svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” (1999:101). Om denna praktik 

upprätthålls så behåller mannen sin dominanta position över kvinnan.  

 

Connell menar vidare att den i västvärlden största hegemoniska synen på manlighet 

handlar om ”heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns underordning” 

(1999:102). Denna överordning stigmatiserar homosexuella och placerar dem längst 

ner i genushierarkin. Allt som sedan associeras till homosexualitet blir således något 

man som heterosexuell man måste ta aktivt avstånd från. Det kan gälla allt från 

”puttenuttig heminredningsstil till anala samlag” (1999:102). 

 

Att som heterosexuell man förknippas med homosexuellt laddade företeelser är något 

många pojkar ständigt räds. Den homosexuella mannen anses stå för det totalt 

motsatta av vad den heterosexuella mannen står för. Och om man som pojke inte kan 

visa upp dessa manliga heterosexuella kvalitéer finns risken att man utsätts för diverse 

kränkande tillmälen. Av detta kan man lätt dra slutsatsen att det ligger i många 

pojkars intresse att ta avstånd ifrån icke-manligt beteende och så mycket som möjligt 

försöka passa in i den snäva maskulinitetsform som den hegemoniska manligheten 

utgör.  

 

Men även om det till viss del fortfarande existerar en hegemonisk syn på manlighet, 

så finns det trots allt människor som inte sällar sig till skaran. För i ett land som 

Sverige där jämställdhet sätts högt på agendan accepteras inte sociala orättvisor 
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mellan könen eller könsrollerna för den delen. Man vill ha rättigheter till alla, och 

olika rörelser försöker utveckla alternativa sätt att se på traditionella mönster. 

 

Hill (2007) beskriver händelseutvecklingen för en mansrörelse som växte fram under 

80-talet. Denna rörelse hade rötter från 70-talet då man började tala om en ny sorts 

manlighet. En sorts manlighet som tog avstånd från det mansideal som varit aktuellt 

under 1900-talets första hälft (2007:119). Det som rörelsen tog fasta på var att 

nyckeln till mannens frigörelse låg i närheten till sitt känsloliv. Män skulle tillåtas 

gråta och öppet tala om sina känslor. Detta var något som tidigare bara hörde 

kvinnorna till, men nu hade man insett att det var av största betydelse att män fick 

möjlighet att visa sina mjuka sidor, och inte känna sig rädda för att gråta (Det hela 

sträckte sig till och med så långt att männen i denna rörelse stundtals såg ner på män 

som inte visade sina känslor, och menade på att de var hämmade och inskränkta). 

Hursomhelst så var gråten en symbol för befrielse (2007:124). Män skulle inte längre 

bry sig om sina karriärer, de skulle behandla kvinnor som jämlikar och dessutom 

uppmuntras till att ta till vara på deras kvinnliga egenskaper.  

2.3.2 Samhällets ideal kring manlighet 

Vad som är samhällets ideal kring manlighet kan precis som nämnts innan variera 

stort. I detta avsnitt kommer jag dock redogöra för de ideal som gjort sig gällande i 

Sverige idag. Den hegemoniska synen på manligheten som nämndes ovan, där 

heterosexuella mansideal har en överordning gentemot homosexuella mansideal, är 

enligt min mening det som satt sin prägel på hur vi ser på manlighet idag.  

 

Det är således den hegemoniska syn vi för över till nästkommande generationer. Och 

denna överföring av önskvärda ideal börjar tidigt. Dessutom, är det inte alltid så att 

dessa ideal förs vidare medvetet. Barns förståelse om vad som är önskvärt och 

idealiskt formas väldigt tidigt. Föräldrars mer eller mindre omedvetna beteenden 

gentemot små barn sätter spår i dem som sedan återskapas i miljöer där både barn och 

vuxna samverkar. En sådan miljö är förskolan, som för många barn är den första 

sociala arenan de får möjlighet att träffa andra barn och vuxna som inte är deras egna 

familjer. Redan i denna låga ålder markeras vad som är ett rimligt beteende för en 

pojke, och vad som är rimligt för en flicka.  
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Nordberg (2005) berättar i sin bok Manlighet i Fokus om hur hon observerat flertalet 

pojkar och flickor på en förskola, och där pojkarna bland annat hade lekt feminint 

kodade lekar och använt feminint kodade leksaker. När de hade blivit tillfrågade 

angående deras lekar hade pojkarna varit noggranna med att påpeka att de bara lekt 

med andra pojkar, och med pojkleksaker. Nordberg drar således slutsatsen att dessa 

unga pojkar var väl införstådda med den sociala kostnad det innebär att leka med 

sådant som är förknippat med tjejer. Det intressanta i Nordbergs studier med dessa 

barn är att de flickor som tillfrågas angående de maskulint kodade lekar som de setts 

leka, inte alls upplever detta som problematiskt.  

 

Man kan ur denna observation dra en slutsats om att det för pojkar anses fel och 

opassande att leka med feminint kodade leksaker, och att det för flickors del inte alls 

är särskilt negativt att associeras med manligt kodade lekar och leksaker. Nordberg 

talar vidare om hur den så kallade ”flickpojken” (2005:127) i allt högre grad 

marginaliseras: ”Pojkflickan får pondus genom att inte förkroppsliga det feminint 

kodade, medan flickpojken framstår som problematiskt för att han förkroppsligar och 

närmar sig det feminint kodade för mycket”. I boken Godmorgon pojkar och flickor 

(1984) berör Einarsson och Hultman samma typ av fenomen. Begreppet pojkflicka är 

ett ord förknippat med positiva konnotationer. Samma sak är det med ordet karl. En 

kvinna kan ”köra bil som en hel karl” (Einarsson och Hultman 1984:24). Att däremot 

försöka använda kvinnojämförelser för en man är otänkbart eftersom detta mer anses 

som ett hån. 

 

Enligt citaten ovan kan man konstatera att det i samhället inte anses helt okej för en 

pojke att närma sig det feminina för mycket. En pojke ska helt enkelt spela rollen av 

en pojke, och inte kliva över gränsen. Om han gör det riskerar han att utsättas av 

negativa tillmälen från andra pojkar, vilket på sikt antigen leder till att han ändrar 

beteende och börjar ikläda sig en identitet han inte är bekväm i, eller att han står fast i 

sin identitet och kliver över manlighetsgränsen och riskerar att behöva stå ut med 

tillmälen från en falang av det stundtals icke så toleranta samhället. 

2.3.3 Jämställdhet i skolan 

Carlsson-Wahlgren (2009) tar i sin avhandling avstamp i gymnasieskolans 

jämställdhetsarbete. Hon menar att pojkar och flickor inte är jämställda i svensk 
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skola, och att detta bland annat visar sig i flickornas högre betyg, och det faktum att 

pojkarna ofta tar väldigt mycket plats i klassrummet. Enligt undersökningar som 

Carlsson-Wahlgren tagit del använder pojkar 70 procent av talutrymmet i 

klassrummet. Pojkar är också de som får mest hjälp och får mest uppmärksamhet. 

Trots detta är det ändå flickorna som får de högre betygen (2009:18). Carlsson-

Wahlgren har valt att fokusera på gymnasieskolan eftersom studieinriktningarna 

uppfattas som könsstyrda, och att elever som gör ett överskridande studieval kan få 

mothugg av både det egna och det motsatta könet. Pojkar är också enligt Carlsson-

Wahlgren invanda i ett mönster där plugg och flit inte står högt på agendan. Detta 

synsätt stämmer väl överens med vad Björnsson säger, då även han konstaterar att 

detta är fallet. Detta är enligt Carlsson-Wahlgren en del av en manlighetsuppvisning, 

då framgång i skolan och en allmänt positiv inställning till skolarbete inte anses 

tillhöra några manliga attribut (2009:21).  

 

Carlsson-Wahlgren undersöker i sin avhandling hur genuspedagogiken växt fram 

(2009:27). Hon har som metod intervjuat sex genuspedagoger, och vill genom dessa 

intervjuer ta reda på hur deras arbete går till och hur det påverkar skolans lärare och 

elever. Carlsson-Wahlgren presenterar fyra genusstrukturer som skulle kunna 

överföras till skolans värld om man vill förändra normativa genusstrukturer: 

Maktrelationer, arbetsdelning, emotionella mönster och symbolik. Dessa fyra 

inriktningar grundar sig på feministisk pedagogik och har som mål att 

medvetandegöra köns påverkan på kulturen och strukturen i skolan. Carlsson-

Wahlgren använder sig av e-post-intervjuer även kallat @ography. Dessa sex 

intervjuade pedagogers tolkningar och upplevelser är vad hennes studie försöker 

spegla. Hon vill försöka se hur dessa genuspedagogers ”bemötande och 

förhållningssätt påverkar eleverna i gymnasieskolan” (2009:65). 

 

I sin avhandling kommer Carlsson-Wahlgren bland annat fram till att kommuner med 

anställda genuspedagoger använder sig av dessa på väldigt olika sätt. I många fall 

saknas helt en arbetsbeskrivning för dem. Hon menar också att denna stora variation 

och brist på arbetsbeskrivning kan riskera att jämställdhetsarbetet stannar av eller inte 

utvecklas helt i den linje som är att önska (2009:124-125).  



 18 

2.3.4 Biologiska skillnader 

Hittills har jag redogjort för tre av perspektiven som utgör min konkretisering av 

problemområdet. Dessa har alla mer eller mindre handlat om kulturella och/eller 

sociologiska aspekter. Det fjärde och sista perspektivet handlar om de biologiska 

skillnader som kan anses vara en av flera bakomliggande faktorer till pojkars 

beteende och inställning till skolan. Martin Ingvar (2010) diskuterar kring de 

biologiska faktorer som ligger bakom könsskillnader i svensk skola. Ingvar talar 

bland annat inledningsvis om det genetiska arvet, och hur relativt små skillnader i en 

individs utveckling tidigt kan påverka hur ens anpassning till omvärlden kan se ut 

(2010:10). Ingvar är dock noga med att påpeka att dessa små variationer i en persons 

gener endast kan påvisa en statistiskt ökad förekomst för vissa egenskaper. Man kan 

således inte helt bevisa en persons beteende med hjälp av dessa upptäckter, utan bara 

se till statistiska samband. Ingvar menar dock senare i rapporten att vårt beteende 

definitivt är påverkat av vår genetik. Detta påvisar han genom att göra en 

sammanfattande förklaring av skillnader baserade på X- och XY-kromosomer, där 

forskning visar att förekomsten av vissa kromosomer tydligt kan visa på vissa särdrag.  

 

Några intressanta ting Ingvar tar upp är bland annat hur dessa olika kromosomer 

påverkar utvecklandet av hjärnan, och hur mäns hjärnor är skild i storlek jämfört med 

kvinnors, men att detta dock inte alls har någon funktionell betydelse. Ingvar menar 

att man sedan tidigare i forskningen haft en övertro på alltför enkla förklaringar och 

slagit fast detta för att vara sanningar, men att senare studier visar på att många 

sådana sanningar inte är att lita på. Det Ingvar kommer fram till är att många 

skillnader som går att se på hormonella nivåer, går att förklara då man blandar in 

förekomsten av miljöpåverkan. Således är Ingvars slutsats att ”könsstereotypa 

beteenden har sitt ursprung i arv och miljö, och att modeller som enbart beskriver 

förekomsten av könsstereotypa beteenden som ett resultat av omgivningens påverkan 

helt enkelt inte är korrekta” (2010:13).  

 

Ingvar talar vidare om hur flickors hjärnor utvecklas snabbare för flickor än för 

pojkar. Flickor når sin utvecklingstopp två år före pojkar, vilket kan vara en 

bidragande förklaring till varför flickor har en tidigare mognad än pojkar. Ingvar 

pekar bland annat på att pojkars normbrytande beteenden och bristande anpassning till 

sociala regler kan förklaras av den höga testosteronhalten under puberteten. Flickors 
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tidigare mognad är också en delförklaring till varför flickor har visat sig prestera 

bättre än pojkar i både läs- och skrivförståelse, samt matematik. Detta förklaras av 

flickors högre koncentrationsförmåga och motivationsnivå, som då är ett resultat av 

deras tidigare mognad. 

 

2.3.5 Sammanfattning 

När jag nu går vidare i detta arbete kommer jag att ha för avsikt att använda mig av 

dessa perspektiv ovan. I mina intervjuer med eleverna kommer dessa perspektiv att 

ligga till grund för de frågor jag kommer formulera och ställa. Väl vid själva 

framställandet av resultatredovisningen och min analys kommer dessa perspektiv som 

manlighet, jämställdhet och samhällsideal kring manlighet ånyo att tas upp och 

problematiseras i ljuset av vad jag kommit fram till.  
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3. Metod 
Valet av metod för denna undersökning utgick ifrån syftet som är att undersöka hur 

pojkar resonerar kring sin inställning till skolan och ifall pojkarna ger uttryck för en 

antipluggkultur, och i så fall, hur det kan manifestera sig. Min ansats är att tolka och 

förstå elevernas ”levda vardagsvärld” (Kvale & Brinkman 2014:46), och att visa 

intresse för det gemensamma väsensskådande som elevernas svar utgjorde. För att på 

bästa sätt kunna nå en förståelse för pojkarnas inställning till skolan och se om och 

hur de ger uttryck för en antipluggkultur använde jag mig utav en 

undersökningsmetod som enligt Eliasson (2013:31) kallas för ”triangulering”. Detta 

ska enligt Eliasson vara en bra metod om man vill kunna täcka in flera infallsvinklar, 

och gick i mitt fall ut på att blanda två olika metoder. Dels en kvantitativ 

enkätundersökning, och dels kvalitativa fokusgruppsintervjuer.  

 

Studien genomfördes på en mindre högstadieskola på landsbygden i södra Sverige. 

Valet av skola gjordes på grunder av bekvämlighetsprincipen, eftersom denna skola 

och dess personal och elever för mig sedan innan är bekant, då jag tidigare genomfört 

min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där. 

3.1 Enkät 
Inledningsvis lät jag eleverna, både pojkarna och flickorna, helt anonymt svara på en 

enkät. Denna undersökningsform faller under ramarna för kvantitativa studier 

(Eliasson, 2013:28) och är relevant för att kunna nå ut till en större grupp, och därav 

kunna läsa av tydligare tendenser. Möjligheten för generaliseringar blir betydligt 

större om man använder sig av enkäter (Stukát 2011:47). Eliasson (2013:28-29) 

beskriver dock att det finns nackdelar med användningen av enkäter. En av dessa 

nackdelar kan enligt Eliasson vara att risken för missförstånd ökar, och att man 

förutsätter att de tillfråga förstår innehållet i frågeformuläret, vilket inte är helt 

självklart. Dels finns det också en stor risk för bortfall och att man ofta riskerar få 

färre svar än vid intervjuer, dels på grund av att enkäter som delas ut via brev/e-post 

lätt kan falla i glömska. Hon påpekar dock att det är en fördel om det är så att man ska 

undersöka en speciell grupp som ofta finns samlade på en plats (exempelvis en 
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skolklass). Då finns givetvis möjligheten att dela ut enkäten på plats och få den ifylld 

där och då, vilket jag även gjorde i föreliggande fall. 

3.2 Urval för enkät 

Min avsikt och förhoppning med enkätundersökningen var att få så pass många som 

möjligt att kunna delta, både pojkar och flickor, eftersom jag ville utöka populationen 

och således göra det enklare att dra mer generella slutsatser. Därför beslöt jag mig att 

undersöka möjligheten att få mer än en klass att delta. Urvalet är inte gjort enligt 

någon princip, utan bygger helt enkelt på det faktum att jag under min begränsade tid 

för undersökningens genomförande enbart lyckades få gehör från två andra klassers 

mentorer, vilket i detta fall resulterade i att enkäten, förutom den ursprungliga 

åttondeklassen, genomfördes i en sjunde- och niondeklass. Dessa två klasser fick av 

tidsbegränsningsskäl dock inte delta i några fokusgrupper. Totalt var det 66 elever 

som deltog i enkätundersökningen. 

 

Gemensamt för denna skolas upptagningsområde är att samtliga orter besitter en 

tydlig prägel av landsortskultur och lantbrukartraditioner. Detta gör sig ibland påmint 

i skolan, då många elever talar en väldigt utpräglad nästan genuin dialekt, och 

uppvisar ett stort intresse till just lantbruk och den kultur som omger livet på 

landsbygden. Det ska dock påpekas att detta är långt ifrån vedertaget för samtliga 

elever. Även en liten skola som denna besitter en viss mångfald, då elever med 

bakgrund i alla samhällsklasser och varierad etnisk bakgrund finns representerade.  

3.3 Fokusgrupper 
Efter att ha svarat på enkäten delades pojkarna in i fokusgrupper om ca 4-5 per grupp. 

Om enkäten fyllde ett kvantitativt behov, där elevernas svar kunde ligga till grund för 

de frågor jag ville diskutera i fokusgrupperna, ansåg jag att just dessa samtal fyllde ett 

rent kvalitativt behov. Enligt Eliasson (2013) kommer kvalitativa metoder som dessa 

samtal till sin rätt när man försöker ”komma åt sammanhang som kräver förståelse 

och som inte uppenbarar sig på en gång utan bara blir tydliga undan för undan” 

(2013:27). Kvale & Brinkmann (2014:71) diskuterar kring intervjuaren som en 

malmletare eller resenär. Dessa två metaforer är tänkta att illustrera det 

förhållningssätt man som forskare har vid intervjuer. Antingen ser man på intervjun 

som en möjlighet att finna det man letar efter och vet var det finns (därav 
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malmreferensen). Det andra förhållningssättet ser intervjuaren mer som en 

upptäcktsresande som inte vet vad de letar efter, men som fascineras av det den ser 

och hör. I mitt fall utgick jag ifrån den tidigare forskning jag tagit del av, och var på 

så sätt färgad så till den grad att jag inför och under intervjuerna var medveten om att 

det generellt sett förekommer en syn på sakfrågan som tenderar att beskriva pojkar 

som offer för sitt manliga identitetssökande, och att detta går stick i stäv med skolans 

förväntningar. Detta var något jag inte kunde bortse ifrån, men äntrade ändå 

intervjusituationen med förhoppningar om att kunna finna oväntade teman och ämnen 

att diskutera.  

 

Intervjuernas funktion var således att upptäcka dessa oväntade teman och för att nå 

fram till de mest intressanta och nyanserade resultat valde jag att låta intervjuerna 

vara semistrukturerade (Kvale & Brinkman 2013:26). Jag utgick från ett antal frågor 

som skulle ligga till grund för det samtal jag ville föra, men drog mig inte för att låta 

samtalets fria grunder ha sin gång och leda mig in på andra intressanta 

frågeställningar än de jag från början hade utgått från. 

3.4 Urval för fokusgrupper 
Klassen som deltog i både enkätundersökningen och fokusgruppssamtalen består av 

28 elever, 17 pojkar och 11 flickor. Eleverna är mellan 14 och 15 år gamla och 

representerar alla ett stort upptagningsområde som i samtliga väderstreck sträcker sig 

långt utanför orten skolan befinner sig i. Totalt var det 10 pojkar i klassen som ställde 

upp på intervju i fokusgrupper. Dessa pojkar är jag nära förtrogen med, eftersom min 

handledare under min VFU är mentor för den klass pojkarna går i, och således har jag 

även bedrivit en del undervisning med dem. 

3.5 Metoddiskussion 
Med tanke på uppsatsens begränsade tidsram och de implikationer som följde med 

skrivandet av en uppsats av den här arten, var jag av strategiska men högst relevanta 

skäl tvungen att avgränsa den kvalitativa delen av undersökningen till att enbart 

inkludera denna klass. Eftersom jag bedrivit undervisning med denna klass innan är 

jag nära förtrogen med eleverna, och har en relativt god kännedom om deras 

ambitions- och prestationsnivå. Detta var inte något jag såg som ett potentiellt hinder, 

utan snarare att denna kännedom gagnade mig vid genomförandet av 
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fokusgruppssamtalen, eftersom jag sedan tidigare hade etablerat ett förtroende hos 

eleverna, vilket ledde till att de inte på något sätt behövde känna sig obekväma i min 

närvaro. 

 

De metoder (enkät, intervjuer) som användes för att samla in materialet, valdes på 

grund av att jag ansåg dem som mest relevanta för att lättast komma åt elevernas egna 

åsikter kring ämnet, både ur ett individ- och grupperspektiv. Där fanns möjligheten 

för eleverna att dels på ett anonymt plan svara om sina åsikter i en enkät, och 

möjligheten att få komplettera sina svar på ett djupare plan i och med 

fokusgruppssamtalen.  

 

En alternativ kombination av metoder hade under rätt omständigheter kunnat vara av 

intresse. Istället för att kombinera en kvantitativ undersökning som en enkät är med 

en kvalitativ, hade man kunnat göra undersökningen till en renodlad kvalitativ 

undersökning, och istället för att låta eleverna fylla i enkäter hade man som 

komplement till fokusgrupperna kunnat intervjua dem en och en. Detta har dock 

aldrig varit aktuellt, dels på grund av uppsatsens begränsade tidsram och de yttre 

omständigheter som omgav detta arbete, men också dels på grund av att jag inte ville 

utsätta eleverna för den press det innebär att bli intervjuad enskilt. Därav föll valet av 

att kombinera enkät och fokusgruppssamtal sig naturligt. 

3.6 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en undersökning av det här slaget finns det, förutom det 

faktum att undersökningens deltagare består av omyndiga skolungdomar som således 

behöver målsmans godkännande för att få delta, ett antal etiska överväganden man 

ska vara väl förtrogen med och ständigt ha i åtanke både innan, under och efter 

undersökningen. Enligt Stukát (2011:138-140) handlar dessa överväganden om hur en 

individ skyddas, och kan sammanfattas på fyra grundkrav. Dessa krav är bland annat 

informationskravet, som syftar till att värna deltagarnas rätt till att frivilligt deltaga, 

samt att de ska vara väl informerade om undersökningens syfte innan genomförandet. 

Detta har i mitt fall säkerställts med hjälp av ett informationsbrev med inkluderande 

blankett för målsmans godkännande (se bilaga 2, sid 123), som i god tid delgavs 

deltagarna, och som därefter samlades in innan själva studiens genomförande. Även 

samtyckeskravet som berör självbestämmandet över deltagande rymdes i de 
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dokument som deltagarna tog del av. De blev dessutom informerade om att de när 

som helst under undersökningens gång kunde avbryta sin medverkan, utan några som 

helst negativa följder.  

 

Ett annat krav Stukát tar upp är den om konfidentialitet. I min undersökning var jag 

noggrann med att poängtera för deltagarna att inga personliga uppgifter såsom namn, 

adress eller övriga uppgifter som skulle kunna kränka den personliga anonymiteten 

varken skulle omnämnas eller publiceras i någon form. Däremot var det för 

undersökningens kvalitet och i följden även relevans av stor betydelse att eleverna 

antecknade sitt namn på enkäten, eftersom deras namnteckning var ett sätt för mig att 

undersöka om det förekom några skillnader i elevernas svar på enkäten och elevernas 

svar i fokusgrupperna. För att en sådan undersökning skulle fungera var det 

avgörande för mig att veta vem som svarat vad, för att kunna identifiera dessa 

eventuella skillnader eller likheter. Eleverna blev dock noggrant informerade om att 

denna uppgift bara fanns tillgänglig för mig i ett rent forskningspraktiskt syfte, och att 

det inte fanns någon som helst chans för någon utomstående att få insyn i vad de har 

svarat. Sist av allt nämner Stukát det så kallade nyttjandekravet, som handlar om att 

den insamlade informationen uteslutande kommer att nyttjas för forskningsändamål, 

vilket även deltagarna i min undersökning blev informerade om. 

 

Kvale & Brinkmann (2014:99-100) talar om olika etiska problem som kan uppstå 

under den kvalitativa forskningens olika skeenden. Bland annat lägger de fram att 

man under själva intervjusituationen måste fundera över vilka personliga 

konsekvenser som kan följa de undersökta personerna. I mitt fall kunde sådana 

konsekvenser infinna sig under själva intervjusituationen. Eftersom pojkarna 

intervjuades i så kallade fokusgrupper om ca 4-5 åt gången fanns risken att en del 

personer i gruppen inte skulle känna sig helt bekväma med att dela med sig av sina 

egna åsikter angående sin inställning till skolan och skolarbetet inför de andra 

klasskamraterna. Risken för grupptryck och att man korrigerar sina egentliga åsikter 

för att bättre passa in i gruppen var överhängande. I detta fall ville jag ju veta om det 

var så att pojkarna resonerade annorlunda i grupp än individuellt och anonymt i 

enkäten. Jag ville givetvis inte att pojkarna skulle behöva känna sig utpekade och 

hånade för att de inte delade majoritetens åsikter, så i det fallet var mitt sätt att ställa 

frågor och i viss grad vilken typ av frågor avgörande för hur detta eventuella dilemma 
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skulle kunna ha utmålat sig. Kvale & Brinkmann talar dessutom om att 

”samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” 

(2014:98). Mitt jobb som forskare var att försöka hitta en bra balansgång mellan att 

tjäna båda dessa intressen.  

 

Ett annat område Kvale & Brinkmann tar upp, och som jag anser är viktigt, är 

analysdelen. Här ligger problemet vid hur pass djupt man ska analysera de 

intervjuandes svar. Jag är jag främst intresserad av att höra pojkarnas egna berättelser 

och åsikter. Att vända och vrida på deras svar för att få fram en analys av vad jag 

”egentligen” tror att de sa var i detta fall inte uppsatsens avsikt. Det var dock 

oundvikligt för mig att inte lägga en subjektiv värdering i deras svar, och att inte 

försöka mejsla ut teman och teorier kring det de samtalade om. Mitt problem i detta 

avseende blev således hur jag skulle kunna analysera pojkarnas svar, utan att 

förvränga deras sanning. Hur detta blev, går att läsa om i analys-/diskussionskapitlet 

samt kapitlet där jag sammanfattar mina slutsatser. 
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4. Resultat 
	  

4.1 Enkäterna 
Nedan följer en redogörelse för de resultat som gick att utvinna ur elevernas svar på 

enkäten. Totalt ställdes 22 frågor eller påståenden som rörde elevernas inställning till 

skolan och skolarbete. Majoriteten bestod av påståenden med svarsalternativ i stilen 

som ”Instämmer helt, instämmer delvis, vet inte/ingen åsikt, instämmer inte alls”. I 

vissa fall har elever valt att inte svara på ett påstående. Detta redovisas i så fall  i 

tabellen.  

 

I detta avsnitt redogör jag de resultat som för undersökningen bär störst relevans och 

enligt min mening ses som mest intressanta. Resultaten från enkäterna redovisas inte 

enligt någon kronologisk ordning, utan för att tydligare kunna knyta an till de teman 

som presenterades under avsnittet konkretisering av problemområdet (2.3) har jag valt 

att presentera de mest intressanta svaren från påståenden/frågor. Dessa svar utgör 

enligt min mening det mest relevanta resultatet för den här studien, och kan enklast 

kopplas ihop med de teman från konkretiseringen av problemområdet (2.3). Avsikten 

med redovisningen av datan är att delge resultaten enligt totalt antal svarande utan att 

beakta skillnader/likheter mellan årskurserna. I vissa av frågorna har dock svaren 

varierat så pass mycket att jag har valt att jämföra svaren klasserna emellan och ta upp 

detta i diskussionen. En fullständig redogörelse av enkätsvaren går att hitta i bilaga 1 

(sid 66) 

4.1.1 Inställning till skolan 

Första påståendet i enkäten rörde elevernas åsikt kring om de ansåg skolan viktig eller 

ej. Svaren på detta påstående var tänkt att fungera som en första insyn i elevernas 

personliga inställning till skolan och det arbete de lägger ner där. Påståendet löd så 

här: ”Jag tycker skolan är viktig”. Eleverna kunde sedan svara antingen Mycket viktig, 

ganska viktig, vet inte/ingen åsikt, inte särskilt viktig samt onödig/oviktig. Av svaren 

att döma ansåg majoriteten av eleverna att skolan var viktig. 40 av de 66 tillfrågade 

eleverna (61%) anser att skolan är mycket viktig medan 23 av dem (35%) tycker att 

skolan är ganska viktig.  
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Tabell 1 – Påstående 2: Jag tycker skolan är viktig.  

 
Källa: Bilaga 1 sid 65 

 

En delförklaring till att vissa elever bara anser att skolan är ganska viktigt kan vara att 

elever i högstadieåldern genomgår en sådan stor förändring att det inte är rimligt att 

anta att det är särskilt enkelt att helt och hållet sätta skolan som högsta prioritet. 

Wernersson (2010:9) talar om pubertetens betydelse, det ömsesidiga sexuella intresset 

och sociala kategoriseringar som bidragande orsaker till betygsskillnader i åldrarna.  

 

Ett annat påstående som rörde inställningen till skolan var vad eleverna tror att deras 

föräldrar anser om skolan. Påståendet löd: ”Mina föräldrar tycker att det är viktigt att 

jag satsar på skolan”. På detta kunde eleverna svara: Instämmer helt, instämmer 

delvis, vet inte/ingen åsikt eller instämmer inte alls. Här var de flesta svaranden 

överens om att deras föräldrar ansåg att det var viktigt att de satsar på skolan. 64 av 

alla 66 elever (97%) svarade instämmer helt. Ingen elev verkar ha någon förälder som 

inte anser att skolan är viktig. 

 
Tabell 2 – Påstående 8: Mina föräldrar tycker att det är viktigt att jag satsar på skolan. 

 
Källa: Bilaga 1 sid 68 

 

Vad tycker eleverna egentligen är viktigast med skolan? En utav mina frågor gick ut 

på att be eleverna rangordna vad i skolan de anser är viktigast. På så sätt ansåg jag att 

jag bättre kunde förstå vad eleverna egentligen värdesätter i skolan. Det eleverna hade 

att välja på var: Att lära sig så mycket som möjligt, att få bra betyg, träffa 

kompisar/umgås med kompisar, att lära sig arbeta självständigt, att sluta så tidigt 

som möjligt samt duktiga lärare. Av 58 svaranden så framgick det att betygen var det 
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enskilt viktigaste hos majoriteten. 23 av de 58 (40%) som svarade på detta påstående 

satte den som nummer 1. Det andra viktigaste var att lära sig så mycket som möjligt. 

Även där valde 23 av eleverna (40%) den som nummer 1. Det tredje viktigaste var att 

få träffa och umgås med kompisar. 8 elever valde den som nummer 1. Ett gott tecken 

på att eleverna inte ser skolan som något jobbigt är att 42 av eleverna (72%) satte 

alternativet ”Att sluta så tidigt som möjligt” som sitt sjätte och minst viktiga 

alternativ. 
 

Tabell 3 – Påstående 22: Rangordning av det viktigaste i skolan. 

 
 Källa: Bilaga 1 sid 73 

 

Förutom att ta reda på vad elevernas inställning till skolan var, ville jag också ta reda 

på vad eleverna trodde skolan tyckte om dem och de krav som ställdes på dem. Jag 

ställde påståendet: ”Jag tycker skolan ställer för höga krav på mig som elev”. Och av 

resultatet att döma verkade många elever känna att skolan hade för höga krav på dem. 

Av 66 tillfrågade svarade 35 av dem (53%) att detta påstående helt eller delvis 

stämmer. Att så många som 18 elever (27%) svarade vet inte/ingen åsikt kan peka på 

att detta var en svår fråga att ta ställning till. Som ung elev i dagens skola är det inte 

alls säkert att alla av dessa vet vad skolans krav egentligen innebär.  

 
Tabell 4 – Påstående 9: Jag tycker skolan ställer för höga krav på mig som elev. 

 
Källa: Bilaga 1 sid 68 

4.1.2 Inställning till skolarbetet 

För att undersöka elevernas inställning till läxor ställde jag påståendet: ”Jag lägger 

ner tillräckligt med tid på att plugga och göra läxor/hemuppgifter”. Även här hade 
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eleverna fyra alternativ rörande deras grad av instämmande. Och svaren här var 

varierade, med tonvikt på ett delvis instämmande. Totalt svarade 51 av alla 66 elever 

(77%) att det helt eller delvis instämmer. Endast 6 personer (9%) anser att de inte 

lägger ner tillräckligt med tid åt sitt skolarbete. 
 

Tabell 5 – Påstående 7: Jag lägger ner tillräckligt med tid på att plugga och göra läxor/hemuppgifter. 

	  
Källa: Bilaga 1 sid 68 

 

Om man ska tolka tidigare forskning så finns det belägg för att hävda att pojkar inte 

vill framstå som överambitiösa i sina studier. Bland annat hävdar Holm (2008) att 

pojkar ofta vill ha en mer tillbakalutad attityd till pluggandet, eftersom det inte anses 

tillräckligt tufft eller manligt att bry sig för mycket om att plugga (Björnsson 2005). 

Jag ville veta hur eleverna ställde sig till detta och ställde därför följande påstående: 

”Jag vill inte framstå som en pluggis”. 22 av 66 av de svarande (34%) ansåg att det 

helt eller delvis stämmer. Det intressanta är att 17 av 66 (26%) säger att det inte 

stämmer, vilket antyder att de inte har något problem med att framstå som pluggisar. 

På detta påstående var det även här många elever (26 stycken) som svarade vet 

inte/ingen åsikt, vilket enligt min mening tyder på en ambivalent inställning till 

plugghästepitetet. Detta kan jämföras med Holm (2008:132 & 133) som i sina 

intervjuer med elever fick svar från elever som dels antydde att man som kille skulle 

ha en tillbakalutad inställning till skolan, och dels ett exempel från en kille som inte 

gjorde jättemycket i skolan, men som jobbade ikapp mycket hemma. Detta kan enligt 

min mening förstärka den ambivalenta syn elever verkar ha på att bli kallade 

plugghäst. En del har inget problem med det, men övervägande många är osäkra kring 

frågan, vilket i detta fall är intressant. 
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Tabell 6 – Påstående 16: Jag vill inte framstå som en pluggis. 

 
Källa: Bilaga 1 sid 71 

 

I ett liknande påstående skrev jag: ”Jag talar inte öppet om hur mycket tid jag lägger 

ner på skolarbete”. Där svarade 28 elever (43%) att det helt eller delvis stämmer. Det 

intressanta i detta fall är att hälften av sjuorna angav att detta helt eller delvis 

stämmer, vilket enligt min mening talar för två alternativ: Antingen talar det mot det 

faktum att de inte vill framstå som plugghästar eftersom de å ena sidan inte verkar ha 

några problem med att framstå som plugghästar, men anser å andra sidan ändå att de 

inte öppet talar om hur mycket tid de lägger ner på sitt skolarbete. Eller så kan man 

tolka deras ovilja att berätta som ett sätt för dem att dölja att de har 

plugghästtendenser. Tittar man på niornas resultat kan man se att inte många alls 

verkar hålla med om att man inte skulle tala öppet om hur mycket tid man lägger ner 

på skolarbete. Måhända att det är så att man i årskurs nio uppnått en sådan grad av 

mognad att det inte längre anses pinsamt att framstå som någon som bryr sig om sitt 

skolarbete.  

 
Tabell 7 – Påstående 20: Jag talar inte öppet om hur mycket tid jag lägger ner på skolarbete 

 
Källa: Bilaga 1 sid 72 

 

Att det skulle anses som något negativt att plugga kan man av påståendet ”På den här 

skolan blir man retad/trackad/mobbad om man pluggar” hävda att det inte stämmer. 

Hela 45 av de 66 tillfrågade eleverna (68%) anser att det inte stämmer, och bara 3 

elever (5%) anser att det delvis stämmer. 
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Tabell 8 – Påstående 21: På den här skolan blir man retad/trackad/mobbad om man pluggar 

 
Källa: Bilaga 1 sid 72 

 

Hur man upplever ämnena i skolan är givetvis något jag från början förstod skulle 

kunna variera mycket. Jag ville dock undersöka hur eleverna upplever de ämnen i 

fråga om hur pass lätt eller svårt de anser sig ha för de olika ämnena. Jag ställde 

påståendet: ”Jag upplever ämnena i skolan på följande sätt”. Eleverna kunde svara på 

tre alternativ: Jag har lätt för de flesta ämnena, jag har svårt för de flesta ämnena 

eller varken lätt eller svårt. 27 av de 66 tillfrågade eleverna (41%) verkar anse sig ha 

lätt för de flesta ämnena. Men lika många verkar anse sig ligga någonstans mitt 

emellan då 27 av dem (41%) svarar att de varken har det lätt eller svårt. Endast 11 av 

eleverna (17%) anser sig ha svårt för de flesta ämnena.  

 
Tabell 9 – Påstående 6: Jag upplever ämnena i skolan på följande sätt. 

 
Källa: Bilaga 1 sid 67 

 

Så vilka ämnen är det så som de har olika lätt eller svårt för? I slutet av enkäten bad 

jag eleverna rangordna sju ämneskategorier utifrån hur viktiga de är för dem. Detta 

behöver inte nödvändigtvis vara en förklaring till hur lätt eller svårt de har för vissa 

ämnen eller för hur mycket tid de lägger ner på sina läxor. Ett ämne kan ju vara 

viktigt för en trots att man tycker att man har svårt för det. Eleverna fick välja att 

rangordna ämnena från 1-7 där 1 var mest viktigt och 7 var minst viktigt. Av 58 antal 

svarande stod det klart att matematik, engelska och svenska var de ämnena som flest 

ansåg var mest viktiga (i den ordningen). Minst viktigt var moderna språk, övriga 

ämnena som musik, bild, idrott och slöjd, samt SO-ämnena. Det kan även vara 

intressant att se hur fördelningen av antal 1-7 var. 
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Tabell 10 – Påstående 23: Rangordning av viktigaste ämnena. 

 
Källa: Bilaga 1 sid 73 
 

Enligt resultatet här går det att se att svenska var det ämne som flest personer anser 

som allra viktigast, med 15 ettor, tätt följt av matematik med 13 ettor och sedan 

engelska och övrigt med 12 ettor vardera. Om man ska jämföra hur det såg ut 

stadiemässigt så placerade flest sjuor matte som nummer 1 (9 placeringar). Åttorna 

hade svenska som nummer 1 med 9 placeringar, och niorna hade övrigt som nummer 

1 med 4 placeringar. 

4.1.3 Åsikter om pojkar och flickor 

En av flera intressepunkter för denna studie var att undersöka elevernas medvetenhet 

och inställning till genus. Antiplugg-kulturen är enligt forskningen starkt förknippad 

med pojkars identitetsskapande och grupptillhörighet. Forskningen visar också att 

pojkarna halkar efter mer och mer, samtidigt som flickor distanserar sig 

resultatmässigt från pojkar i allt större utsträckning. Av den anledningen ville jag 

undersöka vilken medvetenhet eleverna själva har av dessa frågor. Jag ställde 

påståendet: ”Flickor pluggar mer än pojkar i skolan och når bättre resultat på prov 

och inlämningar”. Totalt sett tycker 44 av de 66 tillfrågade (67%) att det helt eller 

delvis stämmer. Endast 11 elever (17%) tycker att det stämmer helt. Så majoriteten av 

eleverna anser att det faktiskt är så att flickor pluggar mer än pojkar. 
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Tabell 11 – Påstående 10: Flickor pluggar mer än pojkar i skolan och når bättre resultat på prov och 

inlämningar 

 

Källa: Bilaga 1 sid 69 

 

Speciellt markerat är detta hos eleverna i åttan. Där finns det en tydlig uppfattning att 

flickor i större grad presterar bättre än pojkar. Vad detta beror på går inte att utesluta 

bara genom att titta på undersökningens resultat, utan kräver med stor sannolikhet att 

man får ta del av diverse betygsunderlag för att närmre granska elevernas individuella 

betyg. Detta är dock inte aktuellt i denna undersökning 

 

För att komma närmare problematiken kring antipluggkulturen och elevernas 

inställning till pojkar och flickor ställde jag påståendet: ”Det finns tydliga gränser för 

hur en kille får bete sig bland andra killar under skoltid”. Detta var en utav de 

påståenden som samtliga elever hade svårast att ta ställning till. Detta var något jag 

sedan innan var medveten om skulle kunna hända, eftersom enkäten inte bidrar med 

någon följdinformation som djupare beskriver innebörden. Således var detta 

påståendet med flest andel svar ”Vet inte/Ingen åsikt”. 30 av de 66 eleverna (45%) 

svarade detta medan 26 elever (39%) anser att det helt eller delvis stämmer. Således 

kan man anta att detta påstående var svårt för eleverna att ta ställning till, då det inte 

närmare preciseras vad som anses höra till ett beteende som är okej eller inte okej. 

 
Tabell 12 – Påstående 11: Det finns tydliga gränser för hur en kille får bete sig bland andra killar 

under skoltid.  

 
Källa: Bilaga 1 sid 69 

 

Jag nämnde kort innan att grupptillhörigheten och identitetsskapandet tycks vara nära 

sammankopplat med antipluggkulturen. Därför ville jag att eleverna skulle få svara på 
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hur viktigt de anser det är att passa in och vara populär. Jag ställde påståendet: ”Det 

är viktigt att passa in och vara rolig/populär i skolan”. Alternativen var Mycket 

viktigt, ganska viktigt, vet inte/ingen åsikt, inte särskilt viktigt eller onödigt/oviktigt. 

Totalt tycker 22 av de 66 eleverna (33%) att det är ganska viktigt, medan 27 elever 

(41%) tycker att det inte är särskilt viktigt eller onödigt/oviktigt. Det som sticker ut 

här är åttornas svar, där 14 av 27 elever (52%) anser att det är ganska viktigt. 

Betydligt fler än de andra årskurserna. Man kan således fundera på ifall popularitet är 

något som är extra viktigt just när man går i åttan. Det skulle kunna hänga ihop med 

de pubertala tendenserna som Wernersson (2010) tar upp, om man då utgår ifrån att 

många ungdomar börjar intressera sig för varandra på fler sätt än de rent vänskapliga.  
 

Tabell 13 – Påstående 14: Det är viktigt att passa in och vara rolig/populär i skolan. 

 

Källa: Bilaga 1 sid 70 
 

Ett direkt följdpåstående till denna var det som följde efter denna. Där ville jag veta 

om eleverna ansåg att det var lika viktigt för tjejer att vara populära och passa in som 

för killar. Enligt forskningen är popularitetsaspekten en viktigare del i pojkarnas 

gruppskapande. Detta tycks dock inte vara något dessa elever vet något om eller 

håller med om. Precis som i det föregående påståendet ser man tydligt att åttorna 

sticker ut, då 18 av 27 (66%) anser att det helt eller delvis stämmer. Totalt enligt de 

svar som jag fick här så anser 40 av de 66 eleverna (60%) att det helt eller delvis 

stämmer medan 21 elever (32%) inte vet eller har någon åsikt.  

 
Tabell 14 –Påstående 15: Det är lika viktigt för tjejer att vara populära och passa in som för killar.  

 
Källa: Bilaga 1 sid 70 
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Således kan man dra slutsatsen att eleverna inte riktigt är bekanta med genusaspekten 

såsom forskningen presenterar den. I deras värld finns det inga teorier som antyder att 

grupptillhörighet och anpassning är viktigare för pojkar än för flickor. Det kan enligt 

min mening också vara svårt att som flicka eller pojke kunna svara på vad som är 

viktigt för det motsatta könet, då man bara har sitt eget perspektiv att utgå från. 

Således kan jag dra slutsatsen att denna fråga kan ha varit bland de svårare att svara 

på.  

 

Tidigare påståenden behandlar pojkar och flickor i skolan generellt, men hur står det 

då till med pojkar och flickor i klassrumssituationer? Forskning visar (Carlsson-

Wahlgren 2009) att pojkar står för 70 procent av talutrymmet i klassrummet. Jag ville 

undersöka om detta är något som återspeglas i elevernas åsikter. Jag ställde 

påståendet: ”Jag tycker att pojkar väsnas för mycket i klassrummet”. 26 av eleverna 

(39%) tycker att detta delvis stämmer. Men 15 (23%) tycker att det inte stämmer alls. 

Åsikterna varierar också något mellan årskurserna. Således blir det svårt att dra någon 

generell slutsats kring vad eleverna anser i denna fråga. 
 

Tabell 15 – Påstående 19: Jag tycker att pojkar väsnas för mycket i klassrummet.  

 
Källa: Bilaga 1 sid 72 

 

Hur eleverna beter sig i klassrummet och i skolan i övrigt anser jag borde kunna 

reflekteras i hur eleverna anser sig bli behandlade av sina lärare. Forskning visar att 

lärare ofta behandlar elever olika beroende på om de är pojkar eller flickor (bl.a. 

Nordberg 2005 & Carlsson-Wahlgren 2009) Detta är ofta något som lärarna inte alltid 

är medvetna om, utan detta är snarare ett resultat av omedvetna normer som blivit till 

under en lång tid och ofta återskapats av lärarna själva. Många lärare har förutfattade 

meningar om hur pojkar och flickor är eller ska vara, och detta visar sig i deras ibland 

omedvetna uppträdande gentemot eleverna. Jag anser att detta bemötande kan vara en 

utav flera orsaker till varför pojkar blir offer för antipluggkulturen. Pojkars attityd och 

inställning till skolan har blivit till en norm, som återskapas i lärarnas bemötande. Jag 
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ställde påståendet: ”Jag tycker de flesta lärarna är lika rättvisa och bestämda mot 

både pojkar och flickor”. 44 av de tillfrågade eleverna (66%) anser att det helt eller 

delvis stämmer och 12 elever (18%) anser att det inte stämmer. Således verkar 

majoriteten av eleverna anse att lärarna faktiskt behandlar dem lika.  

 
Tabell 16 – Påstående 17: Jag tycker de flesta lärarna är lika rättvisa och bestämda mot både pojkar 

och flickor  

 
Källa: Bilaga 1 sid 71 

 

Men jag ställde även påståendet: ”Jag har någon gång känt mig orättvist behandlad 

på grund av att jag är pojke/flicka”. Här svarar 27 av de 66 tillfrågade eleverna 

(41%) anser att detta påstående helt eller delvis stämmer medan 18 av eleverna (27%) 

anser att det inte alls stämmer. 

 
Tabell 17 – Påstående 18: Jag har någon gång känt mig orättvist behandlad på grund av att jag är 

pojke/flicka. 

 

Källa: Bilaga 1 sid 71 

4.1.4 Sammanfattning av enkäterna 

Med enkäterna hade jag för avsikt att fånga in så många svar som möjligt, för att 

lättare kunna identifiera generella slutsatser kring mitt problemområde. En viss 

osäkerhet uppstod på en rad påståenden, som kan ha uppfattats som svårtolkade av 

eleverna. Dessa påståenden genererade flera svar av karaktären vet inte/ingen åsikt 

och bör rimligen ses som ett resultat av viss ambivalens inför en typ av påstående 

eller en brist på förförståelse kring problemområdet. 
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Det jag dock slutligen kan konstatera utifrån enkätsvaren är att majoriteten av 

eleverna anser att skolan är viktig, och att betyg och att lära sig så mycket som möjligt 

ses som de viktigaste aspekterna av skollivet. De flesta eleverna verkar dessutom anse 

att de lägger ner tillräckligt med tid på att plugga. Många elever verkar anse att det 

finns en viss skillnad i ambitionsnivå och resultat som är till flickornas fördel, 

samtidigt som en stor del elever verkar anse att pojkar är de som för mest oväsen i 

klassrummen. 

 

De svar som jag fått i enkätundersökningen har till viss del kunnat bredda min bild av 

ungdomars syn på skolan och skolarbete. Även om majoriteten av eleverna har en 

allmänt positiv inställning till skolan, förekommer det i vissa fall ett uttryck för en 

motsatt syn. Denna syn handlar enligt min mening dels om den påstådda 

ambivalensen kring vissa påståenden men också dels om att en majoritet av eleverna 

vid vissa påståenden gav svar som kan antyda på att det finns vissa sprickor i fasaden 

i den annars så allmänt positiva synen på skolan. Att komma närmare svar på frågorna 

som rör pojkars enskilda inställning och beteende som eventuellt ska kunna kopplas 

till en antipluggkultur går dock inte att hämta ur denna undersökning. För att kunna 

göra det och för att få en djupare insikt i problemområdet kommer nu denna 

resultatdel av övergå till redovisningen av intervjuerna med de 10 pojkar jag lyckades 

få att delta i dessa så kallade fokusgrupper. 

4.2 Intervjuerna 
I kommande avsnitt redogörs de intervjuer som gjordes med två pojkgrupper. Precis 

som med enkäterna kommer jag i denna resultatdel att redogöra för de svar och 

kommentarer som jag anser har störst relevans för undersökningens frågeställningar. 

Intervjuerna presenteras en åt gången, intervju 1 följt av intervju 2. Elevernas namn 

samt namn på lärare och andra skolor som nämns i intervjuerna är påhittade för att 

värna om elevernas sekretess. Enbart mitt förnamn (Daniel) är utskrivet som vanligt. 

Med tanke på den stora mängd text som skapades under transkriberingen av dessa 

intervjuer kommer inte någon bilaga med fullständig redogörelse att bifogas. En 

fullständig redogörelse kommer istället förvaras hos författaren och kan tas del av om 

så önskas. 
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4.2.1 Intervju 1 

Min första intervju genomfördes en måndagseftermiddag på skolan där eleverna går. 

Sista lektionen för dagen för eleverna var mentorstid, vilket är en tid då klassens 

mentorer kan bedriva valfri verksamhet, såsom informationsdelgivning, klassråd eller 

liknande. Jag fick möjlighet att låna med mig fem pojkar, som fick följa med till 

intilliggande klassrum, där fokusgruppssamtalet skulle äga rum. Väl på plats var 

stämningen avslappnad men under god kontroll. Min plan var att försöka få var och 

en av pojkarna att säga sitt om de frågorna jag ställde. De kände väl till sekretessen 

och verkade inte på något sätt bekymrade över att få dela med sig av sina innersta 

ärliga åsikter.  

 

Som uppvärmning ville jag att de skulle få berätta om varför man går i skolan. Denna 

fråga var på sätt och vis sammankopplad med de inledande frågorna på enkäten, där 

jag ville få en känsla för hur deras inställning till skolan var. Pojkarna fick var och en 

ge sina svar, och alla verkade vara rörande överens om att orsaken till varför man går 

i skolan är för att man ska få en bra utbildning som kan leda till bra jobb och en säker 

framtid.  

 

Som följdfråga var jag intresserad av att ta reda på vad de tror att man ska lära sig i 

skolan. Pojkarna verkade ha olika svar på vad man egentligen ska lära sig, men det 

rörde sig mestadels om kärnämnena, varpå jag blev nyfiken på om de ansåg att det 

fanns vissa saker som var viktigare att lära sig än andra, vilket ledde oss till denna 

diskussion:  

 
Daniel 
Tycker du det finns saker som är mer eller mindre viktigt? 
Ivar 
Tillexempel matte är ju viktigare än exempelvis slöjd. Det är ju [---] viktigare || 
Filip 
|| Skit 
Daniel 
Okej, är det nån som håller med om det? 
Mårten  
|| Ah 
Erik  
|| Ja, jag håller med 
Mårten 
Det är viktigare att kunna räkna än att kunna sy 
Filip 
Ja 
Erik 
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Ja 
Daniel 
[mm]  
Joel 
Jao 
Daniel 
Så kan det ju va ja.. 
Erik 
Det är mest praktiska ämnen  
 

Enligt pojkarna är det helt klart så att ämnen såsom slöjd inte står lika högt i kurs som 

kärnämnen såsom matte. Flera utav pojkarna verkade vid omnämnandet av syslöjd att 

skruva på sig och ge sken av att något sådant ville de inte ha. Även träslöjd som enligt 

tradition brukar vara ett omtyckt ämne bland många pojkar verkade inte speciellt 

intressant i just denna grupp. Pojkarna anger en tydligt negativ inställning till 

praktiska ämnen, och menar att man har större nytta av att kunna räkna än att kunna 

sy. Detta går också att få bekräftat från enkäten, där övriga ämnen som exempelvis 

slöjd var de näst minst populära ämnena bland eleverna i åttondeklassen. 

 

Vidare ville jag fortsätta undersöka vad pojkarna tyckte om att gå i skolan, då de 

första frågorna mer gav allmänna svar som inte sa så mycket om deras personliga 

inställning. Jag inledde med att fråga Filip som verkade ge sken av att skolan mest var 

en plats man var tvungen att gå till eftersom alla andra går där, och alla andra innan 

honom har gått där: 

 
Filip 
Alla andra har ju gjort det så [--]  
Daniel 
Alla andra har gjort det före dig? 
Filip 
Jaaao. […] 
Erik 
Man får ju tänka på de som har kämpat sig igenom.  
Filip 
Ja 
Erik 
Man får ju kämpa sig igenom det själv också 
Daniel 
Jaa 
Erik 
Kanske till och med lite bättre 
Daniel 
Vad tycker du om att gå i skolan Erik? 
Erik 
Ja deeet [-] är inte jätteroligt ibland, men lite kul ibland o så. Man vet ju att det är viktigt 
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Här ger sig Erik in i diskussionen och fyller i Filips tankar, som han verkar ge visst 

sken av att dela. Enligt de båda så är skolan något man måste gå till. Men Erik fyller 

dock själv i att han kanske inte tycker skolan är jätterolig, men att den faktiskt kan 

vara kul ibland. Enligt honom är det ju allmänt känt att skolan är viktig, och därför 

måste man gå dit. Inte för att man vill, utan för att den är så pass viktig och att 

alternativet att inte gå dit inte är ett speciellt bra alternativ. Det är enligt honom viktigt 

att kunna få ett bra jobb, så därför går de dit. Dessa åsikter stämmer väl överens med 

Eriks svar på enkäten, där han angav bra betyg som det allra viktigaste. Att lära sig så 

mycket som möjligt, som skulle kunna ses som ett alternativ för dem som tycker 

skolan erbjuder något mer än bara en möjlighet att få höga betyg, var Eriks fjärde 

viktigaste alternativ.  

 

Efter att ha samtalat ett tag om deras inställning till skolan gick jag vidare med att 

fråga dem om deras syn på skillnaden på killar och tjejer i skolan. Det tog ett tag först 

innan de var helt införstådd med vad jag ville prata om, för de skruvade på sig en 

aning först och verkade inte riktigt förstå när jag bad dem förklara hur de såg på 

skillnaden mellan killar och tjejer. Jag fick precisera mig och förklara för dem om de 

upplevde det som att killar och tjejer beter sig olika på lektionerna, varpå jag fick 

detta som svar: 

 
Joel 
Tjejerna är tystare 
Mårten 
|| Jaa, vi håller med || 
Filip 
|| Nä inte ofta! 
Joel 
Inte lite (?) ibland 
Ivar 
Emellanåt. För vissa gånger får killarna jättemycket beröm, och vissa lektioner får ju typ tjejerna det, 
så jag tycker det är lite olika  
Daniel 
Vad är det de får beröm för då? 
Ivar 
Att vi sitter ner och jobbar liksom. Att tjejerna får att, typ att de sitter ner och jobbar 
Daniel 
Ah 
Ivar 
Sen emellanåt så sitter ju tjejerna liksom med mobilerna och kanske är lite mer högljudda  
 

Det råder helt klart delade meningar om vilka det är som är mest högljudda. Mårten 

verkar vilja tala för allihop när han svarar att ”vi håller med”, men Filip tycker inte 
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det stämmer. Han verkar nästan känna sig orättvist behandlad eftersom han också 

tycker tjejerna väsnas och beter sig mindre lämpligt på lektionerna. På enkäten 

svarade Filip att han delvis håller med om att pojkar väsnas för mycket på lektionen, 

och att det delvis stämmer att flickor pluggar mer än pojkar och når högre resultat, 

även om det nu inte rör sig om hur tjejerna presterar. Det är också så att enkäten inte 

gav honom möjlighet att kunna svara på om han tyckte att tjejerna väsnades lika 

mycket, men jag väljer ändå att tolka hans svar på enkäten och hans svar i intervjun 

som att han inte verkar resonera fullt lika dant i gruppen. 

 

Hur tjejer och killar är varierar även utanför lektionstid enligt flera av pojkarna. Erik 

menar att det finns tjejer som ofta går runt och skriker och beter sig mindre lämpligt, 

precis som killar. Jag vill försöka få killarna att svara på om det ändå inte är en viss 

skillnad på hur killar och tjejer beter sig, men från Filip får jag bara höra att det inte är 

någon jätteskillnad. Av killarnas svar att döma kan man således dra slutsatsen att de 

inte anser att det finns någon särskilt stor skillnad på hur killar är och hur tjejer är. Det 

handlar egentligen mest om vad de pratar om och vad de gör, men ljudnivåmässigt 

verkar killarna tycka att det är ungefär lika. 

 

Senare i intervjun försöker jag trevande få killarna att på ett mer ingående vis 

beskriva skillnaden mellan hur killar och tjejer är. Förmodligen är frågan dumt ställd, 

eftersom det tar viss tankekraft hos de flesta deltagarna att få fram ett svar på rak arm. 

Men efter lite lirkande kommer Ivar till slut fram med ett resonemang kopplat till 

datorspelande: 

 
Ivar 
Det finns ju inget som är rätt eller fel där för att vissa säger så här typ som att det bara är killar som 
spelar dataspel och sånt, men asså det gör tjejer också, så det är inget konstigt med det här. 
Daniel 
Nä? Och ni tycker inte att det är så att tjejer inte spelar? 
Ivar 
Kanske lite så där, (?) säg att man sitter och spelar på datan och så, så brukar de mest ha mobilen och 
kollar facebook mer, och sånt liksom [--] och lägger ner kanske, aningen mer tid på skolan kanske, på 
skolarbete och sånt.!  
 

Även om resonemanget om dataspelande är intressant vill jag inte nöja mig med det. 

Jag frågar dem ifall det är lika okej för en kille att bete sig som en tjej, som det är för 

en tjej att bete sig som en kille: 
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Erik 
Det, ööhh [---] Det hade ju varit, det är ju coolare med en tjej som är som en kille liksom,  än att en 
kille skulle vara som en tjej  
Daniel 
Ja? Vad händer om en kille skulle bete sig som en tjej då? 
Mårten 
Han blir kallad bög (leende) 
Ivar 
Tjejer ser han som tönt 
(Allmänt fniss uppstår) 
Daniel 
Att tjejerna ser han som tönt? 
Ivar 
Mm 
Daniel 
Okej [--] Men det är inte så, ifall en tjej skulle bete sig som en kille? Då är det okej eller? 
Ivar 
Ingen aning faktiskt! 
Mårten 
Nää 
 

Här påpekar Erik och Mårten att det inte är lika accepterat för killar att avvika från 

normen, med en antydan om att det kan uppfattas som töntigt, eller kan resultera i 

negativa tillmälen såsom bög. Detta är vad Nordberg (2005) menar är ett beteende 

som skapas tidigt i många barns liv, där man socialiseras in i en förståelse om vad 

som är normen, och vad som kan hända om man avviker från denna. Även hos denna 

grupp ungdomar finns en antydan till att dessa normer slagit rot i deras 

undermedvetna, då det för flera av dem verkar vara så att det inte är lika socialt 

accepterat för killar som för tjejer att avvika från normen. 

 

Jag går vidare med att fråga ifall killarna tror att tjejerna presterar bättre än killarna i 

skolan. Här möts jag av en viss anstormning av nekande svar. Killarna är inte med på 

att tjejerna skulle prestera bättre. Både Erik, Mårten och Filip visar tydligt vad de 

tycker genom att demonstrativt höja rösterna och visa att killar inte på något sätt 

skulle vara sämre. Detta går återigen att koppla till svaren från enkäten. Filip svarade 

som jag nämnde innan att han delvis instämmer i påståendet att tjejer presterar bättre 

än killar. Det samma gäller för både Erik och Mårten, som på enkäten också hade 

svarat att de delvis instämmer i att tjejer skulle prestera bättre. Att killarna reagerar på 

detta sätt visar inte att de på något vis känner att det är fullt rimligt att tjejerna borde 

vara bättre eftersom de skulle anse att det inte skulle vara speciellt manligt att lägga 

ner tid på studier. Här ser vi istället raka motsatsen. Killarna känner att de måste stå 

upp för sitt kön och visa att de minsann inte är sämre än tjejerna. Om detta rör sig om 
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inkonsekventa resonemang eller ett sätt att visa sin lojalitet mot den manliga gruppen 

är jag osäker på, men säkert är dock att killarna inte verkar ge sken av att vara offer 

för någon antipluggkultur, som kapitulerar till det faktum att det bara skulle vara tjejer 

som kan plugga och inte killar.  

 

Ivar som verkade tycka att det låg viss sanning i att det fanns en viss skillnad mellan 

killar och tjejer gav mig ett intressant svar om varför det skulle kunna vara så att killar 

har svårare i skolan än tjejer: 

 
Daniel 
Varför tror du inte att killarna har lika lätt för sig då? 
Ivar 
Det är mycket hur tjejer och killar är uppbyggda i hjärnan och så. De säger ju tillexempel att tjejerna är 
snabbare uppväxta i hjärnan och så 
 

Här visar Ivar att han har viss kännedom om det faktum att tjejers hjärnor utvecklas 

tidigare (se Ingvar 2010), och drar slutsatsen att det kan vara en orsak till varför killar 

kan ha svårare att klara vissa skoluppgifter. Detta argument verkar dock inte övriga 

killar hålla med om, som håller fast vid att det finns gott om både omogna killar och 

omogna tjejer. Diskussionen leder senare in på spåret om hur tjejer beter sig, vilket 

var en utav de ursprungliga frågorna som på något vis killarna lyckades undvika att 

svara på. Några av killarna verkar anse att tjejer är mer benägna att tala illa om 

varandra, bland annat på internet. Killarna skulle enligt deras mening vara mer lojala, 

och håller inte på med kränkningar på samma vis. 

 

Jag kommer efter ett tag in på frågan om att vara en plugghäst. Jag undrar ifall 

killarna känner till uttrycket, och undrar vad det betyder för dem: 

 
Daniel 
[mm] okej. Jag tänkte fråga er lite granna om det här begreppet plugghäst. Är det nånting ni känner till? 
Filip 
Jao 
Daniel 
Vad innebär det för nåt? 
Filip 
Att man pluggar jättemycket 
Erik 
(riktad mot Filip) Det är sånt du brukar säga till mig ju! 
Filip 
(Ser förlägen ut) Jaao 
Daniel 
Plugghäst? 
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Ivar 
Jag vet inte för att vissa kanske känner som att, de är avundsjuka kanske för att de som bråkar(?) 
kanske behöver plugga, det är ju de som lägger ner tid på lektionerna för att jobba. Och då kanske om 
en kille säger till en tjej att killen kanske har svårt, de kanske riskerar att inte komma in på gymnasiet. 
Och så tänker man att tjejen som jobbar liksom, hon kommer komma in på gymnasiet så kanske man är 
lite avundsjuk 
 
 

I denna sekvens antyder Erik att de andra killarna brukar kalla honom för en 

plugghäst. Han vänder sig då bland annat mot Filip, som på ett skamset vis erkänner 

att han brukar det. Enligt svaret på enkäten vill Filip själv inte vara förknippad med 

att vara en plugghäst, vilket man kan antyda betyder att ordet för honom är något 

negativt. Detta verkar dock inte vara lika självklart då jag senare frågar samtliga ifall 

det anses som något negativt att vara en plugghäst, då Filip och övriga är rörande 

överens om att det snarare är något väldigt positivt. Enligt Ivar handlar mycket om 

avundsjuka, om att man kanske kallar någon för plugghäst för att man kanske skäms 

över att inte själv prestera så bra.  

 

Jag frågar om det finns någon de känner som kanske tycker det känns jobbigt att bli 

kallad för plugghäst, varpå de svarar att det inte finns det, och att de inte brukar kalla 

varandra för det – vilket Filip i stunden innan precis erkänt sig ha gjort vid upprepade 

tillfällen. Jag inser detta och frågar därför om det någon gång händer på skoj. Då 

erkänner Filip ånyo och hävdar att han sagt det till Erik. Man kan ur den episoden dra 

slutsatsen att plugghäst i alla fall inte bland pojkarna i denna grupp används ur en 

negativ eller nedvärderande vis, utan snarare som ett oskyldigt skämt. 

 

Efter att ha talat färdigt om plugghästar och nära relaterade ämnen väljer jag att 

undersöka pojkarnas inställning till läxläsning. Jag vill veta vad de anser att man bör 

lägga ner tidsmässigt på läxläsning. Filip verkar vara inne på att en till två timmar om 

dagen borde vara rimligt. Enligt Mårten ska man lägga ner den tiden som behövs tills 

man känner att man kan det (läxan eller provet). Filip talar vidare om att det finns 

många som väljer att läsa läxor i skolan istället, vilket de andra nickar instämmande 

med.  

 

Vidare vill jag som motfråga veta om de anser att de själva lägger ner tillräckligt med 

tid på att plugga. Joel menar att det kanske inte är tillräckligt, och Filip menar att man 

lär ser om man lagt ner tillräckligt med tid när man ser resultatet från proven. Jag blir 
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nyfiken och frågar varför man kanske inte lägger ner tillräckligt med tid om man 

känner att man inte kan provet. Filip menar att man kanske redan gett upp hoppet, och 

att det är onödigt att ens överanstränga sig. Flera av de andra killarna verkar hålla 

med om att det ibland känns onödigt att lägga ner extra tid på studier, när man redan 

jobbar så pass mycket i skolan.  

 

Mot slutet av intervjun ville jag undersöka hur eleverna upplever ifall det finns någon 

viss skillnad i hur lärare kan bete sig mot tjejer och killar. Enligt forskning 

(exempelvis Carlsson-Wahlgren 2009 & Nordberg 2005) finns det belägg för att 

lärare bemöter elever olika beroende på om de är killar eller tjejer. Detta menar jag 

kan vara en delförklaring till varför man många gånger antyder att killar är offer för 

en antipluggkultur. Man blir i vissa avseende automatiskt misstänkliggjord eftersom 

man är kille och därför förväntas bete sig på ett visst sätt. Detta kan riskera att många 

killar börjar bete sig enligt vissa självuppfyllda profetior och blir således offer för en 

antipluggkultur. Så här svarade killarna på frågan om ifall lärarna beter sig 

annorlunda mot tjejer och killar: 

 
Filip 
Naae, nån gång kanske 
Joel 
Nån gång  
Mårten 
Jao 
Daniel 
På vad sätt märker man det då? 
Joel 
I Ort 31 var det så att man blev som att [--] när tjejerna gjorde nåt, som vi gjorde lika dant så blev de 
mycket argare på oss. De blir inte arga på tjejerna.  
[…] 
Ivar 
Vi hade en lärare som typ bara favoriserade tjejerna hela tiden och brydde sig inte om killarna ett skit. 
Vi kunde göra det minsta lilla och då blev hon skitförbannad men på tjejerna kunde ha lekstuga i vissa 
fall 
[…] 
Daniel 
Mm? Men att det kan hända liksom. Varför tror ni att det kan vara så? Att man favoriserar tjejer 
framför killar? 
Mårten 
För att de brukar kunna va lugnare 
Daniel 
För att de brukar det? 
Ivar 
För att de typ har, de bryr sig mer om skolan [-] att det går lättare för dem i skolan  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ort 3 är ett namn på den ort där Joel gick i skolan innan 



 46 

Pojkarna beskriver här två olika situationer där de uppriktigt känt sig orättvist 

behandlade på grund av deras kön. I det ena fallet handlade det om att lärarna blev 

argare på pojkarna trots att de inte hade gjort något mer annorlunda än flickorna, och i 

det andra fallet upplevde Ivar det som att läraren favoriserade tjejerna. På enkäten 

frågade jag om de ansåg att lärarna var lika rättvisa mot både pojkar och flickor, och i 

åttondeklassen svarade 30 procent att det inte stämmer, och 37 procent att det bara 

delvis stämmer. Detta anser jag ger en tydlig bild av hur eleverna upplever sin 

situation i skolan. 

4.2.2 Intervju 2 

Grupp 2 fick jag träffa senare samma vecka. Denna gång på en fredag eftermiddag, då 

de elever jag skulle möta upp skulle ha språkval. Gemensamt för dessa killar är att de 

alla läser en så kallad förstärkt engelska istället för något utav de ”moderna språk” 

som erbjuds att läsa i skolan. Denna gång fick vi tillgång till ett relativt nyrenoverat 

klassrum, där det för tillfället inte bedrevs någon undervisning. I detta rum förekom 

det en något märklig doft, som påminde om gödsel – vilket kom på tal vid ett par 

tillfällen och bidrog till en del skämt. 

Även dessa killar var väl införstådda med sekretessen och verkade inte på något sätt 

bekymrade över att få dela med sig av sina innersta ärliga åsikter.  

Om den första intervjun hade förlupit på ett smärtfritt och lugnt vis, så var det aningen 

annorlunda med min andra intervju. I denna grupp var det uppenbart att dynamiken 

mellan deltagarna skapade en stämning som var nästintill diametral jämfört med 

intervju 1. Deltagarna i första intervjun var avslappnade och talade lätt och ledigt med 

varandra, men under denna intervju betedde sig deltagarna på ett mer stimmigt sätt. 

 

Jag inledde intervjun på samma sätt som med första gruppen genom att fråga dem 

varför man går i skolan. Precis som med första gruppen fanns även här mer direkta 

svar som att man går i skolan för att lära sig, och för att få ett jobb och en framtid. 

Men med en utav deltagarna uppstod denna ordväxling: 

 
Markus 
För att bli uttråkad på vardagen 
Daniel 
Förlåt, vad sa du för nåt? 
Markus 
För att bli uttråkad på vardan 
Daniel 
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Okej, vill du utveckla lite? 
Markus 
Det är tråkigt att va i skolan 
Daniel 
Jo jo, men är det därför man går i skolan? För att bli uttråkad 
Markus 
Neej 
Karl 
För o lära sig 
Daniel 
[mm] 
 

Här uppvisar Markus en tydlig anti-attityd mot skolan genom att hävda att man går i 

skolan för att ha tråkigt. Detta borde dock vara långt ifrån det svar han egentligen 

hade svarat om han bara hade svarat utifrån vad han tror är den egentliga orsaken. Här 

vill han dock vara tydlig med att det är hans åsikt om skolan som är viktig att 

förmedla, och inte vad han tror är orsaken till varför man går i skolan. Karl bryter sig 

in i konversationen och avleder Markus resonemang, med ett mer diplomatiskt svar 

som bättre stämmer in på vad de övriga senare också säger.  

 

När jag sedan frågar vad man ska lära sig i skolan tvekar deltagarna en stund, men jag 

vänder mig mot Linus, som menar att man ska lära sig lite allt möjligt. Frågan passas 

sedan mot Karl som börjar räkna upp alla ämnen man ska kunna. Han drar sig inte 

från att försöka rabbla varenda ämne han kan komma att tänka på, vilket lockar fram 

skratt hos Linus. Jag bryter mig in i hans rabblande av ämnen och frågar om han 

tycker att det finns ämnen som är viktigare än andra. Precis som i förra intervjun tas 

kärnämnena upp som något som anses vara aningen viktigare än andra ämnen. Några 

av deltagarna menar att det finns vissa ämnen man kan ha större nytta av, varpå jag 

frågar vilka ämnen de anser att man har minst nytta av: 

 
Daniel 
Finns det vissa ämnen som man har mindre nytta av då? 
(Alla stämmer in unisont) 
Markus K 
Syslöjd! 
Karl 
Slöjd! 
Linus 
Nej inte slöjd! 
Karl 
Nej men bild 
Linus 
Nä bild e ingenting o ha! 
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Här är killarna precis som i förra gruppen inne på att slöjd och andra praktiska ämnen 

inte är lika viktiga. Värt att notera är att Karl ändrar sin åsikt efter att Linus påpekar 

för honom att slöjd inte är helt onödigt, men att bild däremot är onödigt. Detta är 

något båda kan komma överens om är lika onödigt.  

 

På frågan om vad deltagarna tycker om att gå i skolan är svaren liknande de som kom 

från förra gruppen. Fredrik menar att det är kul ibland, och ibland inte lika kul – 

mycket beroende på vilken dag det är, eftersom de under vissa dagar tvingas ha 

ämnen de inte uppskattar. Jag går vidare runt bordet och frågar Tommy om vad han 

tycker om att gå i skolan. Han svarar att han tycker det är lysande. De andra 

deltagarnas miner och fniss får mig dock att misstänka att det kan röra sig om en viss 

form av ironi från Tommys sida, men jag väljer att inte ifrågasätta det på något vis, 

utan försöker gå vidare i diskussionen. Jag blir dock avbruten i mina frågor av att 

killarna försöker roffa åt sig av de medhavda kolorna som jag bjuder på. Dessa skapar 

en stor distraktion och ämne för skämt, och jag börjar fundera på ifall det kanske hade 

varit enklare att genomföra intervjuer utan att bjuda på godis. Jag försöker istället gå 

vidare med rundan och kommer till Markus, som på samma vis som i inledningen 

visar ett väldigt tydlig avståndstagande till allt som har med skolan att göra. Hans svar 

på vad han tycker om skolan är uteslutande av negativ art, och han gör inget större 

försök av att vidareutveckla varför han inte trivs med skolan. Av hans svar på enkäten 

att döma är det dock uppenbart att hans svar på intervjun håller samma nivå. Han 

anser att skolan är oviktig, han har svårt för de flesta ämnena och tycker det viktigaste 

för honom i skolan är att få sluta så tidigt som möjligt.  

 

Jag går vidare med att fråga Karl om vad han tycker om skolan. Han verkar ha en 

allmänt positiv inställning till skolan, och menar att man ”träffar ju polarna och sånt”. 

Andra deltagare försöker även påpeka hur han även ”håller på med” tjejer, och det 

visar sig att han är lite utav en tjejtjusare. Detta verkar Linus tycka är lite kul, som 

menar att Karl ”håller på med alla brudar”. Detta säger han med extra tryck och med 

en mer än vanligt påbredd dialekt. Jag går vidare med att undersöka detta med deras 

inställning till tjejtjusandet och frågar nyfiket vad de hade tyckt om skolan ifall det 

inte hade vart några tjejer där: 

 
Daniel 
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Om det inte hade vart några tjejer i skolan, vad hade ni tyckt om det då? 
Linus 
Ah, roligt ändå || 
Karl 
|| Tråkigt! 
Linus 
Det hade väl gått ändå 
Daniel 
Hade det gått ändå? 
Tommy 
Tråkigt! 
Fredrik 
Det hade vart många [--] homosexuella  
(Fniss uppstår) 
Daniel 
Om det inte hade vart några tjejer? 
Fredrik 
Aaah 
 

När Fredrik säger detta märker man hur han försöker söka bekräftelse på att han sa 

något roligt genom att söka de andra deltagarnas blickar. Just skämt om homosexuella 

verkar vara ett sådant tema som i denna grupp skapar gemenskap kring den 

osannolika tanken på att homosexualitet endast är ett fantasifoster – något de inte vet 

någonting om, men som ändå skämtas om gång efter annan. 

 

Då jag börjar ana en viss grabbig gruppdynamik i rummet vill jag gå vidare med att 

undersöka skillnaden mellan killar och tjejer i skolan, och precis som med första 

gruppen uppstår en viss tvekan i gruppen, men ändå kommer en spridd skur av både 

ja och nej om frågan ifall det finns någon skillnad på killars och tjejers beteende i 

skolan. Några utav killarna verkar mena att killar är mycket snällare och roligare samt 

att de slåss – vilket i situationen kändes som en oväntad kommentar som också möts 

av en del fniss. Jag försöker fråga vad som är typiskt för tjejer, och får detta svar från 

Karl: 

 
Karl 
Hästar och [-] flodhästar || 
Linus 
|| (Skrattar) 
Karl 
Och enhörningar 
Linus 
Mobiler! 
Karl 
Oh selfies ååh 
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Ett ständigt återkommande tema i diskussionerna är Karls underfunderliga små skämt, 

som alltid verkar dra till sig skratt hos flera, främst hos Linus, som förutom att väldigt 

ofta hålla med Karl också verkar tycka att allt Karl säger är roligt. På frågan om ifall 

inte också killar håller på med selfies blir jag nästan överkörd av deras unisona nej, 

vilket jag tolkar som att jag nästan gjorde övertramp på deras manlighet. Detta gör sig 

extra tydligt genom Karls följdsvar: 

 
Karl 
Här kör vi [-] pansarvagnar! 
Linus 
(Skrattar) 
Daniel 
Pansarvagnar!? 
Karl 
Jaa! Och manliga hästar! 
Daniel 
Manliga hästar? 
Karl 
Ah! 
 
Den raka motsatsen till vad tjejer håller på med verkar således vara pansarvagnar, och 

manliga hästar, som i detta fall verkar vara ytterligare en utav Karls underfundiga 

skämt, som uppskattas av flera deltagare. Jag försöker gå vidare med att fråga hur de 

upplever könsskillnaderna på lektionstid. Här råder det delade meningar. Några 

verkar inte tycka att killarna skulle vara värre än tjejerna, vilket också var fallet i den 

första gruppens svar. Fredrik hävdade däremot att det känns som att killarna bara 

tramsar sig och tjejerna mest jobbar. Linus är snabb på att påpeka att Fredrik minsann 

inte är en utav dem, utan att han minsann är skötsam. Tommy flikar in att tjejerna 

mest sitter med mobilerna hela tiden. Fredrik verkar tro att Tommy menar att även 

Fredrik skulle göra detta, och vill hävda att han aldrig gör det, vilket Tommy direkt 

påpekar att han aldrig sagt, han menade att tjejerna gjorde det.  

 

Jag inser att jag inte kommer längre med den frågan, utan väljer istället att fokusera 

på könsskillnader i skolarbetet och prestationer. Jag frågar ifall de tror att tjejerna är 

bättre än killarna i skolan, varpå Markus svarar att de absolut är det. Detta får dock 

inte medhåll från Tommy och Linus, som påpekar att det finns minsann smarta killar 

också. Samma reaktion mottogs från förra gruppen, som också var snabba med att 

försvara killarnas intelligens. Jag försöker gräva lite i några av killarnas svar, och 

frågar dem om varför de tror tjejerna är bättre: 
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Karl 
Därför att de är tjejer 
Fredrik 
De är tjejer, de sköter sig! 
Tommy 
De har inget annat, de är tråkiga! 
Linus 
De gillar skolan! 
Daniel 
De gillar skolan? 
Linus 
Ja 
Karl  
Naee 
Fredrik 
De är feminister! 
(skratt från olika deltagare) 
 

De verkar inte ha några direkta förklaringar till varför de anser att tjejer skulle 

prestera bättre. När ingen konsensus verkar nås, så häver Fredrik ur sig att de är 

feminister, vilket givetvis lockar till skratt hos flera deltagare. Jag försöker ta reda på 

vad de egentligen känner till om feminism, men nås bara av blandade beskrivningar 

som mynnar ut i att de är manshatare.  

 

Inte heller här nås jag utav några fler djupgående svar, utan byter raskt ämne till att 

istället prata om begreppet plugghästar. På frågan om vad en plugghäst är svarar 

Fredrik att det är någon som har mer än godkänt i alla ämnen. Detta nappar Karl på, 

som inser att han i sådana fall är en plugghäst. Även Linus stämmer gladeligen in i 

detta konstaterande. Jag går vidare med att fråga Markus, som anser att det är någon 

som ”pluggar extremt mycket inför prov”.  

 

Flera av deltagarna växlar mellan att beskriva det nederlag plugghästar känner vid ett 

besked om ett icke önskvärt provresultat. Linus hävdar att en plugghäst gråter om 

man får A-. Andra menar att gränsen kanske går vid ett E. Jag går vidare med att fråga 

om de anser att associeras som en plugghäst är något bra, vilket alla unisont verkar 

stämma överens om. Detta leder mig senare in på läxläsning, och vad deltagarna anser 

är en rimlig tid att lägga ner på läxläsning. Markus går i denna fråga stolt ut med att 

konstatera att han minsann inte lägger ner en enda sekund på att läsa läxor. Enligt 

hans mening behöver man inte göra läxor ifall man gör det man ska under lektionstid. 

Jag känner att jag måste fråga dem ifall de inte känner att man behöver plugga hemma 
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ifall man vill uppnå bästa resultatet på proven. Linus verkar tycka att det är 

nödvändigt, medan Tommy är inne på Markus spår om att inte behöva lägga ner 

någon extratid så länge man gjort vad man ska på lektionstid.  

 

Jag går vidare med nästa fråga, som handlar om ifall det är mer okej för en kille att 

bete sig som en tjej än för en tjej att bete sig som en kille. Detta verkar inte vara något 

killarna uppskattar särskilt mycket. Fredrik tycker att inget av det är okej, att båda är 

lika gay. Denna kommentar bjuder återigen på ett stort skratt. Jag frågar ifall de 

känner några killar som beter sig som tjejer: 

 
Linus 
Ludde! 
Tommy 
Vilka då? 
Linus 
Ja, känner o känner  
Daniel 
Nämen om ni kanske känner till någon som kanske beter sig [--] tjejigt [-] hur gör de då? 
Linus 
De e ju [--] vickar på röven (gör en liten rörelse för att illustrera hur han menar) 
Tommy 
De sitter ju så där som tjejer gör (Lägger benen i kors på ett feminint sätt) 
[…] 
Daniel 
Men alltså, inte bara sättet eller hur de ser ut, utan typ deras beteende.  
Karl 
Jo deras beteende (?) Tommy! 
Tommy 
Håll käften! 
Daniel 
Vad säger du Markus? 
Markus 
(?) 
Daniel 
Nej, Karl? 
Karl 
Näa, jag tycker, det finns väl nån erfara, enstaka 
Daniel 
Några enstaka? 
Linus 
Jao 
Daniel 
Men är det okej tycker du? 
Karl 
Ja, det gör väl inget! Bara de inte kladdar på varandra på lektion så. 
Linus 
(Skratt) 
 
Enligt sättet diskussionen förlöper på inser jag mer och mer att svaren nu har gått från 

att vara något sånär seriösa till att nästan uteslutande handla om grabbig jargong och 
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sexistiska skämt. Detta leder mig inpå frågan om manlighet. Jag frågar dem vad en 

riktig man arbetar med. Denna fråga reagerar samtliga deltagare på och höjer rösten. 

Stämmor förställs och dialekter bres på extra. Förslag som skogsarbete, jordbruk, hårt 

arbete överlag nämns. Fredrik slinker in att riktiga män arbetar på kontor, med 

datorer. Han säger att riktiga män sitter kvar vid datorn och låter kärringen göra allt. 

Tommy tycker att riktiga män är fotbollsproffs, och säger i samma situation att tjejer 

ska vara fattiga och killarna rika. Linus fyller i att tjejerna ska laga mat och syftar på 

att de inte ska jobba utan sköta om hushållet.  

 

Jag försöker styra över samtalet till att fråga dem om vad de anser är kvinnliga jobb. 

Jag hör förslag om både apotekare, jobba på systembolaget, men också att de ska vara 

prostituerade. Och här någonstans börjar jag misstänka att om jag fortsätter på detta 

tema så kommer jag inte kommer att få några andra svar än anspelningar på sexism 

och allmän grabbig jargong. Spiken i kistan kommer när jag frågar om vad de tycker 

är skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärare, varpå Markus och Tommy nästan 

samtidigt säger ”de mensar”.  

 

Först i slutet försöker jag undersöka ifall de anser att de någon gång blivit behandlade 

olika på grund av deras kön. Killarna håller med om att de stundtals blir behandlade 

olika från lärare, men inte på grund av att de är killar eller tjejer. Markus verkar dock 

efter närmare eftertanke komma fram till att det faktiskt är en viss skillnad. Enligt 

honom tar det längre tid för tjejerna att bli utslängda eller fråntagna sina mobiler, 

medan det sker ögonblickligen för killar. Detta får även medhåll från Linus. Mot 

slutet försöker jag medvetet provocera dem genom att fråga ifall killar ändå inte är lite 

mer stökiga och högljudda än tjejer. De håller inte med om detta utan vill få det till att 

tjejerna är precis lika högljudda. 
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5. Analys och Diskussion 
Mitt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur pojkar resonerar kring sin 

inställning till skolan, och genom detta, svara på ifall pojkarna ger uttryck för en 

antipluggkultur, och i så fall, hur det kan manifestera sig. Med hjälp utav en 

kvantitativ och kvalitativ metod har jag kunnat ta del av elevernas personliga 

inställning till skolan och skolarbetet. I enkäten undersöktes tre olika klasser, där 

totalt 66 elever svarade på 22 frågor och påståenden. Intervjuerna genomfördes i så 

kallade fokusgrupper vid två olika tillfällen, och totalt intervjuades 10 pojkar.  

 

De mest framstående teman som gick att utläsa i elevernas svar i både enkäterna men 

framförallt i intervjuerna har fått stå som rubriksättare i detta kapitel. Det var ur dessa 

teman jag fann de mest intressanta och relevanta svaren på hur eleverna egentligen ser 

på skolan och om de anser att den är viktig; om det verkligen är någon skillnad mellan 

pojkar och flickor i skolan, och om hur pojkar skapar gemenskap. Dessa rubriker är 

också en spegling utav de centrala teman som presenterades i konkretiseringen av 

problemområdet. Dessa teman ligger nu som grund för kommande analys och 

diskussion. Min avsikt är att föra en diskussion kring dessa teman, för att jag i 

nästkommande kapitel ska kunna dra mina slutsatser från mina inledande 

frågeställningar. 

5.1 Är skolan viktig? 

När svaren från enkäterna samanställdes så framgick det att de inte var helt lika i de 

olika klasserna. Redan på förhand hade jag en del förkunskaper om eleverna och 

klasserna de gick i, vilket naturligtvis gjorde att jag förväntade mig varierade resultat. 

Även om det visserligen inte är variationen mellan klasserna som är syftet med 

undersökningen, är det ändå en intressant detalj att ha med i åtanke när man ska dra 

sina slutsatser. Både elevernas och elevernas antaganden om föräldrarnas inställning 

till skolan verkade någorlunda samstämmigt och positivt bland alla eleverna. Detta 

var egentligen ingen riktig överraskning, då det med stor sannolikhet är så att 

ungdomar trots att de i många fall inte prioriterar skolan särskilt högt ändå vet om att 

skolan är oerhört viktig (Björnsson 2005:8).  

 

I enkäten är det endast ett fåtal som svarar att de inte tycker skolan är särskilt viktig. 
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Holm (2008) hänvisar till Trondman (1999) som menar att elever som inte känner att 

skolan är något för dem tydligt försöker ta avstånd från den genom att uppvisa ett icke 

önskvärt beteende. I enkäten var det svårt att identifiera ett sådant beteende. Där 

kunde jag bara ana en viss misströstan till skolsystemet och ett bristande 

självförtroende till ens egen prestationsförmåga. Under fokusgruppssamtalen 

framkom det dock vid ett par tillfällen att vissa pojkar försökte ta avstånd från skolan 

genom att uppvisa en viss attityd vid ställandet av frågor rörande skolarbete. Ett 

exempel på en sådan anti-attityd var när jag frågade grupp 2 om varför man gick i 

skolan, och Markus svarade att man gick i skolan för att ha tråkigt på vardagen. Jag 

kan inte föreställa mig att han på allvar tror att det verkligen är orsaken till varför man 

går till skolan, utan min tolkning av hans svar till mig är för att tydligt signalera för 

mig att han tar aktivt avstånd från skolan. Samma sak händer med deltagarna i bägge 

grupperna när jag frågar dem om vad de tycker om att gå i skolan. Då är det inte 

speciellt många som svarar att de tycker att det är roligt eller ens lite roligt, utan de 

flesta svaren handlar om att de anser sig vara tvungna att gå i skolan. Granskar man 

deras enkätsvar är det dock ganska få som har återgivit svar som skulle tyda på att de 

inte uppskattar skolan.  

 

Man skulle kunna koppla deras negativa inställning till skolan till Conell (1999) som 

bland annat belyser den manliga hegemonin och mäns dominerande ställning 

gentemot kvinnor, samt Björnsson (2005) som talar om pojkars aktiva 

avståndstagande till skolan som ett sätt att visa att skolan inte är deras hemmaplan. I 

det avseendet förknippar jag skolan med sådant som enligt Conell traditionellt inte 

anses maskulint. Teoretiska kunskaper som skolan uppmuntrar, och som flickor under 

senare tid har nått stora framgångar i, skulle enligt min tolkning ha kunnat bli nära 

förknippat med kvinnliga attribut. Dess raka motpol är de praktiska kunskaperna, som 

varit nära förknippat med styrka och tekniska färdigheter, något som historiskt talat 

för männens fördel, är något som i allt högre grad har försvunnit från skolan, och 

samhället i stort, och ses idag inte längre ha samma höga status som teoretisk 

kunskap. När då vissa pojkar som kommer från en familj med rötter inom praktiskt 

applicerbara yrken och livsstilar, fostras i en kultur där detta inte tas på lika stort 

allvar som den rådande kunskapskultur som skolan representerar, kan det enligt min 

mening uppstå meningsskiljaktigheter mellan dessa pojkar och skolan. 
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Högberg (2009) talar i sin avhandling om hur pojkar som sökt sig till 

yrkesförberedande program på gymnasiet visar en negativ inställning till kärnämnen. 

Detta vill Högberg dock poängtera att det inte hänger ihop med ett aktivt 

avståndstagande, utan snarare att de inte ser någon relevans med kärnämnena, samt att 

de upplever dem som oerhört tråkiga. Detta anser jag hänger ihop med inställningen 

till skolan generellt, och är även en utav förklaringarna till varför vissa pojkar har en 

så pass negativ inställning till skolan. Det handlar inte om något generellt 

avståndstagande, utan snarare att de inte ser vilken relevans vissa ämnen har för deras 

framtida liv, varken i framtida yrken eller i privatlivet. Det är därför så många av 

pojkarna i min undersökning talar så nedlåtande om en del ämnen, men hyllar andra. 

Värt att notera i detta sammanhang är att killarna i Högbergs studie ser kärnämnen 

som mest tråkiga och hyllar de mer praktiska ämnena, medan eleverna i min studie 

ratar de praktiska ämnena och ser kärnämnena som svenska, engelska och matte som 

viktigast. Jag tror dock det är viktigt att poängtera att eleverna i min undersökning 

inte blev tillfrågade om vilka ämnen de såg som roligast, utan vilka ämnen de såg som 

viktigast. Dessutom handlar Högbergs studie om gymnasieelever som gjort ett aktivt 

val att läsa en praktisk linje, medan eleverna i min undersökning fortfarande befinner 

sig på grundskolan. Gemensamt för bägge grupperna är dock att de varken är aktiva 

motståndare till skolan eller offer för en antipluggkultur. De är bara uttråkade av 

ämnen som i deras värld inte erbjuder dem relevant innehåll.  

 

Björnsson (2005:33) talar om att pojkar kan riskera att bli utsatta för mobbing om de 

ägnar sig åt stillsamt skolarbete. Detta är en åsikt jag stött på flera gånger när jag 

försökt sätta mig in i forskningsläget. Att ta reda på om detta stämmer i praktiken är 

dock inte helt enkelt, då jag anser att elever inte direkt vill erkänna att de mobbar 

någon. Baserat på påståendena från enkäten, som tillexempel ”På den här skolan blir 

man retad/trackad/mobbad om man pluggar” verkar dock inte detta ens vara ett 

problem. 45 av 66 av de tillfrågade eleverna (68%) anser att detta inte stämmer.  

 

Samma sak var det med begreppet plugghäst. Endast 22 av de 66 tillfrågade eleverna 

(34%) anser att det helt eller delvis stämmer att de inte vill bli förknippade med det 

begreppet. Och även om vissa pojkar skämtsamt kallade varandra för plugghäst och 

erkände att de vid tillfällen kallat andra för det, så upplevde jag det som när vi talade 

om begreppet plugghäst i intervjuerna att det inte heller där var någon som såg något 
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problem med att bli förknippad med detta epitet. Snarare verkade det som något 

mycket positivt, eftersom det enligt pojkarna är något positivt att bry sig om skolan. 

En deltagare uttryckte att han tror mycket handlar om att man är avundsjuk på de 

elever som är flitigare och presterar bättre, och enligt min tolkning av hans svar menar 

han att vissa kan kalla andra för plugghäst eftersom det avdramatiserar ens eget 

misslyckande och flyttar fokus ifrån en själv till någon annan. Detta kan dock tyckas 

motsägelsefullt eftersom man å ena sidan är upprörd över att själv inte ha lyckats, och 

sen å andra sidan klandra någon för att själv ha presterat bra. 

5.2 Är det verkligen någon skillnad mellan pojkar och flickor i skolan? 
I den forskning jag tagit del av får jag lätt intrycket av att det är en kris i svenska 

skolan. Att alla pojkar missköter sig och är offer för en antipluggkultur där skolan är 

det absolut sista på prioriteringslistan. I inledningen citerar jag Michael Kimmel 

(2010:7) som menar att det faktiskt är en kris i skolans värld vad gäller kön och 

prestationer. Både Holm (2008) och Björnsson (2005) talar ingående om de skillnader 

som existerar mellan pojkar och flickor. Ingvar (2010) talar om de biologiska 

skillnader hos pojkar och flickor som skulle vara en bidragande orsak till deras 

prestationsskillnader, och Carlsson-Wahlgren (2009) talar om hur ojämställd svensk 

skola är och hur många lärare ofta omedvetet reproducerar skadliga normativa 

beteendemönster som elever tar efter och fastnar i. Vad gäller de biologiska 

skillnaderna kan jag inte uttala mig om, inte heller ifall skadliga normativa 

beteendemönster reproduceras, men baserat på de svar jag fått under min 

undersökning är det svårt att se på någon större skillnad mellan könen. Dock bör det 

påpekas att min undersökning utgörs av en liten population, som inte kan vara 

representativ för några generella slutsatser. 

 

Hur ser då eleverna själva på dessa påstådda skillnader? Naturligtvis är majoriteten av 

ungdomarna omedvetna om hur skillnaden ser ut samt vilka problem det kan skapa. 

Däremot verkar de vara medvetna om att det de facto finns en viss skillnad. Enligt 

enkäten anser över hälften av de tillfrågade att tjejer pluggar mer och får bättre 

resultat än killar. 41 procent av eleverna anser att de blivit orättvist behandlade på 

grund av deras kön och 45 procent anser att pojkar väsnas för mycket i klassrummet. 

Däremot på frågan om de anser att lärarna är lika rättvisa mot både flickor och pojkar 

svarar 66 procent att det helt eller delvis stämmer.  
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Dessa delade och osäkra åsikter om killars och tjejers olikheter håller i sig även i 

intervjuerna. I grupp 1 hade de svårt att komma fram till ifall tjejer eller killar låter 

mest. Åsikterna gick isär men efter mycket diskussion verkade det ändå som att 

killarna enades om att det är ungefär lika. Även i grupp 2 var diskussionen likartad. 

Carlsson-Wahlgren (2009) menar att pojkar står för 70 procent av talutrymmet i 

klassrumssituationer, vilket ändå är anmärkningsvärt, och skulle kunna tyda på ett 

generellt svenskt skolmönster. Det verkar dock inte som att killarna uppfattar det 

problemet i samma utsträckning som Carlsson-Wahlgren presenterar det. 

 

Killarna verkade dessutom ha svårt för att acceptera det faktum att tjejerna på något 

sätt skulle vara bättre än dem prestationsmässigt. Flera hävdade att det minsann fanns 

gott om smarta killar också, och att det nog inte handlade så mycket om kön. Detta är 

dock motsägelsefullt mot deras enkätsvar, där samtliga intervjuade killar helt eller 

delvis höll med om att tjejer pluggar mer och presterar bättre rent generellt. Men så 

fort frågan togs upp i grupp upplevde jag det nästan som att pojkarna kände sig 

personligt påhoppade. Då var det helt plötsligt viktigt att stå upp för pojkars 

kompetens och visa sig lojala till gruppen.  

 

Samma lojalitet och avståndstagande mot det feminina upplevde jag som mest i grupp 

2, där den grabbiga jargonen var ständigt närvarande och de sexistiska skämten 

avlöste varandra i en ständig ström. Då vi i denna grupp diskuterade manliga jobb 

kontra kvinnliga jobb trädde en sida fram hos killarna som jag inte riktigt såg hos den 

första gruppen. Jag gjorde nästan övertramp då vi pratade om vad tjejer gör, och kom 

fram till att tjejer håller på med hästar och tar selfies med sina mobiltelefoner. Detta 

var tydligen inget killarna höll på med, eftersom jag möttes av en stor protest av 

nekande svar och en upplysning om att killar håller på med stridsvagnar och manliga 

hästar. Naturligtvis uppfattade jag detta som ett skämt från deltagarnas sida, men det 

är ändå intressant att se hur pass viktigt det är för somliga killar att inte associeras 

med kvinnliga attribut.  

 

Conell (1999) talade om den hegemoniska manligheten och de attribut som hör till 

den för stunden rådande synen på manlighet. Man kan ur hans resonemang om manlig 

dominans och det faktum att maskulinitet har en del av förklaringen av sitt ursprung i 
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aggressivitet och våldsbejakande dra vissa paralleller till den typen av svar som dök 

upp kring vad pojkar egentligen håller på med. En av pojkarna menar att man håller 

på med stridsvagnar, vilket enligt min mening personifierar och förkroppsligar synen 

på äkta manlighet. Detta kan då vara den absoluta motpolen till flickors aktiviteter, 

som bland annat bestod av att ständigt ta selfies och hålla på med sina telefoner, samt 

att ägna sig åt hästar. Fenomenet kan också jämföras med det Nordberg (2005) talar 

om, när hon observerar pojkar som lekt med tjejleksaker, men som när de blir 

tillfrågade om det är noggranna med att påpeka att de bara lekt med pojkleksaker och 

bara med andra pojkar.  

 

Således verkar det enligt resultaten av undersökningarna som att pojkarna endast kan 

erkänna att det förekommer skillnad i prestationsnivå och kompetens när de får svara 

enskilt och utan insyn från gruppen. Väl i grupp är det inte acceptabelt att kapitulera 

inför det faktum att tjejer skulle vara mer ambitiösa, utan då är det viktigt att visa 

lojalitet inför gruppen och öppet protestera mot påståenden som kan nedvärdera deras 

hierarki. Holm (2008) talar om en studie som bland annat kommer fram till att pojkars 

hegemoniska maskulinitet hänger ihop med deras verbala tuffhet och hårda attityd, 

men att det inte finns några fynd som pekar på att bristande studiemotivation skulle ha 

något med saken att göra. I Holms egen studie verkar inte eleverna heller hålla med 

om att en negativ eller tillbakalutad attityd till skolan skulle förknippas med något 

tufft, vilket bland annat Carlsson-Wahlgren (2009) och Björnsson (2005) delvis anser. 

Samma sak går att konstatera ur Högberg (2009) där det konstateras att pojkarna 

egentligen inte har någon negativ inställning till skolan eller pluggande, utan att de 

bara inte ser någon mening med att lära sig ämnen som inte har någon relevans för 

deras framtida yrkesval. Enligt resultatet av min studie anser jag mig kunna hitta en 

tendens till en medelväg mellan dessa ställningstaganden: Pojkar kan hålla med om 

att det förekommer en viss skillnad mellan könen, men i grupp är det viktigt att hålla 

ihop och inte erkänna att man på något vis skulle vara mindre kompetent eller 

ambitiös. I det avseendet anses det inte tufft att erkänna att man inte tar skolan på 

allvar. 

 

Ingvar (2010) beskrev hur skillnaden mellan pojkar och flickor kan ha en 

delförklaring i de biologiska aspekterna. Han nämner bland annat att flickor når sin 

utvecklingstopp två år före pojkar, samt att de besitter en högre motivations- och 
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koncentrationsförmåga. Detta skulle då kunna tala för att flickorna besitter en större 

mognad än pojkar och bör således också ta större ansvar för sitt skolarbete. Om detta 

stämmer går inte att utläsa i min undersökning. Dock var en elev under intervjun inne 

på det spåret att flickor skulle ha en tidigare mognad och en mer utvecklad hjärna än 

dem själva, vilket inte någon annan direkt gjorde invändningar emot. Väldigt många 

elever verkade ju dessutom enligt enkäterna vara överens om att flickor lägger ner 

mer tid på studier och når bättre resultat, samt att man generellt ansåg att pojkar lät 

mer under lektionstid. Om detta är ett resultat av flickors tidigare mognad eller en 

eventuellt större hjärnkapacitet går som jag tidigare nämnde ej att utläsa av resultatet. 

Detta går enbart att spekulera i. 

5.3 Hur killar skapar gemenskap 

När man samlar en grupp unga tonårskillar i ett rum, och uppmuntrar dem till att 

känna sig avslappnade och vara del av ett mer informellt samtal om skolan och livet 

som kretsar kring den, är chansen stor att de kommer bete sig såsom man i många fall 

förväntar sig av en grupp tonårskillar. Och jag menar inte detta på något negativt sätt. 

Utan det bjuder ofta till en del skratt och underhållande samtal som man inte har 

någon aning om vart de kommer leda. Detta var precis vad som hände under mina 

intervjuer med killarna. I den andra gruppen var det mer än i den första, men i bägge 

grupperna upplevde jag samma grabbiga jargong som jag själv känner igen från min 

egen skoltid. Frågan är om detta beteende som killar i grupp uppvisar är något som 

faller dem naturligt in, eller om det är ett resultat av en slags socialiseringsprocess där 

killar genom sina skämt bygger upp hierarkier och system för vad som är acceptabelt 

eller ej.  

 

Nordberg (2005) talar om hur barn redan i förskolan får lära sig vad som är ett rimligt 

beteende för killar och tjejer. Connell (1999) beskriver heterosexuellas överordning 

gentemot homosexuella, och hur avståndstagande mot allt som är icke-manligt är 

viktigt för att inte förlora i anseende. Dessa beteenden går att identifiera på killarnas 

sätt att skapa gemenskap. Där är sexistiska skämt om kvinnor och bögar ett sätt att 

visa sammanhållning och skapa gemenskap genom att ta avstånd från det som inte är 

normen, och på så vis bevisa att man är en riktig man. Killarnas sätt att svara på 

frågorna kan också det ses som att de försöker känna av gruppens dynamik och göra 

sig säkra på att man inte svarar på ett sätt som inte kommer uppskattas av gruppen 
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som en helhet. Vid ett par tillfällen märkte jag att vissa killar ändrade åsikt när vissa 

andra killar talade ner deras åsikter som mindre sanna eller viktiga. 

 

Killarna hade under diskussionens gång en yta som kändes svår att tränga igenom, då 

de vid ett flertal tillfällen inte gjorde någon vidare ansats i att dyka djupare i 

problemen som vi diskuterade, utan valde snarare att stanna vid en lite mer ytligare 

diskussion som inte krävde att de tog sina egna känslor i beaktande. Detta beteende 

går att jämföra med den bild av den ”nya mannen” som Hill (2007) försökte måla 

upp, där man ansåg att nyckeln till mannens frigörelse låg i närheten till känslorna och 

förmågan att kunna uttrycka sina innersta åsikter utan att vara rädd för att stämplas på 

ett negativt vis av gruppen. Om den tidens syn på manlighet överfördes i någon form 

av nutida hegemonisk syn är svårt att bedöma, men min bedömning är nog ändå att 

män idag har mycket lättare att tala öppet om känslor och tillåts i större utsträckning 

bejaka sina feminina sidor. Detta är dock inget man kan se spår av under mina 

intervjuer med pojkarna. Där är ytan stenhård och möjligheten att tränga igenom 

nästan omöjlig. Frågan är om det grundar sig i en för pojkarna allmän osäkerhet inför 

mig som intervjuare, eller att de inte anser sig vara tillåtna att öppet tala om sina 

innersta känslor och åsikter, med rädsla för vad gruppen ska tycka. 

 

Man kan ju anta att även dessa pojkar, likt det Nordberg (2005) är inne på, är en del 

av den långtgående traditionella socialiseringsprocess där man uppmanar pojkar att 

bete sig på ett visst sätt, och flickor på ett annat, samt att det kan vara okej att göra 

vissa närmanden mot könsgränserna, men ändå akta sig för att träda över dem. 

Pojkarna talade flyktigt om ifall det var okej för killar att bete sig som flickor och vice 

versa, och trots att det inte helt och hållet var förbjudet upplevde jag ändå deras 

trevande svar och efterföljande skämt som ett sätt för dem att ändå ta avstånd från det 

som inte skulle anses fullständigt manligt.  
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6. Slutsatser 
I föregående kapitel diskuterade jag med stöd av tidigare forskning kring de centrala 

teman som var tänkta att leda mig in i mina slutsatser. I detta avsnitt presenterar jag 

således de slutsatser kring den studie jag genomfört. Min avsikt med dessa slutsatser 

är att kunna svara på mina inledande frågeställningar, som är enligt följande:  

 

1. Hur upplever och upprätthåller pojkar den egna gruppens kultur?  

2. Finns det någon skillnad i pojkarnas attityd till skolan individuellt och i 

grupp? 

3. Kan pojkarnas attityd och gruppkultur avspeglas i deras syn på skolan? 

 

Efter att ha genomfört båda undersökningarna, analyserat innehållet och fört en 

diskussion kring empirin och teorin och den tidigare forskningen anser jag mig kunna 

dra ett antal slutsatser. Dessa slutsatser kommer för tydlighetens skull att presenteras 

såsom svar på varje enskild frågeställning, och får således stå som rubriksättare: 

6.1 Hur upplever och upprätthåller pojkar den egna gruppens kultur?  
Om man väljer att se pojkarnas gruppkultur som en form av motreaktion och aktivt 

ställningstagande mot skolan och dess ideologier som syftar till att det exempelvis 

anses fel att plugga och bry sig om sina betyg, kan man genom min undersökning 

konstatera att elevernas beteende inte ger uttryck för en antipluggkultur. Detta kan 

härledas till ett antal frågor i enkäten, som inte alls ger uttryck för att det skulle anses 

som fel att plugga. Det kan också härledas till hur pojkarna resonerar kring ordet 

plugghäst och hur viktigt de anser att det är att ha en bra utbildning och ett bra jobb. 

Däremot finns det tendenser i pojkarnas beteenden och svar som skulle kunna antyda 

på motsatsen. Detta går att se genom pojkarnas resonemang kring vissa skolämnens 

bristande relevans, och hur de i vissa fall anser att de av lärarna blir behandlade på ett 

visst sätt på grund av deras kön.  

 

En annan orsak till pojkarnas olika inställning kan också vara av rent metodisk art, där 

det förefaller mer sannolikt att pojkarna svarar på ett sätt när man har chansen att 

svara anonymt, och på ett annat sätt när man befinner sig inom en grupp. Anonymitet 

ger pojkarna möjlighet att vara sanningsenliga, och de olika inställningarna och 
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variationen i uttalandena under gruppdiskussionen talar för det faktum att det är av 

stor betydelse att se sig för vad man säger. 

6.2 Finns det någon skillnad i pojkarnas attityd till skolan individuellt och 

i grupp? 
Om pojkarnas beteenden och inställning till skolan går att härleda ur ett biologiskt 

perspektiv har inte jag kompetens nog för att konstatera. Det förekom dock situationer 

då en elev gav uttryck för att tjejers hjärnor är mer utvecklade och mer mogna än 

killars, så kännedomen om denna vetenskap är ändå märkbar. 

 

Många av eleverna verkar i enkäterna hålla med om att flickor är mer ambitiösa och 

når bättre resultat än killar, men när frågan diskuteras i grupp verkade detta synsätt 

inte vara särskilt populärt. Således kan man av detta dra slutsatsen att pojkar ur ett 

individuellt och anonymt perspektiv anser att tjejer presterar bättre, men i ett 

grupperspektiv är tesen den motsatta, eller åtminstone jämställd. Då är det viktigare 

att som grupp hålla ihop och inte framstå som mindre kompetent. 

 

Pojkarnas svar och deras sätt att förhålla sig till varandra anser jag är ett resultat av en 

långtgående socialiseringsprocess som har sin utgångspunkt i att få pojkar att bete sig 

som pojkar, och flickor som flickor. Denna process tar sig i uttryck både i hemmet 

och skolan. Könsgränser kan närmas men bör helst inte överträdas, åtminstone inte 

från pojkarnas sida. Pojkarnas syn på skillnaden mellan pojkar och flickor angående 

prestationsförmåga och uppträdande i klassrummet verkar skilja sig mellan 

enkätsvaren och svaren de återgav i grupp, och fick mig att reflektera över en till 

synes progressiv jämställdhetssituation hos pojkarna. Många verkade ju inte alls se 

det som att det var någon speciell skillnad mellan könen, men flera svar och 

uppvisande av vissa attityder fick mig ändå att ställa mig tveksam till hur det ligger 

till med genusfrågan, framförallt om man ser till diskrepansen mellan enkätsvaren och 

pojkarnas gruppresonemang. Det må vara så att könen kan samverka och fungera 

friktionsfritt i vissa avseenden, men attityderna som är kopplade till de traditionella 

könsmönstren sitter enligt min mening fortfarande djupt rotade. 
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6.3 Kan pojkarnas attityd och gruppkultur avspeglas i deras syn på 

skolan? 

Jag har valt att tolka majoriteten av pojkarnas svar som trevande sätt att finna sig 

själva dels som unga blivande män individuellt och inom gruppen, men också att 

finna sig själva i skolans sammanhang. Majoriteten av pojkarna anser trots allt att 

skolan är viktig. Detta går att konstatera då svaren från enkäterna och intervjuerna är 

samstämmiga och håller en övervägande god ton som talar för skolans fördel. Det 

som däremot går att konstatera är att vissa av pojkarna vid fokusgruppssamtalen 

resonerar annorlunda, och verkar anse att skolan är onödig och att de går där mest för 

att de är tvungna. Endast ett fåtal elever ger i bägge undersökningarna uttryck för att 

ha en övervägande negativ inställning till skolan, men i intervjuerna gör sig dessa 

inställningar mest i uttryck av grabbig jargong och inte som ett resultat av en 

antipluggkultur.  

6.4 Avslutande kommentar och förslag på framtida forskning 
Dessa undersökningar är som bekant genomförda i tre klasser på en högstadieskola i 

en mindre kommun i södra Sverige. I metodavsnittet talade jag bland annat om det 

upptagningsområde som denna skola representerade och vad som karaktäriserar dessa 

orter och dess befolkning. Min slutsats kring detta är att studien som sådan inte kan 

anses vara representativ för svensk skola överlag, utan är ett resultat av 10 intervjuade 

pojkar samt 66 deltagande elever i enkätundersökningen. Med andra ord är 

populationen tämligen begränsad och kan därför inte anses bidra med några generella 

slutsatser. Ett förslag för framtida undersökningar skulle således kunna vara att utöka 

populationen och framförallt jämföra skillnader/likheter mellan skolor i stad och 

landsbygd. Intressant hade också varit att göra en liknande undersökning på 

gymnasiet och/eller grundskolans tidigare år. Sannolikt hade då varit att svaren hade 

varierat och utgjort ett synnerligen intressant material som hade lyft diskussionen om 

pojkars inställning till skolan till en helt annan nivå. 
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Bilaga 1 
 
1. Namn 
 
2. Jag tycker skolan är viktig 
 

 
 
 
 
3. Vad arbetar dina föräldrar med 
 
Administration    2 
Bygg och anläggning    8 
Data/IT     0 
Ekonomi/Juridik    4 
Frisk- och kroppsvård   0 
Försäljning, marknadsföring   5 
Handel/Service    15 
Hantverk     0 
Hotell/Restaurang    7 
Hälso-/sjukvård    10 
Industri, tillverkning    7 
Installation, drift, underhåll   10 
Kultur, media, design    3 
Miljö, hälsoskydd    2 
Naturvetenskap    0 
Skola/Förskola    17 
Socialt arbete     1 
Säkerhet     0 
Teknik     1 
Transport/Fordon/Lager   11 
Lantbruk     5 
Politik      1 
Arbetslös     2 
Vet ej      14 
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4. Jag är säker på vad jag vill jobba med som vuxen  
 

 
 
 
5. Jag vet vad som krävs för att nå mitt yrkesmål 
 

 
 
6. Jag upplever ämnena i skolan på följande sätt  
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7. Jag lägger ner tillräckligt med tid på att plugga och göra läxor/hemuppgifter 
 

 
 
8. Mina föräldrar tycker det är väldigt viktigt att jag satsar på skolan 
 

 
 
9. Jag tycker skolan ställer för höga krav på mig som elev 
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10. Flickor pluggar mer än pojkar i skolan och når bättre resultat på prov och 
inlämningar 
 

 
 
11. Det finns tydliga gränser för hur en kille får bete sig bland andra killar under 
skoltid 
 

 
 
12. Det finns vissa ämnen i skolan som är mer anpassade för pojkar (exempelvis 
träslöjd/idrott) 
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13. Det finns vissa ämnen i skolan som är mer anpassade för flickor (exempelvis 
syslöjd/hemkunskap) 
 

 
 
14. Det är viktigt att passa in och vara rolig/populär i skolan 
 

 
 
15. Det är lika viktigt för tjejer att vara populära och passa in som för killar 
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16. Jag vill inte framstå som en pluggis 
 

 
 
17. Jag tycker de flesta lärarna är lika rättvisa och bestämda mot både pojkar och 
flickor 
 

 
 
18. Jag har någon gång känt mig orättvist behandlad på grund av att jag är 
pojke/flicka 
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19. Jag tycker att pojkar väsnas för mycket i klassrummet 
  

 
 
20. Jag talar inte öppet om hur mycket tid jag lägger ner på skolarbete 
 

 
 
21. På den här skolan blir man retad/trackad/mobbad om man pluggar 
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22. Rangordna följande saker (1-6, där 1 är viktigast och 6 är minst viktigt) efter hur 
viktiga de är för dig 
 

 
 
23. Rangordna följande skolämnen (1-7, där 1 är viktigast och 7 är minst viktigt) efter 
hur viktiga de är för dig 
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Bilaga 2 
 
Hej. 
 
Jag heter Daniel Kvick, och jag är inne på min sista termin på 
lärarutbildningen på högskolan i Halmstad. Jag håller för tillfället på med 
mitt examensarbete där jag vill undersöka pojkars attityd till skolan.  Enligt 
den forskning jag tagit del av anser jag att det finns relevans i konstaterandet 
att det förekommer vissa konflikter i beteendet som är kopplat till pojkars 
identitets- och gruppskapande och det beteende och förhållande till skolarbete 
som skolan och samhället önskar av dem. För att närmare precisera mitt 
problemområde har jag valt att utgå ifrån dessa frågeställningar:  

1. Vad är pojkars personliga inställning till skolan?  
2. Finns det konflikter mellan pojkars identitetsskapande och 

grupptillhörighet med viljan av att prestera väl i skolan, och hur 
framträder detta?  

3. Varför är det så svårt att bryta en antipluggkultur bland pojkar i 
svenska skolan? 

 
För att försöka få svar på dessa frågor kommer jag att dela ut en enkät till 
eleverna som har sin utgångspunkt i mina frågeställningar. Jag kommer 
senare att besöka eleverna under skoltid för att intervjua dem. Intervjuerna 
kommer att ske i så kallade fokusgrupper där eleverna kommer sitta i grupper 
om tre-fyra. Intervjuerna beräknas ta mellan 20-40 min 
 
Deltagandet av såväl enkäten som intervjun är naturligvis frivilligt, men för 
undersökningens kvalitet är det betydelsefullt för mig att så många som 
möjligt kan/vill vara med och delta. Eleverna får självständigt bestämma om, 
hur länge och på vilka villkor de vill delta. De får avbryta sin medverkan utan 
att det medför negativa följder för dem. 
 
Alla svar som jag samlar in, både från enkäten samt intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Elevernas namn och uppgifter kommer vara omöjligt 
för utomstående att komma åt. 
 
Jag bifogar även ett papper där ni som förälder/vårnadshavare kan samtycka 
till att erat barn är med och deltar.   
 
Tack på förhand! 
Halmstad, april 2015 
Daniel Kvick – tfn: 0768-552808. Email: dankvi10@student.hh.se 
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Samtyckte	  för	  att	  delta	  i	  undersökning 

	  
	  
	  
Jag/Vi	  _____________________________________	  
	  
	  
godkänner	  att	  	  ______________________________	  är	  med	  och	  deltar	  i	  undersökningen.	  
	  
	  
_______________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ort	  och	  datum	  
	  

	  
_______________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________________________	  

Signatur	   	   	   Signatur	  
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