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•Varför presterar pojkar generellt sämre än flickor i 
skolan?



• ”Flickor får generellt sett högre betyg än pojkar, 
oavsett vilken bakgrund de har.”

SCB.se Elever i årskurs 9 med högutbildade föräldrar presterar bättre hämtat 210505 från: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/skolvasende-och-
barnomsorg/grundskolan-slutbetyg/pong/publikationer/elever-i-arskurs-9-med-hogutbildade-foraldrar-presterar-battre

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/skolvasende-och-barnomsorg/grundskolan-slutbetyg/pong/publikationer/elever-i-arskurs-9-med-hogutbildade-foraldrar-presterar-battre


Fredrik. Har du känt att matte är något jag inte kan lära mig?

Oliver: Jo, många gånger. Men nu när jag fick den hära (läxhjälpen), så 
då känner jag ändå, att jag kan lära mig. 



• Fredrik: Hur upplever ni att de andra i skolan ser på er?

• Oscar: Vet inte hur man ska sätta det i ord.

• Elias: Nej.

• Oscar: Vi är bara varelser.

• Elias: Kloakråttor.

• Oscar: Neandertalare.

• Elias: Ja. 



Gabriel går fram till Axel som sitter på främsta raden till vänster och 
säger till honom att hänga med och sätta sig längre bak. Axel säger nej 
och säger att han hör bättre där han sitter (nästan hela första raden är 
full av pojkar). Gabriel ber Axel flera gånger att gå med upp (nu ber 
han, innan sa han till). Till slut drar Gabriel i Axel så att han ska gå med, 
men Axel stretar emot och sitter kvar. Gabriel ger upp och går själv och 
sätter sig högre upp i den stora hörsalen.



Jag kikar runt i salen när lektionen startar och ser att han är den enda 
eleven som sitter ensam i salen. När Gabriel hade satt sig ned flyttade 
jag mig närmare honom. Så fort lektionen har startat tar Gabriel fram 
sin mobil och börjar kika på den. Efter ett tag sätter Gabriel hörlurar i 
öronen och börjar lyssna på musik. Sittandes rör han sin kropp i takt 
med basen från musiken. Jag hör basen för att jag sitter nära, men 
musiken verkar inte höras av någon annan i salen så han stör ingen. 
Han sitter på detta sätt i stort sett hela lektionen tills han tillsammans 
med alla andra går ut efter lektionens slut. 



När skolan inte upplevs som en framkomlig väg

•Om pojken inte ger sig in i tävlingen kan han inte 
förlora

•Pojken skyddar sin självbild i en social miljö som 
värdesätter kompetens



Viktigt att jag lär känna läraren

• Mirjam: Vi fick ju en ny lärare. Och det känns som varenda gång man 
får ny lärare så behöver jag typ veta hur de tänker, hur de betygsätter. 
Sedan måste jag tänka på hur man måste vara och sånt där. 

• Fatima: Alla rättar så olika, man vet inte liksom.

• Mirjam: Först så går det ner, sedan poff (gör uppåtrörelser med 
armen i meningen att det går allt bättre).



Viktigt att läraren lär känna mig

• Oscar: Vi har varit med samma lärare så mycket, så blir det lite såhär, 
går man till en lektion så har man en ny lärare varje lektion. Här har 
man samma hela tiden. Så det blir ju att. Hon förstår en mer typ. För 
att hon har lärt känna en bättre än vad alla andra lärare kan göra.

• Fredrik: Förklarar dom på något annat sätt än vad andra lärare gör?

• Oscar: Efter ett tag så gör dom ju det för att dom lär sig vad som är 
ditt sätt att lättast att ta in på.





”En orsak till detta kan vara det finska specialundervisningssystemet 
som minskar orsaken till beteendeproblem med sitt starka fokus på tal, 
läsning och skrivning. Dessa faktorer kan vara den verkliga orsaken till 
beteendeproblem i ett senare skede i elevens skolkarriär; Därför kan 
det vara så att en bieffekt av tal- och språkträning är en minskad mängd 
beteendeproblem.”

Sarromaa Hausstätter, R. & Takala, M. (2011) Can special education make a difference? Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA 
results. Scandinavian Journal of Disability Research Vol. 13, No. 4, 2011, 271–281.  s 277.



Skojbråk

• Få högre status

• Visa sig tuff och tålig (iscensätta maskulinitet)

• Bli socialt accepterad (pojkar vill bli omtyckta)

• Visa gemenskap 



• Lucas: På lektionerna brukar vi oftast bara… Gå in i min egen bubbla 
och tänker inte så mycket vad som händer runt om.



Känner ni att ni kan fråga om hjälp?

• Lucas: Asså…Oftast så…Jag frågar inte lärarna så mycket om hjälp om 
jag kör fast utan… Det är väl bäst om dom kommer å frågar hur det 
går. Så frågar de om någon uppgift men… Det är inte ofta jag frågar 
om hjälp om jag inte fattar.

• Leo: Nej, jag gillar inte…

• Filip: Jag hoppar bara över.

• Leo:  Jag gillar inte att fråga om hjälp.



Pluggkultur

• Ett gäng pojkar sitter runt ett bord och pratar om fotbollsspelare som 
spelat i det mest framgångsrika lokala laget och blivit fotbollsproffs. 
De uttryckte förvåning när en av pojkarna inte visste vilka 
fotbollsspelarna var. När de slutat att prata fotboll återgick de till 
studierna. Jag sitter i hörnet i rummet vid ett annat bord. Efter ett tag 
kommer en pojke fram till pojkarna som sitter runt bordet. Den nya 
pojken sätter sig inte ned utan frågar om de sett filmen om vatten (de 
arbetar med ämnet vatten i naturvetenskapen, hur det renas så att vi 
kan dricka det och dylikt). En av pojkarna svarar att han sett den. Den 
nya pojken frågar om filmen var bra. Han får som svar att man lärde 
sig ganska mycket av den. ”Okej, då ska jag se den.” 



Att skapa en pluggkultur bland pojkar

• Hög vuxennärhet ute bland eleverna

- Skapar möjligheten för positiva normer att 
konstrueras

• Studieteknik

- Pojkar lär sig att de kan bli bättre



Att skapa en pluggkultur bland pojkar

• Tydliga uppgifter

- Skolan blir begriplig för pojkar

• Kontrollfunktioner

- Pojkar får stöd med att fokusera på skolan



Pluggkultur

• Sai: Den här skolan har inte alls mycket sånt, det är mest positivt 
tycker jag.

• Jacob: Ifall det är nåt så tar dom tag i det på en gång. 

• Sai: Det som är bra med det också är att lärarna dom, vad heter det, 
dom tar ju verkligen tag i det och löser det. Det är inte direkt att dom 
kommer och skäller ut dom utan dom hjälper till bara liksom



Pluggkultur

• Sara: Jag har inte märkt det någonting. 

• Lova: Nej, inte jag heller. Det rättar ju till sig också de har ju gjort så 
att skolan inte ska bli lika mycket mobbing med glasväggar och det ska 
vara lätt att se in till rum och sådär. Så är lärarstationerna öppna så att 
man ser allt.

• Sara: Det är lärare överallt och så det är inte nån som kan få chansen 
att mobba någon heller.



Pluggkultur

• Alexander: Man får ett försprång om man går på den här skolan för 
att man fattar lite mer hur det går till.

• Christopher: Ja.

• Amelia: Man vet att man måste ta ansvar.

• Christopher: Man vet vad det innebär 



Tack för mig! 


