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Referat   
  
Skillnader i prestationer hos pojkar och flickor är ett omdebatterat forskningsämne och har varit 

under observation i flera decennier. Nationella centret för utbildningsutvärdering (förkortas 

framöver Karvi) har publicerat en rapport som behandlar jämställdhet. I rapporten framkommer 

det att det finns stora skillnader i prestationer inom könsgruppen. Med avstamp från denna 

iakttagelse har jag valt att undersöka ojämlikhet flickor emellan. Ytterligare undersöker jag hur 

ojämlikhet mellan flickor kan bekämpas.  

 

Syftet med avhandlingen är att utreda hur lärare anser att ojämlikheten flickor emellan tar sig till 

uttryck i en skolomgivning och huruvida utvalda åtgärdsförslag som framförs i Karvi-rapporten är 

ändamålsenliga för att bekämpa prestationsglappet mellan flickor. Slutligen utreds hur lärarna 

själva uppfattar att de kan åtgärda skillnader i prestationer som förekommer hos flickor. Utgående 

från syftet har följande forskningsfrågor utformats:  

 

1. Hur anser lärare att ojämlikheten mellan flickor tar sig till uttryck i skolan? 

 

2. Tror lärare att Karvi-rapportens åtgärdsförslag kan minska prestationsglappet, och på vilka 

sätt i så fall? 

 

 



 

3. Vad anser lärare att utöver Karvi-rapportens förslag skulle kunna vara ändamålsenliga 

åtgärder för att lösa problemet med skillnader i prestationer hos flickor?  

Föreliggande avhandling är en kvalitativ studie, med en fenomenologisk metod. Datainsamlingen 

bestod av intervjuer med fyra lärare. Som analysmetod valdes meningskoncentrering.  

 

Resultaten tyder på att ojämlikhet mellan flickor är ett mångtydigt fenomen. Ojämlikhet flickor 

emellan kan synas i skillnader i prestationer, lärarnas bemötande, elevernas beteende samt i 

elevens förutsättningar. Karvi-rapportens förslag anses vara ändamålsenliga för att åtgärda 

ojämlikheten mellan flickor. Dock framstod vissa åtgärdsförslag som eftersträvansvärda mål, men 

utmanande att förverkliga i praktiken. Tidsbrist, brist på energi samt brist på intresse har visat sig 

vara faktorer som påverkar huruvida åtgärdsförslagen förverkligas i skolvardagen. Utöver Karvi-

rapportens förslag presenterades även andra åtgärder för att bekämpa ojämlikheten mellan flickor. 

Ett individcentrerat förhållningssätt framstår som en ändamålsenlig strategi för att minska på 

glappet i prestationer hos flickor. Ytterligare tyder resultaten på att stödjande av kompetensen för 

välbefinnande i skolkulturen är en fin målsättning som dock kan vara utmanande att förverkliga i 

praktiken.  
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1. Inledning 
I föreliggande kapitel beskrivs motiveringen till magisteravhandlingen, en genomgång av 

aktuell forskning inom området samt avhandlingens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Skillnader i prestationer hos flickor och pojkar är en världsomfattande och omdebatterad 

diskussion idag. Forskning hänvisar till olika teorier och bakomliggande orsaker för att 

förklara och åtgärda fenomenet i fråga. Under det senaste decenniet har dock även en annan 

diskussion fått utrymme i samhällsdebatten. Under de senaste åren har forskning lyft fram 

vikten av att redogöra för skillnader i prestationer mellan elever i allmänhet. På den 

finländska fronten uppmärksammas även denna diskussion.  

 

I Teräväs artikel ”Lasten osaamisessa isoja eroja alkuopetuksen jälkeen – asiantuntija: "On 

oppilaita, jotka pääsevät liian heikoin taidoin kolmannelle luokalle" publicerad 30 augusti 

2020 i Yle Uutiset lyfter projektforskaren Annette Ukkola fram att det finns stora klyftor i 

förmågor mellan elever. Dessa klyftor är synliga redan efter de två första årskurserna av 

grundskolan. Ukkola baserar sina uttalanden på en rapport (2020) som publicerades av 

Nationella Centret för utbildningsutvärdering (Karvi). I rapporten uppmättes tredjeklassisters 

matematiska och språkliga förmågor. Terävä beskriver att kunskapsskillnader mellan elever 

är ett nationellt fenomen. Fenomenet är således framträdande och statistiskt signifikant 

oberoende av kön, region eller skola.   

 
Karvi publicerade 31.8.2021 en rapport med rubriken “TASA-ARVO TEOIKSI JA 

TODEKSI Sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja 

perusopetuksessa”. Rapporten framför bland annat en aktuell översikt om flickors och pojkars 

skolgång. Den ger också en detaljerad översikt av det forskade materialet i Finland. I 

rapporten lyfts vikten av att se pojk- och flickgruppen som heterogena grupper fram. Det är 

därmed väsentligt att beakta att det kan finnas stora skillnader vad gäller attityder och 

prestationer inom båda könsgrupperna. Rapporten framför även att det finns stora skillnader 

inom könsgrupperna vad gäller prestationer. Karvi-rapporten presenterar även ett flertal 

åtgärder för att tackla problemet om befintliga prestationsklyftor mellan elever. (Karvi, 2021, 

s. 57) 
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I Härkönens artikel publicerad i Yle 15 december 2019 lyfter OAJ:s (Opetusalan 

ammattijärjestö) forskningsledare Jaakko Salo fram att det förekommer ett ökande 

prestationsglapp mellan elever. Skillnader i prestationer kan vara orsakade av familjens 

socioekonomiska status. Salo hänvisar till PISA-resultaten som publicerades 2018. Ett tydligt 

glapp mellan elevers prestationer kan uttydas speciellt i läsförmåga och detta glapp kan bero 

på skiljande socioekonomisk status.  

 

I sin artikel ”Troubling discourses on gender and education” menar Lahelma (2014, s. 177) 

att det är problematiskt att generalisera egenskaper hos vissa elever att gälla för hela 

könsgruppen. Ytterligare finns det skäl att stödja den enskilda individens utveckling genom 

att fokusera på hens styrkor samt svagheter. Läroplanen (2014, s. 15) lyfter även fram att 

undervisningen bör grunda sig på rättvisa. Av denna orsak är jämställdhet mellan könen 

viktigt att beakta. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 15). 

 

Läroplanen (2014, s. 20) lyfter fram de mångsidiga kompetenserna som viktiga byggstenar 

för en ändamålsenlig undervisning. Den sjunde kompetensen innefattar förmågan att delta, 

påverka och bidra till en hållbar framtid. Denna kompetens betonar starkt uttryck såsom 

likabehandling, jämlikhet, jämställdhet samt rättvisa. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 24) För 

att skolvärlden ska kunna erbjuda en hållbar undervisning även i framtiden finns det skäl att 

åtgärda de problem som upptäcks i dagsläget. I denna avhandling strävar jag efter att bidra 

med kunskap om hur glappet i prestationer hos flickor kan åtgärdas för att målet för en 

hållbar skolvärld ska kunna uppfyllas.  

 

För att begränsa temat har jag valt att ta fasta på skillnaderna som finns hos flickor vad gäller 

prestationer. Pojkars nedsatta skolprestationer i dagens skola är känd inom forskning och 

därmed anser jag att det är väsentligt att rikta åtgärder och forskningsinsatser på att utreda 

flickors skolprestationer. Käykö (i Karvi, 2021, s. 57) lyfter fram att det finns ett antal flickor 

i skolan som man torde oroa sig för. Fokuset förblir därmed att utreda hur ojämlikheter hos 

flickor syns och hur lärare upplever att de kan stöda flickors skolprestationer. Ytterligare 

utreds hur lärare anser att prestationsglappet mellan flickor kan minskas.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna avhandling är att utreda hur lärare anser att ojämlikheten mellan flickor tar 

sig till uttryck i en skolomgivning. Ytterligare är syftet att utreda huruvida lärare anser att 

utvalda åtgärdsförslag som framförs i Karvi-rapporten är ändamålsenliga för att bekämpa 

prestationsglappet mellan flickor. Slutligen utreds hur lärare själv uppfattar att de kan åtgärda 

skillnader i prestationer som förekommer hos flickor. Utgående från syftet har följande 

forskningsfrågor utformats:  

 

1. Hur anser lärare att ojämlikheten mellan flickor tar sig till uttryck i skolan?  

2. Tror lärare att Karvi-rapportens åtgärdsförslag kan minska prestationsglappet, och på vilka 

sätt i så fall? 

3. Vad anser lärare att utöver Karvi-rapportens förslag skulle kunna vara ändamålsenliga 

åtgärder för att lösa problemet med skillnader i prestationer hos flickor? 

1.3 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är indelad i 5 kapitel. Det första kapitlet består av inledning, bakgrund, syfte, 

forskningsfrågor samt avhandlingens disposition. Det andra kapitlet utgör den teoretiska 

referensramen. I det tredje kapitlet redogörs för avhandlingens metod. I det fjärde kapitlet 

presenteras studiens resultat och det sista kapitlet består av en diskussion var det också 

framkommer förslag till fortsatt forskning.  
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2.Tidigare forskning 
I detta kapitel beskrivs centrala begrepp för avhandlingen. Ytterligare redogörs för 

skillnader i prestationer hos elever och orsaker bakom dessa. Den teoretiska referensramen 

breddas genom att ge en skildring om flickor i skolan. Slutligen presenteras även läroplanens 

uttalanden om jämställdhet utgående från ett skolperspektiv.  

 

2.1 Centrala begrepp  
 
2.1.1 Socioekonomisk status 
 

Med socioekonomisk status menas den position en person eller grupp innehar i ett samhälle. 

(American Psychological Association, 2007). Socioekonomisk status inbegriper exempelvis 

materiella resurser samt förutsättningar att anskaffa materiella resurser. De materiella 

resurserna innefattar bland annat inkomst, boendestandard samt egendom. Förutsättningar för 

att erhålla materiella resurser innefattar å sin sida huruvida en individ har möjligheten att få 

utbildning, ett yrke och en position i arbetsomgivningen. (THL, u.å.) 

 

Utöver detta kan en granskning av socioekonomisk status även fungera som ett verktyg för att 

avslöja missunnsamheter i samhället. En utredning av socioekonomisk status kan exempelvis 

avslöja aspekter såsom makt, privilegier och kontroll. (American Psychological Association, 

2007). 

 

Socioekonomisk status kan även påverka välmående. Individer med god hälsa kan klara sig 

bättre i ett arbetssammanhang samt inom studievärlden. Å sin sida kan individer med sämre 

hälsa förlöpa en större risk att tvingas i en svagare samhällsposition. Ytterligare kan 

socioekonomisk status påverka bemötande inom hälsovården. (THL, u.å.) 

 

2.1.2 Skolprestationer 
 

Med skolprestationer avses en individs resultat i ett prov eller själva genomförandet av, 

exempelvis, ett prov. (Unesco, u.å.). Skolprestationer kan även innebära huruvida en individ 

har nått ett visst förutbestämt mål i koppling till lärandemålen. Skolprestationer bedöms 
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genom prov eller formativ bedömning. Skolprestationer dokumenteras vanligtvis genom 

vitsord. (Tophat, u.å.) 

 

I denna avhandling inkluderas båda förklaringar av begreppet. I avhandlingen tillämpas även 

begreppen skolprestationer och prestationer parallellt.  

 

2.2 Orsaker till skillnader i prestationer hos elever 
 
Ett flertal aspekter påverkar en individs inlärning. Det finns flera pedagogiska teorier som 

strävar efter att besvara den komplexa naturen av inlärning. I detta kapitel lyfts de mest 

framträdande orsakerna till skillnader i prestationer hos elever fram.  

 

2.2.1 Socioekonomisk status 
 

Socioekonomisk status påverkar elevers skolprestationer. (Liu, m.fl., 2019, s. 63; Strand, 

2014, s. 223). I sin studie beskriver Strand (2014, s. 239–240) att socioekonomiska 

förhållanden har starka påvisade effekter inom många etniska grupper. Detta innebär att den 

socioekonomiska bakgrunden påverkar skolprestationer markant oberoende av etnicitet. 

Studien innefattade elever med diverse etnicitet och bakgrund. (Strand, 2014, s. 225).   

  

Fattigdom är även starkt förknippat med socioekonomisk status och kan vara en orsak till 

lägre skolprestationer. I artikeln ” Educational Attainment of Eastern European Pupils in 

Primary Schools in England: Implications for Policy and Practice” beskriver Demie (2019, s. 

173) att elever som är berättigade till kostnadsfria måltider har sämre resultat än sina mer 

förmögna klasskamrater. Att en elev är berättigad till kostnadsfria måltider betyder att hen 

faller i en lägre inkomstgrupp. Syftet med studien är att utreda hur östeuropeiska elever 

presterar i jämförelse till vita brittiska elever i de engelska skolorna. I denna studie innebär en 

östeuropeisk elev en individ som talar exempelvis ungerska, ryska, albanska och ukrainska.  

(Demi, 2019, s. 163). Demie (2019, s. 173) beskriver att östeuropeiska elever presterar sämre 

än sina brittiska klasskamrater i de engelska grundskolorna.   

  

Socioekonomisk status kan även direkt eller indirekt påverka elevernas språkkunskaper. 

Demie (2019, s. 173) lyfter fram att elever med sämre språkflyt presterar sämre än 



 6 

klasskamrater vars modersmål inbegriper majoritetsspråket. Detta är uppenbart för de 

östeuropeiska eleverna som inkluderas i studien. Ytterligare lyfter Liu m.fl. (2019, s. 62) fram 

att socioekonomisk status påverkar skolprestationer mera inom språkämnen än inom 

exempelvis matematik och övriga prestationer. Det är även värt att notera att det finns 

könsskillnader inom läsförmåga som är synlig för elever med låg och medel socioekonomisk 

status. Däremot var denna könsskillnad i läsförmåga inte signifikant för elever med hög 

socioekonomisk status. (Cobb-Clark & Moschion, 2017, s. 1105).   

  

TIMSS-test erkänner även socioekonomiska statusens inverkan på prestationer. I artikeln 

”Socioeconomic status and beyond: a multilevel analysis of TIMSS mathematics 

achievement given student and school context in Turkey” beskriver Ersan och Rodrigues 

(2020, s. 20) hur socioekonomisk status kan påverka TIMSS-testresultat. Socioekonomisk 

status kan förorsaka en segregation vad gäller skolval. Detta innebär att elever med lägre 

socioekonomisk status ofta grupperas i samma skola medan elever med hög socioekonomisk 

status centraliseras i en annan skola. (Ersan & Rodrigues, 2020, s. 20). Samma mönster kan 

upptäckas i kinesiska skolor. (Liu m.fl., 2019, s. 62–63). Liu m.fl. (2019, s. 62–63) lyfter 

fram att det finns en del privatiserade skolor i Kina vilka tenderar att ha mycket resurser för 

utbildning och därmed kan även en konkurrens uppstå. Förmögna familjer eftersträvar att 

skicka sina barn till privata skolor. Därmed förblir kopplingen mellan socioekonomisk status 

och skolprestationer synlig. (Liu, m.fl, 2019, s. 62–63). Ersan och Rodrigues (2020, s. 21) 

påpekar även att ett positivt skolklimat är mer synligt i en skola med elever med högre 

socioekonomisk status. Ett positivt skolklimat kan självfallet bidra till goda skolprestationer.   

  

Skolan kan dock även fungera som en utjämnare av prestationsglapp förorsakad av 

socioekonomisk status. (Quinn m.fl., 2016, s. 448). Quinn m.fl. (2016, s. 448) påpekar att 

sommarlov kan öka prestationsglappet mellan elever med olik socioekonomisk status och 

denna påverkan syns specifikt i matematik. Under skolåret kan dock elevers prestationer 

utjämnas. Den utjämnande effekten som en skola innehar minskar dock i de högre 

årskurserna. (Quinn, m.fl., 2016, s. 448–449).   

  

Å andra sidan kan det även vara värt att notera att tidigare skolprestationer samt skillnader 

mellan skolor kan vara större orsaker till sämre skolprestationer än socioekonomiska 

förhållanden. (Marks, 2014, s. 240–241). I artikeln ”Demographic and socioeconomic 

inequalities in student achievement over the school career” lyfter Marks (2014, s. 243) fram 
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att en felaktig slutsats kan dras ifall sämre skolprestationer enbart tolkas som en följd av 

socioekonomiska förhållanden.   

 

2.2.2 Kön 
 

Ett flertal studier lyfter fram pojkars sämre prestationer i läsning och skrivning. (Schwabe 

m.fl., 2015, s. 219; Zuze & Reddy, 2014, s. 103–104; Cobb-Clark & Moschion, 2017, s. 

1105). I artikeln “The School Age Gender gap in Reading achievement: examining the 

influences of item format and intrinsic reading motivation” lyfter Schwabe m.fl. (2015, s. 

213) fram att flickor presterar bättre inom läsning och har även ett högre intresse och högre 

motivation för läsning.   

  

Ytterligare presterar pojkar sämre än flickor i skrivande. (Kim m.fl., 2015, s. 79–80.) I 

artikeln “Toward an understanding of Dimensions, Predictors, and the Gender Gap in Written 

Composition” redogör Kim m.fl. (2015, s. 79–80) för pojkars nedsatta prestationer i 

skrivproduktivitet, skrivkvalitet samt CBM. Skrivproduktivitet innebär hur många ord en elev 

kan producera under en begränsad tid medan skrivkvalitet innebär hur väl en elev kan 

strukturera en text. CBM (curriculum-based measurement writing scoring) är i sin tur ett 

instrument vars syfte är att utreda det eventuella behovet av stöd i skrivning. Uötver detta ger 

CBM en överskådlig bild av elevens färdigheter inom skrivning. (Kim m.fl., 2015, s. 79–80.) 

Inom alla de ovannämnda formaten av skrivande presterade flickorna märkbart bättre än 

pojkarna. (Kim m.fl., 2015, s. 90.)  

  

Pojkar tenderar dock att prestera bättre än flickor i matematik. (Perez Mejias m.fl., 2021, s. 

597; Ng'ang'a m.fl., 2018, s. 8,12). I artikeln ”A longitudinal study of the gender gap in 

mathematics achievement: evidence from Chile” beskriver Perez Mejias m.fl. (2021, s. 597) 

att prestationsglappet hos pojkar och flickor i matematik i Chile syns redan i förskolan. 

Ytterligare ökar prestationsglappet under skoltiden men i årskurserna 10–12 jämnar dock 

glappet ut sig till en del. Utjämningen kan delvis bero på att prov under denna period ofta är 

kopplade till ansökningar till högskolor (Perez Meijas m.fl., 2021, s. 598). Perez Mejias m.fl. 

(2021, s. 597) föreslår även att stereotypa könsuppfattningar kan bidra till förekomsten av 

prestationsklyftor i matematik. I artikeln ”Mathematics gender gaps in Kenya: Are resource 

differentials between boys and girls to blame?” lyfter Ng'ang'a, m.fl. (2018, s. 8) fram att ett 
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prestationsglapp mellan pojkar och flickor inom matematik kan uttydas oberoende om skolan 

är privat eller offentlig.   

  

Ytterligare finns det skillnader vad gäller motivation mellan könen. Ett högre intresse för 

modersmål har visat sig vara vanligare hos flickor än hos pojkar. Pojkar är i sin tur mer 

intresserade av matematik än flickor. Trots att TIMSS-testen påvisar att flickor presterar 

bättre inom matematik överskattar pojkar sitt eget kunnande i matematik. (Pöysä m.fl., 2018, 

s. 5).   

 
 
2.2.3 Utvecklingspsykologiska faktorer  
 
Skolmognad påverkar även elevers prestationer. (Ersan & Rodrigues, 2020, s. 19). I koppling 

till detta kan deltagande i förskoleundervisning fungera som en förebyggande åtgärd för att 

minska prestationsklyftor mellan elever. I artikeln ”Socioeconomic status and beyond: a 

multilevel analysis of TIMSS mathematic achievement given student and school context in 

Turkey” beskriver Ersan och Rodrigues (2020, s. 19) att elever som deltog i 

förskoleundervisning hade högre prestationer i matematik än elever som inte deltagit i 

förskoleundervisning. Tidiga räknefärdigheter samt läskunnighet kan även motverka en 

polarisering av elevers prestationer. (Ersan & Rodrigues, 2020, s. 21). 

 

I artikeln ”Gender gaps in early educational achievement” lyfter Cobb-Clark och Moschion 

(2017, s. 1112) fram att flickor presterar bättre i prov som mäter skolfärdigheter innan 

påbörjande av första klass. Denna utvärdering uppmäter skolmognad och skolfärdigheter 

genom att utreda för barns tidiga läs-, skriv- och numeriska färdigheter. Förmågan att känna 

igen bokstäver och siffror samt att kopiera ord och bokstäver är exempel på färdigheter som 

granskas. (Cobb-Clark & Moschion, 2017, s. 1099). Resultaten tyder på att förskollärare 

uppskattade att flickors läsfärdigheter var starkare än pojkars. (Cobb-Clark & Moschion, 

2017, s. 1112).  

 

2.3 Flickor i skolan  
 

2.3.1 Vänner 
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 I artikeln ”Selection and influence processes in academic achievement—More pronounced 

for girls?” redogör Kretschmer m.fl. (2018, s. 256) för att elever tenderar att vara vänner med 

elever som presterar lika som de. Ytterligare undersöks huruvida detta är en följd av att elever 

selektivt väljer att umgås med vänner som presterar lika som de eller om vänkretsen inverkar 

på medlemmarnas prestationer i en viss riktning. (Kretschmer m.fl., 2018, s. 251). Resultaten 

tyder på att flickor selektivt väljer vänner som presterar lika som de själva. Att selektivt välja 

vänner utgående från prestationsnivå var vanligare för flickor än för pojkar. (Kretschmer 

m.fl., 2018, s. 256–257). Utöver detta påverkar omgivningens prestationer både flickor och 

pojkar. Detta innebär att flickor och pojkar anpassar sig till vänkretsens prestationsnivå. 

(Kretschmer m.fl., 2018, s. 258). Studien inbegrep tyska elever mellan åldrarna 10–13. 

(Kretschmer m.fl., 2018, s. 253). Att flickor avsiktligt väljer vänner som presterar lika som de 

överskred även vänkretsens inverkan på prestationer. Detta kan resultera i att prestationsglapp 

som finns mellan flickor kan förbli mer polariserat och ihållande än prestationsglapp hos 

pojkar. (Kretschmer m.fl, 2018, s. 258). I sin artikel ”Why boys achieve less at school than 

girls: the difference between boys´ and girls´ academic culture” beskriver Houtte (2004, s. 

165–166) att flickors skolkultur präglas av ett studieorienterat klimat. En studieorienterad 

kultur kan exempelvis innebära att värdesätta läxor samt att ha höga förväntningar gällande 

den egna skolgången. (Houtte, 2004, s. 160).   

 

2.3.2 Välbefinnande 
 
Enligt THL:s statistikrapport publicerad 9.11.2021 har välmåendet bland elever minskat 

under det senaste decenniet. (Helakorpi & Kivimäki, 2021, s. 1). En upplevelse av 

medelmåttigt eller dåligt välmående var vanligare hos flickor än hos pojkar. Upplevelsen av 

ett lågt välmående var speciellt synligt för flickor i gymnasiet och yrkesläroanstalter. Antalet 

flickor som upplever sig ha medelmåttigt eller dåligt välmående har även ökat sedan 2015. 

(Ikonen & Helakorpi, 2020, s. 3). 

 

På ett allmänt plan uppgav flickor att de var mindre nöjda med livet än pojkar. Detta var 

framträdande hos flickor från och med de lägre årskurserna ända upp till gymnasiet och 

yrkesläroanstalterna. Dock syns även en tydlig minskning i välmående från årskurserna 4 och 

5 till gymnasieåldern och detta var speciellt framträdande i flickors välmående. (Ikonen & 

Helakorpi, 2020, s. 2–3; THL, 2021). 
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 Utöver detta upplever flickor skolutmattning i högre grad än pojkar. (THL, 2021b). Flickor 

upplever även ensamhet till en större utsträckning än pojkar. Känslor av ensamhet förekom 

hos flickor som befann sig i årskurserna 8, 9 och i gymnasiet och yrkesläroanstalter. (Ikonen 

& Helakorpi, 2020, s. 2).  

 

Flickor har även blivit utsatta för sexuella trakasserier av olika slag i högre grad än pojkar. 

Övergrepp av olika slag har tagit plats via webben men även på allmänna platser. (Ikonen & 

Helakorpi, 2020, s. 7).  

 

En hög grad av perfektionism i en skolkontext kan även bidra med ökade känslor av ångest 

och skam och således inverka negativt på en individs välbefinnande. I artikeln ”Perfectionism 

and Academic Emotions of Gifted Adolescent Girls” beskriver Tan och Chun (2013, s. 389) 

tre kategorier av perfektionism som förekommer hos flickor i en skolkontext. De tre 

kategorierna innefattar oanpassningsbara perfektionister, anpassningsbara perfektionister 

samt icke-perfektionister. De oanpassningsbara perfektionisternas beteende präglas av en 

stark diskrepans mellan uppfattningar av hur väl dessa individer bör lyckas och hur de 

egentligen lyckas. De oanpassningsbara perfektionisterna upplever ångest och skam i en 

större grad än anpassningsbara perfektionister och icke-perfektionster. (Tan & Chun, 2013, s. 

396). Dock påpekar Tan och Chun (2013, s. 396) att höga krav på sig själv även vara positivt 

eftersom det kan bidra till att lärande känns njutbart. Ytterligare kan en hög standard tillföra 

en känsla av hopp och minska argsinthet. (Tan & Chun, 2013, s. 396).    

 

2.3.3 Prestationer 
 

Som tidigare nämnt presterar flickor i regel bättre än pojkar. I regel presterar flickor bättre än 

pojkar i PISA-test. Synliga skillnader i prestationer syns speciellt i läsförmåga och 

matematik. Utöver detta presterar flickor bättre än pojkar i de naturvetenskapliga ämnena. 

Flickors digitala färdigheter är även på högre nivå än pojkars. ICILS-forskningen mäter 

digitala färdigheter bland åttonde klassister. Forskningen omfattar 14 deltagarländer varav ett 

av dem är Finland. Resultaten visar att flickor i Finland har bättre förmågor inom 

multilitteracitet samt inom datalogiskt tänkande. Med multilitteracitet avses hur väl en elev 

kan tolka och uttyda olika typer av information. I Finland klarade sig flickorna bättre inom 

datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande innefattar hur väl en individ kan konceptualisera, 
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förstå och lösa ett problem. I de övriga deltagarländerna klarade sig dock pojkarna bättre i 

föreliggande färdighet. (THL, 2021c.)  

 

2.3.4 Förväntningar  
 

I en undersökning genomförd av Pöysä och Pesu (2018, s. 47–48) berättar elever om sina 

upplevelser om jämställdhet i skolvardagen. Urvalet inbegrep elever i årskurserna 7–9.  

Resultaten visar att eleverna förklarar skillnader i prestationer i specifika skolämnen att bero 

på personligt intresse och förmåga. Dock förekom även tänksättet att vissa ämnen är mera 

riktade till flickor medan andra ämnen är mera riktade till pojkar. Textilslöjd och bildkonst 

ansågs vara riktade för flickor och gymnastik mera för pojkar. Könsskillnader i ovannämnda 

ämnen förklarades att vara en orsak av vad som tillfaller naturligt för bägge kön. (Pöysä & 

Pesu, 2018, s. 45.) Vad gäller beteende menar eleverna även att flickor är mera omsorgsfulla, 

uppmärksamma och noggranna i skolan. (Pöysä & Pesu, 2018, s. 47–48)   

  

Utöver detta kan förväntningar på flickor påverka hur de presterar i skolan. I artikeln 

”Longitudinal relationship between social skills and academic achievement in a gender 

perspective ” påvisar Gustavsen (2017, s. 8) att lärare uppskattade att flickors sociala 

färdigheter är bättre än pojkars. Urvalet i studien bestod av norska elever i årskurserna 1– 

10.  Att lärare bedömde elevers färdigheter att vara olika beroende på kön visade sig ha 

effekter på elevers skolprestationer. (Gustavsen, 2017, s. 8).   

 

2.4 Jämställdhet i läroplanen  
 

För att koppla föreliggande avhandling till de nationella styrdokumenten och se dess relevans 

ur ett nationellt perspektiv finns det skäl att redogöra för läroplanens uttalanden om 

jämställdhet och jämlikhet. På ett allmänt plan lyfter läroplanen fram vikten av individuellt 

stöd och uppmuntran. Varje elev är unik och därmed bör elevens individualitet vara i fokus. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14). Skolans roll handlar om att uppmuntra elever till att 

förverkliga sina intressen och bestämma sin studieriktning. Skolan ska stöda detta ändamål 

genom att undvika könsbundna modeller. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 28–29) 
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Det är också värt att lyfta fram läroplanens uttalande om utbildningsanordnarens ansvar 

gällande uppställning av en jämställdhetsplan. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 12) Syftet med 

jämställdhetsplanen är att trygga att värden, tillvägagångssätt och metoder främjar 

jämställdhet och jämlikhet. Utöver detta är det viktigt att jämställdhetsplanen är lättillgänglig 

för alla i en given skola. En jämställdhetsplan kan fungera som en språngbräda för att 

medvetandegöra behovet av förändring och uppställa åtgärder.  

 

Vad gäller inlärning är det även viktigt att mångsidiga arbetssätt tillämpas i undervisningen. 

Tillämpning av varierande arbetsmetoder ger eleverna möjligheten att visa sina kunskaper på 

olika vis. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 30). Genom en tillämpning av mångsidiga arbetssätt 

undviker man även att stämpla eleven utgående från förutfattade meningar. Mångsidiga 

arbetsmetoder kan även fungera som verktyg för att differentiera undervisning och därmed 

stöda elever i deras inlärning.  

 

Uttalanden i läroplanen stöder strävan att utveckla och skapa en jämlik och hållbar utbildning 

för alla elever. För att förebygga och åtgärda ojämlikhet elever emellan är det därmed 

avgörande att känna till ramverken som presenteras i läroplanen. Jämlikhet och en hållbar 

utbildning är därför värden som är lämpliga att lyfta fram i denna avhandling.  
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3.Metod  
 
3.1 Kvalitativ studie 
Den kvalitativa inriktningen har valts för att uppfylla avhandlingens syfte. Den kvalitativa 

forskningsmetoden är lämplig i forskning där syftet är att förstå ett visst fenomen. I den 

kvalitativa forskningen ligger människans resonemang, världsbild och agerande i fokus. 

(Trost, 2010, s. 32). Avhandlingen utgår från den fenomenologiska ansatsen. Fenomenologin 

betonar den mänskliga erfarenheten och upplevelsen. Den naturliga och automatiska 

upplevelsen som en individ innehar om ett visst fenomen är av denna orsak av intresse inom 

fenomenologin. (Denscombe, 2009, s. 110–111). Denna ansats är ändamålsenlig eftersom 

syftet är att utreda lärares upplevelser om ojämlikhet mellan flickor som fenomen.  

 

Den fenomenologiska ansatsen värdesätter även den enskilda individens resonemang och 

tankar om vardagen. Detta betyder att individens vardagstänk värderas och är således ett 

giltigt forskningsobjekt. Fenomenologin utgår även från en dynamisk verklighetsuppfattning. 

Hur individer ser på fenomen varierar eftersom verklighetsuppfattningen kan skilja sig 

människor och grupper emellan. (Denscombe, 2009, s. 112–113). Syftet med denna 

avhandling är utreda hur olika lärare upplever ojämlikhet mellan flickor som fenomen. 

Antagandet är att upplevelser kan variera lärare emellan och därmed är även den 

fenomenologiska ansatsen lämplig i detta sammanhang.  

 

3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 
För att stöda och uppfylla syftet för den fenomenologiska avhandlingen har intervjuer valts 

som datainsamlingsmetod. Intervjuer är ändamålsenliga sätt att samla in data då kärnan är att 

utreda om åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Intervjuer kan således bidra till att 

skapa ett mera djupinriktat fokus om ett visst ämne. (Denscombe, 2009, s. 232–233). 

 

Det är väsentligt att informera respondenterna om undersökningens syfte. Ytterligare är det 

väsentligt att betona att varje individs bidrag är viktigt för undersökningen. (Patel & 

Davidson, 2014, s. 74). Det är också viktigt att överväga val av instrument för att 

forskningens syfte kan uppfyllas på ett ändamålsenligt vis. Med instrument avses hur data 

insamlas. Eftersom studien är av kvalitativ natur är fungerar intervjuer som instrument. 
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Därmed har en intervjumanual även beretts. (Patel & Davidson, 2014, s. 54). 

Intervjumanualen finns med som bilaga. (bilaga 3) 

 

Standardisering och strukturering är även centrala begrepp i ett intervjusammanhang. Med 

standardisering avses huruvida rigiditet är av betydelse för intervjuns förverkligande. 

Utmärkande drag för en hög standardiserad intervju är en stark kontroll över frågornas samt 

svarens upplägg. Ordningsföljden spelar således en stor roll i detta sammanhang. 

Strukturering innebär i sin tur ifall informanten ges möjligheten att fritt tolka frågorna och 

uttala sig i enlighet med sin egen livsvärld. (Patel & Davidson, 2014, s. 75–76). I kvalitativa 

intervjuer kan det vara ändamålsenligt att tillämpa en låg grad av strukturering för att kunna 

försäkra att fenomenet i fråga besvaras på djupet. (Patel & Davidson, 2014, s. 81). Vad gäller 

standardisering kan både en låg och hög grad av standardisering vara lämplig för kvalitativa 

intervjuer. Denna undersökning typifieras som en undersökning med låg grad av strukturering 

samt standardisering. Intervjuerna i föreliggande avhandling är följaktligen semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren har en lista med ämnen eller frågor för 

intervjun, men med en viss grad flexibilitet i processen. (Denscombe, 2009, s. 234–235). I 

detta sammanhang kan flexibilitet inbegripa en frihet för informanten att utveckla sina svar. 

För forskarens del kan ett flexibelt förhållningssätt innebära att hen kan ändra på frågornas 

och ämnenas ordningsföljd. (Denscombe, 2009, s. 234–235). Dock menar Trost (2010, s. 41– 

42) att det vore lämpligare att kalla de semistrukturerade intervjuerna för strukturerade 

intervjuer. I detta sammanhang innebär den strukturerade intervjun att själva området är 

strukturerat och begränsat medan frågorna är öppna.  

 

Eftersom analysmetoden är en innehållsanalys har jag valt att spela in intervjuerna och 

respondenterna har gett samtycke till detta. (Bell & Waters, 2016, s 196–197). Under hela 

processens gång har transparens varit ett nyckelord. (Bell & Waters, 2016, s. 198.) 

 

3.3 Val av informanter och undersökningens genomförande  
 

I den fenomenologiska ansatsen är det upplevda fenomenet av intresse. Därmed minskar 

betydelsen av att kunna framställa resultat som är generaliserbara till en större population. 
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Däremot är deltagarens kunskap och erfarenhet viktig. (Denscombe, 2009, s. 251). I 

föreliggande avhandling har kriterierna för valet av informanter bestämts utgående från det 

specifika fenomenet i fråga. Således har intresse samt arbetserfarenhet efterlysts och 

värdesatts.  

 

De regionala aspekterna är inte av intresse för studien och därmed har området avgränsats till 

grundskolor i Södra Finland. Detta inbegriper skolor i Esbo, Vanda och Helsingfors. Kravet 

för deltagande är minst fyra års arbetserfarenhet. Detta tryggar att läraren erhållit kunskap 

och erfarenheter om fenomenet i fråga. Arbetserfarenhet kan även bidra till att läraren funnit 

ändamålsenliga strategier för att åtgärda problemet om prestationsglapp mellan flickor. Både 

klasslärare och speciallärare efterlystes till studien och det slutliga urvalet inbegrep 4 lärare 

från olika skolor i huvudstadsregionen. För att bevara lärarnas anonymitet har informanternas 

namn ersatts med versaler. Alla lärare jobbar i en större skola. I denna avhandling definieras 

en större skola som en skola med fler än 100 elever. R, T och D har flera arbetsår på nacken. 

Dessa informanter har över 5 års arbetserfarenhet och C har jobbat ca 4 år som klasslärare.  

 

Inledningsvis kontaktades rektorer i olika skolor i huvudstadsregionen. Ett mejl skickades till 

respektive rektorer med information om studiens syfte, mål och genomförande. Ytterligare 

tillfrågades rektorernas tillåtelse för att få intervjua skolans personal. I mejlet informerades 

även om en ansökan om forskningstillstånd. Ytterligare tillbads intresserade informanter 

kontakta mig för att få mera information om forskningens praktiska arrangemang. Tre av 

intervjuerna förverkligades genom Zoom och en intervju förverkligades på plats. Intervjun 

som förverkligades på plats spelades in via telefonen.  

 

Intervjun påbörjades med att redogöra för avhandlingen syfte och avslutades med att ge 

informanterna frihet att kommentera eller tillägga. Slutligen tackades informanterna för sitt 

engagemang och tid.  

 

3.4 Bearbetning och analys av data 
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Analysfasen i en kvalitativ studie är en dynamisk och flexibel process. Forskaren är därmed i 

en ständig och ömsesidig växelverkan mellan empiri och data. En god kvalitativ analys av 

data grundar sig på fyra principer. Den första principen innebär att forskaren eftersträvar att 

grunda sin analys på den insamlade datan. Således innebär den första principen att forskaren 

omsorgsfullt dyker in i materialet för att på ett sanningsenligt sätt kunna förmedla kärnan i 

informanternas uttalanden. Den andra principen innefattar att forskaren kommer fram till 

resultat efter grundlig läsning av data. Den tredje principen innebär att forskaren eftersträvar 

att åsidosätta sina egna fördomar och förespeglingar om materialet. Detta innebär att 

forskaren handskas med data på ett objektivt och varsamt vis. I detta sammanhang undviker 

forskaren att dra slutsatser utgående från tidigare teorier och tar i stället en opartisk 

utgångspunkt. Den fjärde principen innefattar en dynamisk och repetitiv tolknings- och 

arbetsprocess. (Densombe, 2009, s. 367–369).  

 

Avhandlingen är av induktiv karaktär. Detta betyder att den insamlade datan fungerar som 

avstamp för att sedan utvidgas till mer övergripande teorier. De mer övergripande teorierna 

presenteras och diskuteras i avhandlingens diskussion. Att förflytta sig från det mer specifika 

till det mer generella är även en central tanke enligt det induktiva perspektivet. Detta innebär 

att detaljer kan uttydas och kopplas samman till en större helhet. (Denscombe, 2009, s. 369).  

 

I denna avhandling har de ovannämnda principerna tagits i beaktande. Analysprocessen har 

dock även färgats av dynamik. Detta innebär att analysprocessen inte har varit en linjär 

process utan i stället präglats av repetivitet. Därmed har de olika faserna av analysprocessen 

flytit in i varandra. (Denscombe, 2009, s. 371–372). Inledningsvis transkriberades de fyra 

intervjuerna ordagrant. Efter detta genomlästes utsagorna för att få en överblick över 

materialet. Därefter påbörjades analysprocessen. Kodningen förverkligades genom att 

färgkoda informanternas svar i koppling till forskningsfrågorna. Därefter kategoriserades 

dessa koder. Efter kategoriseringen upptäcktes en handfull teman som framkom i 

informanternas svar. Att beakta temahelheter har därmed varit av stor vikt i analysprocessen. 

De slutliga teman för varje forskningsfråga är ett resultat av de upphittade temahelheterna 

och mönstren. (Denscombe, 2009, s. 373–374).  

 

Det insamlade materialet har analyserats genom meningskategorisering. 

Meningskategorisering innefattar att koda och strukturera informanternas uttalanden i 

kategorier. Kategoriernas syfte är att på ett sanningsenligt och sammantaget sätt redogöra för 
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fenomenets karaktär. Kategorierna reducerar därmed stoffet till tydliggörande kategorier. 

(Kvale, 2006, s. 174). Kategorier uppfyller dock även andra funktioner. Kategorier kan 

fungera som konkretiserande hjälpmedel för att förstå innebörden i informanternas 

uttalanden. Ytterligare är de ett sätt att anteckna och dokumentera för stoffet. Kategorier kan 

även fungera som en utvärderingsmatris genom vilken forskaren kan granska och bedöma 

fenomenets karaktär. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92–93).  

 

Avhandlingens kategorier har utformats utgående från upphittade teman. Kategoriseringen 

bör även vara systematisk och avsiktlig. Det är väsentligt att forskaren kan urskilja vad som 

besvarar forskningens syfte och därmed är det inte ändamålsenligt att redogöra för uttalanden 

som är intressanta, men som inte besvarar forskningens frågeställningar. Ytterligare är det 

avgörande att kategoriseringen är uttänkt. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92–93) 

 

I en kvalitativ innehållsanalys är själva innehållet i fokus. (Hyvärinen m.fl., 2017, s. 369) 

Innebörden i informanternas uttalanden bör därmed analyseras objektivt och etiskt. Efter 

kategoriseringen har lärarnas uttalanden framställts på ett beskrivande vis.   

 
 
3.5 Forskningsetiska principer  
  

De forskningsetiska principerna är viktiga att överväga för att trygga avhandlingens 

reliabilitet samt validitet. I diskussionen om forskningsetiska principer för studier är det 

därmed viktigt att definiera begreppen validitet samt reliabilitet. Med validitet avses huruvida 

arbetsprocessen och metoderna är ändamålsenliga och exakta för att uppfylla den givna 

studiens ändamål samt framställningen av data. (Denscombe, 2009, s. 425). Reliabilitet 

innebär i sin tur ifall ett instrument mäter det som den är avsedd att mäta. Reliabilitet betyder 

även att situationsbundna faktorer inte förvränger studiens resultat. I en kvalitativ studie kan 

även begreppen validitet och reliabilitet medföra andra betydelser. I en kvalitativ studie är det 

centralt att validitet uppehålls under hela forskningsprocessen. Eftersom kärnan med denna 

avhandling är att förstå ojämlikhet mellan flickor som fenomen är det viktigt att alla 

delområden i studien uppfyller principerna för validitet. I detta sammanhang är det väsentligt 

att lyfta fram innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet innebär ifall forskningsobjektet närmas och 

besvaras på ett heltäckande och sammanhängande vis. (Patel & Davidson, 2011, s. 102–103). 
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En god innehållsvaliditet kan tryggas genom en utförlig teoridel. I föreliggande avhandling 

har jag strävat efter att skapa samstämmighet mellan teoridelen och resultatredovisningen.   

 

De forskningsetiska principerna tryggas även genom etiskt handlande av forskaren och ett 

etiskt förhållningssätt vad gäller insamling, analysering och publicering av data. (Denscombe, 

2009, s. 193). Enligt Denscombe (2009, s. 193) kan ett etiskt förfaringssätt tryggas genom att 

beakta tre principer. Dessa inbegriper att skydda deltagarnas intressen, att undvika felaktiga 

förespeglingar och framställningar samt att anskaffa ett informerat samtycke från deltagarna. 

Utöver att trygga avhandlingens validitet och reliabilitet tryggar de forskningsetiska 

principerna även deltagarnas rättigheter. (Denscombe, 2009, s. 193–194)  

 

Den första principen inbegriper skyddandet av deltagarnas intressen. Att skydda deltagarnas 

intressen innebär att forskaren överväger huruvida forskningen kan tillföra fysisk, 

psykologisk eller personlig skada. Med fysisk skada avses huruvida individens hälsotillstånd 

kan äventyras på grund av deltagande. Psykologisk skada innefattar ifall deltagande kan 

medföra olika former av problem för den mentala hälsan såsom exempelvis stress eller 

trauma. Ifall informanten till följd av deltagande lider av problem i exempelvis arbetslivet 

eller på ett ekonomiskt plan innebär detta att personlig skada har inträffat. Forskaren bör 

därmed noggrant överväga riskerna och trygga informanternas säkerhet. Ytterligare innebär 

skyddandet av deltagarnas intressen att de personliga uppgifterna hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. (Denscombe, 2009, s. 195–196). Anonymitet är även viktigt att ta i 

beaktande i detta sammanhang. Med konfidentialitet avses att personuppgifterna 

hemlighetshålls och inte sprids till utomstående. Anonymitet innebär i sin tur att 

informantens namn och igenkänningstecken inte avslöjas. Tystnadsplikten inbegriper även 

både anonymitet och konfidentialitet. Forskaren är underställd tystnadsplikten och detta 

innebär att forskaren är rigorös och fastbesluten att hålla löften gällande anonymitet och 

konfidentialitet. (Trost, 2010, s. 61) Förvaring av data är även viktigt att beakta i insamlings- 

och analysfasen. (Denscombe, 2009, s. 196).  

 

Forskaren är även ansvarig att undvika att skapa felaktiga förespeglingar och framställningar. 

Forskaren förväntas vara ärlig och transparent under hela processens gång. Däremot kan 

värden såsom ärlighet och transparens vara utmanande då informationstilldelningen torde 
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vara begränsad. Informationstilldelningen vid intervjuer som behandlar känsliga och 

utmanande ämnen kan vara skäl att begränsa. Dock är det centralt att forskaren framställer 

resultaten på ett sanningsenligt sätt och inte förvränger fakta för att passa i en viss agenda 

eller föreställning. I denna avhandling har transparens och ärlighet eftersträvats under hela 

intervjuprocessen. (Denscombe, 2009, s. 196) 

 

Den tredje principen innefattar ett informerat samtycke från informantens sida. I detta 

sammanhang är det viktigt att poängtera att deltagande är frivilligt. Genom att lägga vikt på 

deltagandets frivillighet undviks misstanken om ett tvingat medverkande. Utöver detta är det 

även viktigt att lyfta fram att informanterna har rätt att avbryta sitt deltagande under alla 

skeden av forskningen. Forskaren bör även förutse informanterna med information om 

forskningens syften och ändamål. Detta är viktigt för att säkerställa att informanterna förstår 

vad forskningen handlar om samt således kunna besluta ifall de vill delta i forskningen. 

(Denscombe, 2009, s. 197–198).  

 

För att trygga de etiska aspekterna i intervjudelen finns det skäl att poängtera forskarens 

objektivitet. Därmed förblir en transparent och ständig reflektion över det egna arbetet och de 

egna motiven avgörande. (Bell & Waters, 2016, s. 199–201). Forskaren bör även vara 

avsiktlig med att distansera sig från personligt förutfattade vardagsövertygelser för att på ett 

trovärdigt sätt kunna förstå och förmedla informantens uttalanden. (Denscombe, 2009, s. 

116). I avhandlingen har jag avsiktligt eftersträvat att förstå informanternas upplevelser och 

utgå från deras livserfarenheter. Avhandlingen undviker även ledande frågor för att trygga 

genuina svar. För bästa resultat är det även viktigt att ställa en fråga i taget. Frågorna bör 

även vara värdeneutrala samt lättbegripliga. (Bell & Waters, 2016, s. 191). 

 

Respondenterna har blivit informerade om undersökningens syfte. Ett följebrev har även 

utformats och innehåller behövlig information om forskningens syfte och målsättning. 

Följebrevet finns med som bilaga (bilaga 2). Respondenterna har även tillbetts att ge sitt 

samtycke för undersökningen. Samtycket är muntligt och sker i samband med intervjun. Vid 

början av intervjun har samtycke försäkrats genom ett muntligt uttalande. Ett 

forskningstillstånd har även erhållits. (Bell & Waters, 2016, s. 190). För att trygga att de 

etiska aspekterna uppfylls har ett skriftligt dokument med information förberetts. Detta 



 20 

dokument har skickats åt respektive skolor. Dokumentet finns med som bilaga (bilaga 1a och 

1b). I föreliggande avhandling har en säker förvaring av data även varit av högsta prioritet. 

Data har förvarats på den personliga datorn och raderats efter godkänd avhandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

4. Resultat  
I föreliggande kapitel redogörs för studiens resultat. Kapitlet inleds med en genomgång av 

avhandlingens syfte och forskningsfrågor. Därefter redogörs för intervjuernas resultat. Svaren 

på forskningsfrågorna har placerats i kategorier enligt upphittade mönster. En intervjumanual 

har även förberetts. Intervjumanualen finns med som bilaga (bilaga 3). Som analysmetod har 

meningskategorisering tillämpats. Kategorierna framförs i horisontell ordning. Detta innebär 

att kategorierna är jämbördiga sinsemellan. Nedanstående tabell synliggör för upphittade 

kategorier. Varje underrubrik besvarar en forskningsfråga.  

Forskningsfrågor Kategorier 

Hur anser lärare att ojämlikheten mellan 

flickor tar sig till uttryck i skolan?  

Bemötande 

Prestationer 

Förutsättningar 

Självförtroende 

Tror lärare att Karvi-rapportens 

åtgärdsförslag kan minska 

prestationsglappet, och på vilka sätt i så 

fall?  

Stärka och synliggöra elevernas tillit till sitt 

eget kunnande 

 

Betona läsandets betydelse och utveckla nya 

sätt att väcka elevernas läslust.  

 

Utveckla kompetensen för välbefinnande 

som en del av skolkulturen 

Vad anser lärare att utöver Karvi-rapportens 

förslag skulle kunna vara ändamålsenliga 

åtgärder för att lösa problemet med 

skillnader i prestationer hos flickor? 

Individcentrerat förhållningssätt  

Ansvarsrelaterade åtgärder  

Inlärningsmässiga åtgärder 

Bygga och uppehålla självförtroende 
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4.1 Ojämlikhet mellan flickor 
 
Utgående från lärarnas svar kunde fyra kategorier upptäckas. Dessa kategorier innefattar 

bemötande, prestationer, självförtroende samt förutsättningar. Ojämlikhet kan innebära 

många saker i diverse sammanhang. T beskriver ojämlikhet på följande vis:  

Det är ju helt naturligt att det finns en olikhet tänker jag… ojämlikhet så tänker jag 

mera som att det är någonting som inte riktigt har bedömts på rätt sätt…  

Bemötande 

Många lärare påpekar att det uppstår klickbildningar mellan flickor. T lyfter fram att flickor 

kan stänga ut varandra och visa detta genom sitt kroppsspråk. C lyfter även fram att 

prestationsnivån kan inverka på gruppkonstellationen. C menar att de som presterar högre 

ofta umgås med dem som presterar likadant. R lyfter även fram det finns flickor som följer 

skolans normer och flickor som ställer till med konflikter samt sprider negativitet. D lyfter i 

sin tur fram att hen inte märker av klickbildningar i det sociala samspelet mellan flickor. D 

menar att umgängeskretsen inte bestäms utgående från prestationsnivå eller popularitet.  

Lärares bemötande av flickor samt stereotypa förväntningar lyfts även fram av flera lärare. C 

påpekar att det finns ett tankesätt att alla flickor är duktiga och läser och gör på ett visst sätt 

men detta är inte sanningsenligt. C lyfter fram att ovannämnda tankebanor samt 

generaliseringar utgående från kön bör avvisas. T lyfter fram att det ännu finns ett allmänt 

tänkesätt enligt vilket flickor inte får synas och höras. Tålamod gällande flickors beteende 

kan även vara bristfälligt. Det kan även lätt ske en förenklad indelning och polarisering av 

flickor. T lyfter upp fenomenet på följande vis:  

De blir ganska snabbt indelade i duktiga flickan eller då den här flickan som är väldigt 

utåtagerande. Att det finns inte en så hemskt stor gråzon där emellan utan det blir 

ganska snabbt åsikten om att antingen är du på ett visst sätt eller så är du på ett annat 

sätt och då är det ytterligheterna nästan.  
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Hur elever bemöter andra och beter sig i sin omgivning är också en aspekt som framkommer i 

intervjuerna. C menar att elever som befinner sig på samma prestationsnivå ofta dras till 

varandra i grupp- och pararbete och detta kan medföra ett glapp mellan flickor. C menar även 

att elever som presterar högre är även mera socialt utåtriktade. Socialiteten syns i att elever 

som presterar bättre söker sociala kontakter i en större utsträckning än elever som presterar 

lägre. C menar att de högpresterande eleverna kan stanna och diskutera med läraren medan de 

lågpresterande drar sig undan.  

D betonar att vissa elever är mera framfusiga och tar plats medan andra elever är mer 

reserverade. I klassen kan detta synas genom att tysta flickor tenderar att bli obemärkta. D 

lyfter även fram att det kan vara utmanande att lyfta upp de försiktigare och svagare elever. 

Svagare elever markerar och uttrycker inte sina åsikter i lika hög grad som andra elever. C 

lyfter även fram samma faktum. C påpekar att de elever som presterar högre vill vara mera 

aktiva under lektioner. Aktiviteten syns i att eleverna markerar och vill framföra sina svar i 

klassen. D beskriver fenomenet på följande vis:  

De där som kanske har lite större självförtroende och som inte är lika rädda för att 

göra bort sig är de som sedan vågar uttrycka sig och uttrycka sina åsikter.  

Prestationer 

C betonar att de högpresterande eleverna i hens klass presterar väl inom alla ämnen. De 

lågpresterande eleverna är däremot i allmänhet svagare i alla ämnen. D lyfter också fram att 

det finns elever som är duktiga inom många områden. D lyfter fram att dessa elever klarar 

sig, har de förmågor som behövs och har det, kanske helt enkelt, lättare att lära sig.  

D lyfter fram att skillnader i prestationer är även kopplat till självförtroende. De elever som 

har utmaningar i ett specifikt ämne har eventuellt ett svagare självförtroende i föreliggande 

ämne. T lyfter fram att flickor kan behöva uppmuntran vad gäller att utveckla självförtroende. 

Ett svagt självförtroende bland flickor kan exempelvis synas i matematik. T lyfter fram detta 

på följande vis:  
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Flickor t.ex. i matematik så är det ju nog tyvärr fortsättningsvis det här att vissa 

flickor också tar den rollen att ”nää men ja kan inte” och sen ger de upp snabbare och 

så tillåter också läraren att de har gett upp.  

T lyfter även fram bedömningar och påpekar att ramverken för bedömning av uppförande är 

snäva. T menar även att verkligheten är mera mångfacetterad. De aspekter som bedöms i 

uppförande överensstämmer nödvändigtvis inte med verklighetssituationen. Det borde 

därmed finnas en bredare skala för bedömning. T uttrycker sig på följande vis: 

Vissa mönster sitter ännu kvar, att duktiga flickor får bra i uppförande även om de 

inte direkt och synligt bidragit till trivseln.  

Förutsättningar 

D lyfter fram att det syns skillnader mellan barn vad gäller mognad. Vissa elever har mognat 

mera och kommit in tonåren medan andra elever ännu inte är lika mogna. R lyfter även fram 

att familjeförhållanden och fritidssysselsättningar kan bidra till ojämlikheter mellan flickor. 

Graden av stöd och engagemang som familjen ger kan påverka elevens prestationer och 

därmed också bidra till ojämlikheter elever emellan. Vad gäller fritidssysselsättningar menar 

R att en ojämlikhet kan synas beroende på vad eleverna gör på sin fritid. Vissa elever har 

mycket hobbyer medan andra elever är mest hemma.  

Ytterligare menar R att ojämlikheter kan synas i språkbruket. Vissa elever diskuterar vad som 

händer i samhället och dessa ämnen diskuteras även på hemmaplan. Därmed finns det en 

förståelse för samhällsdiskursen och kunskap om olika fenomenen som händer i omvärlden. 

D lyfter även fram att elevens förutsättningar kan ha en större inverkan på skillnader i 

prestationer i t.ex. matematik och språkbruk än själva könsfaktorn. 

Självförtroende 
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T lyfter även fram att bristande självförtroende kan visa sig som brist på uthållighet i vissa 

uppgifter. T lyfter fram att i exempelvis matematik kan flickor lätthänt tänka att de inte kan. 

D menar även att ett bristande självförtroende hos flickor kan upptäckas i matematik. T lyfter 

fram att flickors självförtroende kan påverkas av ett exkluderande socialt samspel. D jämför 

även självförtroende mellan könen och lyfter fram att pojkar tenderar att vara dominerande 

medan vissa flickor kan förbli obemärkta.  

D lyfter också fram hur ett bristande självförtroende kan ta sig till uttryck i 

klassrumssituationer. D menar att elever med sämre självförtroende kan ha svårare att 

uttrycka sina åsikter och vara aktiva under lektioner. Att en elev är rädd att göra bort sig och 

begå misstag kan även vara ett tecken på bristande självförtroende.  

4.2 Åtgärdsförslag i Karvi-rapporten  
 
Nationella Centret för utbildningsutvärdering (Karvi) publicerade 31.8.2021 en rapport med 

rubriken “TASA-ARVO TEOIKSI JA TODEKSI Sukupuolten sisäisten ja välisten 

oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa”. Publikationen består av 14 

åtgärdsförslag med avsikt att bekämpa ojämlikhet elever emellan. För att begränsa 

avhandlingens syfte och målsättningar har tre åtgärdsförslag utvalts ur publikationen. De tre 

åtgärdsförslagen utgör de mest individcentrerade och allmängiltiga åtgärdsförslagen i 

rapporten. Åtgärdsförslagen lyder enligt följande; ”stärka och synliggöra elevernas tillit till 

sitt eget kunnande”, ”betona läsandets betydelse och utveckla nya sätt att väcka elevernas 

läslust” samt  ”utveckla kompetensen för välbefinnande som en del av skolkulturen”. I 

intervjun har lärarna ombetts att redogöra för åtgärdsförslagens effektivitet samt ge sitt 

omdöme om åtgärdsförslagens lämplighet i skolvardagen.  

På ett allmänt plan ansåg lärarna att åtgärdsförslagen i Karvi-rapporten är fungerande för att 

bekämpa ojämlikheter flickor emellan. Lärarna var överens om att åtgärdsförslagen var 

ändamålsenliga och lämpliga som grundprinciper. Dock framkom även funderingar om 

huruvida åtgärdsförslagen är möjliga att förverkliga rent praktiskt i skolvardagen. Resultaten 

har kategoriserats utgående från vilket åtgärdsförslag lärarnas uttalanden besvarar.  



 26 

Stärka och synliggöra elevens tillit till sitt eget kunnande 

Lärarna var överens om att det är ändamålsenligt att stöda eleven till att kunna lita på sin 

egen förmåga. Utöver detta påpekar T att tilliten till det egna kunnandet stärker även 

utvecklingen i att kunna växa som människa. En lärare lyfte fram vikten av att hjälpa 

eleverna att finna sina styrkor:   

Att på något vis att hitta de egna styrkorna och få på något vis en tro på sig själv är ju 

viktigt. (R) 

I lärarnas svar framkom även förebyggande effekter som föreliggande åtgärdsförslag kan 

medföra. Då en elev mår bra beter hen sig respektfullt mot andra i sin omgivning. Ytterligare 

kan en elev våga tro på sig själv, känna sig trygg i sig själv och lita på sina förmågor då 

tilltron till det egna kunnandet stärks i skolan. En lärare uttryckte sig på följande vis:  

Så jag tror att det är en jättebra metod att lära eleverna att våga tro på det de kan, sen 

är ju frågan hur man ska göra det i praktiken, att man försöker ju uppmuntra och just 

prata positivt om att vi alla är olika och att det behövs olikheter … (C) 

Symtom och konsekvenser av att eleverna inte litar på sitt eget kunnande lyftes även fram av 

lärarna. Då eleverna inte litar på sitt eget kunnande kan detta leda till ett bräckligt 

självförtroende, rädsla för att bli utskrattad och utpekad vid misslyckanden, kränkande 

beteende samt känslor av värdelöshet. En av lärarna lyfter fram en grundprincip för att 

motverka detta problem:  

Att på något vis ge de där verktygen att nu tar vi en sak i gången, allting är inte bara 

en enda stor svårighet utan på vilket sätt, var finns dina styrkor och var kan vi hjälpa 

för att du ska känna dig mera trygg. (R) 

Betona läsandets betydelse och utveckla nya sätt att väcka elevernas läslust 
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Flera av lärarna poängterade att läsning stöder såväl empati som förståelse gentemot andra. 

Olika aspekter av personlig utveckling lyftes även fram som en positiv faktor. Lärare lyfter 

fram att läsning kan bidra till att eleven själv mår bra. Lärare uttrycker sina tankar på följande 

vis:  

Nå oberoende vilken elev, så mår ju alla bra av läsning och just detta att stöda 

eleverna i personlig utveckling … och stöda empati och allting. (D) 

Ju mer vi läser så desto mer, det har ju också visat sig att du får ett bredare, inte bara 

att du kan läsa mera snabbare och så vidare, utan du har ju också en bredare 

förståelse, du får mer empati, fostran via läsning … (T) 

Att beakta mångfalden i samband med litteratur framkommer även i en av informanternas 

svar. Utöver att eleverna utvecklar empati kan eleverna även få en bredare bild av 

verkligheten genom att se och upptäcka olika karaktärer i böcker. En lärare uttrycker sig på 

följande vis:  

Sen tänker jag att där hänger det också på den vuxna i klassen att kan den vuxna 

plocka fram sådan litteratur som är mångsidig, där du ser olika personer så att det inte 

alltid är så att huvudpersonen i boken är en viss sorts flicka tex utan att de finns ett 

bredare synsätt direkt i texten som du läser. (T) 

Genom att engagera hemmet och skolan i läsning kan man även stöda elevernas iver och 

intresse gentemot läsning. Att se vuxna och lärare som läser kan sporra eleverna till att läsa. 

C lyfter också fram att det är viktigt att eleven ser att föräldrarna läser under vardagen. Att 

anordna olika projekt kring läsning var även förslag som ansågs vara lämpliga och i detta 

sammanhang lyfter lärare fram följande aspekter:  

Alla läser, också läraren läser. (C) 
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Och att man åtminstone ett par gånger per termin har en läsperiod då man läser 

 mera och också gärna de att man skulle få föräldrarna ti skolan och att man har där 

 någon tillställning kring läsning att läsa tillsammans med föräldrarna … (R) 

Att läsande ger språkliga fördelar framkom även i lärarnas svar. D och C lyfter fram att 

ordförrådet växer genom läsning. R menar även att ”läsmuskler” tränas på samma sätt som 

fysiska muskler, dvs genom att man läser. C lyfter även fram att ”vi läser ju oss till kunskap” 

Utveckla kompetensen för välbefinnande till en del av skolkulturen. 

Många av lärarna upplevde att det kan vara svårt att stöda utvecklingen av kompetensen för 

välbefinnande till en del av skolkulturen. Åtgärdsförslaget ses som eftersträvansvärt men kan 

även uppfattas som ett onåbart mål. Brist på tid, energi och engagemang var teman som 

framkom som hinder för att uppnå detta mål.  

Problemet är att ju äldre de (eleverna) blir desto mera stoff finns det också som 

behövs undervisas så tiden för att jobba med välbefinnande och sådant i stället för det 

där stoffet som man behöver undervisa så den är ju ganska knapp … (D) 

Lärarna hade dock sinsemellan avvikande upplevelser om hur välbefinnande syns i 

skolvardagen. Två avvikande upplevelser framkom:  

Nå man har typ i alla klasser så har man nog något program för att tänka just på 

välbefinnande, sociala färdigheter, är det sen via klassen eller kivaskola eller något 

annat så jag märker nog att det kommer upp i många läroämnen. (R) 

Den där sista punkten (utveckla kompetensen för välbefinnande till en del av 

skolkulturen) är kanske lite svårare att greppa o svårare att på de sättet att få in i något 

ämne specifikt. (D) 
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Dock menar lärarna att stärkandet av välbefinnande utgör en viktig komponent för att kunna 

åtgärda samt förebygga ojämlikhet mellan flickor och mellan elever i allmänhet. Det 

långsiktiga och helhetsomfattande perspektivet syns även i lärarnas svar. Då en skolkultur 

präglas av välmående och välbefinnande mår eleverna även bra. En av lärarna uttrycker 

fenomenet på följande vis:  

Det blir påriktigt någonting som vi har i vår skolkultur och kan stoltsera med. Att det 

här jobbar vi med, det här är inte något extra projekt, utan detta är liksom ”så här 

tycker vi” och ”det här jobbar vi för”. Så det är också det som i längden också 

förändrar synsätt och normer som kan vara skadliga. (T) 

4.3 Övriga åtgärder  
 
Individcentrerat förhållningssätt 
 
 
Att se en individ som en enskild och unik person var ett synsätt som genomsyrade lärarnas 

svar. Ytterligare framlades vikten av att se ojämlikheter mellan flickor som ett fenomen som 

först och främst bör ses utgående från den enskilda elevens perspektiv. Detta innebär att 

ojämlikheter mellan flickor bör förstås som ett fenomen som förekommer mellan specifika 

och enskilda individer i stället för att simplifiera och generalisera fenomenet att gälla för hela 

gruppen. 

 

Individcentrerad pedagogik framkom både indirekt och direkt i lärarnas svar. De indirekta 

antydningarna kunde urskiljas genom olika sidokommentarer som lärarna sade. En lärare 

kommenterade att hen inte har tänkt så mycket på ojämlikhet mellan flickor utan mera på 

ojämlikheter mellan individer. En annan lärare uttrycker sig på följande vis gällande temat:  

 

Jag har lite svårt att fokusera bara på flickor för att jag har ja har försökt att alltid 

tänka på individer och inte flickorna som grupp. Ää, så jag måste lite omstrukturera 

min hjärna lite grann … (T) 

 

Ett direkt uttalande framkom även i form av att T framlade att hen önskade att hen skulle 

kunna se enbart den enskilda individen. T fortsätter även genom att påpeka att hen önskar att 
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hen kunde bemöta en elev på personnivå och med avsaknad av jämförelse. I detta 

sammanhang lyfte T även fram att en det därmed är väsentligt att rannsaka sina egna 

arbetssätt och ställningstaganden. C påpekade att det är viktigt att komma ifrån 

generaliseringar utgående från kön.  

 

D menar även att det är viktigt att ge eleverna olika möjligheter att visa sin kunskap. 

Bedömningen och bemötandet bör därmed breddas så att alla elever har möjlighet att uppvisa 

sina styrkor. Alla elever bör få ”lysa på sitt eget område” menar C. D och R lyfter även fram 

läroplanens betoning på individcentrerade arbets- och bedömningssätt och därmed framlyfts 

även läroplanens relevans i sammanhanget.   

 

Inlärningsmässiga åtgärder 

R och D lyfter fram att en viss nivågruppering kan vara ändamålsenlig för att minska på 

ojämlikheter mellan flickor. R säger att en viss typ av nivågruppering kan möjliggöra 

ändamålsenlig differentiering. Vissa elever kan få mera utmaningar och andra elever kan 

exempelvis få en extra genomgång. R menar även att stödundervisning och 

specialundervisning är ändamålsenliga verktyg för att minska på ojämlikheten mellan flickor. 

Ytterligare lyfter D fram att kunniga skolgångsbiträden och resurslärare är betydelsefulla för 

att stöda elevers välmående och inlärning. R menar att det är viktigt att ha realistiska mål för 

eleverna. Det är viktigt att dela upp arbetet i bitar så att det inte känns obehagligt och vagt.  

Bygga och uppehålla självförtroende  

Många lärare lyfter fram att självförtroende kan vara en aspekt som kan minska på 

ojämlikheten mellan flickor. Självförtroende dök upp flera gånger under intervjuerna. Ett 

bräckligt självförtroende kan ses som en orsak till förekomsten av ojämlikheter mellan 

flickor, medan stödandet av självförtroende kan ses som ett verktyg för att minska på 

ojämlikheten.  

C lyfter fram att arbete med självförtroende bör vara konsekvent samt avsiktligt. Eftersom 

olika tankebanor utformas och förstärks i en tidig ålder menar C att självförtroende bör tränas 
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ända från de lägsta årskurserna. D menar även att det är avgörande att börja jobba med 

självförtroende från tidig ålder. D lyfter fram att det är viktigt att eleverna vågar göra bort sig 

och göra misstag och på detta vis bygger man upp modet. Både C och D lyfter fram att 

stärkandet av självförtroendet är en fin strävan som dock kan vara utmanande att uppfylla i 

praktiken.  

D lyfter även fram att en positiv och jämlik atmosfär bidrar till att eleven vågar vara sig själv 

i den omgivning som hen befinner sig i. Den positiva atmosfären underlättar därmed 

uppbyggandet av elevens självförtroende. C lyfter också fram att självförtroende handlar om 

att våga tro på sig själv och är någonting som borde finnas med konsekvent i skolvardagen. D 

menar att självförtroendet är ett sätt att minska på ojämlikheten mellan flickor. D menar att 

självförtroendet är direkt kopplat med vad man tror att man klarar av. Ytterligare lyfter hen 

fram uppmuntran, mera tid samt stöd som medel för att trygga och bygga upp ett gott 

självförtroende. I diskussionen om konkreta förslag på att stöda självförtroendet lyfter D fram 

följande aspekt:  

Så jag tror att genom att kanske lite skala bort det där andra och fokusera på eleven 

och fokusera på att stöda eleven på det sättet så tror jag att det där självförtroendet 

ökar. (D) 

Ansvarsrelaterade åtgärder 

Det personliga ansvaret betonades i lärarnas svar. Detta gäller såväl det personliga ansvaret 

som lärare, men även ansvaret som skolan har som institution. I detta sammanhang kan det 

personliga ansvaret innebära att ta tag i problem, inse egna tänkesätt och att både proaktivt 

och reaktivt arbeta med att minska på ojämlikheter mellan flickor. Engagemang från både den 

enskilda lärarens och skolans del är därmed av stor vikt. En varseblivning över egna 

tankemönster och stereotypier lyftes även fram av flera lärare. Det mångfacetterade 

personliga ansvaret lyftes fram på följande vis:  
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Då måste jag nog också jobba väldigt mycket med mig själv och fundera att vad är 

målet med undervisningen …. Rannsaka sig själv o se sig själv i spegeln och fundera 

att hur ser jag på flickor, vad är flickor liksom för mig. (T)  

Jaa hur man pratar om flickor, och att man kanske också måste komma lite ifrån det 

att ja men alla flickor är så duktiga och alla flickor kan det här och flickorna gör det 

här när sanningen inte är det… Så att det här med att generalisera utgående från kön 

vad man kan och vad man inte kan är ju någonting som vi också förstås jobbar med i 

skolan… (C) 

I samband med skolans roll och ansvar lyfter några lärare även fram utnyttjandet av skolans 

resurser. Att bekämpa olika typer av problem faller på hela skolans ansvar och kan således 

inte avgränsas till att gälla bara en bråkdel av personalen. Lärarna lyfter fram att genom 

samarbete och ett ömsesidigt intresse kan förändringar och utveckling ske.  

Nå det som inte vi har nämnt här är ju att hela skolans personal i form av 

skolhälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog att man kopplar hela arsenalen… att man 

liksom utnyttjar hela skolans resurs … (R)  

Då tänker ja nog att hela tiden regelbundet ska det här diskuteras i personalen, man 

kan ta in utomstående föreläsare, och också liksom bli så att säga mer eller mindre 

tvungna att ta del av olika artiklar som skrivs om de här. (T)  

Lärarna betonade även skolans ansvar i att ta del av information och fortbildning om ämnet i 

fråga. En av lärarna lyfter fram att personalen bör ta del av information inom området. 

Regelbundenhet samt avsiktlighet är även aspekter som framkommer i informanternas svar 

vad gäller informationsintagning samt fortbildning. Två lärare uttrycker ansvaret på följande 

vis:  
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För att hela tiden också inse att det här är någonting som inte bara min chef eller 

kollega vill att jag ska göra utan det här är någonting som det diskuteras och upptäcks 

mer och mer att det finns en ojämlikhet och jag vill vara med och påverka … (T) 

Att man inleder någonting men man avancerar alltid. Och att det är konsekvent, att 

man tar upp det i varje årskurs och man jobbar med det i varje årskurs. (C) 

C lyfter även fram att fortbildning inom ämnet är av stor vikt. På detta vis synliggör man 

hurudant problemet är, hur det relaterar till den egna vardagen och klassen samt vad man rent 

praktiskt kan göra för att bekämpa problemet. Ytterligare lyfter C fram att arbetet bör grunda 

sig på en ömsesidig dialog inom personalen. C poängterar också att det är viktigt att 

informationen och det praktiska arbetet når elevernas hem.   

En av de intervjuade lärarna poängterade även läroplanens och den nationella lagstiftningens 

betydelse i fråga om lärarens ansvar. Varje lärare har ett ansvar att ta tag i problem som 

upptäcks. Läraren uttrycker sig på följande vis:  

Det är en viktig sak att lyfta fram att de här står i läroplanen. Det står högst upp i 

läroplanen om värdegrunden. Det står i vår lag att alla, det här med hela 

diskrimineringslagen med massa olika punkter, att det är direkt olagligt att inte ta det 

här i beaktande och att i vår arbetsbild eller till vår lärarroll så är vi skyldiga att ta det 

här i beaktande. Vi kan inte blunda för det. (T)  

4.4 Tillägg 
 
En av informanterna lyfte även fram att det enligt hen finns skäl att beakta att det kan finnas 

elever som inte identifierar sig som flicka eller pojke. För den enskilda läraren är detta även 

en aspekt som i en ökad utsträckning kommer att vara synlig i skolvardagen.  
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5. Diskussion  
 Föreliggande kapitel inbegriper avhandlingens diskussion. Kapitlet innefattar en metod- och 

resultatdiskussion samt förslag till fortsatt forskning. Diskussionen tar avstamp från 

avhandlingens syfte och resultat och jag diskuterar även resultatet i ljuset av empirin.   

 

5.1 Metoddiskussion  
Syftet med avhandlingen har varit att lyfta fram lärarnas förståelse av ett vardagsnära 

fenomen och därmed har själva upplevelsen varit i fokus. Avhandlingen tar avstånd från ett 

tänkesätt där kunskap bör kunna generaliseras. Den kvalitativa forskningsansatsen har utsatts 

för kritik och har ifrågasatts för brist av vetenskaplighet. Vetenskap är ett brett uttryck som 

definieras på ett flertal sätt. Inom den kvalitativa forskningen kan vetenskap definieras som 

forskarens produktion av kunskap. (Kvale, 2006, s. 60–61). I denna avhandling kan resultaten 

som studien framfört tänkas bidra till den vetenskapliga mångfalden.  

 

Eftersom kärnan för magisteravhandlingen var att utreda lärares synpunkter om ojämlikheter 

mellan flickor var en fenomenologisk studie fördelaktig. Den fenomenologiska studien 

betonar den kvalitativa mångfalden om hur människor upplever sin omvärld och diverse 

fenomen i omvärlden. (Kvale, 2006, s. 54–55). 

 

5.1.1 Datainsamling 
 
I metoddiskussionen är det viktigt att beakta hela forskningsprocessens validitet samt 

reliabilitet. I detta sammanhang är det därmed väsentligt att beakta studiens koherens. Med 

koherens avses huruvida studiens delar är samstämmiga i relation till varandra. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 140). Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes som telefonsamtal, videosamtal och på plats. Den kvalitativa 

forskningsintervjun bygger på att förstå vikten av informantens livsvärld samt att förstå 

meningen i informantens uttalanden. Den kvalitativa intervjun betonar även den kvalitativa 

naturen av information. Syftet är inte att kvantifiera data utan att förstå fenomenet utgående 

från den enskilda personens synpunkt. Avhandlingens syfte är att förstå lärarnas livsvärld, 
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mening samt den kvalitativa naturen av fakta och därmed är den kvalitativa intervjun 

ändamålsenlig. (Kvale, 2006, s. 34 – 35).   

 

5.1.2 Analysfas 
 
Den fenomenologiska studien framhåller vikten av att redogöra för informantens uttalande så 

fullständigt som möjligt. Detta innebär att forskaren avsiktligt avvaktar sig från att analysera 

och tolka innebörden i informantens uttalande. (Kvale, 2006, s. 55). I avhandlingen har jag 

strävat efter att noggrant beskriva lärarnas uttalanden. I analysfasen har jag läst lärarnas svar i 

många omgångar för att på ett sanningsenligt vis kunna framställa dem.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
 
Resultaten visar att det ter sig utmanade för lärarna att se ojämlikhet som ett fenomen som 

finns inom könsgruppen. I lärarnas svar framkommer det att det är lättare att fokusera på den 

enskilda individens situation samt ojämlikheter som finns mellan flickor och pojkar. Pojkar 

tillämpades även som en jämförelsepunkt då ojämlikheter mellan flickor diskuterades. 

Ojämlikhet mellan flickor var ett fenomen som förblev en aning abstrakt och svårfattligt. I 

detta fall kunde jag som forskare ha gett en övergripande och förtydligande definition på 

fenomenet i fråga. Detta kunde ha klargjort för avhandlingens syfte och målsättning. De 

intervjuade lärarna lyfte trots allt fram många uttrycksformer på fenomenet i fråga.  

 

I utsagorna poängterades även att lärarna försöker se eleverna som enskilda individer. 

Läroplanen betonar vikten av att se den enskilda individen samt att undvika könsbundna 

modeller. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14, 30). Därmed kan dessa aspekter även inverka på 

hur fenomenet uppfattas.  

 
5.2.1 Ojämlikhet mellan flickor i skolan  
 
Lärarna lyfte fram många olika aspekter som bidrog till ojämlikheter mellan flickor. En 

gemensam faktor var dock att fenomenet inte var så entydigt som jag ursprungligen 

uppskattat. Ojämlikhet ansågs mer som ett fenomen som gäller elever emellan. En lärare 

poängterar även att olikhet inte är detsamma som ojämlikhet. Olikhet är en naturlig del av 
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skolvardagen medan ojämlikhet innebär att bedömningen förvrängts. Jämförelser mellan 

flickor och pojkar framkom även i lärarnas svar.  

De intervjuade lärarna lyfte fram att ojämlikheter flickor emellan kan ta sig till uttryck som 

bristande självförtroende och detta kan synas som osäkerhet att framföra sina åsikter samt att 

undvika att markera i klassen. Ojämlikhet kan även synas i det sociala samspelet. Exklusion 

och baktal kan vara former av ojämlikheter i vissa sociala kretsar. Ytterligare menar en lärare 

att flickor som presterar högre är även mer utåtriktade och är ambitiösa i att söka sociala 

kontakter.  

5.2.2 Karvi-rapportens åtgärdsförslag 
 
Lärarna överensstämmer med Karvi-rapportens effektivitet i fråga om de presenterade 

åtgärdsförslagen. Eftersom föreliggande åtgärdsförslag är av bred karaktär finns det även rum 

för tolkning.  

Lärarna var överens om att det är centralt att stöda elevernas tilltro till sin egen förmåga. På 

detta vis främjar man elevens välmående. Genom att stöda tilliten till det egna kunnandet 

förebygger man även att eleven ger utlopp för illamående på andra skadliga vis. För att stöda 

eleven att lita på sin egen förmåga är det viktigt att stöda självförtroende och att betona att 

olikheter är en rikedom. Läroplanen betonar även vikten av att jobba med varierande 

arbetssätt i undervisningen. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 14) Genom att tillämpa 

mångsidiga arbetssätt kan eleven även finna sina styrkor.  

De intervjuade lärarna upplevde att åtgärdsförslaget som behandlar stärkande av läsandets 

betydelse var en effektiv strategi gör att bekämpa ojämlikheter mellan flickor. Flera av de 

intervjuade lärarna lyfte fram att läsning stöder empati, välmående och den personliga 

utvecklingen. Utöver detta lyfte en lärare fram att det är viktigt att litteraturen för fram 

mångfald. Detta överensstämmer med Karvi-rapportens åtgärdsförslag som betonar vikten av 

att beakta jämställdhet i läromedel (Karvi, 2021, s. 18). Att engagera skolan och hemmet i 

olika projekt gällande läsning lyftes även fram av lärarna. Cobb-Clark och Moschion (2017, 

s. 1105) lyfter fram att socioekonomisk status kan påverka elevers läsförmåga. Därmed kan 
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det vara lämpligt att inkludera både hemmet och skolan i olika läsprojekt för att betona 

läsandets betydelse.  

Lärarna upplevde att utvecklandet av kompetensen för välbefinnande som en del av 

skolkulturen var ett viktigt mål. Flickors välbefinnande har även varit på tapeten under de 

senaste åren. THL har publicerat en rapport som lyfter fram välmående bland elever. Denna 

rapport beskriver att flickors välmående har försämrats under det senaste decenniet. (THL, 

2021, s. 1). Ytterligare uppvisas att flickor är mer medvetna om sitt eget välmående än 

tidigare och är även oroliga över det egna måendet. En av de intervjuade lärarna poängterar 

även att under de senaste åren har flickor vågat berätta om sitt eget mående. Läraren fortsätter 

sitt uttalande genom att påpeka att skolan och den enskilda läraren har ett ansvar att ta dessa 

fenomen i beaktande för att skapa en skolkultur som präglas av välbefinnande. Genom att 

läraren och personalen tar sitt ansvar kan välbefinnande i skolkulturen byggas upp. Trots att 

kompetensen för välbefinnande erkänns som ett centralt mål upplever lärarna att det finns få 

konkreta tillvägagångssätt för hur detta bör förverkligas. Flera av de intervjuade lärarna lyfter 

fram att tids-, resurs- och energibrist är orsaker som försvårar förverkligandet av att utveckla 

kompetens för välbefinnande i skolan.   

5.2.3 Övriga åtgärdsförslag 
 
Lärarna lyfte fram implementering av ett individcentrerat synsätt som en strategi för att 

bekämpa ojämlikheter mellan flickor. Lärarna lyfte även fram läroplanen i sina uttalanden. 

Läroplanen fungerade således som en auktoritär grund för lärarnas uttalanden. En lärare 

poängterade att individuella bedömningsförfaranden är en aspekt som lyfts fram i den 

nuvarande läroplanen. Läroplanen betonar tillämpningen av mångsidiga arbetssätt för att 

säkerställa att elever ges möjligheten att på olika vis uppvisa sina kunskaper. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 30.) En annan lärare poängterar även att bedömningsramarna 

borde utvidgas så att de bättre motsvarar verkligheten. Ytterligare lyfter många lärare fram att 

de önskar och eftersträvar att se individen på ett personligt plan. Gustavsen (2017, s. 8) menar 

även att lärares bedömningar av elevers sociala färdigheter påverkar elevers prestationer. 

Därmed är ett individcentrerat förhållningssätt lämpligt för att kunna avvisa skadliga 

stereotypier. Indelningar av olika slag avvisas således och fokus läggs i stället på att se eleven 

som en unik person med personliga styrkor och svagheter.  
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Lärare lyfte även fram diverse inlärningsmässiga åtgärder för att minska på ojämlikheten 

mellan flickor. Specialundervisning, resurslärare och nivågruppering framförs som möjliga 

åtgärder för att bekämpa problemet. Att arbeta konsekvent med elevernas självförtroende var 

även en aspekt som betonades av lärarna. Genom att stärka självförtroende blir eleverna 

modigare och vågar även uttrycka sina åsikter trots att de inte alltid har rätt svar. 

 

Ytterligare lyfter flera lärare fram det personliga ansvaret. För att kunna bekämpa olika slags 

problem är det väsentligt att inse det egna ansvaret och den egna rollen i förebyggande arbete. 

Utöver detta krävs även en vilja att lösa problem och skapa en skolkultur som präglas av 

välbefinnande. Lärare menar att det är viktigt att rannsaka sina egna tankemönster och 

förutfattade meningar och pröva deras effektivitet och giltighet. Ytterligare menar en annan 

lärare att det är viktigt att engagera hela personalen i diskussionen för att få till stånd 

förändring. En lärare lyfter fram att den nationella lagstiftningen samt läroplanen betonar att 

alla ska bemötas jämlikt. Därmed hänvisar läraren till en högre auktoritet som grund för sitt 

uttalande och som en stark motivering till att påbörja förändringsarbete. Läroplanen betonar 

uttryckligen att skolan bör stöda den enskilda individens intressen genom att undvika att fästa 

sig på könsbundna modeller. (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 28–29).  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
  

Lärare lägger fram flera sätt som ojämlikheter flickor emellan tar sig till uttryck i skolan. 

Ojämlikheter kan noteras i självförtroende, prestationer, socialt samspel, förutsättningar och 

fritidsintressen. För att begränsa temat kunde det vara lämpligt att objektifiera fenomenet till 

någonting mätbart. Det vore ändamålsenligt att undersöka i vilken grad olika aspekter 

påverkar flickors prestationer. Att undersöka exempelvis självförtroendets och prestationers 

inverkan på flickors skolframgång och skoltrivsel kunde öka förståelsen för fenomenet i 

fråga. Ytterligare kunde detta ge en inblick i fenomenets relevans och utsträckning.  
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Ett individcentrerat tänkesätt var ett framstående tema som genomsyrade intervjuerna. 

Därmed kunde det vara lämpligt att forska hur man tar sig an en individcentrerad pedagogik. 

Eftersom läroplanen betonar vikten av individuella arbets-, bedömnings- och 

utvärderingsmetoder är detta ett relevant temaområde. Hur läroplanens målsättningar för 

individcentrerade arbetssätt går ihop med skolvardagen kunde därmed utgöra ett intressant 

forskningsobjekt. Hur läroplanens målsättningar förverkligas och förstås i en skolkontext 

kunde bredda tematiken ytterligare. En jämförelse av skolledningens, personalens och den 

enskilda lärarens synsätt på individcentrerad pedagogik och hur läroplanens riktlinjer om 

individcentrerade arbetssätt tillämpas kunde även vara lämpliga forskningsobjekt.  

 

Det ter sig dock även utmanade för lärarna att se ojämlikhet som ett fenomen som finns inom 

könsgruppen. I stället är det lättare att rikta fokus på den enskilda individen eller jämföra 

flickor och pojkar. Därmed kunde det även vara lämpligt att forska ifall det finns typiska 

faktorer som bidrar till förekomsten av ojämlikhet inom könsgruppen.  

 

De intervjuade lärarna ansåg att utvecklandet av kompetensen för välbefinnande i skolan är 

en ädel strävan, men kan vara svår att förverkliga i praktiken. Det kunde vara ändamålsenligt 

att forska vad föreliggande kompetens inbegriper samt hur skolan kan utvecklas i en riktning 

där denna värdegrund är synlig för båda elever och personal. Att omfatta och integrera 

välbefinnande som en del av skolkulturen är ett viktigt mål för framtidens skola och därmed 

ett välmotiverat forskningsobjekt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1a och 1b: Informationsbrev och Ett tillägg 

 

1a) Informationsbrev 

 

Hej! 

  

Jag heter Andréa Helmes och jag är sista årets pedagogie magisterstuderande vid Åbo 

Akademi i Vasa. Jag blir färdig klasslärare till våren. Jag håller på att skriva Pro Gradu 

avhandling och söker informanter till min undersökning. Syftet för avhandlingen är att utreda 

lärares uppfattningar om prestationsklyftor mellan flickor i årskurserna 1-6. Jag vill även 

studera hur lärare upplever att de kan minska på prestationsklyftor mellan flickor. 

  

Jag önskar att studien ska bidra med information om hur ojämlikhet flickor emellan kan 

åtgärdas i skolmiljön.  

  

För att få material till min forskning söker jag lärare som har möjlighet att delta i intervjuer. 

Kravet för deltagande är minst fem års arbetserfarenhet och och som avgränsning bör 

informanterna vara behöriga klasslärare. Informanterna kan alltså vara både special- och 

klasslärare. 

  

Intervjuernas förverkligas genom videosamtal via ett lämpligt forum (t.ex. Zoom eller 

Skype). Det finns även en möjlighet att förverkliga intervjun som ett telefonsamtal. 

Intervjuerna bandas in och deltagarna är anonyma. Ytterligare kommer personuppgifterna 

och materialet att behandlas konfidentiellt. Intervjun tar mellan 30 och 60 minuter. Efter att 

avhandlingen är godkänd raderar jag intervjuerna. Intervjuerna äger rum i januari eller 

februari månad 2022.  

  

Ett forskningstillstånd ansöks även.  

  

Intresserade informanter får gärna ta kontakt via epost. 



  

  

Ett följebrev med väsentlig och mer detaljerad information om forskningens syfte och 

praktiska arrangemang skickas till intresserade informanter.  

  

Tack på förhand,  

  

Andréa Helmes 

andrea.helmes@abo.fi 

 

 

1b) Ett tillägg 

 

Hej! 

 

Ett tillägg till mitt föregående mejl.  

 

Jag söker forskningstillstånd från Vanda/Esbo/Helsingfors stad och för tillståndet krävs 

rektorernas preliminära godkännande att jag ska få intervjua skolans personal.  

 

Forskningstillståndet behandlas av staden och godkännandet kan ta upp till 6 veckor. På 

grund av detta strävar jag efter att skicka in forskningstillståndet före julen.  

 

Fast jag ännu inte har informanter från er skola och  ännu inte vet ifall lärare i er skola är 

intresserade av att delta, skulle ni ha möjlighet att besvara ifall jag får tillåtelse att 

eventuellt intervjua skolans personal?  

 

Med en vänlig hälsning,  

Andréa Helmes 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrea.helmes@abo.fi


  

Bilaga 2: Följebrev 

 

Hej!  

 

Tack för att du ställer upp i min magisteravhandling! Detta dokument innehåller direktiv om 

forskningens syfte, påföljder och annan väsentlig information.  

 

Jag vill ännu påminna om att deltagandet är frivilligt och att du har rätt att avbryta intervjun 

vid alla skeden av forskningen. Intervjun kommer att ta mellan 30 och 60 minuter och sker 

som ett videosamtal. Intervjun bandas in och du som deltagare är anonym.  

 

Jag önskar att studien ska bidra med information om hur ojämlikhet flickor emellan kan 

åtgärdas i skolmiljön.  

 

Materialet kommer att hanteras med det allra yttersta varsamhet och konfidentialitet och 

intervjuerna kommer att raderas efter avhandlingen godkänts.  

 

Samtycke bes i form av ett muntligt uttalanden i början av intervjun.  

 

Tveka inte att ta kontakt vid frågor eller funderingar!  

 

Med en vänlig hälsning,  

Andréa Helmes 

andrea.helmes@abo.fi 

 

 

Bilaga 3: Intervjumanual 

 

INTERVJUMANUAL & SAMTYCKE 

 

Syftet med denna avhandling är att utreda hur lärare upplever att de kan minska på glappet i 

prestationer som finns hos flickor. Yttterligare är syftet att utreda hur lärare upplever åtgärder 

som Karvi-rapporten framför för att tackla detta problem.  



  

 

Genom intervjuer samlar jag data till min studie. Denna intervju bandas och transkriberas. 

Personuppgifterna hålls anonyma och är sekretessbelagda. Denna studie är även frivillig och 

därmed kan du avsluta intervjun när som helst.  

 

Ger du ditt samtycke till denna intervju och studie?  

 

Bakgrundsfrågor:  

 

Arbetserfarenhet (år):  

Kön:  

Region:  

 

Forskningsfråga 1: Hur tar ojämlikheten mellan flickor sig i uttryck i skolan?  

 

a. Hur tar ojämlikhet mellan flickor sig i uttryck i skolan? 

b. Hur syns det i flickors prestationer?  

c. Hur syns det för dig som a) lärare, b) elever emellan 

d. Vad tror du att ojämlikhet mellan flickor beror på?  

 

Forskningsfråga 2: Enligt Karvi-rapporten kan följande förslag tillämpas för att 

minska på glappet i prestationer hos elever. “Stärk och synliggör elevernas tillit till sitt 

eget kunnande”. “Betona läsandets betydelse och utveckla nya sätt att väcka elevernas 

läslust” “Utveckla kompetensen för välbefinnande till en del av skolkulturen” 

 

 

a. Din första reaktion.  

b. Lämpar sig dessa åtgärdsförslag att minska på ojämlikheten mellan flickor?  

c. Fungerar det i praktiken i skolvardagen? Hur isåfall? 

 



  

Forskningsfråga 3: Utöver Karvi-rapportens förslag vad tycker du skulle vara 

ändamålsenliga åtgärder för att lösa problemet om skillnader i prestationer hos 

flickor?  

 

a. Hur kan du som enskild lärare åtgärda detta problem?  

b. Hur kan skolan som organisation åtgärda detta problem?  

 

Övriga tillägg?  
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