
Intervju i P1 Studio Ett med Mansutredningens Svend Dahl och Frejaskolans rektor 

Magdalena Eberhardsson – 2014/02/13.

Intervjun börjar med konstaterandet av programledarna att – En stor grupp lågpresternade pojkar 
som håller på att bli ett stort samhällsproblem, så uttryckte sig regeringens utredare när Män och 
Jämställdhet presenterades.

Bland annat, 
att det varit en rimlig strategi bland pojkar att inte satsa på utbildning, det finns jobb ändå. En 
strategi som gör att pojkar presterar dåligt.
att det finns en historia av antipluggkultur som är tydligare bland pojkar än bland flickor.
att vi har lägre förväntningar på pojkar än på flickor.
att lärare sysslar alldeles för mycket med krishantering med pojkar som lever rövare.
att det är ett socioekonomiskt problem.

Och

att det finns goda exempel som exempelvis Frejaskolan i Gnesta vars rektor Magdalena 
Eberhardsson intervjuas och får frågan av de båda intervjuarna:

– Ni har lyckats höja pojkarnas prestationer med relativt jämställda betyg. Antipluggkulturen, 
hur har ni hanterat det?

ME: 
– Vi har väldigt länge jobbat med att försöka få en jämställd skola, jämställdhet i skolan. För 

det handlar jättemycket om det. Sen är vi inne på det där med förväntningar, det handlar 
jättemycket om att vi som vuxna måste ner och titta på oss själva. Vi har jobbat mycket med 
normkritik, alltså vad är en norm, vad förväntar vi oss av pojkarna? Förväntar vi oss att de 
skall vara starka och inte tycke att skolan är så viktig? Då blir det precis det vi ser i skolan.

Intervjuare: 
– Om du konkretiserar det där ändå.. Hur gör ni det då, hur låter det när ni ställer helt andra 

förväntningar på dem?

ME:
– Alltså, det handlar om att vi jobbar mycket med, alltså, värdegrundsarbete. Vi har 

värdegrundsövningar, vi arbetar med gruppstärkande övningar- Vi har också sett till att alla 
medarbetare på skolan har fått utbildning ur ett material som heter Machofabriken och 
jobbar mycket med killnorm och även om det så handlar om killnorm så får den 
utbildningen både pojkar och flickor ta del av. Vi har också ett samarbete med en 
organisation som heter Män för Jämställdhet, som vi låter alla våra sjuor testa under vissa 
periode under årskurs sju. Alltså det handlar jättemycket om att vi måste jobba med alla 
medarbetare alla medarbetare måste vara med i den här diskussionendärför att det här är 
någonting vi måste jobba med hela tiden och inte två temadagar på hösten till exempel. För 
det ger ingen effekt.

Intervuare:
– Men hur får ni dessa pojkar, som Svend Dahl beskriver som ganska stökiga, hur får ni dem 

att lyssna och ta till sig det här?

ME
– Det viktiga är att man börjar med det här tidigt. Alltså, vi kan inte börja det här arbetet när 



man redan börjat placera sig de färdiga facken som man placerat sig själv i. I Gnesta började
detta arbete redan 2005 då det började med att man jobbade mycket på förskolan, för det här
är nånting som vi är observanta på inom hela barn och utbildningsförvaltningen och inte 
bara när det gäller 6-9 eleverna, man måste börja tidigt.

Intervjuare:
– Men jag undrar fortfarande hur gör ni? Säger ni ”skolan är viktig” till pojkarna? Det går 

väl inte?

ME:
– Nä, det funkar inte, det handlar om att vi hela tiden för en dialog med eleverna kring vad

förväntas av mig, det handlar, alltså, jag vill tillbaka till det här med positiva 
förväntningar. När jag som lärare går in i ett klassrum, så går jag in och tror att alla kan 
lyckas oavsett om du är pojke eller flicka. Och det handlar jättemycket om vårt 
förhållningssätt till våra elevgrupper. Sen är det självklart så att det här är ett ständigt, så 
att säga, ett ständigt arbete som hela tiden pågår. Vi måste hela tiden observera oss själva
men det handlar mycket om  att arbeta med med alla medarbetare så de känner sig trygga
i det här för att det är klart vi har grupper där det är svårare eller lättare att få det här att 
funka fullt ut. SÅ det handlar jättemycket om …..

Intervjuaren:
– Jag undrar fortfarande, hur kan det låta i en konkret situation mellan en lärare och en 

pojke som till exempel inte har lust att plugga och tycker att det är hopplöst och lite 
löjligt. I stunden där, hur kan det låta?

ME:
– Alltså jag tror inte det låter på ett särskilt annorlunda att säga att skolan i Gnesta eller 

så...  Det handlar om att så måste vi alla jobba som jobbar i skolan. Vi måste hitta 
eleverna där de är och hitta uppgifter som naturligtvis appellerar på dem vi har och där 
använder vi mycket av, vi använder den där Machofabrikens material, vi tittar på 
IRMIS(?)-film till exempel där man också kan titta på hur yrkesval ser ut alltså, vi 
jobbar väldigt mycket med att inte fastna i några stereotypa könsmönster. Om vi har 
pojkar som inte är så himla sugna på att arbeta då handlar det liksom att hitta strategier 
för att möta dom naturligtvis, för att vi måste hela tiden se till att de inte förlorar sin 
framtidstro och att vi måste hela tiden tiden få dem att tro att de kan, de har jättemycket 
saker de kan fixa.... Alltså det spelar ingen roll om det är pojke eller flicka, vi måste in 
och bryta.

Intervjuare:
– Får ni med er flickorna också?

ME:
– Ja, det tycker jag. Alltså, jag tycker att det vi ser i våra elevgrupper i de högre 

årskurserna kan de diskutera det här på en väldigt hög nivå  och det är jättespännande att
höra elever som kan ta exempel från samhället runt skolan där de tycker ”hur tänkte dom
där?”, ”varför skriver de så i tidningen?”, ”varför sa de så i sändningen?” De blir mera 
lyhörda kring det här för de hela tiden har det levande på skolan.

Intervjuare:
– Det är inte alldeles lätt att förstå hur ni gör måste jag säga. He, He!

Svend Dahl:



– Det är inspirerande när lärarna klarar se bortom stereotypen, det gäller inte den direkta 
interaktionen...... Bla, bla, bla...

Intervjuare:
– Svårt att hänga med. Vad vill du att ministern skall göra med det här?

Svend Dahl:
– Bland annat sats stenhårt på pojkars läsförståelse..... Utbyte mellan skolor, det finns ju de 
som funkar bra som Frejaskolan till exempel....


