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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka lärares användning av namn och könande ord i tilltalet gentemot 

elever samt lärares medvetenhet och resonemang gällande tilltal. Könande ord vilket beskrivs 

senare i arbetet syftar på ord som tillskriver någon ett kön. Tidigare forskning visar att elever i 

den svenska skolan ges olika möjligheter att tala och bli tilltalade beroende på vilket biologiskt 

kön de antas tillhöra. I denna studie undersöks området genom observationer av och intervjuer 

med tre lärare. Lärarna arbetar i förskoleklass till årskurs tre på två olika skolor i Uppsala 

kommun. Studien utgår från teorier om genus och identitetsskapande med fokus på interaktion. 

De tre fallen analyseras och likheter och skillnader mellan de deltagande lärarnas tilltal och 

resonemang identifieras och presenteras. Studien visar att pojknamn används i högre utsträckning 

än flicknamn i lärares tilltal till elever, samt att könande ord förekommer i mycket liten 

utsträckning. Vidare framgår att de deltagande lärarna resonerar mycket kring tilltal till eleverna, 

men endast en av tre resonerar kring tilltal i förhållande till genus. Genom att genomföra detta 

självständiga arbete önskar vi att uppmärksamma hur lärares tilltal till elever och resonemang 

kring detta yttrar sig i praktiken. Denna studie kan ses som ett verktyg i processen mot att bli mer 

genusmedveten i sin yrkesutövning. 

 

Nyckelord: Tilltal, genus, grundskola, interaktion.  



 

3 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 2 

Inledning 5 

Bakgrund 6 

Litteraturöversikt 9 

Jämställdhet i den svenska skolan 9 

Lärares uppfattningar om jämställdhet i skolan 10 

Interaktion mellan lärare och elev 10 

Formandet av kön och genus 11 

Teoretiska utgångspunkter 13 

Begrepp 13 

Genus 14 

Feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori 14 

Sammanfattning och relevans 14 

Didaktisk relevans 15 

Syfte och forskningsfrågor 16 

Metod 17 

Urval 17 

Insamling av data 17 

Etiska överväganden 19 

Genomförande 20 

Arbetsfördelning 21 

Resultat och analys 22 

Tilltal i teori och praktik 22 

Likheter och skillnader mellan Lärare A, B och C 27 

Diskussion 32 

Pojknamn dominerar 32 

Lärare kan skapa nya mönster 32 

Lärare förhåller sig till skolans riktlinjer 33 

Tilltal påverkar elever 33 

Reflekterande lärare 33 

Reflektion gällande studiens användbarhet 34 

Reflektion gällande studiens tillförlitlighet 34 

Konklusion 35 

Referenslista 36 

Källor 37 



 

4 
 

Bilaga 1 – Observationsschema 38 

Bilaga 2 – Intervjuguide 39 

Bilaga 3 – Informationsbrev 40 

Bilaga 4 – Medgivandeblankett 41 

 

  



 

5 
 

Inledning 

Enligt skolans styrdokument (Skolverket, 2016, s. 8) ska skolan aktivt och medvetet främja 

jämställdhet, exempelvis gällande bemötande, krav och förväntningar på eleverna. Vi har under 

vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att elever av olika kön inte alltid tilltalas i samma 

utsträckning eller på samma grunder av lärare i skolan. Vi har själva erfarit att lärare tilltalar 

grupper av elever med könande ord så som “tjejer” eller “killar” och att användningen av 

elevernas namn är ojämnt fördelad. Vi har även upplevt att det ofta är så att samma elev får höra 

sitt eget namn betydligt fler gånger under en dag än en annan elev. Huruvida det finns någon 

skillnad i hur ofta tjejer respektive killar blir tilltalade med sitt eget namn eller med ett könande 

ord har väckt vårt intresse och vår nyfikenhet att undersöka detta. Skolverket (1994, s. 15) 

diskuterar att pojkar ofta beskrivs som enskilda individer men att flickor ofta beskrivs som gäng 

och utifrån sin synlighet som grupp. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter och upplevelser 

samt i faktumet att vi ej funnit någon tidigare forskning gällande lärares tilltal till elever i form av 

namn eller könande ord, vill vi undersöka hur tilltalen ser ut i några olika lärares 

undervisningssituationer. Vi vill genom vår studie skapa en medvetenhet om eventuella likheter 

och skillnader i lärares tilltal till elever av olika kön, då vi som lärarstudenter på grundlärar-

programmet under vår verksamhetsförlagda utbildning har upplevt en brist på reflektioner kring 

medvetna val gällande könande tilltal bland lärare. Att använda könande ord i tilltal och 

grupperingar kan ses som ett djupt rotat beteende, då samhället i stort gör skillnad på kön och 

har gjort det under lång tid (Skolverket, 1994, s. 40). Vi har även upplevt att många lärare som 

faktiskt arbetar för ett jämställt samhälle och en likvärdig utbildning oberoende av kön trots detta 

har lätt att falla in i dessa djupt rotade beteendemönster.  

 

För att kunna erbjuda en jämställd och likvärdig utbildning kan det vara av intresse att som lärare 

vara medveten om att ens handlingar, medvetna som omedvetna, kan påverka eleverna och de 

uppfattningar de har om sig själva och andra. Att elever tilltalas med könande ord skulle kunna 

påverka eleverna genom att de tillskrivs en könstillhörighet som de själva ej valt och heller kanske 

inte känner att de vill tillhöra eller överhuvudtaget passar in i. Vår upplevelse är att det i skolan är 

vanligt att gruppera och dela upp eleverna utifrån just biologiskt kön, men att vi i princip aldrig 

stött på att eleverna delas upp utifrån andra biologiska faktorer som exempelvis kroppslängd eller 

nationellt ursprung. Även utanför skolan i det övriga samhället finns normer som särskiljer 

kvinnor och män (Wernersson, 2009, s. 9). Skolan har möjlighet att erbjuda en “fristad” från 

dessa uppdelningar och låta andra relationer och förhållanden råda än de som gäller utanför 

skolan (SOU 2010:99, 2010, s. 14). 
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Bakgrund 

Sverige beskrivs i rapporten Global Gender Gap Report 2016 (World Economic Forum, 2017) som 

världens fjärde mest jämställda land. Samtidigt visar forskning (Einarsson, 2003; Skolverket, 1994) att 

eleverna i de svenska klassrummen fortfarande ges olika möjligheter att tala och bli tilltalade beroende 

på vilket kön de tillhör. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016, s. 8) framskrivs skolans aktiva 

roll i främjandet av en likvärdig utbildning. Genom att anlägga ett genusperspektiv kan ojämställda 

mönster i lärares bemötande gentemot elever synliggöras, ett synliggörande som förhoppningsvis kan 

leda till förändring av dessa ojämställda strukturer i klassrummen. 

Wernersson (2009, s. 9) beskriver att det finns regler och normer som särskiljer och identifierar 

kvinnor och män i ett samhälle, en kultur eller en miljö. Dessa regler och normer ses som 

människans verk, som något som skapas, raseras, omskapas och upprätthålls. Innehåll i och 

konsekvenser av dessa regler varierar över tid och rum (Wernersson, 2009, s. 9). Skolan är inte ett 

undantag, i skolan liksom i det övriga samhället skapas och reproduceras normer. Einarsson 

(2003, s. 19) beskriver att elever socialiseras in i olika könsroller redan från tidig ålder. En del i 

denna socialisering initieras redan i samband med namngivningen av barnet. Ett namn sänder ut 

signaler om den som bär det, signaler som tolkas av de människor som möter individen och som 

är en viktig faktor i den sociala och kulturella kategoriseringen (Hagström, 2006, ss. 13, 170). I 

och med att elever går i skolan under tolv år riskerar de att under hela denna tid utsättas för 

könsrollsdifferentierande processer i klassrumsinteraktionen (Einarsson, 2003, s. 19), processer 

där skillnader mellan könen skapas. Jämförbart med Einarsson (2003) diskuterar Delegationen för 

jämställdhet i skolan att ojämställda mönster uppstår i skolan så länge det inte är jämställt i det 

omgivande samhället. Samtidigt säger utredningen som tidigare nämnts att skolan kan erbjuda en 

fristad där andra relationer och förhållanden råder än de som gäller i det övriga samhället (SOU 

2010:99, 2010 s. 14).  

 

En del av det omgivande samhällets påverkan på såväl skolan som individer är den historiska 

kontexten. Ända in på 1800-talet var det offentliga utbildningsväsendet endast tillgängligt för 

pojkar. När folkskolan sedan började byggas upp på 1840-talet omfattades båda könen av 

utbildningen, men flickornas utbildning var kortare än pojkarnas och timplanerna för de olika 

skolämnena såg olika ut beroende på vilket kön en tillhörde (Skolverket, 1994, s. 40; Tallberg 

Broman, 2002, s. 120). Uppdelningen av könen var självklar och när flickskolorna inrättades från 

1909 förstärktes skillnaden mellan pojkar och flickor ytterligare, inte bara genom skilda lokaler 

utan också genom att utbildningen fortfarande hade uttalat skilda syften, verksamheter och 

innehåll (Skolverket, 1994, s. 41; Tallberg Broman, 2002, s. 126). Först i samband med införandet 

av grundskolereformen och 1962 års läroplan fastslogs att flickor och pojkar inte var så olika att 

de behövde skilda undervisningsformer, utan skolväsendet skulle istället verka för ökad 

jämställdhet genom samundervisning och lika behandling av flickor och pojkar (Skolverket, 1994, 

s. 41; Tallberg Broman, 2002, s. 130). Denna historiska genomgång ger förståelse för den till 

synes naturliga uppdelningen av flickor och pojkar som sker i skolor idag. Dessa historiskt djupt 

rotade föreställningar om flickors och pojkars skilda syften och egenskaper kan än idag ha 

påverkan på skolan och därmed konstruktionen av elevers genus, genom könsuppdelade grupper, 
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könande ord och ojämn fördelning i nämnandet av elevers namn.   

Grundskolan ses som den mötesplats mellan könen som i samhället är mest kontinuerlig, då 

elever där delar sin vardagsmiljö med varandra oavsett könstillhörighet. Tallberg Broman (2002, 

s. 131) menar vidare att denna möjlighet med könsblandade grupper är unik och bör 

uppmärksammas. Författaren hävdar samtidigt att uppdelningen av elever i pojk- och 

flickgrupper idag används som ett medel för en mer jämställd skola, med hänvisning till att 

innehåll och undervisning då kan anpassas med hänsyn till elevers olika kön (Tallberg Broman 

2002, s. 118–119). Trots att målet med undervisningen idag är en jämlik skola för alla (Skolverket, 

2016, s. 8) lever tankar om skilda undervisningsformer för flickor och pojkar kvar i verksamheten 

(Tallberg Broman, 2002, s. 118–119). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016 s. 8) beskrivs 

skolans uppdrag för att främja likvärdig utbildning på följande sätt: “Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. [...] Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster.” Flera studier visar dock att lärare riktar mer 

uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor i klassrummet även om förklaringarna varierar (Einarsson, 

2003, s. 19). Även det övergripande resultatet ur en metastudie som inkluderade 81 studier visar 

att flickor är underrepresenterade i interaktionen mellan lärare och elev (Einarsson, 2003, s. 19). 

Detta mönster av flickor som underrepresenterade i klassrumsinteraktionen har visat sig vara 

konstant över tid även om skillnaden har minskat något (Einarsson, 2003, s. 21). I metastudien 

(Einarsson, 2003, s. 21) granskades studier av klassrumsinteraktion gjorda i Sverige, USA, 

Australien, England och Kanada. I resultatet var pojkarnas dominans i klassrummet störst i den 

studie som var genomförd i Sverige. 

 

Att det manliga dominerar förekommer inte bara i skolan, utan är en del av en större struktur i 

samhället där det manliga är överordnat det kvinnliga (Månsson, 1996, s. 10), vilket kan identifieras 

genom att anlägga ett genusperspektiv. Genus har en tydlig inriktning på de sociala, samhälleliga 

och kulturella skillnaderna och genus ses som en konstruktion av kön som sker i relation till ett 

historiskt, kulturellt och politiskt sammanhang (Månsson, 1996, ss. 8, 30). Denna konstruktion är 

ständigt pågående och har giltighet i alla kontexter, så även i skolan. I feministisk 

poststrukturalistisk teori (Forsberg, 2002, s. 37), vilken presenteras mer ingående i kommande 

avsnitt, beskrivs vidare att individens upplevelse av sig själv och förståelse av den sociala världen är 

konstruerad utifrån olika diskurser. Forsberg (2002, s. 37) beskriver diskurser som en kollektiv 

process vilken har effekt på personers liv, såväl medvetet som omedvetet. I vår studie liknas 

diskurser med begreppet sammanhang. Diskurser förekommer likväl politiskt och kulturellt som 

pedagogiskt, och individers subjektivitet skapas ständigt i relation till diskurserna. Subjektivitet 

beskrivs som individens upplevelse av sig själv i den sociala världen (Forsberg, 2002, s. 37). I skolan 

förekommer diskurser som formar elevernas subjektivitet, exempelvis lärares tilltal till elever. Den 

svenska skolan som arbetar för en likvärdig utbildning och för att bryta traditionella könsmönster 

har i uppdrag att aktivt och medvetet anpassa undervisningen och främja elevers lika rätt och 

möjligheter (Skolverket, 2016, s. 8). Frånberg (2010, s. 58) hävdar att jämställd och genusmedveten 

undervisning bidrar till att bryta traditionella könsmönster genom att socialt konstruerade kön- och 

maktstrukturer problematiseras i undervisningen. En sådan undervisning kan tillämpas i alla ämnen, 
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men kräver både pedagogiska kunskaper, kunskap om genus och kunskap om den egna rollen i 

interaktionen. Genusmedveten undervisning har inte uppmärksammats tillräckligt och lärare 

behöver erbjudas möjlighet att höja sin kompetens för att kunna öka sin medvetenhet kring genus 

och förstå effekterna på undervisningen (Frånberg, 2010, ss. 58–59). 

 

Med tanke på att lärare är de som bedriver undervisning samt att de utgör en stor del av elevers 

sociala tillvaro kan de därför ha stor betydelse för de könsskillnader som skapas i interaktion med 

elever samt formandet av elevers uppfattningar om sig själva och andra. Därför fokuserar 

undersökningen i vår studie på lärares interaktion i form av tilltal gentemot elever utifrån deras 

kön, samt lärares medvetenhet kring och resonemang om tilltal och tilltalets eventuella påverkan 

på elever. 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning gällande jämställdhet i den svenska skolan, lärares 

uppfattningar om jämställdhet i skolan, interaktion mellan lärare och elev samt formandet av kön 

och genus. Litteraturen har avgränsats till avhandlingar, rapporter, statliga utredningar och 

skolans styrdokument. Fokus i översikten är hur lärares interaktion med elever ser ut beroende på 

elevers kön, lärares uppfattningar om detta samt interaktionens eventuella påverkan på elever. 

Jämställdhet i den svenska skolan 

År 2008 tillkallade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund en delegation med uppdrag att 

utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan 

(SOU 2010:99, 2010). I slutbetänkandet av delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:99, 

2010, s. 13) förklaras att jämställdhet i skolan handlar om pojkars och flickors lika makt och 

möjlighet till lärande och utveckling. Vidare skrivs det att: 

 

Skolan som institution kan ses som en spegel av samhället i övrigt. På strukturell nivå är 

mannen och det manligt kodade överordnat på många av samhällets områden. 

Ojämställda mönster uppstår i skolan, så länge det omgivande samhället inte är 

jämställt. Samtidigt kan skolan erbjuda en “fristad” – ett rum där andra relationer och 

förhållanden kan råda än de som gäller utanför skolan (SOU 2010:99, 2010, s. 14). 

 

Detta visar i sin tur på att ojämställdhet existerar i skolan men att strävan finns att uppnå 

jämställdhet i skolan. I den svenska skolans styrdokument gällande skolans värdegrund och 

uppdrag framgår att “Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter.” (Skolverket, 2016 s. 8). Brist på jämställdhet i skolan kan vara svår att upptäcka i 

olika situationer, men det faller ofta naturligt att diskussionen om jämställdhet handlar om 

klassrumsinteraktioner och det sociala samspelet mellan all personal och alla elever på skolan 

(SOU 2010:99, 2010, s. 14). I en rapport från skolverket gällande flickors och pojkars olika 

förutsättningar och villkor presenteras att lärare ofta är mer överseende och tillåtande när det 

gäller pojkar till skillnad från flickor. Pojkarna ses som tidigare nämnts i större utsträckning som 

enskilda individer än flickorna som ses som grupp (Skolverket, 1994, ss. 13, 15). Över tid har 

synen på jämställdhet i skolan förändrats. Under 1900-talets början skulle flickor och pojkar 

tillägna sig olika kunskaper och färdigheter för att formas för olika roller. I utredningar som 

föregick 1962 års läroplan diskuterades betydelsen av könsskillnader i undervisningen och den 

slutsats som drogs var att könsskillnaderna inte var så stora att särskilda undervisningsformer för 

flickor och pojkar behövdes (Skolverket, 1994, s. 41). Först i 1969 års läroplan för skolan gavs 

uppdraget att aktivt motverka traditionella könsroller och diskussionen har sedan dess i hög 

utsträckning handlat om jämställdhet (SOU 2010:99, 2010, s. 43). Arbetet för jämställdhet i 

skolan pågår aktivt och ska syfta till att ge varje individ, oavsett kön, samma möjligheter att 

utvecklas (Skolverket, 1994, s. 49).   
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Lärares uppfattningar om jämställdhet i skolan 

I avhandlingen Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek 

samt lärares uppfattningar om interaktion (Einarsson, 2003) presenteras en studie bestående av två 

delstudier: en observationsstudie om kommunikation i klassrummet samt en fokusgruppsstudie 

med fokus på lärares uppfattning om interaktionen med eleverna. Ett tema som tidsmässigt 

upptar tredje största del av fokusgruppsdiskussionerna är att pojkarna tar för sig på flickornas 

bekostnad (Einarsson, 2003, s. 135). Bland lärarna i studien finns en utbredd uppfattning om att 

det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor i vilken utsträckning de kommunicerar med läraren 

(Einarsson, 2003, s. 141). Lärarna upplever att de interagerar olika mycket med pojkar och flickor, 

vilket tyder på att elevernas kön har betydelse för i vilken utsträckning lärarna upplever att de 

kommunicerar med den enskilda eleven. I läroplanen (Skolverket, 2016, s. 8) beskrivs, som 

läsaren kanske minns, hur lärarna aktivt ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter 

och motverka traditionella könsmönster. När lärarna i Einarssons studie beskriver flickor och 

pojkars olika talutrymme i klassrummet görs det främst utifrån att det är eleverna själva som 

förser sig med utrymmet snarare än att de lyfter fram sin egen roll och bidrag till de skillnader 

som finns (Einarsson, 2003, ss. 142, 149).  

 

Tidigare forskning gällande lärares uppfattningar om interaktion i klassrummet visar att det finns 

exempel där lärarna själva uppfattar att de behandlar pojkar och flickor lika men att det vid 

observationer av lärarnas faktiska beteende framkommer att de kommunicerar mer med pojkar 

än med flickor. Lärarnas upplevelse och deras beteende skiljer sig åt (Einarsson, 2003, s. 14). I 

rapporten Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor: en kunskapsöversikt om könsskillnader i 

skolan som givits ut av Skolverket (Skolverket, 1994) beskrivs det komplicerade uppdraget med 

ett reflekterande förhållningssätt:   

 

Det är svårt som enskild lärare att se att man i praktiken gör åtskillnad mellan könen i 

det dagliga arbetet. Man ser gärna individerna utan att relatera till kön. Risken är därmed 

mycket stor att man förbiser de typiska mönstren för flickor respektive pojkar. 

Skolledare och lärare, liksom de flesta andra människor, är präglade av samhällets 

könssystem. Följden blir att existerande skillnader sällan lyfts fram till diskussionen och 

sätter sin prägel på skolans verksamhet (Skolverket, 1994, s. 52).  

Skolverket (1994, s. 7) beskriver även hur lärare för att hantera könsskillnader i skolan behöver bli 

medvetna och reflektera över det vardagliga arbetet och se samspelet mellan pojkar och flickor i 

klassrummet, på skolgården och i övriga aktiviteter som hör skolan till.  

Interaktion mellan lärare och elev 

I Charlotta Einarssons avhandling (2003) som tidigare presenterats genomförs en observations-

studie om betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek för klassrumsinteraktionen. Generella 

mönster som kunde iakttas i observationsstudien gällande elevkön är att det spelar roll om eleven 

är pojke eller flicka (Einarsson, 2003, s. 67). Det finns en signifikant skillnad mellan hur ofta 

läraren kommunicerar med flickor respektive pojkar (Einarsson, 2003, s. 69). Pojkar har fler 
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kontakter med läraren jämfört med flickor, vilket innebär att pojkar generellt sett dominerar 

klassrumsbilden genom större tillgång till det gemensamma talutrymmet än vad flickor har. 

Forskningen har tidigare talat om en tvåtredjedelsregel gällande talutrymmet i klassrummet där 

pojkar upptar två tredjedelar av talutrymmet medan flickor endast upptar en tredjedel, vilket 

Einarsson motsäger då pojkar i hennes studie upptar 56 procent av talutrymmet medan flickor 

upptar 44 procent. Skillnaden från tidigare forskning menar Einarsson kan tyda på att den tidigare 

forskningen gjort lärare medvetna på fenomenet och att det i sin tur gjort att lärarna förändrat sitt 

sätt att fördela talutrymmet i klassrummet (Einarsson, 2003, s. 70). Denna förändring kan ha fått 

återverkning i resultatet i den genomförda studien. Einarssons studie (2003, s. 77) bekräftar dock 

den fördelning av talutrymmet som varit konstant över tid, där pojkar dominerar klassrums-

interaktionen, även om en viss förändring skett. Även Skolverket (1994, s. 7) beskriver hur 

flickorna har svårare än pojkarna att hävda sig och komma till tals i klassrummet, och att deras 

åsikter inte möter samma intresse som pojkarnas vilket gör att pojkarna vänjer sig vid att bli 

uppmärksammade i högre grad än flickorna. 

Formandet av kön och genus 

Annika Månssons avhandling Möte med flickor och pojkar: bekräftande interaktionsmönster på förskola i ett 

genusperspektiv (Månsson, 1996) är en avhandling rörande en studie om interaktionsmönster som 

utgår från genusperspektivet. Begreppet genus eller gender som Månsson använder jämförs med 

begreppet kön: “Kön fokuserar mer på de biologiska skillnaderna, medan gender innebär en 

tydligare inriktning på de sociala, samhälleliga och kulturella skillnaderna, där emellertid även de 

biologiska och psykologiska aspekterna till viss del beaktas” (Månsson, 1996, s. 8).  

 

Inom genusforskningen idag är det dominerande att se kön som konstruktion och att det är en 

process att bli pojke eller att bli flicka (Månsson, 1996, s. 30). Processen sker genom integration av 

sociologiska och psykologiska aspekter och formar det sociala kön vi blir, alltså det gender eller 

genus vi blir (Månsson, 1996, s. 36). Likt Månsson beskriver Forsberg (2002, s. 4) att genus skapas 

genom handlingar, åtbörder och iscensättningar som ständigt repeteras och blir det vi upplever som 

identitet. I en handling där vuxna interagerar med barn av olika kön påverkas mötet både medvetet 

och omedvetet av den vuxnes attityd och egna upplevelser gällande könsskillnader och 

könstillhörighet, attityder och upplevelser som i sin tur är påverkade av relationer och samhällets 

värderingar (Månsson, 1996, s. 37). Månsson (1996, s. 89) lyfter även fram lärares åsikter gällande 

vikten av att nämna barnen vid namn för deras identitetsskapande. Hur vuxna talar med barn 

påverkar barnens upplevelser av sig själva som individer (Månsson, 1996, s. 36). Även Skolverket 

(1994, s. 7) menar att: “Flickors och pojkars självuppfattning och omvärldsuppfattning är starkt 

präglade av deras erfarenheter och villkor såväl i skolan som utanför”. 

 

I Ulla Forsbergs avhandling Är det någon "könsordning" i skolan: analys av könsdiskurser i etniskt 

homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0–6 presenterar Forsberg en studie om hur 

elever konstruerar sina kön i interaktioner med varandra och med lärare (Forsberg, 2002, s. 1). 

Studien utgår från feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori. I teorin beskrivs formandet 

av identiteten eller subjektet som ständigt pågående samt beroende av de diskurser subjektet ingår 
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i (Forsberg, 2002, s. 37). Begreppet subjektivitet beskriver Forsberg (2002, s. 37) som individens 

förståelse och upplevelse av den sociala världen, sig själv och sin position i omvärlden och att 

detta konstrueras utifrån diskursen som individen ingår i. De diskursiva praktikerna inbegriper 

alla de sätt på vilket individer aktivt skapar sina sociala och psykologiska verkligheter (Forsberg, 

2002, s. 37). Individer kan växla position vid ett och samma tillfälle beroende på vilken diskurs 

som aktualiseras (Forsberg, 2002, s. 38). Dessa skiftningar i diskurser påverkar subjektivitets-

utvecklingen intellektuellt, socialt, emotionellt, moraliskt och fysiskt (Forsberg, 2002, s. 39). 

Forsberg skriver att: 

 

Då barn tillägnar sig de handlingsmönster som ingår i det egna samhället och kulturen 

så lär de sig också att positionera sig som flicka eller pojke eftersom det krävs att man 

ska ha en identifierbar identitet inom den gällande sociala ordningen. De kan välja att 

handla i enlighet med den sociala strukturen, förändra den eller vägra delta i vissa 

diskursiva praktiker men strukturerna och diskurserna kommer också att begränsa deras 

agerande (Forsberg, 2002, s. 40). 

 

I likhet med Forsberg (2002) diskuterar även Skolverket (1994, s. 9) huruvida miljön kan förklara 

könsskillnader och att vi påverkas i och av ett socialt och kulturellt sammanhang. Även historiskt 

sett visar det sig att synen på manligt och kvinnligt påverkas av den tid man lever i (Skolverket, 

1994, s. 9). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet inleds med förklaringar 

och definitioner av begrepp som är relevanta för förståelsen av studien och fortsätter med de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien samt en sammanfattning av de teoretiska 

utgångspunkternas relevans. Avsnittet avslutas med en redogörelse av studiens didaktiska relevans. 

Begrepp 

Interaktion och tilltal 

Interaktion syftar på processer där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 

påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via bland annat språk, gester och symboler 

(Nationalencyklopedin, 2017a). Interaktion är ett brett begrepp som i denna studie används för 

att vitt förklara vad studien fokuserar på i informationsbrevet (Bilaga 3) utan att för deltagarna i 

studien avslöja för mycket. För att specificera vad studien faktiskt fokuserar på används det 

betydligt smalare begreppet tilltal, vilket är yttranden som är riktade till någon 

(Nationalencyklopedin, 2017b). 

Könande ord 

Ordet könande syftar på att tillskriva någon ett speciellt kön. Könande ord är ord som används 

när en grupp med individer tilltalas med ord såsom “tjejer” eller “killar”, eller en individ tilltalas 

med ord såsom “tjejen” eller “grabben” och på så vis tillskrivs ett speciellt kön. 

Diskurs 

Begreppet diskurs beskrivs i Forsbergs avhandling (2002, s. 37) som “en dynamisk, 

mångfacetterad, kollektiv process genom vilken betydelser utvecklas” och kan i denna studie 

liknas med begreppet sammanhang. Diskurser beskrivs ha effekter på personers liv, på kropp, 

känslor och såväl medvetna som omedvetna delar av psyket. Diskurserna beskrivs av Forsberg 

(2002, s. 37) förekomma på olika nivåer: politiskt, kulturellt, pedagogiskt samt på mindre 

gruppnivå. Diskurser kan dessutom gälla specifika områden som kön eller klass. Forsberg (2002, 

s. 37) menar att personer inte har en fast identitet utan ständigt skapar sin subjektivitet 

tillsammans med andra. I denna studie innebär diskurs de sammanhang där elevers subjektivitet 

genom lärares tilltal konstrueras. 

Subjektivitetsutveckling 

Av Forsberg (2003, ss. 6–7) beskrivs identitetsskapande skiljt från begreppet subjektivitet, då det 

tidigare ger intrycket av en enhetlig identitet medan det senare förklarar den fragmentariska och 

mångfacetterade subjektivitetsutvecklingen som ständigt pågående. Subjektivitet beskriver 

Forsberg (2002, s. 37) som individens upplevelse av den sociala världen, sig själv och sin egen 

plats i tillvaron, vilken konstrueras i de diskurser som finns tillgängliga. Subjektivitetsutvecklingen 

påverkas således av diskurser och sammanhang och påverkan sker intellektuellt, socialt, 

emotionellt, moraliskt och fysiskt (Forsberg, 2002, ss. 38–39). 
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Genus 

Centralt i studien är begreppen kön och genus. Förhållandet mellan kön och genus kan beskrivas 

som att kön är den biologiskt givna delen medan genus är den socialt konstruerade (Forsberg, 

2002, s. 3). Genus har en tydlig inriktning på de sociala, samhälleliga och kulturella skillnaderna, 

men även de biologiska och de psykologiska aspekterna uppmärksammas (Månsson, 1996, s. 8). 

Begreppen kön och genus kommer båda att användas i studien. För att ha möjlighet att studera 

fenomen där intresset ligger i att se om skillnader finns mellan flickor respektive pojkar är båda 

begreppen viktiga (Månsson, 1996, s. 9). Genus som utgångspunkt är användbart och täcker in 

det mångfasetterade könsområdet (Månsson, 1996, s. 8). Inom genusforskning ses kön som en 

konstruktion. Det ses som en process att bli pojke respektive flicka, och processen är påverkad av 

det historiska, kulturella och politiska sammanhanget (Månsson, 1996, s. 30). Genus beskrivs 

vidare som individers socialt konstruerade karaktärer och identiteter, gällande såväl mentala 

mönster som upplevelser av kraft och kapacitet, i formningen av den egna identiteten och 

relationen till det andra könet (Forsberg, 2002, s. 4). 

Feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori 

I studien används feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori. Teorin utvecklades inom 

genusforskningen och inte i skolkontext, men tillämpas i vår studie för att analysera de diskurser 

som skapas i klassrummet. Teorin utgår bland annat från begreppet subjektivitet och beskriver 

som tidigare nämnts formandet av identiteten eller subjektet som ständigt pågående samt 

beroende av de diskurser subjektet ingår i (Forsberg, 2002, s. 37). I vår studie är begreppet 

subjektivitetsutveckling i fokus. Enligt Forsberg (2002, s. 40) lär sig barnen att positionera sig 

som flicka eller pojke genom de handlingsmönster de tillägnar sig. Individen har ett val att handla 

i enlighet med den sociala strukturen, förändra den eller vägra att delta i diskursen, men kommer 

alltid att vara påverkade och begränsade av diskursen (Forsberg, 2002, s. 40). Beroende på vilken 

diskurs som aktualiseras kommer subjektivitetsutvecklingen att påverkas på olika plan. Forsberg 

sammanfattar: “Hur en blir till som individ blir utifrån denna subjektifikationsmodell, en öppen 

fråga med skiftande svar beroende på vilka positioner som varit tillgängliga inom ens egna eller 

andras diskursiva praktiker liksom vilka samhälleliga strukturer som ramar in och kategoriserar 

det sociala livet” (Forsberg, 2002, s. 39). 

Sammanfattning och relevans  

Sammanfattningsvis grundar sig studien på feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori och 

genus. I feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori ser vi relevans för vår studie då vi har 

som utgångspunkt att lärare i klassrummen konstruerar den diskurs elever ingår i och påverkar de 

möjligheter elever ges i diskursen. Detta påverkar elevers subjektivitetsutveckling och allt i från 

skapandet av identitet och fysiskt utseende till handlingsmönster och känslor (Forsberg, 2002, ss. 

39–40). Diskursen i klassrummet innefattar lärares tilltal till elever och dessa tilltal kan påverka 

subjektivitetsutvecklingen. Lärares tilltal till elever är det som undersöks i vår studie. I tilltalet kan 

lärare gruppera elever utifrån kön och tilltala elever av olika kön i olika utsträckning. Tilltalen och 
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grupperingarna i klassrummet kan bidra till uppfattningar om kraft och kapacitet samt tillskriva 

elever en könstillhörighet, oftast baserad på det biologiska könet. Genus syftar till att kön inte 

enbart är biologiskt, utan även en social och kulturell konstruktion. Detta har relevans för studien 

då undersökningen utgår från att lärare är med och påverkar den sociala kontexten som har 

betydelse för elevers subjektivitetsutveckling och konstruktion av genus, genom att lärare kan 

tillskriva elever kön och i tilltalet medvetet eller omedvetet skilja på tjejer och killar. 

Didaktisk relevans 

Under de år elever går i skolan riskerar de att utsättas för könande processer i klassrummet 

(Einarsson, 2003, s. 19) som går emot skolans styrdokument, vilka säger att elever har rätt till en 

likvärdig utbildning: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2016, s. 8). 

 

Även om skolan genomsyras av tankar om en likvärdig utbildning med lika rätt- och möjligheter 

för pojkar och flickor, är lärares tilltal till elever ett område som inte nämns explicit. Lärare kan 

därmed vara omedvetna om hur de tilltalar elever men också om hur deras tilltal kan komma att 

påverka undervisningen och innehållet. Som tas upp i litteraturöversikten skriver Skolverket 

(1994, s. 7) att: “För att som lärare kunna hantera könsskillnader i skolan gäller det att bl.a. 

genom egna iakttagelser bli medveten om och reflektera över vardagliga företeelser, att se 

samspelet mellan flickor och pojkar i klassrummet, på skolgården, i elevrådet osv.” Om 

medvetenhet hos lärare finns skulle detta kunna vara till stor hjälp för att komma närmare en 

likvärdig utbildning och att genom tilltalet inte göra skillnad på tjejer och killar. Medvetenhet om 

ämnet kan i sin tur ha relevans för hela skolvärlden så att eventuella åtgärder eller insatser kan 

sättas in vid behov. I studien undersöks lärares tilltal till elever i form av användningen av elevers 

namn och könande ord till individ eller grupp. Detta är en väldigt specifik del av lärares 

interaktion med elever. Trots detta är resultatet av studien gällande olik användning av flicknamn 

och pojknamn samt könande ord relevant för såväl undervisningssituationer som andra 

skolsituationer eftersom att tilltal förekommer i många situationer och är en del av den miljö som 

formar elever. Ett medvetet arbete gällande tilltal i hela skolans verksamhet skulle därmed kunna 

gynna strävan mot en likvärdig utbildning.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka lärares användning av namn och könande ord i tilltal 

gentemot elever samt lärares medvetenhet och resonemang gällande tilltal. 

 

● Vilka ord använder lärare när de tilltalar elever av respektive kön? 

● Med vilken frekvens används olika tilltalsord? 

● Vilka ord uppger lärare att de tror att de använder i tilltal till elever? 

● Hur resonerar lärare om sina val beträffande tilltal gentemot eleverna?  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras observation och intervju, vilka är de metoder som tillämpas i studien. 

Studien består av tre fall som undersöks i syfte att identifiera likheter och skillnader i lärares tilltal 

gentemot elever samt att få syn på lärares uppfattning och medvetenhet om tilltalets eventuella 

påverkan på eleverna. Även urval, etiska överväganden, studiens genomförande och 

arbetsfördelning presenteras i avsnittet. 

Urval 

Studien genomförs genom att observera och intervjua tre olika lärare i tre olika klasser på två 

olika skolor i Uppsala kommun. Lärarna som tillfrågats att delta arbetar i årskurserna från 

förskoleklass till och med årskurs tre. Andra aspekter såsom verksamhetsår, kön eller ålder tas ej i 

beaktning i urvalet av lärare. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, eller strategiskt urval 

(Trost, 2005, s. 120), då de lärare som valde att delta är bekanta till intervjuarna. Även slumpvis 

utvalda lärare inom Uppsala kommun har tillfrågats, men ingen utav dessa valde att delta. Viktigt 

att poängtera är att detta urval inte på något sätt är representativt för andra än de observerade 

och intervjuade personerna. Antalet fall i studien är förhållandevis lågt, tre stycken, men Trost 

(2005, s. 123) menar att “ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre 

väl utförda”. Med hänseende till den tid som finns till förfogande är tre intervjuer respektive 

observationer rimligt att genomföra. Att få deltagare till studien har varit en svårighet, vilket 

skulle kunna bero på att lärare kan vara obekväma i att bli observerade i sin yrkesutövning 

alternativt har svårt att finna tid för deltagande. 

Insamling av data 

Observationer 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare tilltalar elever av olika kön. Observationerna visar 

lärares tilltal gentemot elever i klassrummet, inte attityder eller tankar om tilltal. Bell & Waters 

(2016, s. 224) hävdar att “observationer kan vara användbara då man vill veta om människor 

verkligen gör det de säger sig göra eller beter sig på det sätt de säger”, vilket är högst relevant för 

denna studie.  

 

Den lämpligaste metoden för att undersöka lärares tilltal till elever i klassrummet är att utföra 

observationer i undervisningssituationer. Simpson & Tuson (2003, s. 16) hävdar att “The major 

strength of observing is the direct access which it gives you to the events or interactions which are the 

focus of your research” samt att data från observationer är mer detaljerad än data från någon annan 

källa. Data som samlas in genom observationer är i princip omöjlig att få genom att enbart intervjua 

människor om vad de gör, då människor sällan berättar allt som är relevant i en intervju (Simpson & 

Tuson, 2003, s. 16). En nackdel med att genomföra observationer är att det är tidskrävande (Simpson 

& Tuson, 2003 s. 18), men en fördel är att observationer är extremt flexibelt och kan genomföras i 

många olika kontexter genom flera olika tekniker (Simpson & Tuson, 2003 s. 17). 
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Eftersom syftet med vår studie är att undersöka lärares användning av namn och könande ord i 

tilltalet gentemot elever används strukturerade observationer. Strukturerade observationer 

beskrivs av Simpson & Tuson (2003, s. 27) som observationer där observatörerna i förväg 

definierat och specificerat kategorier på ett observationsschema som används för att samla in 

kvantitativa data. Användningen av strukturerade observationer i vår studie möjliggör insamling 

av kvantitativa data gällande frekvensen av lärares användning av olika tilltalsord. En aspekt som 

tas hänsyn till i vår studie är att observationer är känsliga för partiskhet (Simpson & Tuson, 2003, 

s. 18). Observatörer har olika fokus, och uppfattar skeenden på olika sätt (Bell & Waters, 2016, s. 

224). För att motverka partiskhet i vår studie deltar två observatörer vid varje observationstillfälle. 

De båda använder varsitt lika observationsschema och resultaten jämförs med varandra för att 

reducera betydelsen av observatörernas eventuella olika uppfattningar om skeenden. Användning 

av observationsschema bidrar till att minimera variationer i datainsamlingen (Simpson & Tuson, 

2003, s. 28), därför har vi på förhand diskuterat våra olika uppfattningar och utifrån detta 

utformat observationsschemat. 

 

Observationsschemat (Bilaga 1) är utformat för att svara på delarna i forskningsfrågorna gällande 

frekvens av tilltalsord i lärares tilltal till elever av respektive kön. Eftersom studien rör lärares 

tilltal till elever och inte interaktionen mellan dessa två parter är det endast lärare som observeras 

och eftersom vardera lärare endast observeras under ett tillfälle är det viktigt att schemat är väl 

utformat och ger verktyg att analysera det som är studiens syfte att undersöka. 

Observationsschemat är uppdelat efter olika kategorier och när undervisande lärare tilltalar en 

elev eller flera elever genom flicknamn, pojknamn eller med något könande ord görs en notering 

under respektive kategori i schemat.  

 

Lärarna är vid observationstillfället medvetna om att studien handlar om interaktion, men inte 

mer specifikt än så för att inte resultatet ska påverkas i för stor utsträckning. Att lärarna vet att 

studien handlar om interaktion beror på att information om studien skickades ut för att få 

frivilligt deltagande lärare (Bilaga 3).  

 

Reflektioner som uppkommit i efterhand är att observationsschemat fungerar väl då det är enkelt 

att fylla i under pågående observation och det framgår tydligt av schemat vad som observerats 

och vilket resultat som observationen lett till. En aspekt som inte framgår i observationsschemat 

är om enskilda elevers namn nämns i högre utsträckning än andra elevers namn. Möjligtvis kan en 

klasslista användas under observationen för att komplettera resultatet och därmed kunna 

diskutera om enskilda elevers namn påverkar resultatet. Exempelvis kan en specifik elevs 

flicknamn som nämns i mycket hög utsträckning påverka att det i resultatet ser ut som om att alla 

flicknamn överlag nämns ofta. Varför detta inte är en aspekt som tas hänsyn till beror på att det i 

denna studie inte dokumenteras data gällande enskilda elever eller deras namn.  

Intervjuer 

En annan del av studiens syfte är att undersöka lärares medvetenhet och resonemang om sitt 

tilltal gentemot elever. Det är inte möjligt att studera med hjälp av observation, utan här är 
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avsikten att synliggöra lärares tankeprocesser och attityder. Den metod som lämpar sig bäst för 

den typen av datainsamling är kvalitativa intervjuer. När det gäller att urskilja handlingsmönster 

och människors sätt att reagera samt att försöka förstå människors agerande är en kvalitativ 

studie rimlig (Trost, 2005, s. 14). En nackdel med att använda intervjuer för datainsamlingen är 

att det är tidskrävande (Bell & Waters, 2016, s. 190), både för lärarna som deltar i intervjun och 

för intervjupersonerna. En stor fördel med intervjuer är däremot dess flexibilitet och möjlighet 

att ställa följdfrågor för att utveckla och fördjupa svaren (Bell & Waters, 2016, s. 189). 

 

Intervjuerna sker efter observationerna och vid intervjutillfället används en intervjuguide (Bilaga 2). 

Tonfallet och de exakta formuleringarna av intervjufrågor kan dock variera från intervju till intervju. 

Intervjuserien betraktas som en process, och intervjuguiden ses över i förhållande till de svar som 

ges under intervjuerna (Trost, 2005, s. 51). Alla frågor som finns med i intervjuguiden används, 

men utrymme finns för oss att lägga till någon fråga utifrån de svar intervjupersonen ger, vilket 

enligt Trost (2005, s. 19) kännetecknar en intervju med låg grad av standardisering. Samtidigt har 

intervjuguiden hög grad av strukturering eftersom frågorna på förhand är formulerade och endast 

berör de ämnen som är intressanta för undersökningen (Trost, 2005, s. 20). 

 

Intervjuerna spelas in för att inte intervjuarna ska behöva lägga fokus på att anteckna under tiden 

intervjun genomförs, utan istället kan fokusera på intervjun i sig. En nackdel med att spela in 

intervjun kan dock vara att den intervjuade blir besvärad eller hämmad av inspelningen (Trost, 

2005, s. 54). Möjligheten att gå tillbaka i efterhand för att kontrollera uttalanden väger dock upp 

denna nackdel. Inspelningarna av intervjuerna sparas och de delar som för studien är relevanta 

transkriberas och analyseras.  

 

I efterhand har reflektion gällande frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) uppkommit. Frågorna som 

ställdes var väldigt öppet formulerade, vilket ledde till en tveksamhet hos de intervjuade lärarna. 

Då det fanns en tveksamhet hos lärarna förtydligade vi att vi inte förväntade oss något specifikt 

svar av dem och efter detta gav de oss innehållsrika svar. Vårt syfte med att ha öppna frågor var 

att få svar som behandlade just vad lärarna kom att tänka på vid intervjutillfället.  

Etiska överväganden 

Ett informationsbrev om studien (Bilaga 3) samt en medgivandeblankett (Bilaga 4) sändes ut till 

och godkändes av deltagarna innan studien påbörjades. Där framgår information om anonymitet, 

inspelning av intervjuer samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien, i enlighet 

med de etiska regler som gäller (Trost, 2005, ss. 41, 43, 54, 104–105). Eftersom det endast är 

läraren som observeras och ingen information samlas in om eleverna krävs medgivande endast 

från de medverkande lärarna. Att studien är anonym kan göra den svårare för utomstående att 

kontrollera i efterhand, men anonymiteten är viktig för att deltagarna ska vara villiga att ställa upp 

i både observationer och intervjuer. I studien jämförs observationsresultat och intervjusvar med 

varandra. Det är naturligt att lärares likt andra människors teori och praktik kan skilja sig åt, dels 

på grund av att den intervjuade i en intervjusituation sällan berättar allt som är relevant (Simpson 

& Tuson, 2003, s. 16) och dels på grund av att det som lärare är svårt att granska sin egen 
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verksamhet och reflektera över sitt dagliga arbete (Skolverket, 1994, s. 52). Även tidigare 

forskning har visat att lärares upplevelse och deras beteende skiljer sig åt (Einarsson, 2003, s. 14). 

Detta har tagits i beaktning då deltagarna förblir anonyma och inte på något vis blir dömda 

utifrån sina svar och ageranden, oavsett om de stämmer överens med varandra eller ej. 

Genomförande 

Vid observationerna deltog två observatörer och de båda använde likadana observationsscheman. 

Under observationerna var observatörerna passiva och pratade inte med någon, utan rörde sig 

diskret runt i rummet. De lärare som observerades var inte medvetna om precis vad som 

observerades för att resultatet inte skulle påverkas. Undervisningssituationerna som observerades 

var av olika karaktär, men i studien tas ingen hänsyn till vilken typ av undervisningssituation som 

observerats, även om detta kan ha påverkat resultatet. Reflektioner som uppkommit i efterhand 

är att skillnader i hur frekvent användningen av namn i tilltalet var vid observationstillfället kan 

bero på undervisningssituationen. Då studien fokuserar på fördelningen i lärares användning av 

pojk- respektive flicknamn samt användning av könande ord så påverkar inte detta studien. 

 

Vid intervjuerna likt observationerna visste inte de personer som intervjuades på förhand vad som 

skulle komma att frågas under intervjun. Detta för att inte avslöja för mycket av studiens syfte och 

därmed påverka resultatet, eftersom studiens syfte är att så långt som möjligt undersöka lärares 

resonemang som det ser ut i den dagliga verksamheten. Den information som lärarna fått på 

förhand är att studien fokuserar på interaktion, detta för att vara tillmötesgående gentemot de lärare 

som tillfrågades att ställa upp som deltagare i studien. Intervjuerna ägde rum i direkt anslutning till 

observationerna och platsen som intervjun ägde rum på valdes av den intervjuade. Alla platser hade 

ett gemensamt drag, vilket var att de var avskilda från andra människor så intervjuerna kunde ske 

ostört. Enligt Trost (2005, s. 44) är det viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön och det 

är en orsak till att den intervjuade fick välja platsen för intervjun. Under intervjuerna medverkade 

båda vi som tidigare observerat, då intervjuerna som tidigare nämnts ägde rum i direkt anslutning 

till observationerna. Den ena av oss ställde frågorna under intervjun och den andra skötte 

inspelningen. En nackdel med att vara två är enligt Trost (2005, s. 46) att den intervjuade personen 

kan känna sig i underläge men en fördel är att intervjuarna kan få stöd av varandra. 

 

Vid intervjuerna hade lärarna svårt att förstå vad vi sökte för svar på vissa frågor, kanske på 

grund av att frågorna är öppet formulerade. Vi förtydligade för lärarna att vi inte förväntade oss 

något särskilt svar, vilket bidrog till att lärarna förstod att de kunde svara vad de själva kom att 

tänka på. Det kan dock ha varit så att vissa aspekter såsom exempelvis genus inte togs upp av 

lärarna på grund av att vi inte ställde någon fråga explicit gällande tankar kring genus. I studien 

tas hänsyn till att även om inte läraren tar upp exempelvis genus, så kan hen ändå vara mycket 

genusmedveten i sin yrkesutövning. Efter avslutade intervjuer då inspelningarna stängts av och vi 

berättade för lärarna vad som undersökts i studien så nämnde samtliga deltagande lärare 

någonting gällande genus. Det gav oss känslan av att lärarna gärna ville tala om att de är 

genusmedvetna och tycker att det är viktigt, men då detta skedde efter avslutad intervju 

analyseras inte dessa resonemang.  
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Efter avslutad intervju och observation har observationsscheman och inspelningar av intervjuer 

bearbetats. Observationsscheman från de båda observatörerna gällande samma fall har jämförts, 

och medelvärdet av antal noteringar under respektive kategori har räknats ut. Det är medelvärdet 

som i studien analyserats och resultatet presenteras i form av diagram (Diagram 1; Diagram 2; 

Diagram 3.1; Diagram 3.2; Diagram 3.3; Diagram 4). Medelvärdet av två observatörers noteringar 

är mer tillförlitligt än om enbart en observatörs noteringar skulle användas och ensamma 

observatörer riskerar att anklagas för skevheter (Bell & Waters, 2016, s. 224). Det är lätt hänt att 

en observatör kan brista i uppmärksamheten och missa att göra vissa noteringar (Simpson & 

Tuson, 2003, s. 18) och vi valde därför att jämföra båda observatörernas scheman med varandra. 

Vid bearbetning av intervjuerna (Lärare A; Lärare B; Lärare C) har inspelningarna transkriberats 

och i samband med detta har det gjorts ett urval av vilka delar av intervjuerna som har relevans 

för studien. Den inledande frågan i denna studies intervjuguide är inte relevant att analysera och 

har inte bearbetats, utan den finns endast med för att öppna upp intervjun på ett lättsamt vis. 

 

I avsnittet analys och resultat kategoriseras bearbetad data utifrån de tre olika fallen: Lärare A, 

Lärare B och Lärare C. Först redovisas och analyseras vad som observerats vid respektive 

observationstillfälle samt vad som sagts vid intervjuerna med respektive lärare. Efter detta följer en 

jämförelse av observationerna och intervjuerna där likheter och skillnader mellan Lärare A, B och C 

presenteras. Observationsresultatet förtydligas med hjälp av diagram. Kategoriseringen sker utifrån 

de olika fallen med anledning av att det tydligt ska framgå vad som observerats och vad som sagts i 

intervjun med respektive lärare. Denna tydlighet underlättar för den efterföljande jämförelsen där 

likheter och skillnader mellan fallen analyseras. Kategoriseringen sker också med hänsyn till att olika 

delavsnitt behandlar olika delar ur studiens syfte och forskningsfrågor. Detta för att underlätta 

förståelsen av analys och resultat i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Arbetsfördelning 

Vi har producerat all text gemensamt, men i de olika avsnitten haft huvudansvar för olika delavsnitt 

och delar. Vi har efter att texten producerats tillsammans bearbetat texten i alla avsnitt och delar 

och kan därför inte längre säga att någon del är författad av endast en av oss. Detta för att språk 

och formuleringar genomgående i arbetet ska vara enhetligt. Även litteraturläsningen har fördelats 

jämnt men litteraturen har delats upp mellan oss för att effektivisera läsningen. Alla observationer 

har genomförts av oss båda med anledning av att få ett mer tillförlitligt resultat. Under intervjuerna 

har ansvaret delats upp mellan oss, där den ena ställt frågorna och den andra skött inspelningen och 

vi har från gång till gång turats om gällande dessa uppgifter. Transkriberingen har vi delat upp så att 

vi transkriberade de intervjuer där den andre ställde frågorna. All bearbetning av data och 

granskning av text har även den utförts gemensamt. Vi båda upplever att arbetsbördan har delats 

upp jämnt mellan oss under hela arbetets gång.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras insamlade data från observationer och intervjuer av tre 

fall, Lärare A, Lärare B och Lärare C. Avsnittet inleds med analys av respektive observations- och 

intervjutillfälle och därefter följer en jämförelse av likheter och skillnader mellan de olika fallen. 

Tilltal i teori och praktik 

I detta delavsnitt presenteras analys av respektive fall med observation och intervju var för sig. 

Observationerna visar lärarnas praktik och svarar mot syftet att undersöka lärares användning av 

namn och könande ord i tilltal gentemot elever, vilket redogjorts för tidigare i arbetet. Som 

utgångspunkt i följande analys används de forskningsfrågor som tidigare presenterats i arbetet: 

Vilka ord använder lärare när de tilltalar elever av respektive kön? Med vilken frekvens används olika 

tilltalsord? Intervjuerna visar lärarnas teori och svarar mot det tidigare redovisade syftet att 

undersöka lärares medvetenhet och resonemang kring tilltalet och dess eventuella påverkan, samt 

forskningsfrågorna: Vilka ord uppger lärare att de tror att de använder i tilltal till elever? Hur resonerar 

lärare om sina val beträffande tilltal gentemot eleverna? 

 

Diagram 1. Frekvens av tilltalsord 

 
Anm.: Beräkningen är justerad i förhållande till frekvens av flick- respektive pojknamn samt könande ord i lärares 

tilltal till elever 

Källa: Observation av Lärare A–C 
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Diagram 2. Frekvens av tilltalsord per elev av respektive kön 

 
Anm.: Beräkningen är justerad i förhållande till frekvens av flick- respektive pojknamn samt könande ord i lärares 

tilltal till elever samt i förhållande till antal elever av respektive kön som befann sig i klassrummet vid observation av 

Lärare A–C. 

Källa: Observation av Lärare A–C; Intervju med Lärare  A–C 

Lärare A 

I den observation som genomfördes av Lärare A kunde identifieras att hen nämnde pojknamn i 

högre utsträckning än flicknamn, 68 respektive 55 gånger (Diagram 1). Könande ord förekom inte i 

tilltalet till eleverna hos Lärare A, varken feminina eller maskulina (Diagram 1). I klassen var 

fördelningen av eleverna femton pojkar och elva flickor. När frekvensen i lärarens användning av 

elevernas namn i tilltalet fördelas på antalet elever av respektive kön som fanns i klassrummet blir 

fördelningen den omvända. Fördelningen visar då att flicknamn användes i tilltalet i snitt 5 gånger 

per flicka vilket motsvarar 53 procent av tilltalen, medan pojknamn användes 4,5 gånger per pojke i 

klassrummet vilket motsvarar 47 procent (Diagram 2; Diagram 3.1). Detta resultat avviker i 

förhållande till Einarssons forskning (2003, s. 70) som presenterats i litteraturöversikten, vilken 

visar att pojkar har fler kontakter med läraren i jämförelse med flickor och därmed får större 

tillgång till det gemensamma talutrymmet. Könande ord förekom inte hos Lärare A och analyseras 

därför inte med hänsyn till hur många elever av respektive kön som under observationstillfället 

befann sig i klassrummet. 

 

I intervjun med Lärare A framkom att hen tror och önskar att hen använder elevernas namn i 

tilltalet till enskilda elever, men inte är helt säker på att hen gör det. I tilltalet till grupper av “elever 

som stökar” beskrev Lärare A det som att hen antingen blir tyst eller använder elevernas namn, 

något som hen helst skulle undvika för att namnet inte ska förstärkas negativt i gruppen eller eleven 

ska sluta reagera på det. Undantaget är enligt Lärare A de elever med någon problematik som 

behöver höra sitt namn för att förstå att tilltalet angår dem. Om det är en instruktionssituation till 
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en grupp beskrev Lärare A att hen medvetet använder namnen för att få uppmärksamhet av 

eleverna. I frågan om ifall läraren gör medvetna val i tilltalet upprepade intervjuaren de aspekter 

som Lärare A nämnt tidigare under intervjun, angående stökiga elever eller elever som behöver 

höra sitt namn, och Lärare A fortsatte resonemanget: 

 

LA: 03:06 Men dom [aspekterna] tycker jag är jätteviktiga och sen så att man, att man inte 

säger till exempel om man, om man benämner dem i grupp så säger vi inte pojkar för sig 

och flickor för sig. [...] Det har jag gjort en gång, ehm, det är alltså om man jobbar så länge 

som jag har så gjorde man så förr, att man delade in pojkar och flickor. [...] Och nu är vi ju 

mer könsneutrala, i alla klasser så finns det något barn som inte vet riktigt vilket kön dom 

vill eller ska tillhöra. [...] Så att därför så undviker man dom grupperingarna (Lärare A). 

Enligt Lärare A undviker hen könande ord i tilltalet till eleverna vilket även stämmer överens med 

resultatet av observationen (Diagram 1). Lärare A kommenterade även den uppdelning av elever 

utifrån kön som pågått under hens aktiva yrkesliv och att hen själv tidigare har delat upp pojkar och 

flickor för sig. Lärare A beskrev den tradition av uppdelning mellan könen som funnits tidigare 

men att hen nu jobbar aktivt med att inte dela in eleverna efter kön. Det är en uppdelning som varit 

självklar i skolan fram till 1962 års läroplan (Skolverket, 1994, s. 41; Tallberg Broman, 2002, s. 130), 

vilket gör att strukturer av uppdelning fortfarande kan ligga kvar i skolan såväl som i det omgivande 

samhället. Gällande tilltalets eventuella påverkan på eleverna berättade Lärare A att hen tror att 

eleverna påverkas av lärares tilltal och att det är jätteviktigt att exempelvis lyfta fram och stärka tysta 

elever genom att de får höra sitt namn. 

Lärare B 

I den observation som genomfördes av Lärare B kunde identifieras att hen nämnde flicknamn i 

högre utsträckning än pojknamn, 66 respektive 61 gånger (Diagram 1). Könande ord förekom vid 

ett tillfälle i tilltalet till eleverna hos Lärare B (Diagram 1), tilltalet var riktat till en grupp med pojkar 

och det könande ord som användes var “herrar”. Detta avviker från resultatet i Skolverkets rapport 

som tidigare presenterats (1994, s. 15), där pojkar beskrivs i högre utsträckning betraktas som 

individer än vad flickor gör, vilka istället betraktas som grupp. Det måste emellertid beaktas att 

könande ord endast förekom vid ett tillfälle, vilket gör att inte alltför stora slutsatser kan dras om 

hur eleverna grupperas efter kön hos Lärare B.  

 

I klassen var fördelningen av elever åtta pojkar och femton flickor. När frekvensen i lärarens 

användning av elevernas namn i tilltalet fördelas på antalet elever av respektive kön som fanns i 

klassrummet blir fördelningen den omvända. Fördelningen visar då att flicknamn användes i tilltalet 

i snitt 4,4 gånger per flicka vilket motsvarar 37 procent av tilltalen, medan pojknamn användes 7,6 

gånger per pojke i klassrummet vilket motsvarar 63 procent (Diagram 2; Diagram 3.2). I resultatet 

av observationen av Lärare B framgår att hen följer kommunikationsmönstret som tidigare 

forskning visar, där flickorna är underrepresenterade medan pojkar dominerar 

klassrumsinteraktionen (Einarsson, 2003, s. 77). Könande ord förekom endast i tilltalet till pojkar 

hos Lärare B, och per antalet pojkar användes könande ord 0,1 gånger per pojke (Diagram 2). 

Könande ord i tilltalet till flickor användes ej och analyseras därför inte med hänsyn till antalet 

flickor som under observationstillfället befann sig i klassrummet.  
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I intervjun med Lärare B framkom att hen i tilltalet till enskilda elever brukar försöka att säga 

elevernas namn och även använda namnen om hen inleder med något annat. Lärare B beskrev att 

hen vill och försöker använda namnen för att eleverna ska få bli bekräftade som personer. 

Gällande frågan om tilltalet till grupper av elever var Lärare B tveksam när hen svarade och 

uttryckte att hen inte tänkt så mycket på hur hen tilltalar grupper av elever eller om det görs 

annorlunda än tilltalet till enskilda elever. Lärare B förklarade vidare att hen ibland delat in 

eleverna i grupper som hen tilltalar med ett bestämt gruppnamn, exempelvis “kvadratgruppen”. 

Om tilltalet endast är riktat till två eller tre stycken elever berättar Lärare B att hen tror att hen 

tilltalar dem med namn. I frågan om Lärare B gör medvetna val gällande tilltal till elever svarade 

Lärare B att hen mer tänker på hur hen gör än vad hen säger. Lärare B berättade att hen försöker 

tilltala eleverna på ett sätt som gör att de ska kunna svara med mer än bara ett ord, och att hens 

kroppsspråk ska visa att hen är intresserad av elevernas svar. Vidare beskrev Lärare B: 

 

LB: 02:37 Ehm, aa [paus], men, men ordval vet jag inte faktiskt, jag tror inte att jag har 

tänkt så mycke på [...] exakta ord som jag använder utan, utan mer liksom dom, dom ska 

känna liksom att när jag, att jag har ett intresse för deras inlärning... (Lärare B) 

I intervjun framkom att Lärare B gör medvetna val i hur hen agerar och hen uttryckte att detta är 

viktigt, men beskrev samtidigt att medvetna val i tilltalet gällande ordval är något hen inte 

funderat särskilt mycket på. Lärare B berättade vidare att hen tror att elever påverkas jättemycket 

av hur lärare tilltalar dem och hen lyfter fram att lärares sätt att agera är mycket viktigt. Lärare B 

lyfte fram vikten av att bemöta elever på ett inbjudande sätt så att de ska våga försöka, inte vara 

rädda och aldrig behöva känna sig dumma. Lärare Bs resonemang tyder på att hen ser till 

individen. I den rapport från Skolverket (1994, s. 52) som tidigare presenterats framkommer att 

lärare gärna ser individerna utan att relatera till kön, och därmed riskerar att förbise typiska 

könsmönster. I intervjun sa Lärare B ingenting gällande kön eller genus vilket kan bero på att hen 

ser individerna utan att relatera till kön, eller på att ingen av frågorna som ställdes uttryckligen tog 

upp något gällande genus. Lärare Bs uteblivna resonemang gällande genus skulle kunna tyda på 

bristande medvetenhet, vilket kan relateras till resultatet av observationen som visar att Lärare B 

vid ett tillfälle använt ett könande ord i tilltalet till elever (Diagram 1), samt att flicknamn är 

underrepresenterade i tilltalet (Diagram 3.2).  

Lärare C 

I den observation som genomfördes av Lärare C kunde identifieras att hen nämnde flicknamn i 

högre utsträckning än pojknamn, 18 respektive 15 gånger (Diagram 1). Könande ord förekom 

inte alls i tilltalet till eleverna hos Lärare C, varken feminina eller maskulina (Diagram 1). I klassen 

var fördelningen av elever elva flickor och tolv pojkar. När frekvensen i lärarens användning av 

elevernas namn i tilltalet fördelas på antalet elever av respektive kön som fanns i klassrummet 

kvarstår fördelningen mellan pojk- och flicknamn. Fördelningen visar att flicknamn användes i 

tilltalet i snitt 1,6 gånger per flicka vilket motsvarar 53 procent av tilltalen, medan pojknamn 

användes 1,4 gånger per pojke i klassrummet vilket motsvarar 47 procent (Diagram 2; Diagram 

3.3). Resultatet av observationen av Lärare C visar en likhet med Lärare A i att flickorna fick höra 
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sitt namn oftare och därmed dominerar utrymmet i klassrummet (Diagram 3.1; Diagram 3.3). 

Samtidigt avviker resultatet i förhållande till tidigare forskning som säger att pojkar dominerar 

klassrumsinteraktionen (Einarsson, 2003, ss. 13, 15). Könande ord förekom inte hos Lärare C 

och analyseras därför inte med hänsyn till hur många elever av respektive kön som under 

observationstillfället befann sig i klassrummet. 

 

I intervjun med lärare C framkom att hen brukar tilltala elever med namn om hen vill ha direkt 

kontakt, men tycker att det inte alltid behövs då det beror på situationen. Samtidigt beskrev 

Lärare C vikten av att få höra sitt namn och därmed lyftas, bli sedd och hörd. Detta sker i Lärare 

Cs klass i samlingen varje morgon då de hälsar på varandra med namnet, vilket hen återigen 

påpekar är jätteviktigt. Lärare C berättade även att det givetvis är viktigt att också få höra sitt 

namn under dagen. Gällande tilltalet till grupper av elever beskrev Lärare C att tilltalets form 

beror på vad syftet är. Om syftet är att få deras uppmärksamhet och fokus används namnen, men 

Lärare C anser även att det är viktigt att inte tjata ut namnen: 

 

LC: 02:23 [...] men mitt syfte, om det är för att nu vill jag att dom ska lyssna och, och att 

jag vill ha något slags fokus här för nu är det något viktigt som ja eh, då använder man 

ju namnen men, men återigen det, det där är ju lite flytande. Ehm det, det ska ju inte 

tjatas sönder heller (Lärare C). 

 

Lärare C beskrev de medvetna val hen gör gällande tilltalet som att istället för att säga “sluta” så 

använder hen elevens namn för att återfå fokus. På frågan om ifall hen tror att elever påverkas av 

hur lärare tilltalar dem svarade Lärare C att det såklart är viktigt hur lärare beter sig, vad de säger 

och på vilket sätt. Lärare C beskrev ytterligare att det är superviktigt hur skolpersonal bemöter 

eleverna:  

 

LC: 06:15 Det är ju A och O, alltså rent allmänt det är ju superviktigt eh, hur, hur vi, 

och det är ju i allt, i vårt kroppsspråk, i vårt sätt att eh, agera och vara men, men att det 

är ett ledarskap som jag tycker är viktigt eh, och då är det viktigt med hur, hur man 

använder sig av det, både rent språkligt och till eleverna. Superviktigt! (Lärare C). 

 

Lärare C nämnde inga tankar kring kön eller genus explicit i intervjun vilket kan bero på att ingen 

av frågorna som ställdes uttryckligen tog upp något gällande detta. Resultaten från observationen 

av Lärare C visar väldigt lika fördelning mellan användningen av flick- och pojknamn i 

klassrummet, och inga könande ord förekom (Diagram 1; Diagram 3.3). Det kan tyda på att 

medvetenhet finns underliggande även om tankarna inte verbaliseras i intervjun. 
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Likheter och skillnader mellan Lärare A, B och C 

I detta delavsnitt jämförs resultat från de olika observationerna och intervjuerna med varandra. 

Denna del svarar mot det tidigare redovisade syftet att undersöka lärares användning av namn 

och könande ord i tilltal gentemot elever samt lärares medvetenhet och resonemang gällande 

tilltal, med fokus på att identifiera eventuella likheter och skillnader. Denna del svarar även mot 

de forskningsfrågor som tidigare presenterats i arbetet: Vilka ord använder lärare när de tilltalar elever 

av respektive kön? Med vilken frekvens används olika tilltalsord? Vilka ord uppger lärare att de tror att de 

använder i tilltal till elever? Hur resonerar lärare om sina val beträffande tilltal gentemot eleverna?  

 

Diagram 3. 1–3. Procentuell fördelning av tilltal till elever av respektive kön  

 

 Lärare A           Lärare B                   Lärare C 

 
Diagram 3.1                       Diagram 3.2                                Diagram 3.3 

 

Anm.: Beräkningen är justerad i förhållande till frekvens av flick- respektive pojknamn i respektive lärares tilltal till 

elever samt i förhållande till antal elever av respektive kön som befann sig i klassrummet vid respektive observation 

av Lärare A–C. 

Källa: Observation av Lärare A–C; Intervju med Lärare  A–C 
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Diagram 4. Procentuell fördelning av tilltal till elever av respektive kön totalt sett 

 
Anm.: Beräkningen är justerad i förhållande till den totala frekvens av flick- respektive pojknamn i lärarnas tilltal till 

elever samt i förhållande till det totala antal elever av respektive kön som befann sig i klassrummen vid observation 

av Lärare A–C.  

Källa: Observation av Lärare A–C; Intervju med Lärare  A–C 

 

Observationer 

I analys av observationerna framkom både likheter och skillnader mellan Lärare A, B och C i hur 

elevernas namn och könande ord användes i klassrummet. Flicknamn dominerade i tilltalet hos 

Lärare B och C medan pojknamn dominerade hos Lärare A när hänsyn ej tas till hur många 

elever av respektive kön som befann sig i klassrummet (Diagram 1). Om hänsyn tas till hur 

många elever av respektive kön som befann sig i klassrummet, hördes flicknamn per flicka i 

högre utsträckning än pojknamn per pojke hos Lärare A och C, 53 procent respektive 47 procent 

av tilltalen (Diagram 3.1; Diagram 3.3). Skillnaden i hur många gånger namn per elev av 

respektive kön nämndes hos Lärare A och Lärare C är relativt liten mellan pojknamn och 

flicknamn. Hos Lärare B hördes pojknamn per pojke i högre utsträckning än flicknamn per flicka 

när hänsyn tas till hur många elever av respektive kön som befann sig i klassrummet, 63 procent 

respektive 37 procent av tilltalen (Diagram 3.2). Skillnaden mellan hur många gånger pojk- 

respektive flicknamn nämndes per elev av respektive kön hos Lärare B är relativt stor. När alla 

lärarnas användning av namn per elev av respektive kön analyseras framkom att totalt i studien 

nämndes pojknamn per pojke i högre utsträckning än flicknamn per flicka, 52 respektive 48 

procent av tilltalen (Diagram 4).  

 

Det kunde även iakttas i observationen att det är förhållandevis stor skillnad mellan de olika 

lärarna i hur många gånger namn nämndes överlag i klassrummet, exempelvis nämndes elevernas 

namn betydligt färre gånger hos Lärare C än hos de andra lärarna (Diagram 1). Det kan bero på 
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att i klassrumssituationen som observerades hos Lärare C ingick mycket enskilt arbete, eller att 

Lärare C i intervjun pratade om att inte nöta ut namnen (Lärare C). Denna skillnad i antalet tilltal 

totalt i klassrummet är i denna studie irrelevant, då studien fokuserar på fördelningen av 

flicknamn och pojknamn. Könande ord förekom endast hos Lärare B och nämndes där en gång 

vilket då var riktat till pojkar (Diagram 1). Eftersom könande ord endast förekom en gång hos 

Lärare B görs ingen procentuell jämförelse med de övriga lärarna eller mellan feminint och 

maskulint könande ord.  

 

En aspekt att ta hänsyn till är att i analysen redovisas antal gånger som namn per elev av 

respektive kön användes hos respektive lärare (Diagram 2). Jämförelsen mellan fallen utgår endast 

från ett genomsnitt per elev och visar inte hur många gånger varje elev fick höra sitt namn. 

Exempelvis kan en pojke eller flicka ha fått höra sitt namn 20 gånger medan någon elev inte fått 

höra sitt namn alls. I studien har ingen hänsyn heller tagits till att elever med traditionellt 

könsbetingade namn kan tänkas identifiera sig med det motsatta könet, utan har endast utgått 

från de antal elever av respektive kön som lärarna angett befann sig i klassrummet vid 

observationstillfället och det kön som namnen signalerar. 

 

Vidare kan sägas att trots att enskilda lärare bryter mönstret av pojkdominans i klassrummet, 

kvarstår mönstret när resultaten sammanförs med varandra. Pojkarna blir fortfarande tilltalade 

fler gånger än flickorna, 52 procent respektive 48 procent av gångerna och dominerar därmed i 

lärarnas tilltal till elever i klassrummet (Diagram 3.1; Diagram 3.2; Diagram 3.3; Diagram 4). 

Detta följer resultatet från Einarssons studie (2003) där pojkar hade 56 procent av talutrymmet, 

medan flickorna hade 44 procent. Skillnaden i denna studie är alltså något mindre än i Einarssons 

studie när frekvensen i lärares användning av namn i tilltalet fördelas på alla elever av respektive 

kön, men den dominerande gruppen är densamma. I Einarssons studie (2003, s. 142) framgår 

även att lärarna upplever att de interagerar olika mycket med flickor och pojkar, och i vårt 

observationsresultat syns det att lärarna (Lärare A; Lärare B; Lärare C) tilltalar flickor och pojkar i 

olika utsträckning. I denna studie har emellertid inte elevernas talutrymme undersökts, utan 

endast antalet tilltal gentemot elever av respektive kön.  

Intervjuer 

I analys av de genomförda intervjuerna framkom både likheter och skillnader mellan Lärare A, B 

och C i svar och reflektioner. Något som var lika för alla lärare var att de var tveksamma och 

hade svårt att ge svar på vissa frågor, då de hade uppfattningen om att vi förväntade oss något 

särskilt svar (Lärare A; Lärare B; Lärare C). Frågorna som ställdes var som tidigare nämnts 

medvetet väldigt öppet formulerade (Bilaga 2), vilket kan vara orsaken till lärarnas tveksamhet. 

Trots att en tveksamhet fanns bland lärarna, svarade alla lärare utförligt på samtliga frågor efter 

visst förtydligande från vår sida. I frågan gällande hur lärarna brukar tilltala elever, både enskilt 

och i grupp nämnde alla lärare att de tror att de använder elevernas namn, något som enligt 

Månsson (1996, s. 89) är viktigt för barns identitetsskapande. Alla lärarnas svar tyder på att även 

de tycker att användningen av elevernas namn är viktig (Lärare A; Lärare B; Lärare C). Lärare A 

berättade att hen tror att användningen av namn kan stärka eleverna. Lärare B berättade likt 

Lärare A att eleverna blir bekräftade som person när de får höra sitt namn. Även Lärare C 
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berättade om att när eleverna får höra sitt namn så lyfter det eleverna, de känner sig sedda och 

hörda. Lärare C och Lärare A tog upp ytterligare en aspekt i användningen av namn; Lärare C 

nämnde att det är viktigt att inte nöta ut elevernas namn och Lärare A nämnde att om eleverna 

får höra sitt namn alldeles för ofta så kan de sluta reagera på det.  

 

Ytterligare en likhet i alla lärarnas svar var att Lärare A, B och C tror att lärares tilltal har en 

påverkan på eleverna. De diskuterade påverkan på olika plan, men gemensamt är att de beskrev 

att de tror att de påverkar elevers subjektivitetsutveckling även om inte det begreppet användes 

(Lärare A; Lärare B; Lärare C). I Forsberg (2002, ss. 37–39) framgår att subjektivitetsutvecklingen 

är ständigt pågående, sker på flera plan och är beroende av situationen och de diskurser som 

aktualiseras. Utifrån de intervjuer som genomförts med lärarna kan sägas att de alla beskrev hur 

de skapar elevernas sammanhang på olika sätt och anser att det är viktigt hur lärare bemöter 

elever (Lärare A; Lärare B; Lärare C). Lärare A nämnde att påverkan kan vara att tysta elever 

stärks av tilltalet, men att förstärkningen även kan vara negativ om oroliga elever blir tilltalade 

alldeles för ofta. Lärare B berättade om tilltalets påverkan gällande att eleverna inte ska behöva 

känna sig rädda eller dumma, utan med hjälp av tilltalet ska bjudas in. Lärare C nämnde istället att 

tilltalet kan påverka lyssnande och att se varandra i och med hur ledarskapet används både 

språkligt och i agerandet.  Det kan ses som att lärare erbjuder elever olika positioner genom 

anpassningar i tilltalet, och beroende på vilka positioner som finns tillgängliga så påverkas elevers 

subjektivitetsutveckling och hur de blir som individer (Forsberg, 2002, s. 39).  

  

Detta sammanhang som lärarna beskrev att eleverna ingår i under skoldagen kan benämnas 

diskurs. Även om inte alla lärare nämnde genusperspektivet kan den tidigare redovisade teoretiska 

utgångspunkten feministisk poststrukturalistisk subjektivitetsteori (Forsberg, 2002) tillämpas. 

Lärarna diskuterade på olika sätt den diskurs eleverna ingår i vid möten med lärare som 

betydelsefull för hur de utvecklas och ser på sig själva och andra, vilket inom teorin benämns som 

subjektivitetsutveckling. Sammantaget kan sägas att lärarna beskrev elevernas utveckling som 

beroende av de diskurser eleverna ingår i, där de också tillägnar sig handlingsmönster utifrån vad 

som görs tillgängligt för dem via läraren (Lärare A; Lärare B; Lärare C).  

 

I intervjufrågan gällande om lärarna gör medvetna val i tilltalet var Lärare A, B och C i sina svar 

eniga att de tänker på hur de tilltalar eleverna. Skillnaderna ligger i hur de resonerade kring vilka 

medvetna val de själva gör. Lärare A beskrev att hen gör medvetna val i att inte dela upp elever 

utifrån kön och att hen vill tilltala eleverna könsneutralt. Hen beskrev även att hen gör medvetna 

val i hur hen tilltalar elever som är stökiga och att hen alltid, i alla situationer tilltalar vissa elever 

med namn då dessa elever behöver detta för att förstå att tilltalet är riktat till dem (Lärare A). 

Lärare B beskrev att hen gör medvetna val genom att i tilltalet ställa frågor som ger eleverna 

möjlighet att utveckla sina svar och att hen visar intresse för eleverna i såväl tilltalet som med 

hjälp av kroppsspråket. Lärare C berättade att hen gör medvetna val för att via tilltalet lyckas 

fånga in elever som tappat fokus, och få dem uppmärksamma på det hen vill säga med hjälp av 

att använda namnen i tilltalet. Även här kan lärarnas svar sägas beskriva den diskurs eleverna 

ingår i som betydelsefull för deras subjektivitetsutveckling och genusskapande via de 

handlingsmöjligheter som görs tillgängliga och de förväntningar som läggs på eleverna.  
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De skillnader och olikheter som finns i lärarnas svar kan likt lärarnas tveksamhet vara en 

konsekvens av att frågorna som ställdes medvetet är öppet formulerade. I många frågor kan ändå 

likheter ses och en enighet i lärarnas svar framgår i vissa delar (Lärare A; Lärare B; Lärare C). 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla lärarna som deltog i studien vid intervjuerna beskrev sig 

själva som aktiva medskapare till klassrumsklimat och elevernas självbild (Lärare A; Lärare B; 

Lärare C). Detta avviker till viss del från de resultat Einarsson (2003, ss. 142, 149) presenterar där 

lärarna diskuterade att eleverna själva förser sig med utrymme i högre utsträckning än vad de 

diskuterade lärarens roll och bidrag till de skillnader som finns. Lärare A var den som aktivt lyfte 

att inte gruppera eleverna efter kön samt att stärka tysta elever, medan Lärare B och Lärare C 

pratade mer om att främja ett gott klimat och att eleverna ska känna lärarens intresse för deras 

svar i interaktionen. 
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Diskussion 

Pojknamn dominerar 

Resultatet från observationerna visar att totalt nämndes pojknamn i högre utsträckning än 

flicknamn, vilket redovisats i avsnittet Resultat och analys (Diagram 4). Skillnaden är 

förhållandevis liten i jämförelse med den tidigare forskning som presenterats gällande 

elevutrymme, där forskare pratat om en tvåtredjedelsregel, en regel som Einarssons studie (2003) 

tillbakavisar. Vårt resultat följer Einarssons resonemang om att könsskillnaderna minskar med 

tiden, kanske på grund av att den forskning som görs bidrar till att lärarna blir medvetna om 

fenomenet. Vidare diskuterar Einarsson att denna medvetenhet gjort att lärarna förändrat sitt sätt 

att fördela talutrymmet i klassrummet vilket kan ha påverkat utfallet i studien (Einarsson, 2003, s. 

70). I förhållande till tidigare forskning gällande pojkdominans i klassrummet (Einarsson, 2003, s. 

77) kan möjligtvis den minskade skillnaden mellan flickor och pojkars utrymme som syns i vår 

studie förklaras genom lärares ökade medvetenhet, alternativt ha påverkats av den svenska 

skolans styrdokument som framskriver att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, 2016, s. 8). Den minskande skillnaden kvarstår dock 

som en skillnad som inte är helt oproblematisk då snedfördelning, hur liten den är, innebär 

ojämlik behandling av flickor och pojkar. Ojämlik behandling av elever av olika kön kan ha 

påverkan på elevers genusskapande, då genus ses som en konstruktion där sammanhanget har 

betydelse för formandet av den egna identiteten och relationen till det andra könet (Månsson, 

1996, s. 30; Forsberg, 2002, s. 4). Att resultatet i vår studie visar att pojkar tilltalas i högre grad än 

flickor (Diagram 4) kan få konsekvenser för formandet av elevernas identitet och relation till det 

andra könet. Detta genom att det kan skapas uppfattningar hos eleverna att pojkar är berättigade 

till större utrymme än flickor.  

Lärare kan skapa nya mönster 

För att återgå till Einarssons resonemang om forskningens påverkan på praktiken i skolorna 

skulle vår studie kunna bidra till förändring genom de samtal som förs kring vårt 

undersökningsområde. I SOU 2010:99 (2010, s. 14) beskrivs, som läsaren kanske minns, hur 

skolan kan ses som en spegel av det omgivande samhället och därför kommer att reproducera 

ojämställda mönster så länge det omgivande samhället inte är jämställt. Samtidigt beskrivs att 

skolan kan erbjuda en fristad, ett rum där andra förhållanden kan råda än de som råder i det 

övriga samhället (SOU 2010:99, 2010, s. 14). Detta kan lärare vara medskapare till, vilket också 

visats i studien när Lärare A och C skapade nya mönster där flickorna dominerade i 

klassrumsinteraktionen (Diagram 3.1; Diagram 3.3) i motsats till den pojkdominans som tidigare 

forskning visar (Einarsson, 2003, s. 77).  
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Lärare förhåller sig till skolans riktlinjer 

I observationerna som presenteras i avsnittet Resultat och analys framgår även att könande ord 

endast förekom vid ett tillfälle i studien, vilket är väldigt liten utsträckning (Diagram 1). Detta 

resultat tyder på ett medvetet arbetssätt gällande könande tilltal i dagens skola där elever ges 

liknande möjligheter oberoende av kön, i motsats till hur skolan historiskt sett gjort skillnad på 

pojkar och flickor (Tallberg Broman, 2002, s. 120), vilket redogjorts för i avsnittet Bakgrund. Vår 

studie tyder på att skolan med lärarna i spetsen verkar duktiga på att förhålla sig till skolans 

riktlinjer gällande jämställdhet. När man förr inom utbildningsväsendet skulle separera könen 

från varandra gjordes det (Tallberg Broman, 2002, s. 120), något som en av lärarna också nämner 

(Lärare A). Skolans riktlinjer förändras över tid vilket medför att de möjligheter elever ges i 

skolan förändras, och skillnaderna mellan könen kan minska. Det bör tilläggas att förändringen 

går långsamt, och könsskillnader inte ännu är helt utjämnade vilket kan observeras i resultatet av 

denna studie (Diagram 4). Resultatet i vår undersökning tyder på att deltagarna i vår studie i 

tilltalet är på god väg att nå de värdegrundsuppdrag i dagens läroplan som tidigare presenterats i 

arbetet (Skolverket, 2016, s. 8), vilka beskriver att skolan ska främja lika rätt och möjligheter för 

elever samt motverka traditionella könsmönster. Resultatet i vår studie visar, som läsaren kanske 

minns, att skillnaden i frekvens av lärares användning av flick- respektive pojknamn i tilltalalet är 

förhållandevis liten (Diagram 4) och könande ord endast förekom en gång under alla de 

observationer som genomförts (Diagram 1).  

Tilltal påverkar elever 

I studiens intervjuer resonerar alla lärarna (Lärare A; Lärare B; Lärare C) kring att tilltalet påverkar 

eleverna på olika sätt. Att alla lärarna diskuterar påverkan på flera olika plan men endast en 

diskuterar formandet av genus, skulle möjligtvis kunna bero på att de aspekter lärarna tror sig 

påverka, exempelvis att stärka tysta elever genom tilltalet eller att tilltala elever så att de vågar 

försöka, är direkt synliga aspekter. Som lärare kan det vara lättare att identifiera att tilltalet får en 

elev att våga prata än att identifiera hur tilltalet påverkar elevers genusskapande. Att en lärare 

ändå nämnde genusaspekten kan bero på att hen berättade att det i varje klass på skolan finns 

någon elev som inte riktigt vet vilket kön hen identifierar sig med (Lärare A). Det skulle kunna 

vara så att läraren på grund av detta aktivt tänker på elevers formande av genus och därför 

nämner det i intervjun. Som nämnts tidigare beskrev Lärare A att hen tänker på att i tilltalet inte 

göra skillnad på kön. Då kön inom genusforskning ses som en konstruktion (Månsson, 1996, s. 

30) och genus skapas genom handlingar som ständigt repeteras (Forsberg, 2002, s. 4) så finns 

möjligheten att påverka konstruktion av genus och i handlingar vara genusmedveten. Lärare A 

verkar enligt observationsresultatet och de resonemang som fördes i intervjun vara 

genusmedveten i tilltalet och betrakta kön som konstruktion.  

Reflekterande lärare 

I studiens intervjuer framkom även att alla de deltagande lärarna funderade mycket gällande tilltal, 

dess eventuella påverkan och sin medvetenhet kring detta (Lärare A; Lärare B; Lärare C). I och 
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med att alla lärarna (Lärare A; Lärare B; Lärare C) funderade och reflekterade över sitt arbete 

skulle de kunna bli mer medvetna, vilket i sin tur skulle kunna underlätta för det fortsatta arbetet 

med att hantera könsskillnader i skolan (Skolverket, 1994 s. 7). I och med att lärarna kan bli mer 

medvetna sprider de förhoppningsvis diskussionen gällande medvetna tilltal vidare i kollegiet och 

vidare till fler skolor. Den reflektion och medvetenhet som kan iakttas bland lärarna i vår studie 

(Lärare A; Lärare B; Lärare C) kan ha stor betydelse för skolan som enligt läroplanen (Skolverket, 

2016, s. 8), vilken tidigare nämnts, ska erbjuda alla elever, oberoende av kön samma möjligheter. 

 

Ett medvetet genusarbete i skolan skulle kunna påverka samhället i stort att bli mer 

genusmedvetet, då skolan ses som en spegel av samhället (SOU 2010:99, 2010, s. 14). En stor 

andel av befolkningen går i grundskolan, år 2016 gick ca 12 procent av Sveriges befolkning i 

grundskolan (Skolverket, 2017; Statistiska centralbyrån 2017). Skolverket (2016, s. 9) föreskriver i 

läroplanen att “Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 

lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”. Är skolan fri från 

traditionella könsmönster och ojämställdhet finns en möjlighet att detta skulle kunna speglas i det 

omgivande samhället. 

Reflektion gällande studiens användbarhet 

För att få syn på eventuella brister i jämställdhet gällande användning av elevers namn och 

könande ord i tilltalet kan vår studie tillämpas i fler klassrum, av såväl lärare och skolledare som 

vill undersöka den egna verksamheten som av utomstående som önskar undersöka området. Det 

i sin tur kan leda till att problem upptäcks och eventuellt åtgärdas. Som nämnts tidigare kan det 

vara svårt att som lärare granska sin egen verksamhet och reflektera över sitt eget dagliga arbete 

(Skolverket, 1994, s. 52), och tidigare forskning som har gjorts visar att lärare som säger sig vara 

genusmedvetna visar sig inte vara det i praktiken när observationer genomförts (Einarsson, 2003, 

s. 14). Trots att lärarna i vår studie reflekterar mycket kring interaktionen med eleverna så kunde 

olikheter i frekvens och fördelning mellan könen i lärarnas tilltal observeras (Lärare A; Lärare B; 

Lärare C; Diagram 2). Det kan därför vara betydelsefullt för skolor att undersöka verksamheten 

och analysera resultaten för att få syn på eventuella brister.  

Reflektion gällande studiens tillförlitlighet 

Hänsyn bör tas till att observationer endast genomförts under en lektion hos respektive lärare 

och att det lektionstillfället inte nödvändigtvis var representativt för hur läraren agerar under 

andra lektioner. Även intervjuerna genomfördes endast med respektive lärare vid ett tillfälle, 

vilket gör att resultatet är påverkat av den för tillfället rådande situationen. Studien mäter inte det 

övriga arbete som utförs på skolorna gällande exempelvis jämställdhet och genusfrågor. I studien 

fokuseras endast en liten del av detta arbete, vilken är lärares tilltal till elever av respektive kön. 

Denna lilla del har emellertid betydelse för det arbete som utförs på skolorna när det gäller att få 

syn på ojämställda företeelser i klassrummen som kan ha påverkan på elevers 

subjektivitetsutveckling.  
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Konklusion 

Vår studie svarar mot syftet och forskningsfrågorna som presenteras i arbetet, och kan därmed 

bidra med kunskap om situationen i skolan gällande lärares tilltal till elever. Resultatet visar att 

könande ord används i mycket liten utsträckning och att fördelningen av flick- respektive 

pojknamn i tilltalet till eleverna är förhållandevis jämn (Diagram 1; Diagram 4). Det övergripande 

resultatet i vår studie visar att lärares tilltal till elever är relativt jämställt i tre fall på två skolor i 

Sverige, vilket skulle kunna tyda på jämställdhet i ett större sammanhang. Resultatet går att 

relatera till Global Gender Gap Report 2016 (World Economic Forum, 2017) som hävdar att 

Sverige är världens fjärde mest jämställda land. I resultatet av intervjuerna har brist på reflektioner 

kring medvetna val gällande könande tilltal till viss del identifierats, då endast en av lärarna 

diskuterade genusaspekten (Lärare A). Det betyder inte att lärarna är omedvetna om 

genusaspekten, men en slutsats som kan dras är att genusaspekten inte för lärarna föreföll 

självklar att nämna i förhållande till medvetna val gällande tilltalet (Lärare B; Lärare C).   

 

Intressant vore att i intervjuerna fråga mer explicit om lärarnas tankar kring att ta hänsyn till 

genus i tilltalet till eleverna, för att få svar på hur de lärare som inte spontant nämnde genus 

resonerar kring detta. Tanken med att det i vår studie inte frågas explicit efter detta (Bilaga 2) var 

att intresset låg i att undersöka lärarnas spontana resonemang kring tilltalet, det vill säga de 

aspekter som de faktiskt tar hänsyn till. En explicit uttryckt fråga gällande genus hade kunnat leda 

dem till att svara att de är genusmedvetna i tilltalet även om fallet kanske inte är så. Gällande 

studiens observationer vore det intressant att dessa genomförs under en längre tid, och då även 

inkluderar annat än enbart undervisningssituationer, exempelvis interaktion mellan lärare och elev 

i skolkorridorer eller under raster. Detta eftersom vi tidigare under vår verksamhetsförlagda 

utbildning upplevt att lärares användning av könande ord i tilltalet till elever förekommer i högre 

utsträckning i denna typ av situationer. Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är 

att observera användningen av enskilda elevers namn, då vi under våra observationer la märke till 

att vissa elever tilltalades med sitt namn i betydligt högre utsträckning än andra elever. Det är 

intressant då det har en faktisk påverkan på fördelningen av antal gånger lärare tilltalar elever med 

flick- respektive pojknamn.  

 

Skolans uppdrag är att tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla elever oavsett kön, samt att 

motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2016 s. 8). Som lärare är det värdefullt att vara 

medveten om i vilken utsträckning en tilltalar elever av olika kön samt om och hur könande ord 

används, då det kan användas som verktyg för att granska och värdera den dagliga verksamheten 

och lyckas arbeta i enlighet med skolans uppdrag.  
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Källor 

Intervju med Lärare A–C. 

 

Observation av Lärare A–C. 
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Bilaga 1 – Observationsschema 

 

Läraren använder: Antal gånger: 

Pojknamn  

Flicknamn  

Könsneutrala namn  

Flickor  

Tjejer  

Pojkar  

Killar  

Grabbar  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som grundlärare för Fk–3? 

 

Hur brukar du tilltala enskilda elever i klassrummet? (Med vilka ord?) 

 

Hur brukar du tilltala grupper av elever i klassrummet? (Med vilka ord?) 

 

Gör du medvetna val i hur du tilltalar eleverna?  

● På vilket sätt? 

 

Tror du att eleverna påverkas av hur lärare tilltalar dem?  

● På vilket vis tror du att eleverna påverkas av lärares tilltal? 

 

Hur många elever, killar respektive tjejer befann sig i klassrummet vid observationstillfället? 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Information om en studie av lärares 

interaktion 
  

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet F–3 och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

  

I vår studie kommer vi att observera lärare i klassrummet samt hålla en kort efterföljande 

intervju i nära anslutning till observationen. I studien kommer vi endast att fokusera på 

läraren, och inte samla in någon information om eleverna under observationen eller vid 

intervjun. Studien fokuserar på interaktion. 

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att vid ett tillfälle genomföra en observation i en 

undervisningssituation samt genomföra en kort efterföljande intervju med dig som 

deltagande lärare. Vi kommer att samla in data genom att under observationen föra 

anteckningar samt vid intervjun spela in vårt samtal.  

  

Vi kommer att genomföra studien under vecka 16 och 17. Materialet kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat 

än forskning och presentationer av studiens resultat. 

  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du ett 

bekräftelsemejl och vi kommer överens om ett passande datum. Medgivandeblanketten som 

vi skickar ut om du är positiv till att delta, skriver du under och scannar in till oss eller 

överlämnar den vid observationstillfället. Om du har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Uppsala 5 april 2017 

 Veronica Franzke, veronicakjonsson@hotmail.com 

Emma Åström, emma.astrom@hotmail.com 

 

Studiens handledare: Åsa Olovsson, doktorand vid historiska institutionen. 



 

41 
 

Bilaga 4 – Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 
  

Studien, som kommer att handla om lärares interaktion, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Veronica Franzke och 

Emma Åström som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet F–3, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i en undervisningssituation, samt delta i en intervju som spelas in.  

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

Deltagarens namn: …………………………………………….  

 

 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                              

  

  

.......................................................................              

Underskrift                         

 

  

Blanketten scannas in och mejlas, alternativt lämnas vid 

observationstillfället. 

 


