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1. Inledning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur skillnader beroende på aspekten kön kommer till 

uttryck i klassrummet. Ambitionen är således att studera innehållet i det gemensamma 

talutrymmet för att utforska hur traditionella föreställningar om kön konstrueras och 

upprätthålls i skolan. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom 

observationsstudier vilka genomförts vid fyra olika tillfällen på två skolor i Umeå kommun. 

Resultatet har analyserats med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

gällande språk och kön. Slutsatserna är delvis oförenliga med tidigare forskning då resultatet 

från mina observationer bland annat indikerar att pojkar inte dominerar utrymmet utan att 

flickor deltar mer aktivt i undervisningen. 

1.1 Bakgrund 

Det har länge varit en etablerad sanning att pojkar och flickor har olika villkor i och utanför 

skolan. Detta stärks av forskning som bland annat Skolverket tagit del av, vilken hävdar att 

pojkar fortfarande tar mer plats än flickor när det kommer till talutrymme och uppmärksamhet 

under lektionstid (Höst 2019). Följaktligen kan vi konstatera att samhällets diskriminerande 

könsstrukturer och normer återfinns även i klassrummet. Detta krockar med skolans uppdrag 

att främja jämställdhet inom skolväsendet. Mer specifikt handlar det om att minska skillnaden 

mellan pojkars och flickors resultat i skolan samt att främja elevers lika rättigheter och 

möjligheter främst utifrån aspekten kön. Så länge pojkar tillåts att dominera utrymmet i 

klassrummet kan inte jämställdhetsuppdraget fullföljas.  

Skolan ansvarar för att samtliga elever – oavsett kön – ska ha samma möjligheter och villkor 

när det kommer till utbildning, studieval och personlig utveckling. En könsuppdelad skolgång 

strider således mot skolans värdegrund och regeringens jämställdhetspolitiska mål. 

Könsuppdelad undervisning kan dessutom komma att påverka elevernas lärande, utveckling 

och identitet (Fridolin 2018). Flickor har generellt bättre läsförmåga och högre betyg än pojkar. 

Det är vanligare för flickor att nå högsta betyg medan pojkar, som grupp, får underkänt i större 

utsträckning. Dessutom är det fler flickor än pojkar som blir behöriga för att söka vidare till 

universitets- och högskolestudier vid samtliga program. Klyftorna har ökat under hela 2000-

talet allteftersom flickornas försprång har vuxit: Idag presterar flickor även bättre i ämnen där 

pojkar traditionellt varit starkare, såsom matematik och naturkunskap (Zimmerman 2018). 

Detta trots att pojkar tillåts mer utrymme i klassrummet – hur kan det komma sig? Det verkar 
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som att utrymmet de får inte hjälper dem akademiskt, vilket indikerar att innehållet i det som 

kommuniceras spelar en viktig roll.  

Min förhoppning är att denna undersökning kan synliggöra mer specifika skillnader i pojkar 

och flickors språkbruk. Detta för att hjälpa lärare att utjämna kommunikativa olikheter mellan 

pojkar och flickor och därigenom hindra diskriminerande könsstrukturer från att upprätthållas 

och/eller reproduceras i klassrummet. Jag menar att en ökad medvetenhet kring språk och kön 

kan hjälpa lärare att motverka särbehandling och således även närma sig skolans 

jämställdhetsuppdrag.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Forskning inom språk och kön uppmärksammar att det fortfarande finns stora skillnader mellan 

pojkar och flickor i skolan. Jag vill nyansera dessa skillnader och ta reda på hur de kommer till 

uttryck i klassrummet. Detta för att kunna utforska hur traditionella föreställningar om kön 

konstrueras och upprätthålls i den pedagogiska verksamheten. Syftet är således att studera 

innehållet i det gemensamma talutrymmet, vilket jag kommer att göra med hjälp av följande 

frågeställningar: 

• Vilken typ av uppmärksamhet, det vill säga beröm eller tillrättavisning, får flickor 

respektive pojkar av läraren?  

• Vilken typ av frågor ställer flickor respektive pojkar till läraren? 

• Vilka (om några) maktuttryck kopplade till kön framträder i elevernas språkbruk? 

Undersökningen är avgränsad till en högstadieskola och ett gymnasium i Umeå Kommun 

eftersom jag ville undersöka terrängen i mitt närområde. Jag utbildar mig till ämneslärare och 

finner det följaktligen intressant att studera hur skolor i regionen förhåller sig till aspekter som 

språk och kön. Med tanke på att jämställdhet och likabehandling ingår i arbetsuppdraget anser 

jag att det är väsentligen att undersöka huruvida kommunikationen i klassrummet är förenlig 

med dessa riktlinjer eller inte.   
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2. Styrdokument 

I detta kapitel redovisas de delar av skolans styrdokument som berör jämlikhet och lärarens roll 

i relation till skolans jämställdhetsuppdrag. Jämställdhet och likabehandling genomsyrar hela 

skolformen och lärarens roll är att aktivt och medvetet arbeta för att möta dessa målsättningar. 

Att vara uppdaterad och verksam inom jämställdhetsarbetet är således ingen frivillig ansats utan 

ett tydligt krav som ingår i lärarens arbetsuppdrag.  

2.1 Skollag och läroplan 

Enligt skolans styrdokument har lärare ett obligatoriskt uppdrag att motverka kränkningar samt 

aktivt främja jämställdhet och likabehandling. I skollagen står följande: ”Utbildningen ska 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (2010:800). Skollagen hänvisar 

dessutom till diskrimineringslagen i vilken det finns bestämmelser som ”har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck […]”  

Läroplanen slår fast att skolan aktivt och medvetet ska ”Främja kvinnor och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt” (Lgy 11). Det står också att läraren ansvarar för att undervisningens 

innehåll och uppläggning ska omfattas av ett jämställdhetsperspektiv. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Kön, genus och språk är ämnen som innehåller väldigt många aspekter. I det här kapitlet 

presenteras tidigare studier av nämnda ämnesområden med inriktning mot skola och utbildning, 

det vill säga, studier som är relevanta för denna undersökning. Tillämpliga teorier används för 

att utforska och förklara olika begrepp.  

3.1 Tidigare studier av kön, genus och språk i skolan 

Fredrik Zimmermans avhandling (2018) visar exempel där pojkars prestationer påverkas av 

skolans rådande kultur gällande studier. Om det råder tillåtande normer när det kommer till att 

studera ambitiöst, det vill säga att även pojkar kan studera utan att förlora status, förbättras 

pojkarnas resultat i jämförelse med de som domineras av en så kallad antipluggkultur. Enligt 

Zimmerman har lärarna som medverkat i avhandlingen bidragit med ett synsätt som innebär att 

eleverna blir bra på ett ämne genom att studera (i relation till att de redan är bra eller dålig på 

något), vilket har påverkat elevernas jargong och resultat i positiv bemärkelse.  

Samtidigt menar Zimmerman att det fortfarande finns skilda förväntningar på könen vilka 

påverkar pojkar och flickors förmåga att studera. Han menar att förmågor som skapas av 

maskulinitetsnormerna generellt missgynnar pojkar när det kommer till presentationer i skolan 

medan flickor utvecklar förmågor som främjar goda studieresultat. Flickornas försprång bygger 

på att de redan från tidig ålder utsätts för sociala förväntningar vilka gynnar deras självdisciplin, 

verbala kapacitet och förmåga att förstå hur lärare vill att uppgifter ska lösas. Traditionellt 

maskulina normer bidrar istället till att pojkar oftare än flickor figurerar som störningsmoment 

under lektionerna genom att bland annat skämta, prata eller skratta högljutt.  

Jane Sunderland (2000) menar att tidigare undersökningar har visat att lärare pratar mer med 

pojkar än med flickor och att sådana studier ofta tolkats som bevis för manlig dominans. 

Sunderland poängterar dock att kvantitet inte nödvändigtvis är bättre än kvalitet, och att fokus 

bör ligga på innehåll snarare än mängd eftersom uppmärksamhet också kan utgöra hinder för 

elevernas inlärning (exempelvis upprepade tillsägelser). Enligt Sunderlands egen undersökning 

riktade läraren olika typer av uppmärksamhet till eleverna beroende på om de var pojkar eller 

flickor:  

“Since many of the non-academic solicits were in fact disciplinary, it looked again as if the 

greater amount of attention the boys were getting was largely because they were being told off 
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by the teacher. It is certainly hard to see this as better attention. Indeed, […] it seems that the 

teacher was actually treating – or, arguably, constructing – the girls as the more academic 

students: they were being asked questions which required longer answers, and those answers 

were more likely to be expected to be in German. Such findings illustrate the importance of 

making a distinction between amount of teacher attention and the nature of this attention, 

especially as regards the provision of learning opportunities. They also illustrate the possibility 

that while boys may appear to dominate the classroom in one sense, girls may dominate it in 

another (2000:162f).” 

Fortsättningsvis problematiserar Sunderland idén om den binära könsordningen, vilken alltjämt 

återskapas genom språket. Hon menar att könsidentiteter på många sätt är asymmetriska och att 

flickor i större utsträckning kan ”ta efter” maskulina karaktärsdrag än tvärtom; pojkar kan 

generellt inte använda sig av könsöverskridande egenskaper utan att erhålla sociala 

konsekvenser. 

Sunderlands slutsatser kan med fördel kopplas samman med Katarina Kärnebros avhandling 

(2013) i vilken hon följer olika klasser på fordonsprogrammet. Kärnebro menar att elevernas 

språkbruk är konfrontativt, direkt och humoristiskt – drag som är utmärkande för en traditionellt 

manlig samtalsstil. Flickorna i undersökningen använde i stort sett samma språkbruk som 

pojkarna och menade att jargongen baserades på annat än kön, såsom självständighet eller 

djärvhet. Dessutom hävdade flickorna att de hellre rättade sig efter det dominerande 

språkbruket än anpassade sig efter vad de ansåg vara normativ femininitet. Kärnebro menar att 

eleverna inte var fullt medvetna om rådande normer gällande maskulinitet och heterosexualitet, 

vilka ständigt reproducerades i interaktionen och påverkade elevernas uppfattning om vad som 

ansågs vara normalt eller avvikande beteende. 

3.1.1 Bidrag till tidigare forskning 

Tidigare studier konstaterar att det förekommer språkliga skillnader mellan gruppen pojkar och 

gruppen flickor. Forskningen fastställer också att pojkar dominerar det gemensamma 

talutrymmet, men fokuserar sällan på innehållet i det som kommuniceras. Min ambition är 

således att försöka nyansera skillnaderna i elevernas uttryck för att synliggöra och 

problematisera språkhandlingar som kan härledas till aspekten kön. Sunderland, vars 

avhandling sammanfattas i ovanstående avsnitt, utgör fundamentet för denna ansats då hennes 

studie fokuserar på det engelska språket i brittisk undervisningskultur. Min intention är att 

undersöka om liknande resultat går att finna i den svenska skolan.  
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3.2 Operationalisering av begrepp 

Nedan följer en redogörelse för olika begrepp som uppkommer i denna studie. Då kön och språk 

kan översättas på olika sätt beroende på kontext finner jag det nödvändigt att konkretisera vad 

dessa begrepp betyder i just detta sammanhang. Sedermera kommer jag att använda mig 

bakomliggande teorier för att tolka och analysera undersökningens material. 

3.2.1 Vad är språk? 

Människans sätt att förstå språkets funktion och relation till samhälle, identitet och kön har 

varierat under olika tider och vetenskapliga sammanhang. 1900-talets början utmärktes med en 

logisk-positivistisk grundsyn i vilken man ansåg att språket hade två tydligt åtskilda funktioner: 

en deskriptiv och en emotiv funktion, det vill säga, ett sätt att beskriva verkligheten samt ge 

uttryck för känslor och värderingar. I mitten av 1900-talet förkastades denna teori då 

forskningen visade att språket hade betydligt fler funktioner. Dessutom avfärdades idén om att 

språket var deskriptivt i och med att verkligheten inte längre föreföll som något objektivt. Den 

moderna tolkningen är att vi skapar vår föreställning om, och förhållningssätt till, verkligheten 

genom vårt språkbruk. Enligt Edlund m.fl. har språk ”ingen betydelse i sig utan betydelsen 

skapas i och genom användningen” (2007:12).  

Under 1900-talets senare del vidareutvecklades uppfattningen inom språkvetenskapen 

ytterligare. Tonvikten förflyttades språkets historiska och dynamiska karaktär, det vill säga att 

språket förändras med historiska och sociala villkor, vilket innebär att språket måste tolkas i 

relation till den funktion det fyller i dess aktuella kontext och miljö. Detta påverkar också 

språkets funktion i mellanmänskliga möten eftersom vi anpassar vårt språk efter den vi pratar 

med: ”[…] i människors språkliga möte bryts tankar och åsikter mot varandra och förståelser 

och synsätt rubbas och förskjuts hela tiden. Vi gör nya tolkningar, uppfattar företeelser på nya 

sätt och ändrar våra förhållningssätt” (Edlund, Erson och Milles 2007:12). 

Den här uppsatsen präglas av samtidens performativa perspektiv på språk, vilket har en direkt 

anknytning till utvecklingen inom genusvetenskap och feministisk teori. Detta perspektiv 

lägger ytterligare emfas på människans aktiva och medskapande roll i sociala möten, det vill 

säga att vi med hjälp av språket ”skapar, förstärker (eller undergräver) föreställningar om oss 

själva som sammanfaller med vad samhället förväntar av en […]” (2007:13). Detta gäller också 

för det vi uppfattar som naturgivna tillstånd, såsom etnicitet och kön, vilka skapas i 

språkhandlingen. Människan använder således språket för att förmedla olika tolkningar och 
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antaganden om sig själv och sin omgivning. I språkhandlingen förhandlas dessutom olika 

maktförhållanden, normer och gränser vilka individen kan utmana, revidera eller reproducera 

genom sitt agerande. Inom det performativa perspektivet betonas handlandet: vi gör kön. 

3.2.2 Vad är kön? 

Enligt Kerstin Nordenstam (2003) är kön kontext- och kulturbundet. Kön har också en historisk 

dimension då människans tolkning av begreppet har varierat under tid. Det traditionella 

tankesättet sammankopplade kropparnas biologiska funktion i reproduktionsprocessen med 

olika könsroller. Barnafödande gavs exempelvis stort förklaringsvärde när det kom till kvinnors 

intressen och livsöden (Edlund, Erson och Milles 2007). På 1970-talet kom detta perspektiv att 

ifrågasättas alltmer då forskare ansåg att patriarkala strukturer, som exempelvis ojämna 

arbetsvillkor och maktpositioner, krävde en annan förklaringsgrund än biologi. Genus kom att 

komplettera begreppet kön genom att tillföra ytterligare dimensioner vilka beskrev män och 

kvinnor som kulturella fenomen och därigenom frigjorde dem från att vara anatomiskt bundna. 

Edlund m.fl. förklarar genusbegreppet som ”[…] ett analytiskt verktyg för att skilja det 

biologiskt givna från det socialt och kulturellt tillskapade” (2007:29).   

Det finns fortfarande forskare som använder biologiska förklaringsmodeller när det kommer 

till att redogöra skillnaderna mellan kvinnor och män. Denna undersökning lutar sig dock mot 

en förklaringsgrund som erbjuder en mer nyanserad bild av biologins roll. Inom detta perspektiv 

är hjärnans utveckling, inkl. våra beteenden, val och preferenser, beroende av sociala faktorer 

som exempelvis uppväxtförhållanden, utbildningsmöjligheter och framtidsutsikter. Biologi kan 

således varken förklara eller legitimera de ekonomiska, politiska och sociala skillnaderna 

mellan könen (Edlund, Erson och Milles 2007).  

Precis som språket är kön performativt. Kön skapas i komplexa processer och språkliga samspel 

där var och en är medaktör. Följaktligen kan vi, genom våra språkhandlingar, påverka de sociala 

och kulturella ramarna genom att verka i enlighet med eller i opposition mot rådande idéer om 

manlighet och kvinnlighet. 

3.2.3 Närhet – Samhörighet eller Distans – Kontroll  

Den kvinnliga och manliga samtalsstilen presenteras alltjämt i enlighet med traditionella och 

stereotypa förväntningar på vad som är typiskt för gruppen kvinnor och gruppen män. Vidare 

beskrivs de ofta som motsatspar, det vill säga, som två skilda samtalsstilar som utgör varandras 
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motsatser (Edlund, Erson och Milles 2007). Detta stämmer väl överens med kulturella 

föreställningar om det binära könssystemet där manlighet definieras av de egenskaper och 

attribut som inte kategoriseras som kvinnliga (och tvärtom). Enligt Edlund m.fl. understöder 

den manliga samtalsstilen männens historiska position i den offentliga sfären medan ”[…] 

kvinnors samtalsstil är precis vad som krävs för att hon ska vara en god mor, en som vårdar och 

omhändertar andra människor (2007:64).” Den manliga samtalsstilen presenteras ofta som 

distanserad och kontrollerande medan den kvinnliga samtalsstilen framställs med fokus på 

samhörighetsskapande. Nedan introduceras ytterligare motsatser vilka fungerar som en 

beskrivning av de två samtalsstilarna. 

 Tabell 1: Typiska kännetecken för manlig och kvinnlig samtalsstil 

Närhet – Samhörighet Distans – Kontroll 

Medkännande Problemlösande 

Relationsbyggande Rapporterande 

Lyssnande Föreläsande 

Privat Offentligt 

Samhörighetsskapande Statusmarkerande 

Stödjande Motsättning 

Förtrolighet Oberoende 
Källa: Edlund, Erson och Milles 2007:63 

3.2.4 Brist, skillnad eller dominans? 

Relationen mellan språk och kön är mångfacetterad och komplex. Sambanden skiljer sig 

dessutom mellan individer som inte alltid beter sig i enlighet med stereotyperna. Så vilka 

förklaringsmodeller finns att tillgå när det kommer till att förstå och förklara kommunikativa 

skillnader mellan män och kvinnor? Enligt Edlund m.fl. (2007) finns i huvudsak tre teorier, 

nämligen bristhypotesen, skillnadshypotesen och dominanshypotesen.  

Bristhypotesen uppstod i om. att den amerikanska språkforskaren Robin Lakoff skrev Language 

and Woman’s Place (1973). Lakoff ansåg att det kvinnliga språket var maktlöst och bristfälligt 

i relation till den manliga normen av språkbruk och att den språkliga osäkerheten fungerade 

som en vidmakthållande egenskap för kvinnors sociala position och underordning. 

Bristhypotesen använder således skillnaderna mellan män och kvinnor som förklaringsgrund 

när det kommer till ojämlikhet mellan könen. Edlund m.fl. förklarar: ”Det bristfälliga språket 

håller kvinnor på plats eftersom språket inte hör hemma i ett offentligt sammanhang och därför 

inte kan användas för att förbättra eller förändra kvinnors sociala position (2007:66).” Vidare, 

menar de, att Lakoff såg språket som en ålagd norm – snarare än biologiskt given egenskap – 
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som kvinnor och män socialiserades in i. Till exempel ansåg hon att kvinnor är mer artiga än 

män och att deras samtalsstil utmärks av medkännande och förtrolighet vilket inte lämpar sig 

för samtal i offentligheten.  

Lakoff har bland annat anklagats för att sakna empiri och undersökningsresultat som stöttar 

hennes påståenden. Förespråkare av skillnadshypotesen vänder sin kritik mot Lakoffs 

ställningstagande vilket påstår att de språkliga skillnaderna mellan män och kvinnor skulle vara 

orsaken till kvinnans underordning. Skillnadshypotesen kopplar inte skillnaderna till makt utan 

hävdar att kvinnan och mannens samtalsstilar är likvärdiga. Enligt denna förklaringsmodell 

härstammar olikheterna från att män och kvinnor kommer från skilda kulturer. Under 

barndomen socialiseras vi huvudsakligen i samkönade grupper där flickor lär sig att skapa 

närhet och samhörighet medan pojkar tillägnar sig en mer dominant approach. Ett exempel på 

detta är att män generellt samtalar för att utbyta information medan kvinnor använder språket 

för att upprätthålla relationer (Edlund, Erson och Milles 2007). Sådana skillnader behöver inte 

vara negativa, men för att undvika missförstånd när det kommer till att tolka och förstå 

varandras språkhandlingar kan det vara fördelaktigt att ta dessa olikheter i beaktande.  

Den tredje och sista förklaringsmodellen kallas för dominanshypotesen. Förespråkare av denna 

teori noterar liknande olikheter i män och kvinnors samtalsmönster som tidigare 

förklaringsmodeller, men tillför ytterligare tolkningar av skillnadernas orsaker och 

konsekvenser. Enligt dominanshypotesen måste de språkliga skillnaderna kopplas till makt och 

dominans eftersom kvinnor och män inte deltar i samtalen på samma villkor. Då bristhypotesen 

hävdar att det är skillnaderna som skapar den ojämna maktfördelningen mellan män och 

kvinnor menar dominanshypotesen att orsaksförhållandena är det omvända, det vill säga, att 

maktaspekten och de sociala positionerna ingår i de könskategorier som påverkar våra 

språkhandlingar. Eftersom kvinnan är underordnad kan hon inte använda samma språk som en 

man. Enligt denna modell finns ingen social jämlikhet mellan könen, vilket innebär att samtal 

mellan jämbördiga män och kvinnor är en myt. Följaktligen måste maktperspektivet alltid tas 

med i analysen av könskodade samtalsmönster och språkhandlingar. Edlund m.fl. förklarar det 

så här: ”[Maktperspektivet] måste tas med i analysen av skillnadernas orsaker och 

konsekvenser. Kommunikationen antas nämligen alltid ske innanför en social hierarki. Det går 

därmed inte att bortse från den könskategori som vi är inordnade i. I diskussioner av språkliga 

möten mellan kvinnor och män måste därför denna sociala ojämlikhet tas i beaktande (Edlund, 

Erson och Milles 2007:157).” 



 14 

4. Metod  

Denna undersökning har en kvalitativ ansats. Enligt Bryman och Nilsson utgör kvalitativ 

forskning en ”[…]strategi där tonvikten oftare ligger på ord än på siffror vid insamling och 

analys av data” (2018:454) vilket stämmer väl överens med syftet för denna undersökning då 

fokus ligger på just språk och kommunikation. Den här studien har dessutom en tydlig 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt, det vill säga att egenskaper och företeelser inte är 

naturligt givna utan konstruerade av människor i samspel med varandra, vilket särskiljer den 

från naturvetenskapliga modeller och kvantitativa forskningsansatser.  

4.1 Observationsstudier  

Materialet i denna undersökning är insamlat genom observationsstudier. Ambitionen med 

observationer är att granska ”naturligt förekommande situationer” (Alvehus 2013:93) vilket 

föreföll lämpligt i relation till syftet för den här studien, det vill säga att undersöka hur 

kommunikationen i klassrummet förhåller sig till skolans jämställdhetsuppdrag. Följaktligen 

har jag samlat in data genom öppna observationer i vilka jag tillträtt en passiv roll som 

iakttagare för att minska den så kallade observatörseffekten.  

Öppna observationer innebär att observatören gör sig känd för dem som observeras. Valet att 

utföra öppna i stället. för dolda observationer grundades på de etiska aspekter som 

undersökningen utgår från, vilka finns redovisade under avsnitt 4.4 i detta kapitel.  

Observatörseffekten handlar om att observatören påverkar det som observeras och därmed 

riskerar att kontaminera det naturliga förloppet, vilket minskar representativbarheten i 

observationen. Graden av deltagande är således en dimension som måste övervägas i 

observationsstudier vilket föranledde mitt val som passiv observatör (Alvehus 2013).  

4.2 Urval  

Denna studie bygger på ett så kallat målstyrt urval, vilket innebär att jag baserat urvalet på 

undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman och Nilsson 2018). Det föreföll självklart 

att studera situationer som uppstår i klassrummet då min ambition var att nyansera 

kommunikativa skillnader i den pedagogiska verksamheten.  

Insamlingen av data initierades med att jag tog kontakt med rektorerna på närliggande 

högstadie- och gymnasieskolor via mejl (se bilaga 1). Vissa rektorer valde att vidarebefordrade 
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mitt brev till lärare som de ansåg vara relevanta för min observationsstudie. Två lärare, på två 

olika skolor i Umeå kommun, svarade på mitt mejl och erbjöd mig att genomföra 

observationsstudier under deras lektioner vilket jag också gjorde.  

Urvalet avgränsades pga. etiska och praktiska skäl, men även av personligt intresse. Jag ville 

att undersökningen skulle relatera till min utbildning och yrkesverksamma liv som ämneslärare 

för högstadie- och gymnasieelever. Den etiska aspekten har att göra med elevernas ålder i 

relation till samtyckeskravet (se avsnitt 4.4.2) då jag förutsåg en praktisk problematik med att 

få observationsstudien godkänd från samtliga vårdnadshavare. Jag valde därför att begränsa 

fokusgruppen till elever som fyllt 15 år. Ytterligare avgränsningar gjordes pga. den bristfälliga 

återkopplingen från skolorna. Jag hade gärna tillämpat fler observationsstudier om jag fått 

tillgång till fältet.  

4.3 Genomförande  

De första observationerna utfördes på en gymnasieskola. Jag observerade samma lärare och 

klass i årskurs två vid ett par olika tillfällen i ämnet engelska. Båda lektionerna syftade till att 

förbereda eleverna inför kommande nationella prov. Vid första tillfället var 23 av 32 elever 

närvarande: 12 flickor och 11 pojkar. Lektionen var 80 minuter lång och startade med att jag 

blev presenterad av läraren och därefter placerade mig längst bak i klassrummet för att få god 

uppsikt och samtidigt påkalla så lite uppmärksamhet som möjligt. Presentationen var något 

begränsad då jag bett läraren att vara återhållsam med information gällande min studie. Detta 

på grund av att jag inte ville påverka elevernas uppförande på något sätt. Eleverna fick således 

ingen inblick i undersökningens syfte, utan meddelades att jag i första hand var där för att 

observera läraren men att deras deltagande noterades och spelade en indirekt roll i 

sammanhanget.  

Vid det andra observationstillfället var 27 elever närvarande: 14 flickor och 13 pojkar. Även 

denna gång placerade jag mig längst bak för att kunna observera interaktionen i klassrummet 

utan att störa det naturliga händelseförloppet. Lektionen var 70 minuter lång. 

De andra, och sista, två observationerna genomfördes på  högstadiet. Jag observerade samma 

lärare som undervisade två olika klasser i årskurs 9; en lektion i svenska och en lektion i 

engelska som språkval. Engelska som språkval är utvecklat för dem som behöver extra stöd i 

ämnet engelska och fungerar som ett tillval vilket ersätter lektioner i moderna språk 

(exempelvis franska, spanska och tyska). Lektionerna var 90 respektive 55 minuter långa. 



 16 

Under svensklektionen var 7 pojkar och 8 flickor närvarande, vilket ger ett bortfall på 6 elever 

i en klass på 21 st. Under språkvalet saknades en elev medan 3 pojkar och 2 flickor var 

närvarande. I enlighet med de två första observationerna presenterades jag av läraren och 

placerade mig längst bak i lektionssalen.  

Under samtliga observationer användes ett protokoll (se tabell 2) där jag bland annat antecknade 

vilken typ av uppmärksamhet läraren riktade mot pojkar respektive flickor. Jag noterade också 

innehållet på de frågor som ställdes, det vill säga om de var av akademisk eller icke akademisk 

karaktär, samt vilka elever som svarade på öppna frågor. Jag antecknade också särskilt 

utstickande kommentarer och påståenden. Utöver anteckningarna använde jag mig av 

ljudinspelningar vilket fungerade som en slags säkerhetsåtgärd ifall behovet av att gå tillbaka 

och avstämma något observationstillfälle skulle uppstå. Emellertid visade det sig att denna 

åtgärd var överflödig i och med att inspelningarna inte användes vid något tillfälle i 

undersökningen.  

4.4 Etiska aspekter  

Denna undersökning bygger på vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. De observationer som utförts för att samla in data har skett i 

samråd med rektorer samt lärare och elever. Föräldrarna till eleverna har inte informerats då 

samtliga medverkande var över 15 år. De som deltagit i undersökningen – såväl skolor som 

lärare och elever – är anonyma och det insamlade materialet är konfidentiellt. Nyttjandet är 

således begränsat till denna undersökning. I följande avsnitt redovisas samtliga principer och 

forskningsetiska överväganden som tagits i beaktande under arbetets gång (se Stukát 

2011:139f).  

4.4.1 Informationskravet 

Denna princip handlar om att de som berörs av undersökningen ska få ta del av dess syfte och 

tillvägagångssätt. De medverkande ska också ges information om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att de under hela processen har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationskravet innefattar dessutom ett tillkännagivande av den forskningsansvariges namn 

och institutionsanknytning, redovisning av eventuella risker för obehag och skada samt 

information om hur undersökningens resultat kommer att användas och presenteras.  
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4.4.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan, det vill säga, 

hur länge och på vilka villkor de ska delta. Undersökningsdeltagaren ska kunna avbryta sin 

medverkan utan negativa påföljder och får inte utsättas för obefogade påtryckningar. Om de 

medverkande är under 15 år kan det vara nödvändigt att inhämta samtycke från vårdnadshavare. 

I vissa fall – om undersökningen inte är av privat eller etiskt känslig karaktär – kan samtycke 

istället inhämtas via företrädare för undersökningsdeltagarna (som exempelvis en lärare eller 

skolledning).  

4.4.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav medför att delar av undersökningen bör vara konfidentiella. Deltagarna måste 

exempelvis få möjlighet att vara anonyma och införstådda med att uppgifter som kan identifiera 

informanten inte kommer att redovisas. I detta krav ingår också en rekommendation till 

forskaren vilken handlar om att fråga deltagarna om de är intresserade av att ta del av 

forskningsresultatet, vilket föranledde mig att skicka den färdiga uppsatsen till de lärare som 

medverkat i undersökningen. 

4.4.4 Nyttjandekravet 

Den sista principen handlar om att det insamlade materialet endast får användas i 

forskningsändamål. Informationen får tillgängliggöras för, exempelvis, läroböcker och 

tidningsartiklar men det är inte tillåtet att utnyttja data för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman och Nilsson handlar validitet om huruvida man ”observerar, identifierar eller 

’mäter’ det man säger sig mäta” (2018: 465) medan reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

undersökningen kan replikeras. Reliabiliteten i denna studie kan ifrågasättas då det är svårt att 

”frysa” en social miljö, vilket gör varje observation unik i sitt slag. Det är således mycket svårt 

att replikera undersökningen och samla in samma data. Ytterligare kritik kan riktas mot antalet 

observationer eftersom att den begränsade mängden data gör det problematiskt att generalisera 

resultatet till andra miljöer. Följaktligen är de som medverkat i denna undersökning inte 

representativa för hela befolkningen, men det är emellertid inte heller målet med kvalitativa 
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studier. Bryman och Nilsson menar att resultatet från den kvalitativa forskningen ska 

generaliseras till teori istället för population. De hävdar att det är ”kvaliteten på de teoretiska 

slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen 

av generaliserbarheten” (Bryman och Nilsson 2018: 485). Dessutom är det möjligt att 

genomföra så kallade måttliga generaliseringar, vilket innebär att resultat från kvalitativa 

undersökningar kan sammanställas med studier som gjorts på jämförbara grupper. 

En tolkning av validitets- och reliabilitetskriterierna är att de förutsätter att det finns en absolut 

sanning om den sociala verkligheten vilket står i konflikt med den uppfattning som genomsyrar 

denna undersökning och kvalitativa forskningsansatser överlag, det vill säga, att det finns fler 

än en rättfärdig bild av verkligheten. Det finns således andra kriterier som kan vara bättre 

lämpade för bedömning av kvalitativa undersökningar. Jag har därför valt att ta hänsyn till 

ytterligare krav för att uppnå en trovärdig bedömningsgrund. Dessa kriterier återfinns i 3:e 

upplagan av Samhällsvetenskapliga metoder (473): 

1. Värdigt tema, som bland annat är relevant, intressant och viktigt. 

2. Stringens – omfattande och passande data ges i överflöd. 

3. Uppriktighet – forskaren är reflexiv avseende värderingar och skevheter och är 

transparent i sitt tillvägagångssätt. 

4. Trovärdighet – forskaren tillämpar sådant som täta beskrivningar, triangulering och 

respondentvalidering. 

5. Genklang – forskningen inverkar emotionellt på läsarna. 

6. Viktigt bidrag – forskningen får effekter när det gäller faktorer som teori, praktik och 

moral. 

7. Etiskt – forskaren tar hänsyn till och engagerar sig i etiska frågeställningar. 

8. Meningsfullt sammanhang – forskaren tar upp det som hen har sagt ska beröras, 

använder sig av lämpliga metoder och kopplar ihop forskningsfrågor, litteratur, resultat 

och tolkningar med varandra.  
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5. Empirisk genomgång 

I detta kapitel redovisas resultatet för undersökningen. Den tabell som presenteras i det sista 

avsnittet är baserad på anteckningar från samtliga observationstillfällen och sammanställer det 

insamlade materialet. 

5.1 Observationstillfälle 1 

Den första observationen inleds med att läraren försöker få uppmärksamhet från eleverna och 

ber om lov att få starta lektionen:  

- Can we start? 

Ljudvolymen är hög men eleverna samlar sig och tystnar något efter ett par minuter. Syftet med 

lektionen är att förbereda eleverna på det nationella provet som ska skrivas i slutet av veckan. 

Läraren står längst fram i klassrummet och ger instruktioner; var de ska vara, vilken tid det 

börjar, hur många minuter de har på sig, vad de behöver ha med sig, et c. Läraren ber en pojke 

hjälpa till med att dela ut textböcker till klassen. Ljudnivån höjs igen och eleverna pratar rakt 

ut. Under några minuter blir det väldigt svårt för mig att höra vem som säger vad. Sen blir det 

tyst igen, då läraren ber om arbetsro, och eleverna läser igenom de texter som delats ut. 

Tystnaden håller i sig i drygt 20 minuter. När det är 10 minuter kvar av lektionen säger läraren 

åt eleverna att de måste uppdatera ett dataprogram som de ska använda under provet. Det blir 

återigen stökigt i klassrummet och alla pratar i munnen på varandra. Läraren går runt bland 

eleverna för att hjälpa till och fånga upp eventuella frågor. Därefter avslutas lektionen med 

några sammanfattande ord om provet.  

Jag uppmärksammar att det bara är tre pojkar som namnges i samband med tillrättavisningar 

under hela lektionen, två av dem vid upprepade tillfällen, trots att det är många fler – både 

pojkar och flickor – som stör undervisningen.  

5.2 Observationstillfälle 2 

Den andra observationen inleds som den första slutade: läraren ger eleverna anvisningar om 

hur de ska uppdatera dataprogrammet som ska användas under det nationella provet. Därefter 

upprepas övriga instruktioner om morgondagens provtillfälle; tid, plats, textformalia, et c. Det 
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blir en ganska lång genomgång vilken innehåller mycket information. Läraren pratar medan 

eleverna sitter tysta och lyssnar, bara ett fåtal frågor dyker upp i samband med genomgången.  

Lektionen fortsätter med att eleverna arbetar med samma förberedelsematerial som delades ut 

under det första observationstillfället. Syftet med materialet är att ge eleverna insikt i det ämne 

som är aktuellt under provet (i.e. food challenges). En grupp pojkar frågar om de får gå till 

biblioteket för att arbeta i stället för att sitta kvar i klassrummet. Läraren svarar:  

- Nej, jag tycker… Det är så kort lektion så ni får sitta här.  

Kort därefter frågar ett par flickor om de får gå ut. Läraren svarar då ja, utan förbehåll, och 

flickorna lämnar klassrummet.  

Eleverna arbetar självständigt under ca 20 minuter. Under denna period är ljudnivån relativt 

hög då eleverna pratar om allt ifrån helgens krogbesök till vilken bikini som bör inhandlas till 

sommaren. Jag noterar att det är många som pratar och stör arbetsron utan att få någon 

tillsägelse. En pojke namnges dock vid två tillfällen och får en kommentar som sticker ut i 

sammanhanget:  

- [Namn] ask yourself, am I disturbing myself? Am I disturbing others? 

Jag anser att kommentaren är anmärkningsvärd pga. att det är fler som pratar utan att få någon 

förmaning överhuvudtaget.  

Lektionen avslutas med att läraren går igenom förberedelsematerialet tillsammans med 

eleverna, text för text.  

5.3 Observationstillfälle 3 

Den tredje observationen innefattar ett antal individuella redovisningar, Kahoot (ett slags 

frågespel som finns tillgängligt online) och introduktion till ett nytt delmoment på kursen. Efter 

varje redovisning, vilka handlar om historiskt erkända författare, ställer läraren ett antal frågor 

till den som redovisat ang. den specifika författaren som eleven presenterat. Därefter tar 

eleverna fram sina datorer och tävlar mot varandra i en omgång Kahoot, vilket har samma 

författartema som tidigare redovisningar.  

Under lektionens sista moment, introduktionen, delas eleverna upp i tre olika grupper beroende 

på hur de sitter i klassrummet. Varje grupp består av 5 elever, både pojkar och flickor. Syftet 
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med gruppindelningen är att eleverna ska erinras och diskutera minnesvärda händelser under 

skolåren som varit, från första till nionde klass. Läraren ställer öppna frågor till samtliga 

grupper på vilka det bara är pojkar som svarar.  

En minnesvärd händelse, enligt en av grupperna, är de slagsmål som brukade försiggå i 

kapprummet. Det kommer fram att skolledningen tillslut arrangerat om bland elevernas platser 

vilket förbättrade situationen. I samband med detta nämner läraren ett specifikt flicknamn bland 

förra årets niondeklassare och pekar ut henne som särskilt stökig. Eleverna skrattar åt lärarens 

kommentar, som kort därefter ber om ursäkt för att hen nämnde eleven vid namn. 

- Det var onödigt av mig. Ni vet ju själva vilka det handlar om. 

Läraren avslutar lektionen genom att sammanfatta introduktionen och förklara hur eleverna kan 

använda dagens diskussion som grund till kommande arbetsuppgift (ett avslutningstal). 

5.4 Observationstillfälle 4 

Den fjärde, och sista, observationen utförs i en väldigt liten klass. Bara fem personer är 

närvarande: tre pojkar och två flickor. Eleverna arbetar självständigt under hela lektionen, de 

flesta repeterar olika grammatikregler.  

Det är två elever som utmärker sig i denna grupp, en pojke och en flicka vilka pratar mycket 

mer än de andra. Vi kan kalla dem för Sonny och Cher. Vid ett tillfälle lämnar läraren 

klassrummet för att hämta något till en annan elev. Detta frammanar en kommentar från Sonny 

som, enligt min tolkning, försöker vara rolig:  

- Hej då, kom aldrig tillbaka!  

- Vad trevlig du är, svarar Cher med sammanbiten och ironisk ton.  

Vid ett senare tillfälle sitter läraren bredvid Sonny och försöker visualisera skillnaden mellan 

this (den här) och that (den där). Följaktligen pekar läraren på Cher som sitter längre fram i 

klassrummet och säger: 

- Den DÄR tjejen. Hur säger man… [tystnar]. 

- Hon är fan ingen tjej. Hon är en åsna! 

Sonny avbryter läraren och ropar så att hela klassen hör. Hans kommentar blir dock ignorerad 

och tillrättavisningen uteblir. Läraren fortsätter att prata om arbetsuppgiften och Cher ser 
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oberörd ut. Följaktligen uppfattar jag inte situationen som unik eller överraskande för någon av 

de inblandade. Lektionen avslutas kort därefter.  

5.5 Sammanställt data 

 Tabell 2: Observationer i klassrummet grupperat i pojkar och flickor 

 

Obs. 

Uppmärksamhet Frågor Svar på 
öppna frågor 

Beröm Tillrättavisning Akademiskt 
innehåll 

Icke 
akademiskt 

P F P F P F P F P F 

1 0 1 9 5 6 17 0 0 1 6 

2 1 0 12 8 12 14 1 2 4 2 

3 0 0 5 4 4 2 2 3 3 0 

4 6 1 1 1 7 8 1 2 0 0 

Tot. 7 2 27 18 29 41 4 7 8 8 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av denna undersökning. Materialet har analyserats med hjälp 

av tidigare forskning och de operationaliserade begrepp som finns att läsa i kapitlet för 

teoretiska utgångspunkter.  

6.1 Förväntningar cementerar könsroller 

En tydlig iakttagelse från de två första observationstillfällena är att läraren namnger och 

tillrättavisar ett fåtal pojkar vilka därmed pekas ut som särskilt ansvariga för att störa ordningen 

i klassrummet. Detta trots att fler elever – både pojkar och flickor – bidrar till den höga 

ljudvolymen. Här uppfattar jag det som att läraren agerar utifrån traditionella idéer om 

manlighet, ett ideal vilket bland annat innefattar dominans och motsättningar, och cementerar 

bilden av ”pojkar som störningsmoment”. Läraren förstärker således besvärliga normer vilka 

kan komma att påverka elevernas resultat i skolan. Genom att endast tillrättavisa pojkarna 

fastslår läraren att deras beteende inte lämpar sig i klassrummet medan flickorna, som undgår 

anmärkning, får indikationer om att de passar bättre in. 

Mitt sammanställda data konstaterar att pojkar generellt får mer uppmärksamhet än flickor men 

att innehållet varierar beroende på aspekten kön. Pojkar erhåller fler tillrättavisningar än flickor, 

vilket antyder att mängden uppmärksamhet inte nödvändigtvis korrelerar med positiva 

förutsättningar för akademiska prestationer (Sunderland 2000). 

Under mina observationer upplever jag inte att pojkarna agerar utifrån de maskulina normer 

som nämns i uppsatsens inledande kapitel, det vill säga, att de obetingat dominerar utrymmet. 

Jag upplever dock att traditionella föreställningar om de två könskategorierna är väldigt 

närvarande. Ett exempel på detta inträffar under det andra observationstillfället, då en grupp 

flickor tillåts att lämna klassrummet medan en grupp pojkar inte får tillstånd att göra detsamma. 

Enligt min tolkning har läraren större förtroende för flickorna eftersom de beviljas ta eget 

ansvar och får arbeta utan tillsyn. Detta stämmer överens med Zimmermans (2018) teori vilken 

handlar om att pojkar och flickor socialiseras i enlighet med könskodade föreställningar som 

påverkar deras förmåga att studera.  

Ett annat exempel, om än inte lika tydligt, är då läraren vid det tredje observationstillfället pekar 

ut en flicka som störningsmoment. Kommentaren resulterar i skratt bland eleverna, vilket 

indikerar att läraren sagt något lustigt. Att bryta mot rådande könsnormer anses ofta som 
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avvikande och, i vissa fall, löjeväckande vilket kan vara anledningen till att kommentaren 

betraktas som komisk. Enligt den forskning som underbygger denna uppsats är sådana 

överträdelser mer kostsamma för pojkar, men det innebär inte att flickor alltjämt undkommer 

liknande bestraffningar då hon agerar utanför normen. 

6.2 Flickor deltar mer aktivt  

Ytterligare en observation är att flickor är mer aktivt deltagande under lektionen (se tabell 2). 

Då pojkar upplever enkelriktad kommunikation, det vill säga uppmärksamhet i form av 

tillrättavisningar, interagerar flickor med läraren genom att ställa frågor. Flickor ställer 

dessutom fler frågor med akademiskt innehåll än vad pojkar gör, vilket skapar positiva 

förutsättningar för akademiska prestationer.  

Detta stärker min skepsis kring huruvida pojkar dominerar i klassrummet då mina observationer 

indikerar att flickor tar plats i samma – om inte större – utsträckning. Detta kan bero på de 

könsroller och normer som är förknippade med att studera, vilka fokuseras i Zimmermans 

avhandling. Givet att det råder en antipluggkultur bland pojkar innebär ett aktivt deltagande i 

undervisningen en social kostnad beträffande status och hierarki. Detta kan vara en anledning 

till att de väljer att inte engagera sig under lektionerna. Ytterligare skäl kan vara att 

antipluggkulturen inte innefattar något fokus på blivande, det vill säga att du blir bra på något 

genom att studera, vilket medför att lärande förefaller som något osannolikt (Zimmerman 

2018).  

Om akademiskt engagemang förknippas med normativ femininitet riskerar pojkarna att bli 

uteslutna i om. könsrollernas inneboende dikotomi. Här syftar jag på det binära systemet vilket 

reducerar män och kvinnor till varandras motsatser. Givet att flickor identifieras som aktiva 

deltagare i undervisningen karaktäriseras pojkar av det konträra, särskilt då pojkar generellt inte 

kan använda sig av könsöverskridande egenskaper utan att erhålla sociala konsekvenser. 

6.3 Språkhandlingar framhäver maktpositioner  

Enligt mina observationer tenderar pojkar att ställa färre frågor än flickor, men de svarar på 

frågor i samma utsträckning. Detta behöver inte tyda på ett aktivt engagemang i 

lärandeprocessen utan illustrerar språkhandlingar vilka markerar position i enlighet med manlig 

samtalsstil som, i sin tur, karaktäriseras av normer och samhälleliga förväntningar på 

kvinnlighet och manlighet. Exempel på detta är att manlig samtalsstil karaktäriseras som 
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rapporterande och informativ har en given plats inom den offentliga sfären och fokuserar på att 

etablera status (Edlund, Erson och Milles 2007). Det är således normativt för pojkar att ta för 

sig i det gemensamma utrymmet, vilket i detta fall innebär att svara på lärarens öppna frågor.  

Under det fjärde observationstillfället inträffar två situationer som exemplifierar könskodade 

språkhandlingar vilka förstärker maktpositioner och normativa mönster. Den första incidenten, 

då Cher tillrättavisar Sonny genom att anmärka på hans otrevliga kommentar till läraren, 

bekräftar hennes position som relationsorienterad. Hon tar socialt ansvar genom att markera 

gränserna för vad som är ett solidariskt och kulturellt accepterat beteende medan Sonny 

utmärker motsättning och oberoende genom att ignorera dessa normer.   

Den andra situationen inträffar då Sonny hävdar att Cher inte är någon tjej utan en åsna. Här 

använder Sonny en klassisk härskarteknik vilken används för att bedriva makt över någon med 

syfte att hävda sig själv (se Nationalencyklopedin). Sonny använder således språket som 

statusmarkör och framhäver sin plats högt upp i hierarkin genom att förlöjliga sin klasskamrat. 

Enligt dominanshypotesen ingår sådana maktpositioneringar i våra språkhandlingar eftersom 

de påverkas av de föreställda könskategorierna. Sonnys agerande sker alltså i enlighet med 

normen, vilket bekräftas av att kommentaren ignoreras av både lärare och elever. Jag menar att 

bristen av tillrättavisning i detta fall signalerar acceptans för sådana typer av kränkningar.  
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7. Slutsatser och sammanfattning 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av resultatet vilket kommer att sammankopplas med 

undersökningens syfte och frågeställningar. Därutöver diskuteras uppsatsens behag och 

olägenheter gällande dess empiri, analys och metodval.   

7.1 Resultatdiskussion  

Min ambition med denna uppsats var att nyansera skillnaderna mellan pojkar och flickor genom 

att undersöka hur elevernas språkhandlingar kommer till uttryck i klassrummet. Jag ville 

således studera innehållet i det gemensamma talutrymmet för att utforska hur kön konstrueras 

och olika maktpositioner upprätthålls i den pedagogiska verksamheten. Följande 

frågeställningar användes för att uppnå detta syfte: 

• Vilken typ av uppmärksamhet, det vill säga beröm eller tillrättavisning, får flickor 

respektive pojkar av läraren?  

• Vilken typ av frågor ställer flickor respektive pojkar till läraren? 

• Vilka (om några) maktuttryck kopplade till kön framträder i elevernas språkbruk? 

Jag anser att jag besvarat dessa frågor med hjälp av resultatet från mina observationer (se tabell 

2) och de teoretiska utgångspunkter som presenteras i kapitel 3. Det sammanställda resultatet 

konstaterar att flickor interagerar med läraren medan pojkar erhåller enkelriktad 

kommunikation i form av tillrättavisningar. Fortsättningsvis deltar flickor mer aktivt under 

lektionerna i om. att de ställer fler frågor relaterade till undervisningsformalia och ämne än vad 

pojkar gör. När det kommer till maktuttryck kopplade till språk och kön har jag observerat ett 

antal språkhandlingar som innefattar könskodade maktpositioneringar. Härskartekniker och 

relationsorienterat språkbruk är exempel på detta och kan kategoriseras som stereotypa uttryck 

för manlig respektive kvinnlig samtalsstil.  

Då min undersökning endast består av ett fåtal observationer kan jag inte använda resultatet för 

att dra några slutsatser som kan generaliseras till andra fall. Emellertid kan jag urskilja vissa 

mönster som kan prövas i vidare forskning. Enligt mina observationer finns det språkliga 

skillnaderna i elevernas uttryck som kan härledas till aspekten kön. Fortsättningsvis kan dessa 

skillnader komma att påverka undervisningen och elevernas resultat då mina iakttagelser 

indikerar att flickor ingår i en norm vilken ger dem bättre förutsättningar att påverka sitt eget 

lärande. Flickor får exempelvis större förtroende från lärare och tillåts ta eget ansvar över 
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studierna. Dessutom kommunicerar de med lärare på ett sätt vilket gynnar lärandeprocessen 

medan pojkar påverkas negativt i om. upprepade anmärkningar. Följaktligen pekar 

undersökningens resultat på att diskriminerande normer konstrueras och återskapas i 

klassrummet vilket krockar med skolans jämställdhetsuppdrag. Lärare bör således utmana 

förenklade föreställningar om kön för att utjämna kommunikativa och kunskapsmässiga 

skillnader mellan pojkar och flickor i skolan.  

Men, det finns alltjämt ett men. Mina observationer kan inte fastställa ett kausalt samband 

mellan elevernas språkhandlingar och aspekten kön. Det finns fler dimensioner i en människas 

liv som spelar roll för hennes identitet och uttryck. Aspekter som ålder, utbildning, sexuell 

läggning, etnicitet och klass kan vara minst lika avgörande för vårt sätt att samtala. Dessutom 

består gruppen kvinnor och gruppen män inte av homogena individer vilka agerar på samma 

sätt. Detta innebär att variationerna inom gruppen kan vara lika stora som olikheterna mellan 

dem. En kritik gentemot genusforskning med fokus på maskulinitet i skolan handlar om 

fenomenet ”big man bias” vilket problematiserar den framträdande bilden av dominanta pojkar. 

Enligt detta perspektiv fokuseras högljudda och framträdande pojkar pga. att de agerar på ett 

sätt som förväntas av dem medan andra, de tystlåtna pojkarna, uppfattas som undantag från 

normen. Följaktligen får dominanta pojkar representera hela gruppen eftersom de tystlåtna 

pojkarna osynliggörs. Fortsatt kritik handlar om att forskningen – och här inkluderar jag min 

egen studie – fokuserar på situationer där konflikter uppstår, vilket skapar en mer problematisk 

bild än den verkligheten erbjuder (Zimmerman 2018).  

7.2 Metoddiskussion 

Det har funnits vissa fallgropar när det kommer till metodiken för insamling av material till 

denna undersökning. Vid två av fyra observationstillfällen var det stundom så hög ljudnivå i 

klassrummet att det var omöjligt att sortera bland alla röster, vilket innebär att resultatet 

påverkats av ett visst bortfall. Dessutom är resultatet inte individanpassat utan grupperat i 

pojkar och flickor. Detta innebär, exempelvis, att samma individ från vardera gruppen kan ha 

ställt samtliga frågor eller fått merparten av alla tillrättavisningar. För att undvika denna 

problematik hade mindre grupper kunnat observeras. Alternativt hade en filmkamera kunnat 

användas för att skapa en tydligare bild på vem som sa vad vid vilket tillfälle. Problemet med 

filmat material är att observatörseffekten blir större då kameran kan upplevas som en betraktare 

i sig.  
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8. Vidare forskning 

Det vore intressant att fokusera på vilket språkbruk som läraren använder till pojkar respektive 

flickor i om. att det är lärarens ansvar att styra innehållet i enlighet med jämställdhetsuppdraget. 

Fortsättningsvis kan det finnas en poäng med att undersöka kopplingen mellan förtroende och 

antipluggkultur, det vill säga, om avsaknaden av tillit för pojkars förmågor att ta ansvar för sitt 

eget lärande kan påverka deras förutsättningar att lyckas i skolan. Givet att denna norm existerar 

kan det vara intressant att undersöka vad den beror på och vad lärare kan göra för att inkludera 

pojkar i lärandeprocessen.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Emilia Lejon och jag studerar till ämneslärare på Umeå Universitet. Just nu 

skriver jag en uppsats som handlar om vilka könsmönster och maktuttryck som framträder i 

kommunikationen mellan elever och lärare. Syftet med studien är att undersöka hur 

kommunikationen i klassrummet förhåller sig till skolans jämställdhetsuppdrag.  

Anledningen till att jag hör av mig till er skola är för att jag önskar få observera en till två 

olika klasser vid två lektionstillfällen vardera. Gärna lektioner inom humaniora såsom språk, 

historia, sociologi, et c. Min roll skulle vara att passivt iaktta och anteckna det som försiggår i 

klassrummet med fokus på språk och kommunikation.  

Jag är mycket medveten om er höga arbetsbelastning och anpassar mig givetvis efter era 

villkor. Min uppsats bygger på vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Jag vill att observationerna ska ske i samråd med rektor samt 

lärare och elever (vilka måste vara över 15 år). Skolan, eleverna och lärarna som finns med i 

undersökningen kommer att garanteras anonymitet.  

Handledare för uppsatsen är Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor, Umeå Universitet. E-

mail: lars-fredrik.andersson@umu.se 

Jag kan nås på telefon och e-mail: 073-81 24 537, emilia.lejon@gmail.com 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Emilia 

  


