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Sammandrag: 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors och mäns språk kopplat till genus och makt. Jag 

undersöker talutrymmet och ser på kopplingen mellan kön och två olika ämnesval som 

diskuteras. Språkbruket analyseras därefter utifrån ett genus och maktperspektiv.  

Metoden är i huvudsak kvalitativ och består av observation och analys av en 

videoinspelning med 20 informanter under en lektion i svenska som andraspråk på 

grundläggande vuxenutbildning. 

I studien framkommer att genusmönstren är starka och samma genusmönster lyser igenom 

hos alla informanterna trots att de vuxna andraspråkseleverna har socialiserats i skilda 

kulturer. Män tar för sig i klassen och äger mycket av talutrymmet under lektionstid samt styr 

diskussionsämnena medan kvinnorna är tillbakahållna och tillåter och i viss mån även stödjer 

männen i deras agerande. Studien överensstämmer i mycket med tidigare forskning om mäns 

och kvinnors samtalsstilar. 
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1 Inledning 

Termen genus används som begrepp för att beskriva hur sociala och kulturella faktorer 

påverkar utvecklingen till kvinna eller man (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2012). Forskning om genus har bl.a. inriktats mot mäns och kvinnors skilda sätt att tala och 

uppträda vid samtal, och man talar i dessa sammanhang om olika samtalsstilar (Norrby & 

Håkansson 2010), vilka speglar maktförhållanden mellan könen. Sådana maktförhållanden 

föreligger också i klassrummen och kan spegla deltagarnas syn på jämställdhet mellan könen. 

Vid undervisning i svenska som andraspråk sammanstrålar elever från världens alla hörn och 

möts i samma klassrum för att lära sig samma språk. De har med sig sina skilda erfarenheter 

från olika sociala och kulturella förhållanden men ska nu studera under samma villkor. Det är 

oundvikligt att det då uppträder olika former av maktspänningar som kan leda till mer eller 

mindre uppenbara motsättningar. Som andraspråkslärare kan det vara angeläget att kunna 

studera och belysa makthierarkier och maktspel i klassrummet och jag har därför valt att göra 

en studie av makt och språk i mitt eget klassrum.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med min uppsats är att undersöka maktförhållandet mellan kvinnor och män i ett 

andraspråksklassrum med utgångspunkt från fördelning av talutrymme, engagemang kring 

olika ämnesval och samtalsstilar. Jag utgår från följande forskningsfrågor: 

 

� Hur fördelar sig talutrymmet mellan kvinnor och män i klassrummet? 

� Hur fördelar sig talutrymmet mellan kvinnor och män beroende på ämnesvalet? 

� Vilka samtalsstilar kommer till synes i klassrummet och på vad sätt speglar de 

maktförhållanden vad gäller kvinnor och män? 
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1.2 Disposition  

Uppsatsen består av en bakgrundsdel där jag i kapitel 2 beskriver tidigare forskning inom 

området vad gäller begreppet genus samt språk kopplat till genus och makt. Metoden är både 

kvantitativ och kvalitativ och består av observation och analys av videoinspelning på en 

lektion i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. 

I resultatdelen har jag sammanställt mina observationer och delat in dem under respektive 

rubriker. Resultaten diskuteras därefter med anknytning till den tidigare forskning som tagits 

upp i bakgrunden.  

2 Forskningsbakgrund  

Forskning om genus belyser de sociala regler som formar män och kvinnors möjligheter i 

livet (Nationella sekretariatet för genusforskning 2012), relationen mellan könen och 

kvinnors och mäns beteende. I många genusteorier beskrivs maktstrukturer i samhället där 

det visat sig att specifika språkkunskaper leder till högre status och därmed mer makt.  

2.1 Begreppet genus 

Begreppet genus handlar inte bara om könsidentitet (Gothlin 1999:7) utan också om hur 

könsskillnader konstrueras och symboliseras, hur de präglar och uttrycks exempelvis i 

relationer med andra människor eller i texter, bilder, IT-världen och i lagar. Tolkningen av 

termen genus skiftar mellan kulturer, samhällen och över tid samt är en grundläggande 

ordning i våra liv. Istället för att fokusera på det biologiska könet (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2012) används genus för att beskriva det sociala, kulturella och historiska vad 

gäller människors utveckling till man eller kvinna. Enligt Nordenstam och Wallin (2002:19 

f.) uppkommer genus i kommunikation mellan människor. Genom handling och praktiker 

framstår könets betydelse i en viss kontext. Därför skiljer sig uppfattningen om manligt och 

kvinnligt i olika tider och i olika sammanhang. Män kan ses som bärare av det normativa och 

betraktas därmed som neutrala medan kvinnor har genus (Hägerström 2004:143). Man kan 

jämföra detta med begreppet etnicitet där invandrare har etnicitet men inte svenskarna.  
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2.2 Språk och kön 

Forskning om relationen mellan språk och kön belyser ofta ett genusperspektiv vilket avser 

att synliggöra rådande könsförhållanden i syfte att utjämna dem. Forskning om språk och kön 

kan delas in i tre huvudspår (Norrby & Håkansson 2010:123 ff.) med utgångspunkt i 

skillnader mellan synen på män och kvinnors språkbruk: bristhypotesen, dominanshypotesen 

och skillnadshypotesen.  

1) I bristhypotesen ses kvinnors språk som en bristfällig version av mannens språk vilket 

utgör normen. Kvinnor visar större osäkerhet vid tal och är mer språkligt försiktiga 

och män använder ett mer direkt, okonstlat språkbruk.  

2) Dominanshypotesen beskriver den maktlösa kvinnan vilken är underordnad. Kvinnan 

har här fått lära sig genom socialisering att inta en underordnad roll i samhället. Detta 

sker sedan barnsben och är kulturellt betingat. Kvinnor måste tala artigare, korrektare 

och mer fokuserat för att bli hörda.  

3) Vid skillnadshypotesen är män och kvinnor olika men samtidigt lika mycket värda. 

Här betonas könens särart men de värderas inte. De könsstereotypa föreställningarna 

om kvinnligt och manligt i språket kvarstår och befästes.  

 

Redan när barn föds börjar särbehandlingen mellan flickor och pojkar (Einarsson 2000:8). 

Barnen tilltalas på olika sätt samt umgås på olika sätt då de växer upp. Pojkars sysselsättning 

kretsar kring individuella aktiviteter, konflikter och konkurrens. Detta bidrar till att mäns tal 

blir mer inriktat på prestationer. Flickor ägnar sig åt lekar vilka inriktar sig på att träna upp 

samarbete, relationer och beröm. Lekarna bidrar till en förmåga att lyssna. Norrby och 

Håkansson (2010:121) menar att det finns skillnader hur språksystemet används av individer 

och grupper och att skillnader i språkbruk kan kopplas till etnicitet, social bakgrund, ålder 

och kön. 

Utmärkande för kvinnligt tal kan vara garderingar (väl, liksom), påhängsfrågor (eller 

hur?), intensifieringar (otroligt, väldigt), överdriven artighet, ursäkter och samtalsstöd i form 

av uppbackningar (hm, ja, jaså). Kvinnor talar mindre i offentliga sammanhang, avbryter 

mindre än män och undviker att svära (Norrby & Håkansson 2010:123 ff.).  
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Generaliseringar, samtalsstilar, som ofta beskriver vad som anses som manligt och 

kvinnligt återfinns i följande uppställning (Norrby 2004). Tabellen nedan visar skillnader 

mellan manligt och kvinnligt språk samt beteende vid samtal.  

 Tabell 1. Samtalsstilar för kvinnor respektive män 

 Kvinnligt Manligt 

Ämne Talar om känslor, relationer, 
människor. Privat sfär. 

Talar om händelser, saker. 
Offentlig sfär. 

Genre Dela problem, skvaller, personligt.  Problemlösande, skämtsamt och 
skrytigt. 

Organisation Samarbetande, dialog, samtidigt, 
samtalsstöd. 

Monolog, mer avbrott, en-i-taget. 

Roller Indirekt stil, artigt och jämlikt. Direkt stil och statusinriktat. 

 

Av tabellen framgår att kvinnor använder sig av solidaritetsstrategier vilket utmärker ett 

engagemang i andra människor. Genom att tala om människor och uppmärksamma varandras 

problem skapas en vi-känsla av gemenskap och närhet. Stilen är dialogisk med täta talarbyten 

och uppbackning i form av stöttande ord. Män försöker ofta ta ordet och avbryta talaren. 

Istället för att bygga en vi-känsla så hävdas jaget genom skämt samt genom att man löser 

problem (Norrby 2004:214 ff.).  

Swann (1992:20 f.) har en annan åsikt och anser att språkbruk varierar i hög grad beroende 

på social grupp, vem som talar och vem mottagaren är. Termen genus är därmed en variabel 

till språkbruket där många faktorer spelar in. Swann hävdar att man inte säkert kan påstå att 

kvinnor talar på ett sätt och män på ett annat, eftersom språket varierar mellan från fall till 

fall, men att skillnader dock syns tydligare i tal än mellan mäns och kvinnors skrivna texter. 
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2.3 Språk och makt 

Språk är makt (Elmeroth 2008:85) och den som behärskar språket kan påverka sin omgivning 

och utveckla kunskap. Ett lands egna språk placeras överst i språkhierarkin och alla invånare 

i landet tjänar på att kunna landets språk. I skolan är det lärarna som har makten över språket 

(a.a. 2008). Också Einarsson och Hultman (1984:223 f.) framhåller att språk och makt hänger 

samman och att det finns tydliga uttryck för språklig maktutövning där den starkare parten tar 

sig själv rättigheter, till exempel rätten att välja ämne, att avbryta, att inte lyssna eller att själv 

kräva uppmärksamhet och intresse.  

Genusordningen ses som en maktstruktur (Tegnér 2007:130 f.), en maktstruktur som 

påverkar människor i olika grad, men genusmönstren kan skilja sig åt mellan olika kulturella 

kontexter och är inte statisk, dock förhållandevis stabil. Studier av genus kan användas för att 

förstå de hierarkier som existerar på olika plan. Män som grupp är gynnade av att vara män 

medan kvinnor som grupp måste övervinna motståndet de möter därför att de är kvinnor.  

Einarsson (2009:192 ff.) menar att språkliga skillnader mellan könen bottnar i en 

särbehandling som visar tidigare generationers sociokultur. Trots förändringar av 

genuskonstruktioner har kvinnor mindre makt än män och därmed svårare att ta till orda 

offentligt och göra sig hörda.  

Osynliggörandet av kvinnor betraktas som en manlig härskarteknik som handlar om en 

uteslutningsmetod (Bergqvist 2009:130 ff.) då kvinnor blir bortglömda eller förbigångna och 

handlar om att förmedla att personen som utsatts inte finns. När man inte tilltalas, hörs eller 

blir sedd är det svårare att uttrycka sina idéer och tankar. Därmed fråntas kvinnor sin identitet 

och påminns om att de är mindre värda (Ås 2004). Osynliggörande är inte alltid en avsiktlig 

handling och många män är omedvetna om vilka signaler de skickar ut (Allt om jämställdhet 

2012). 
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2.4 Genusperspektiv på skolan 

Språket är även en form av social träning och användningen av språket i klassrummet speglar 

elevers syn på jämlikhet mellan könen (Coates 2004:191 ff.). Bristen på jämlikhet i 

klassrummet vad gäller elevers talutrymme är resultat av komplexa sociala processer och ett 

tecken på obalans. Att inte lyssna på någon kan därmed vara ett sätt att upprätthålla 

maktordning (Torpsten 2008:128). Deltagare vill bli lyssnade på och få vara sig själva för att 

kunna utvecklas som individer. De vill få beröm och känna sig dugliga i skolan och just 

beröm uppfattas som kvitto på att man duger som man är (a.a. 2008). 

I en studie från 1980-talet (Einarsson & Hultman 1984) med svenska barn i en årskurs 5 

framkom följande resultat: Flickor är verksamma som hjälplärare och får ofta läsa upp 

lärobokstexter högt. Flickorna sitter tysta och stilla och hjälper varandra. De fungerar som 

publik och skrattar gärna men lockar sällan till skratt själva i klassrummet. Pojkarna gör 

oftare utvikningar från ämnet och ger egna synpunkter. De diskuterar mer med läraren och 

kräver mer hjälp med uppgifter, vilket de också erhåller. Pojkar får också fler och strängare 

tillrättavisningar från lärare. 

Kvinnors underordning i relation till män existerar inte enbart inom skolan utan är en 

generell företeelse (Jalmert 2007:107 ff.). I hela världen är män överordnade kvinnor och 

detta uppmärksammas bland annat av FN i olika rapporter. Många kvinnor har också varit 

utestängda från olika utbildningar genom tiderna. Trots detta har flickor och kvinnor idag i 

Sverige bättre resultat än pojkar och män på alla utbildningsnivåer. Av dem som börjar 

universitetsstudier i Sverige idag är 64 % kvinnor, vilket inte var fallet för cirka 20 år sedan 

då män erhöll bättre studieresultat (a.a. 2007).  

Sedan lång tid tillbaka erhåller flickor bättre betyg än pojkar i den svenska skolan och i 

andra jämförbara länder (Ingvar 2010:7 ff.). Detta faktum kan förklaras av biologiska faktorer 

och omgivningsfaktorer, eftersom vårt beteende styrs av genetiska såväl som miljömässiga 

faktorer. Våra hjärnor utvecklas ända till 25-årsåldern men mäns hjärnor mognar i 

långsammare takt än kvinnors (a.a. 2010).  

Hägerström (2004:112) framhåller att männens minskade andel på högskoleutbildningar 

och pojkars relativa ökning av icke fullständiga betyg från grundskolan ger anledning att 

belysa skillnaderna i skolresultat utifrån ett genusperspektiv. Invandrarkvinnor är oftast 

verbalt duktiga i skolan men förväntas samtidigt på grund av sin etnicitet ofta vara passiva, 

tysta och tillbakadragna (a.a. 2004).  
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Läraren står för två tredjedelar av talutrymmet i skolan (Einarsson & Hultman 1984:82 f.). 

Av de resterande en tredjedel står pojkarna för två tredjedelar av talet och flickor för en 

tredjedel. Talaktiviteten är olika fördelad mellan de olika eleverna och i varje klass finns ofta 

ett litet antal elever som pratar mycket samt en liten grupp elever som inte talar alls (a.a. 

1984).   
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3 Metod, material och etiska överväganden 

I detta kapitel behandlas studiens material, metoden och beskrivning av avgränsning, 

genomförande och bearbetning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden.  

3.1 Material 

Informanterna består av en klass med tretton män och sju kvinnor. Informanternas ålder är 

19-52 år. Kvinnorna kommer från Kurdistan, Uzbekistan, Makedonien, Somalia, Polen och 

Filippinerna. Männen kommer från Kurdistan, Azerbajdzjan, Uzbekistan, Palestina, Irak, 

Libanon, Albanien och Marocko. De kvinnliga informanterna kallas här K1 till K7 och de 

manliga informanterna nämns M1 till M13. 

3.2 Metod  

Studien bygger på en kvantitativ och kvalitativ undersökning med observationer och analys 

av en videoinspelad lektion. Inspelningen skedde i min egen klass på grundläggande 

vuxenutbildning i ämnet svenska som andraspråk med 20 deltagare och med mig själv som 

lärare. Den kvantitativa delen består av tidtagning av deltagarnas talutrymme under lektionen. 

Den kvalitativa undersökningen hade fokus på ämnesval, vad som hände i samtalen och 

deltagarnas roller, samt förhållandet mellan genus och makt. Vidare har ämnesvalen och 

ordval analyserats med utgångspunkt från ett genus- och maktperspektiv på 

språkanvändningen.  

Vid observationen hade jag möjlighet att direkt se vad som sker under inspelningen och 

deltagarna i klassen befann sig i sin naturliga miljö. Under inspelningen försökte jag att inte 

störa deltagarnas naturliga skolmiljö och agerade som deras naturliga lärare. Genom att jag 

gjorde en inspelning har jag haft möjlighet att se på deltagarnas interaktion ett flertal gånger 

utifrån olika perspektiv (Denscombe 2009:272–274).  

3.2.1 Avgränsning 

Min redovisning koncentreras till två sekvenser från lektionstillfället. Inledningsvis ett utdrag 

på 10 minuter som behandlar analys av dikter om Sverige och därefter ett utdrag på 10 

minuter som behandlar ämnet export. Jag har gjort denna avgränsning i syfte att få jämförbar 

empiri på lika lång tid utifrån två skilda ämnesområden.  
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3.2.2 Genomförande 

Lektionstillfället var en traditionell lektion med mig som läraren framme vid tavlan som 

ställde frågor för att får svar och diskussioner som följde i samband med det. Ämnet från 

läroboken var ett kapitel som handlade om Sverige. Inledningsvis i läroboken fanns två dikter 

som deltagarna analyserade och jag ställde uppföljande frågor. Därefter följde i läroboken en 

text om popgruppen ABBA med anslutande frågor samt ett stapeldiagram om Sveriges 

exportvaror till andra länder.  

Kameran var placerad framme vid katedern på min vänstra sida, riktad mot deltagarna. Jag 

syns i kanten av kameralinsen vid vissa tillfällen då jag lutar mig framåt eller står upp. Fokus 

i studien ligger på att observera deltagarna och inte läraren. Inspelningen skedde vid ett 

tillfälle på 90 minuter. 

Jag valde att inte medvetet dra in alla deltagare i diskussionerna eftersom det kunnat 

påverka resultatet i min studie. Jag ville att deltagarna själva skulle ta för sig under 

diskussionerna på lektionen för att kunna studera kvinnornas respektive männens intresse och 

engagemang vid de olika ämnesdiskussionerna.  

3.2.3 Bearbetning 

Jag har studerat inspelningarna flertalet gånger och gjort anteckningar samt försökt se 

mönster framträda utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, Aktiviteter och företeelser i 

filmen har observerats noga och data har registrerats på ett observationsschema. För mina 

transkriptioner har jag använt transkriptionsnyckeln hos Norrby & Håkansson (2007:243), (se 

bilaga 1).  

3.3 Etiska överväganden 

Deltagarna har blivit informerade om vad videoinspelningen har för syfte och att 

inspelningen endast används till denna uppsats. Jag har följt Vetenskapsrådets etiska regler 

och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet 2012). Deltagarna har skrivit på en blankett där 

de gett sitt skriftliga samtycke att medverka vid inspelningen (se bilaga 2). 

4 Resultat och analys 

Nedan redovisas de observationer som gjordes av det inspelade materialet. Den kvantitativa 

undersökningen av talutrymmet redovisas i 4.1 i form av figurer med efterföljande kvalitativa 

analyser av resultaten. I avsnitt 4.2, Språk och makt, redovisas analyser av samtalsstilar och 

beteenden i klassrummet. 
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4.1 Talutrymme  

Den uppmätta taltiden avser lärarledd diskussionstid, inte då deltagarna läste högt ur 

läroboken eller när deltagarna skrev och samtalade med varandra vid sidan om 

klassdiskussionen. Jag har inte mätt den tid som deltagarna småpratade två och två, tyst med 

varandra, utan endast när det var diskussion i helklass och alla hade chans att komma med 

åsikter i det offentliga samtalet i klassrummet.   

4.1.1 Övergripande om talutrymme 

Talutrymmet under lektionstid var fördelat på följande vis under den lärarledda lektionen där 

män talade i 23 minuter och kvinnor talade i 12 minuter. Lektionen varade i 90 minuter totalt. 

Sammanställningen visas i nedanstående figur: 

Kvinnors och mäns totala taltid

0

5

10

15

20

25

Kvinnor Män

Minuter

 

Figur 1. Kvinnors respektive mäns sammanlagda taltid under ett lektionstillfälle  
 

Figuren visar att männen talade dubbelt så mycket som kvinnorna i klassen. Kvinnorna 

fnittrade och småpratade lika många gånger och lika mycket som männen men på ett mer 

diskret sätt. Männens småprat uppmärksammades av mig som pedagog på plats i 

klassrummet medan jag bara la märke till att kvinnorna småpratade när jag gjorde 

observationer på filmen i efterhand. Kvinnorna talade sammanlagt 12 minuter i 

diskussionerna, männen talade sammanlagt 23 minuter i diskussionerna. Att männen talade 

dubbelt så mycket som kvinnorna berodde delvis på att några få män tog stort talutrymme 

men även på att männen var fler till antalet (13 st.) än kvinnorna (7 st.). 
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Hur talutrymmet per deltagare fördelade sig under hela den inspelade lektionen på 90 

minuter visas i nedanstående figur. Kvinnorna är kodade K 1-7 och männen M1-13. 

 

Tal antal minuter/deltagare på hela lektionen
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Figur 2. Tal i antal minuter per deltagare utifrån ett lektionstillfälle  

Här framgår att variationen var stor bland deltagarna och några få informanter dominerade 

talutrymmet i klassen (M1, M3 och M7). Värt att notera är att en kvinnlig informant inte var 

med i någon av diskussionerna (K4), medan samtliga män var delaktiga, dock i varierad grad.  
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4.1.2 Talutrymme och ämnesval 

Talutrymmet utifrån de två olika ämnesdiskussionerna om dikter respektive export redovisas 

nedan, varje lektionsdel varade 10 minuter.  

 Kvinnors och mäns taltid utifrån två olika lektionspass
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Kvinnor Män Kvinnor Män

Dikter                                                                     Export                               

Minuter Kvinnor

Män

Figur 3. Kvinnors och mäns taltid under lektionen om dikter respektive export 

Av figuren ser vi att kvinnorna talade sammanlagd tid 4,40 minuter under lektionspasset om 

dikter som varade i 10 minuter medan männen här talade sammanlagd tid 2,30 minuter. 

Sammanlagd tid för alla deltagare under dessa 10 minuter om dikter var 7,10 minuter.  

Kvinnorna talade sammanlagd tid 1,20 minuter under lektionspasset om export som också 

varade i sammanlagt 10 minuter, medan männen här talade sammanlagd tid 6,10 minuter. 

Sammanlagd tid för alla deltagare under dessa 10 minuter om export var 7,20 minuter.  

Utifrån stapeldiagrammen ovan kan man utläsa att de olika ämnesvalen engagerade 

deltagare beroende på kön. Kvinnorna talade mer än männen utifrån lektionen som 

behandlade dikter medan männen var mer talföra när man talade om ämnet export.  
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Då jag valt att avgränsa min studie av taltid till två olika tillfällen redovisas här kvinnors och 

mäns taltid per informant endast utifrån de första 10 minuterna på varje lektionstillfälle. 

Taltiden fördelade sig enligt figuren nedan på lektionen om dikter: 

Tal antal minuter/deltagare om dikter
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Figur 4. Tal i antal minuter per deltagare om dikter 
 

Dikterna som ämne engagerade kvinnorna mer än männen. K1, K2, K6 och K7 talade alla 

ganska mycket medan K3 och K5 var mer sparsamma i kommentarerna. De män som talade 

här gav endast korta kommentarer under lektionen och K4, M5, M9, M11, M12 och M13 var 

helt tysta under de observerade 10 minuterna.  
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Kvinnor och mäns taltid utifrån de första 10 minuterna på lektionen om export fördelade sig 

enligt nedanstående figur: 

Tal antal minuter/deltagare om export
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Figur 5. Tal i antal minuter per deltagare om ämnet export 

I figuren visas att ämnet export engagerade samtliga män och ett fåtal kvinnor. Några män 

dominerade talutrymmet (M1 och M7) och tre kvinnor (K1, K4 och K5) var tysta.  

Resultaten kan betyda att kvinnorna inte är intresserade av export eller tecken på att 

männen dominerar utrymmet och inte släpper in kvinnorna i diskussionen. Kvinnorna kan 

även vara osäkra vid diskussioner om ämnen av dessa slag. Vice versa kan även gälla vid 

diskussionen om dikter, att kvinnorna inte släpper in männen eller att männen är osäkra vid 

samtal om dikter och känslor, och därmed håller sig tillbaka. 
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4.2 Interaktion och språk 

Vid redovisning av resultat har jag använt transkriptionsnyckeln hos Norrby & Håkansson 

(2007:243). Till hjälp används symboler som representerar olika kvaliteter i uttalet, till 

exempel representerar parantes med punkt i (.) att talaren använder sig av en kort paus. Punkt 

före ord (.hej) innebär en tydlig inandning innan uttalet av ordet och ett understryket ord 

markerar extra emfas medan semikolon efter en bokstav (nu:) anger förlängt ljud.  

Vidare används en hakparantes ([) vid överlappande tal och två stycken ([[) när flera 

yttranden inleds samtidigt. Plustecken omkring ett ord (+hej+) anger starkare röst och tecknet 

¤ kring ett ord (¤hej¤) anger en svagare röst än vanligt. Att något sägs med skratt i rösten 

markeras med hjälp av * (*hej*) och att en person skrattar skrivs (SKRATTAR) medan 

([[SKRATT) anger att flera skrattar samtidigt. Ingen paus innan föregående talare anges med 

ett likhetstecken (=ja) och fortsättningston markerar ett avbrutet ord (he-). Ord som sägs i 

snabbare tempo än i övrigt markeras (>nej<) och ord som sägs i långsammare tempo än i 

övrigt markeras (<nej>) medan ord med stigande ton markeras med hjälp av ett frågetecken 

(hej?). Ord nedan i fetstil är uttryck som sedan diskuteras ytterligare i analysen. Jag Agneta, 

som lärare är kodad A i samtalen. Citaten i fetstil markerar sådant som tas upp i analysen 

efteråt. 

Transkriptionsnyckeln återfinns även i bilaga 1. 

 



16 
 

4.2.1 Samtalsstilar i klassrummet 

Dikten som först lästes i klassen behandlade en utrikesfödd svensks tankar och känslor inför 

landet Sverige. När vi läst klart följde diskussion om uttryck som kunde behöva förklaras. Vi 

kom därefter in på diskussion om vad det kan innebära att vara svensk.  

(1) M1: +e du svensk K3+ 
K3: (.) ¤nej¤ 
A: vad säger du M1 (.) är du +svensk+ 
M1: +nej+ (.) jag ser inte ut som du 
M3: jag e svensk (.) det finns ingen skillnad mellan mig och en svensk 
K1: inte jag 
A: varför inte? 
K1: ¤jag e inte som dom e¤ SKRATTAR 
K6: vi tänker inte som en svensk 
A: och hur tänker en svensk? 
K5: precis, mmm (nickar) 
K7: inte samma sak 
A: men <känner> ni er som svenskar? 
K2: ne:j 
M1: ja e mörk (.) titta 
K6: hon talar om känslan av att vara svensk (.) hur det känns att vara 
svensk (.) ja e inte svensk (.) ja e absolut svensk inte 
K5: kanske när jag bott här i 20 år 

K5 använde samtalsstöd i form av små yttranden precis, mmm och nickningar medan K6 

talade om känslor. Båda dragen kan kopplas ihop med kvinnlig samtalsstil (Norrby 2004). 

M1 talade om människors yttre av att vara svensk medan K6 talade om människors inre 

känsla av att vara svensk, kopplat till känslor och tankar.  

Alla kvinnor utom K4 talade om dikterna under första lektionstillfället. De ville diskutera 

känslor och funderingar samt tankar kring ämnet Att vara svensk. Diskussionerna fortsatte 

och vi läste ytterligare en dikt som därefter diskuterades. Alla kvinnor (utom K4) svarade 

explicit på de frågor som ställdes och höll sig inom ämnet, inga utvikningar om andra ämnen 

skedde.  
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Männen som grupp visade mer intresse då dikterna var över vid första lektionstillfället och 

vi kom in på Sveriges exportvaror. Vi läste om ABBA som exportvara och kom in på gitarrer 

och att en medlem i ABBA började sin musikaliska bana genom att spela banjo. Jag ritade en 

gitarr och en banjo på tavlan i klassrummet för informanterna sa sig inte veta skillnaden.  

 

(2) A: alla ser att det här är en gitarr (.) eller? 
[[: mmmm [[SKRATT 
A: nu ritar jag en banjo (.)  
M7: ahhh (visar med kroppen rörelser av att spela cello) 
A: nej (.) en banjo är mindre än en gitarr och spelas på samma sätt JAG VISAR 
MED KROPPEN 
M1: ahh (.) min farbror spelar mycket om banjo (.) dingdingding 
K3, K6, M4, M5, M6: [[SKRATT (.)  
M10: du M7 kan spela gitarr (.) du å madonna kan göra business? [SKRATTAR 
du bli rik å ja e din kompis (.) kom ihåg de 
M1, M4, M5, M6, M7: [[SKRATT 
A: förstår alla vad skillnaden är mellan en gitarr och en banjo? Ser ni det 
[[: mmm 
A: säkert? 
M2: banjo liten (.) nästan som gitarr 
A: bra: 
 

Männen kopplade gärna andra diskussioner till ämnet, vilket innebär att dra in händelser och 

den offentliga sfären i samtalet. Här kopplas en personlig släkting ihop med 

diskussionsämnet. Stilen var skämtsam i en direkt ton med spontant tal, vilket anses 

tillsammans med att tala om den offentliga sfären sammankopplas med manlig samtalsstil 

(Norrby 2004). Det direkta, spontana tilltalet visade sig vara ett drag många manliga 

informanter använde sig av. Citatet nedan är ytterligare ett exempel på en utvikning som 

kopplar in den offentliga sfären på ett skämtsamt sätt.  

(3) A: musik kan också vara en exportvara (.) mycket popmusik kommer från  
sverige 
M6: du K7 kan tjäna mycke pengar me madonna  
K5, K7, M1, M2, M4, M5, M6, M7, M10: [[SKRATT 
K3: nu läser vi igen, varsågod å börja  
A: kan du M7 fortsätta läsa (.) tack 
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En del män talade rakt ut i luften om vitt skilda ämnen. K3 försökte föra männen tillbaka till 

det ursprungliga samtalsämnet genom att vilja styra samtalet vidare. K3 och jag (A) använder 

oss av varsågod och tack, förknippat med kvinnliga artighetsfraser (Norrby 2004). K1 och 

K4 satt och småpratade, de talade ibland med varandra två och två tyst och nästan inte 

märkbart. Kvinnorna talade mycket i diskret form vilket jag i min roll som pedagog ej 

uppmärksammade men som framkom under observation av det inspelade materialet. En av 

kvinnorna (K4) talade högt endast då hon läste högt ur läroboken. 

Citatet nedan visar några manliga deltagares välvilja att hjälpa varandra till förståelse, 

något som ofta skedde:  

(4) M6: vad betyder (.) dina blomsterprydda ängar? 
A: någon som vet 
M6: äng (.) vad är en äng 
A: en stor plats med gräs eller blommor 
M6: aha: (.) SÄGER ORDET PÅ SITT URSPRUNGSSPRÅK 
M2, M7, M10: pratar med M6 på deras gemensamma ursprungsspråk 
M6: jag vet vad en äng e för någe: 

Det är oklart om M6 eventuellt sa ett felaktigt ord på sitt ursprungsspråk och det var därför 

hans kamrater ville hjälpa honom på rätt väg genom att förklara ytterligare, men detta 

problemlösande sätt sammankopplas med en manlig samtalsstil genom att jaget hävdas, och 

generaliseringar kring mäns tal tyder på statusinriktat tal, nästan skrytigt i sin framtoning 

(Norrby 2004). Här ser vi männen i klassens välvilja att hjälpa sin kamrat, de ville visa att de 

kunde och förstod ordet äng, trots att M6 sa sig förstå vad ordet betydde. 

Många män i klassen visade intresse för hur samhället fungerar och ställde många frågor 

om export samt frågor om ABBA och annan musik från Sverige.  

(5) M4: finns abba nu? 
A: de lever men de spelar inte ihop längre 
M3: ja de finns en ny grupp som heter abba också 
A: det fanns en grupp som hette a teams som gjorde abbalåtar (.) men de finns 
inte kvar längre 
M3: jo jag hörde dom 
A: jo (.) men de finns inte kvar längre 
M3: joo (.) jag tror det (.) jag läste det 
A: okej (.) det känner jag inte till i så fall (.) men det kanske stämmer (.)  
känner ni till någon annan artist eller grupp från sverige? 

 

Inte alla män använde den direkta samtalsstilen (Norrby 2004), M3 uttrycker sig här trevande 

och försiktigt i artig framtoning. Han håller sig till ämnet och för en dialog med mig utan att 

avbryta.



19 
 

 

4.2.2 Språk, kön och makt i klassrummet 

Några män i klassen talade rakt ut när de kom att tänka på något och i vissa fall avbröt de 
även andra kvinnliga talare. Nedanstående citat ger exempel på en sådan utvikning från 
klassens diskussion. 

(6) A: vad tror ni skogsvaror som exportvara är för- 
M1: =känner du shakira  
A: inte känner (.) men jag vet vem hon är 
MI: hon e bra 
M7, M4: å snygg: 
A: Ja: ok (.) 
K2, K6, K7: .åhhh  
A: skogsvaror (.) vad kan det vara för något att exportera 

Här avbryter M1 med sin spontana reflektion kring en popartist, då vi i klassen talade om 

ABBA innan. Män avbröt inte andra män på lektionen, men däremot avbröt de mig och de 

kvinnliga deltagarna som M1 gjorde här med mig. Kvinnorna visade med förstärkning av 

suckar att de inte tyckte att männens avvikande ämnesdiskussion var relevant. Vissa män 

småpratade också ofta två och två när en del kvinnor i klassen talade. Citatet nedan visar en 

händelse då några manliga deltagare inte var uppmärksamma på vad som sades i 

klassdiskussionen på grund av en egen diskussion vid sidan om. 

(7) M1: vad betyder chess? 
A: schack på engelska (.) deras musikal heter chess 
K3: de har gjort filmen mamma mia också 
M1, M2 och M6 [[(samtalar vid sidan om) 
A: mamma mia är från början också en musikal (.) vad är en musikal M2 
M2: va: 
A: vad är en <musikal> 
M2: jag vet inte 
A: någon annan som vet? 
K7: de sjunger på film 
A: ja: (.) men från början var det ingen film (.) utan en pjäs (.) på teatern (.) där 
de sjunger och pratar (.) det är en musikal (.) när man talar och sjunger blandat 
K3, K5, K6, K7: [[ahh 

  
Ovan belyses att en del män varken lyssnade på mig som lärare eller på andra kvinnliga 

deltagare. Fenomenet upprepades mer än en gång men männen småpratade inte då andra män 

ställde frågor. Männen småpratade ofta med varandra när en del kvinnor i klassen talade, som 

i citatet ovan. Eftersom jag valde att ställa frågan till M2 hade jag uppmärksammat hans 

sidodiskussion med M1 och M6 och avsåg att avbryta den. I ett maktperspektiv över språket 
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tar den starkare parten sig rättigheter, till exempel rätten att välja ämne, att avbryta eller att 

inte lyssna. Ett fåtal män (M1, M2, M6) använde sig av dessa drag i klassen, så även jag då 

jag bestämde mig för att avbryta männen.  

Männen talade om olika aktuella händelser sammankopplade till ämnesdiskussionen under 

lektionspasset. Kvinnorna talade inte så mycket men höll sig till ämnena under lektionstiden.  

(8) A: hur startade abba (.) 
K5: de fann varandra på vägen å började göra musik 
A: ja: björn och benny (.) hur träffades dom då? 
K3: vägen 
K6: deras vägar korsades (.) står det på sidan 
M8: nej (.) de lärde känna varandra    
 

Kvinnorna i citatet ovan läste i textboken och letade efter svaret i texten medan M8 drog en 

egen slutsats utifrån det skrivna i texten, tolkade det skrivna ordet till en egen betydelse.  

Kvinnorna i klassen hade ibland svårt att läsa mellan raderna i texten eller så citerade de 

direkt från läroboken medan en del män chansade på olika betydelser, vilka ofta dock kunde 

vara fel, men de vågade gissa.  

(9) A: vad menas med att verkstadsvaror dominerade svensk export 
K3: donerade? 
A: nej (.) <dominerade> 
K2: att sverige sålde mycket av den varan 
A: just det (.) mycket bra: 

 

K2 och K3 diskuterade här ord och begrepp utifrån min fråga. Många kvinnor höll sig till 

ämnet under lektionen och var intresserade av mycket som sades i klassrumsdiskussionerna. 

Jag som lärare uppmuntrade den kvinnliga informanten genom att ge beröm. 

I början av lektionen var det svårt att samla klassen till koncentration då en del deltagare 

glömt böcker och dylikt. Nedanstående citat är exempel på ämnesutvikningar som uppstod 

och då en kvinnlig deltagare uttryckte en vilja att fortsätta lektionen. 

(10) A: .ja: (.) ska vi kanske börja nu 
M1: har du klippt dig läraren? 
K2, K3, K6: [[ SKRATT 
K7: kan vi börja? 
A: .*mmm* (nickar och ler) nu försöker vi slå upp böckerna på sid 218 (.) ett 
kapitel som handlar om Sverige (.) kan du börja läsa den första <dikten tack> (.)  
M7? 
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K3 agerar här och avser att bryta en mans tal om avvikande ämnesval för detta tillfälle och 

K3 önskar fortsätta med det lektionen var avsedd för. 

M1, M6 och M7 satt och småpratade när lektionen började. M10 och K4 hade glömt 

böcker och jag gick och hämtade extra böcker till dem. K6, M7 och M8 lämnade in en läxa 

som skulle vara gjord till förra veckan. Fler män än kvinnor gör uppstarten av lektionen svår, 

även om båda könen finns representerade här. Nedanstående citat exemplifierar återigen 

svårigheten att starta lektionen.  

(11) M4: vi e lediga på fredag va:? 
A: ja: ska vi försöka börja? 
M2: när e de nationella prov? 
A: vecka 19 (.) måndag å torsdag i hörsalen klockan kvart över tolv till klockan 
tre 
M5: när? 
M4, M6: [[ SKRATT 
M10: vilket pro:v? 
A: nationella proven som vi talat om <ettusen> gånger M10 
M10: aha 
K3: .åhh (.) lyssna på läraren 
M5: när e det? 
M4, M6, K2: [[SKRATT 

Jag skrev informationen angående provdagen och tid till de Nationella proven på tavlan i 

klassrummet. In genom dörren kom M9 försent. K2, K6 och M6 satt och småpratade i 

klassrummet. Många män tog stort utrymme i klassrummet i uppstarten av lektionen, mer än 

kvinnorna, och de kom med sena inlämningar, hade glömt böcker och förklarade varför de 

var borta förra lektionen.  

Det tog tid att sätta igång lektionen på utsatt tid mestadels på grund av en del män i 

klassen. M2 blandade spontant in en framtida händelse om ett prov som var viktigt för honom 

samtidigt som han avbröt mitt försök att starta lektionen. M4 och M6 fann M5s kommentar 

underhållande. M10 har inte varit uppmärksam i det precis sagda.  
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5 Diskussion av resultat 

I detta kapitel diskuteras mina resultat i jämförelse med tidigare forskning. 

5.1 Talutrymme och ämnesval 

Kvinnorna i min studie tog ordet lika mycket som männen i det offentliga rum som 

klassrumssituationen utgör. Coates (2004) menar att bristen på jämlikhet i klassrummet vad 

gäller elevers talutrymme är resultat av komplexa sociala processer och ett tecken på obalans. 

I min undersökning handlade det dock mindre om själva talutrymmet utan om när kvinnorna 

talade på lektionstid var de mindre frispråkiga än männen och höll sig till ämnen som var 

starkt kopplade till det som rörde undervisningen.  

I min studie kan man tydligt se att ämnesvalet har betydelse för talproduktion, eftersom 

samhällsfrågor tycks engagera männen mer och diktanalys kvinnorna. Genom att kvinnorna i 

studien noga höll sig till ämnet var också deras språk ämnesbegränsat och hade inte samma 

utåtriktade innehåll som många män vars frispråkighet förde med sig att de talade om vitt 

skilda ämnen. Resultaten överensstämmer med Norrby och Håkansson (2010) som menar att 

det finns skillnader i språkbruk kopplat till etnicitet, social bakgrund, ålder och kön.  

Oavsett var kvinnorna kom ifrån uppvisade de i min studie samma genusmönster i 

klassrummet och anammade skolkoden med fråga kontra svar vilket medförde att språket 

begränsades till skolspråket och samtalen höll sig inom givna ramar. Kvinnorna i klassen 

verkade ibland ha svårt att gå utanför undervisningsramarna som utgjordes av lärobok och 

diskussion i klassrummet. I citat (8) ses exemplifiering av några kvinnors bokstavliga 

tolkande av lärobokstexten och de sökte efter svaret direkt i texten, medan männen vågade 

använda fantasin och chansa på ett alternativt svar.  

I sina repliker avvek många män i min studie från det som var temat för lektionen och 

associerade i stället till ämnen som var aktuella i deras liv och kopplade ihop dem med 

lektionsinnehållet. Talutrymmet påverkades således av ämnesvalet vilket i sin tur berodde på 

intresse och erfarenheter och kan ha sin grund i tidigare generationers sociokulturella 

förhållanden där språkliga skillnader mellan könen bottnar i en särbehandling (Einarsson 

2009; Swann 1992). De framhåller att språkbruk varierar i hög grad beroende på social grupp, 

vem som talar och vem mottagaren är.  

 



23 
 

Oavsett hur mycket män och kvinnor fördelade talutrymmet mellan sig var det ändå jag 

som talade mest i klassen. Einarsson och Hultmans (1984) har påtalat att detta är ett vanligt 

förekommande fenomen i skolan och benämner det tvåtredjedelsregeln, dvs. att läraren står 

för två tredjedelar av talutrymmet medan eleverna delar på resten av utrymmet. 

5.2 Samtalsstilar 

Mina kvinnliga informanter avbröt inte andra talare på samma sätt som de manliga 

informanterna gjorde, och kvinnorna lät andra talare prata till punkt. Påtagligt hos kvinnorna i 

min undersökning var att de talade artigt och avbröt inte andra talare, vilket också var ett 

framträdande drag hos mig som pedagog då jag oftast uttryckte mig artigt. Detta 

överensstämmer med Norrby och Håkansson (2010) som i sin undersökning uppmärksammat 

att kvinnlig samtalsstil präglas av samtalsstöd, artighet och tal om känslor och människor. 

Detta beteende kan enligt Einarsson (2000) bero på att kvinnorna som småflickor ägnat sig åt 

lekar som tränar upp samarbete, relationer och att ge beröm, vilket i sin tur bidrar till en 

förmåga att lyssna. 

Kvinnorna i den undersökta klassen visade genom suckar att de tyckte männen mest var 

lustiga eller tröttsamma med sina kommentarer, men de visade aldrig direkt ilska mot männen 

under lektionstid. Detta kan tyda på ett allmänt accepterande av männens dominans och en 

sorts uppgivenhet gentemot manliga deltagares beteende i klassen. De kvinnor som suckade 

var också de kvinnor som ibland skrattade åt mäns lustigheter. Kvinnorna ville inte själva 

bidra med egna kommentarer men visade genom skratt och suckar att de dock ville vara med 

i diskussionen till viss del. Andra kvinnor, bland annat den helt tysta K4, visade genom sin 

tystnad att de inte ville eller kunde vara delaktiga i diskussionerna, kanske därför att de tyckte 

det var oviktiga diskussioner eller därför att deras språk inte var tillräckligt bra för att kunna 

vara delaktiga. Det är också tänkbart att deras tystnad beror på blyghet, dåligt självförtroende 

eller kulturellt betingat genom underordning till männen. 

Männen i klassen ändrade ofta inriktning på samtalet genom att avbryta diskussioner om 

ett specifikt ämne under lektionen. De talade om samhällshändelser, högt och skämtsamt i en 

mer direkt stil riktat till fler lyssnare, samt avbröt ibland andra talare. Deras tal verkade mer 

inriktat på prestationer än samarbete, vilket enligt Einarsson (2000) kan bero på att pojkars 

sysselsättning kretsar kring individuella aktiviteter, konflikter och konkurrens. Dock fanns 

bland männen exempel på att de avvek från generaliseringarna om manlig samtalsstil, se 

exempelvis i citat (5) där M3 uttrycker sig artigt och försiktigt jag tror det.  
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Männen som grupp dominerade i klassen och deras beteende överensstämde med det som 

uppmärksammats av Norrby (2004) om att män ofta försöker ta ordet och avbryter olika 

talare samt att de vill hävda jaget genom att skämta. Att kvinnorna i klassen ömsom skrattade 

ömsom suckade åt männens spontana tal, överensstämmer med Einarsson och Hultmans 

(1984) undersökning där det påvisas att flickor sitter tysta och stilla, samt fungerar som 

publik och skrattar åt andra.  

5.3 Språk, kön och makt 

Jag utgick från en traditionell lektion med läraren framme vid tavlan och tyckte tydligt när 

jag stod framme vid tavlan att jag såg mönster träda fram mellan deltagarnas 

språkanvändning och deras roller. Av tidigare erfarenhet visste jag att kvinnorna i klassen var 

verbalt duktiga men visade det inte alltid vid de öppna diskussionerna i helklass under denna 

inspelning. Hägerström (2004) hävdar att invandrarkvinnor oftast är verbalt duktiga i skolan 

men förväntas samtidigt på grund av sin etnicitet ofta vara passiva, tysta och tillbakadragna. I 

min undersökning tycks etniciteten som sådan inte ha så stor betydelse eftersom kvinnorna, 

som kom från sex olika nationaliteter, alla med olika kulturella bakgrunder hade samma 

beteendemönster.   

Genom att männen ofta småpratade med varandra när en del kvinnor i klassen talade tog 

männen då ställning till att det som sades inte var värt att lyssna på. Bergqvist (2009) kallar 

detta för en manlig härskarteknik som osynliggör kvinnor. Osynliggörande förekommer då 

kvinnor blir bortglömda eller förbigångna. I citat (3) benämns Madonna av en man och i citat 

(6) ses att en man benämner Shakira. Männen talade om utseende och yttre egenskaper inför 

kvinnorna i klassen. Få kvinnor skrattade åt kommentarerna, men många män. Genom att 

männen i klassen benämnde Shakira och Madonna i diskussionen, deras framgångsrikedom 

och deras vackra utseende, objektifierade därmed männen de två kvinnliga artisterna och 

osynliggjorde de närvarande kvinnorna i klassen. Många män skrattade åt kommentarerna 

(citat 3) och agerade därmed i grupp då sju stycken understödde kommentarerna med skratt 

och endast två kvinnor skrattade.  



25 
 

Männen agerade som grupp då en man hade svårigheter att förstå ett ord som 

exemplifieras med citat (4). Fyra män talade sitt ursprungsspråk för att hjälpa honom till 

förståelse och utestängde samt osynliggjorde därmed den resterande delen av klassen, som 

inte förstod männens gemensamma språk. Även Ås (2004) skriver om att osynliggörandet 

fråntar kvinnor deras identitet och påminner dem om att de är mindre värda.  

På inspelningen syns även exempel då män i klassen inte lyssnade på kvinnliga deltagare 

som talade. Citat (7) exemplifierar tre mäns sidodiskussion då en kvinna talade med resultatet 

att de tre männen inte hörde vad hon hade att säga. Einarsson och Hultman (1984) menar att i 

en språklig maktutövning tar den starkare parten sig rättigheter att välja ämne eller att inte 

lyssna på någon. I citat (6) om Shakira avbröt en man mig som lärare genom att byta 

samtalsämne och pratade om en vacker kvinnlig popartist. I citat (3) (6) (10) (11) ses exempel 

på hur männen avbryter mig som pedagog, och jag tillåter det. Männens avbrytande av samtal 

kan innebära att de var missnöjda med innehållet på lektionerna och ville tala om sådant som 

kändes relevant för dem, dvs. det de själva gärna styrde in diskussionerna på, samhällsfrågor.  

Jag ser i min observation att jag gärna ville försöka lyfta fram kvinnorna i klassen och 

skulle under en vanlig lektion ha gjort det ännu mer, men höll mig själv tillbaka på grund av 

studiens syfte. Genom att jag fokuserade så mycket på att lyfta fram kvinnor höll jag 

eventuellt tillbaka männen och därav uppstod kanske ett behov hos dem att byta 

samtalsämne. 

Klassrumssituationen kan i min studie ses som ett offentligt sammanhang där agendan 

styrs av mig som lärare och reglerna är förutbestämda. Mitt agerande kan på ett sätt vara 

jämlikhetsskapande i och med att kvinnorna visade sig ha samma talutrymme som män. I 

andra beskrivningar av offentliga situationer, exempelvis hos Einarsson (2009) hävdas att 

kvinnor har mindre makt än män och därmed svårare att göra sig hörda offentligt. Även 

Norrby och Håkansson (2010) visar att kvinnor talar mindre i offentliga sammanhang. Att 

deltagarna i studien hade lika stort talutrymme i genomsnitt trots att de manliga 

informanterna var dubbelt så många som de kvinnliga kan tyda på min egen styrning av att 

försöka få med kvinnorna i samtalen. Trots att jag försökte undvika att styra diskussionen kan 

jag omedvetet ha gjort det till kvinnornas fördel. Min egen kvinnliga samtalsstil och mitt 

agerande överensstämde med de kvinnliga informanternas och trots irritation över en del 

mäns uppförande visade jag mig sällan arg. I de fall då jag sa till någon yttrade jag mig på ett 

medgörligt och artigt sätt så att de manliga informanterna eventuellt aldrig förstod att jag 

faktiskt tyckte att de uppförde sig felaktigt. De kan av detta fått felaktiga indikationer om 

vilka regler som egentligen gäller i klassen.  
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Elmeroth (2008) framhåller att i skolan har lärarna makten över språket. Jag som lärare hade i 

och för sig mest talutrymme men männen i klassen ville ofta byta inriktning på samtalen och 

konkurrerade med mig om makten.  

I min studie har jag kommit fram till att männen har makten över kvinnorna i klassen 

inklusive mig själv, men har inte undersökt orsaken till deras maktutövning. Männen avbröt 

kanske inte mig och andra kvinnliga deltagare för att medvetet visa sin maktposition, utan 

därför att de kunde göra det och tilläts göra det av kvinnorna i klassen. Genom sociokulturella 

mönster som ligger djupt rotade kan det tänkas att kvinnorna tillåtit männen att ta för sig mer 

under lektionstid. Som Allt om jämställdhet (2012) visar ser dock inte alltid de inblandade 

själva sina roller utifrån ett genus- eller maktperspektiv.  
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6 Slutsatser 

Slutsatser utifrån min studie är att många män äger makten i den undersökta klassen, att de 

hörs mest och maktordningen i klassrummet befästs då männen sätter agendan och styr in 

samtalen på olika områden. Denna maktposition befästs av kvinnorna i klassen, inklusive mig 

själv, eftersom vi tillåter männen att avbryta och byta samtalsämne. Tidigare har jag endast 

upplevt mäns avvikande tal som idérikt, fantasifullt och utvecklande, men jag ser nu också att 

detta kan bli på kvinnors bekostnad eftersom männen därigenom styr samtalen och äger 

makten över dem.  

Mäns och kvinnors talutrymme är lika stort i studien vilket visar att båda grupperna 

engagerar sig i undervisningen. Vetskapen om skillnaderna i talutrymme mellan män och 

kvinnor beroende på ämnesval får mig att inse att jag bör försöka öka både mäns och 

kvinnors engagemang oavsett om samtalet ligger nära deras erfarenheter och intressen eller 

ej.  

Maktspel förekommer medvetet eller omedvetet i ett klassrum och genom denna studie har 

jag omvärderat mitt synsätt på deltagarnas roller i klassrummet och har fått några insikter 

som jag kan ha nytta av efter att ha bedrivit studien, och jag anser att fler pedagoger kan ha 

nytta av att reflektera över sin klassrumsinteraktion utifrån språk, kön och makt.  
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7 Metodreflektion och framtida forskning 

Observationer i den egna klassen kan medföra svårigheter. Som forskare har jag försökt tänka 

bort kameran vid inspelningen för att sedan se på filmen med en utomståendes ögon och har 

faktiskt sett nya saker.  

Förtrogenheten med klassen och informanterna är god utifrån min roll som pedagog i 

klassen. Dock kan förtrogenheten också vara vansklig då jag kanske ser vad jag är van att se 

och tolkar saker genom tidigare erfarenheter. Fördelen är att eleverna agerar i sin hemvanda 

miljö med pedagogen (Denscombe 2009:279). Det är tveksamt om jag som forskare 

(Denscombe) kan bortse från mina egna förutbestämda uppfattningar på grund av egen 

socialisation, ålder, kön och klass. Dock har jag i rollen som forskare strävat efter att vara 

medveten och reflekterande för att inte dra förhastade slutsatser baserade på mina 

antaganden. Jag har ansträngt mig för att isolera mig själv från processen (Denscombe 

2009:293). 

Det hade varit optimalt med fler inspelningar inom gruppen eller inspelningar i andra 

klasser för att få en större reliabilitet i resultatet då tillförlitligheten i min forskning endast 

kan stödja sig på ett inspelningstillfälle. Vid upprepade inspelningar kanske andra resultat 

hade påvisats. Ibland var det svårt för mig att räkna och mäta på ett riktigt sätt då det uppstod 

diskussioner och alla talade samtidigt. 

Jag hade svårt att ikläda mig forskarrollen under inspelningen eftersom informanterna var 

mina egna elever. Detta kan ha påverkat både min objektivitet samt informanternas 

uttalanden. Jag som lärare i klassen hade gärna sett kvinnorna som mer delaktiga i 

diskussionen om export samt männen mer delaktiga i diskussionen om dikter men som 

forskare försökte jag undvika att påverka detta då jag ville att informanterna själva skulle visa 

sitt engagemang kring olika ämnesdiskussioner. Exempelvis var K4, som enligt min 

uppfattning talar god svenska, tyst under inspelningarna, och hennes tystnad kan bero på att 

videokameran var på i klassrummet.  

Studien kan uppföljningsvis göras i fler klasser på skolan för att få en större reliabilitet i 

resultaten, eller i samma klass men i andra ämnen med andra lärare för att få ett större 

underlag. Vill man istället fördjupa undersökningen av lärarens roll intensivare kan studien 

göras med samma pedagog i olika klasser.  
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Bilaga 1 Transkriptionsnyckel 

(.)  kort paus 

Ja:  kolon anger förlängt ljud 

Ja  understrykning markerar extra emfas 

[de  hakparantes anger överlappande tal 

[[de  två yttranden inleds samtidigt 

+ja+   plustecken anger starkare röst 

¤ja¤  anger svagare röst än vanligt 

*ja*  det sägs med skratt i rösten 

.hja  punkt före anger tydlig inandning 

=ja  talaren börjar precis efter att föregående talare slutat, utan paus 

De-  fortsättningston och markerar avbrutet ord 

De?  Stigande ton 

>ja just de<  ord som sägs i snabbare tempo än i övrigt 

<ja jag vet>  ord som sägs i långsammare tempo än i övrigt 

SKRATTAR  talaren skrattar 

SKRATT  alla skrattar 

Vad  ord som särskilt ska diskuteras sätts i fetstil  

(Norrby & Håkansson 2007:243). 
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Bilaga 2 Skriftligt samtycke 

Jag heter Agneta Jonasson och gör dessa inspelningar och gruppintervjuer för min C-uppsats 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag gör studien för att se på svenska som andraspråks 

deltagares användning av språket utifrån ett genuskontrakt. Med detta papper samtycker du 

till att jag får spela in lektioner och diskussionerna för att använda materialet i min uppsats. 

Jag kommer endast att använda materialet i min uppsats.  

Deltagare:__________________________________________ 
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