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Abstract 

Title: It is his feeling! A study about how gender and sex equality are communicated in the 

classroom. 

Author: Ulrika Borg, spring term 2015 

Supervisor: Fredrika Björklund 

The aim of this study is to describe, from a didactic point of view, wether gender norms are 

challenged and sex equality is maintained when two teachers in grade one communicate with 

their pupils. This is based on the existing norms in our society which generates into certain 

expectations of how one should act depending on wether you are a girl or a boy. In addition to 

this, the lack of equality between women and men is a global question. The norms and 

conditions in society are reproduced, but can also be deconstructed in school (Martinsson and 

Reimers 2008, p. 8). Thererfore, this study proceeds from the following questions:  

 In what ways is the teaching designed, within the frame of communication, in the 

perspective of gender and sex equality? How does the two teachers reflect upon that? 

 How is the allowance to speak distributed among the pupils and does this differ wether 

it is a girl or a boy? How does the two teachers reflect upon that? 

 Are certain speech acts more common respectively less common in the teachers’ 

communication with girls respectively boys?  

The investigation is based on observations and an interview, and the teachers’ speech acts 

towards the pupils are analysed. The theoretical frame of the investigation is founded on 

feminist theories, from a post-structuralist and a social construct perspective. Hence, 

theoretical constructs such as performativity (Butler 2006, p. 216) are of importance. The 

results of the investigation shows, in conclusion, that the two teachers are well aware of how 

to conduct their teaching in relation to gender and sex equality. This is shown both in their 

practice of teaching and in their reflections on the matter. Furthermore, the results of the 

investigation show that the teachers do not differ between girls and boys. However, both 

teachers show that they take the gender- and sex equality issues into thought, in order to 

achieve sex equality and counteract sterotypes for gender roles in the classroom.        

Keywords: gender, sex equality, norms, communication, school       

Nyckelord: genus, jämställdhet, normer, kommunikation, skola                                                                                  



3 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 6 

Könsroller och jämställdhet ....................................................................................................... 6 

Genus .......................................................................................................................................... 7 

Normer i skola och läroplan ....................................................................................................... 8 

1.2 Syfte ..................................................................................................................................... 9 

1.3 Frågeställningar .................................................................................................................... 9 

2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp ............................................. 10 

2.1 Särartsfeminism och likhetsfeminism ................................................................................ 10 

2.2 Performativitet och citeringspraktik ................................................................................... 11 

2.3 Isärhållning och överordning ............................................................................................. 11 

3 Tidigare forskning ......................................................................................................... 12 

4 Metod och material ....................................................................................................... 14 

4.1 Metod för insamling av empiriskt material ........................................................................ 15 

4.2 Urval och presentation av skola och informanter ............................................................... 15 

4.3 Genomförande av metod .................................................................................................... 16 

4.3.1 Kommunikation och talhandlingar .................................................................................. 16 

4.3.2 Observationer .................................................................................................................. 17 

4.3.3 Intervju ............................................................................................................................ 19 

4.4 Metod för analys och resultat ............................................................................................. 20 

4.4.1 Bearbetning av observationerna ...................................................................................... 21 

4.4.2 Bearbetning av intervjun ................................................................................................. 22 

4.5 Analytiska redskap och disposition av analys .................................................................... 22 

4.6 Trovärdighet och generaliserbarhet .................................................................................... 23 

4.7 Etiska utgångspunkter ........................................................................................................ 24 

5 Analys och resultat ........................................................................................................ 25 

5.1 Kommunikativt handlande ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv ............................... 25 

Känslor ..................................................................................................................................... 25 

Rosa .......................................................................................................................................... 28 

Gruppdiskussion ....................................................................................................................... 30 

5.2 Talhandlingars funktioner och pedagogernas fördelning av ordet ..................................... 34 

Analys av fördelning av ordet .................................................................................................. 37 

Analys av funktioner och tonfall .............................................................................................. 41 



4 
 

6 Avslutande sammanfattning och slutsatser .......................................................... 43 

Studiens relevans och vidare forskning .................................................................................... 47 

7 Käll- och litteraturförteckning ................................................................................. 48 

7.1 Tryckta källor ..................................................................................................................... 48 

7.2 Otryckta källor .................................................................................................................... 50 

8 Appendix ........................................................................................................................... 51 

8.1 Bilaga 1 .............................................................................................................................. 51 

8.2 Bilaga 2 .............................................................................................................................. 52 

8.3 Bilaga 3 .............................................................................................................................. 53 

8.4 Bilaga 4 .............................................................................................................................. 54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 

Frågan om jämställdhet är ständigt på tapeten i Sverige och i resten av världen då det tas upp i 

såväl media som i politiska debatter. Det faktum att det än idag inte är jämställt mellan 

kvinnor och män på exempelvis arbetsmarknaden tyder på att det finns en hel del att utforska 

och ifrågasätta i vårt samhälle.  

Att kvinnor och män, flickor och pojkar, bemöts på olika sätt går även att återfinna i reklam, 

leksaker, kläder och så vidare. Samhället är till stor del könskodat vilket gör att antaganden 

om ”typiskt kvinnligt” och ”typiskt manligt” görs. Dessa stereotypa uppfattningar gör att vissa 

normer om hur man ska vara sänds ut, normer som ofta förblir outtalade men som trots detta 

fungerar som en osynlig lag. I boken Genus ogjort (2006, s. 59) belyser teoretikern Judith 

Butler, som även är professor i retorik, hur normer fungerar som en reglerande princip i 

sociala praktiker och på så sätt påverkar hur människor agerar. Därtill kommer Butler med 

antagandet att genus är något ”vi gör” och således är socialt konstruerat (ibid. s. 23, 60). Lena 

Martinsson (professor i genusvetenskap) och Eva Reimers (professor i pedagogik) påpekar i 

boken Skola i normer (2008, s. 23) att de mönster som uppvisas på en makronivå - 

exempelvis arbetsmarknaden, återspeglas och upprepas på en mikronivå - exempelvis i 

klassrummet. Därmed är skolan en arena där normer upprätthålls och reproduceras men även 

kan ifrågasättas (ibid. s. 8).  

Ovanstående resonemang har således riktat mitt intresse för hur idéer om genus och normer 

konstrueras, rekonstrueras och dekonstrueras i skolan. Detta anser jag är intressant ur ett 

pedagogiskt perspektiv då det uttryckligen formuleras i Lgr 11 att ”Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket 2011, s.8). Läroplanens styrdokument 

sätter ramarna för en lärares arbete men neutraliserar inte för den sakens skull de rådande 

normer som finns i samhället. Läroplanen svarar heller inte explicit på hur en lärare ska agera 

för att motverka traditionella könsmönster. Följaktligen blir den didaktiska aspekten, det vill 

säga hur undervisningen ska utformas (Skolverket 2012), upp till enskild lärare att tolka. 

Vidare är det även intressant ur ett samhälleligt perspektiv då det i policydokumentet På lika 

villkor (Regeringen 2010, s. 7) från regeringen påpekas att jämställdhet är en global fråga och 

är essentiellt för att såväl demokratisk utveckling som hållbar utveckling ska främjas.  

Som redan nämnts lyfter Butler (2006) fram hur normer skapas i sociala praktiker och 

liknande tankegångar återfinns även hos idéhistorikern Michel Foucault (2002, s. 102-103), 

som utifrån ett maktperspektiv analyserar hur normer konstrueras. Gemensamt för både Butler 
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(2006, s. 199) och Foucault (2002, s. 91) är att de inriktar sig på språket som bärare av 

inneboende normer för könskonstruktion. Min tolkning av detta är att språk och 

kommunikation skapar intersubjektiva könsroller, det vill säga en kollektiv definition av hur 

en kvinna, man/flicka, pojke ska vara. Utifrån dessa perspektiv har därför talhandlingar i 

klassrummet blivit kärnan i denna uppsats.  

I mitt sökande efter forskning om genus, normativa mönster och jämställdhet i skolan har jag 

funnit en hel del, dock inte mycket som fokuserar studium av kommunikation i klassrummet 

och då särskilt kommunikation mellan lärare och elev. Elisabet Öhrn, professor i pedagogik, 

påvisar i en forskningsöversikt av könsmönster i skolan på uppdrag av Skolverket (Öhrn 

2002, s. 85), att det är få studier som inriktar sig på lärarens agerande i klassrummet i 

förhållande till genus.  

Med antagandet att genus är socialt konstruerat, men att rådande normer i samhället kan 

ifrågasättas i skolan, anser jag att det finns anledning till att undersöka hur genus och 

jämställdhet kommuniceras i klassrummet ur lärarens perspektiv.  

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt avser jag definiera könsroller och jämställdhet, genus samt normer i skola 

och läroplan för att på så sätt ringa in de kategorier och begrepp som krävs för att kunna 

genomföra min undersökning och analys. 

Innan detta påbörjas finner jag det nödvändigt att understryka att det är problematiskt att föra 

kommande resonemang i uppsatsen utan att utgå från en stereotyp syn på flickor och pojkar, 

kvinnligt och manligt. Jag vill därför poängtera att diskussionerna kommer att utgå från en 

binär syn på könssystemet – det vill säga att de aktuella individerna förutsätts identifiera sig 

själva i enlighet med sitt biologiska och juridiska kön – flicka eller pojke (SFQ, 2015). Det 

som inte heller får negligeras är att det föds barn som är intersexuella – det vill säga föds med 

ett oidentifierbart kön (ibid.). Emellertid kräver detta känsliga ämne en annan typ av uppsats 

och ett större förarbete och är därför inget jag ytterligare kommer att vidröra. Jag är medveten 

om att jag tar tolkningsföreträde här som kanske inte stämmer överens med verkligheten. 

Dock är det svårt att utforska kategorier och fördomar om man inte erkänner dess existens. 

Könsroller och jämställdhet 

Begreppet könsroller uppstod på 1950-talet som en konsekvens av en samhällelig syn på 

kvinnors roll som hemmafruar, vilket framgår i en historisk översikt av feministisk teori av 
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Margareta Ljung, docent i sociologi (2007, s. 220-221).  Kvinnans plats var i hemmet och 

mannens plats var på arbetsmarknaden och på så vis var deras olika roller i samhället 

kopplade till deras biologiska kön. Därav begreppet könsroller som innebär att det finns vissa 

normativa föreställningar knutna till kön.  

Då 1950-talet kan beskrivas som en epok då kvinnans emancipation tog ett steg tillbaka så 

kan begreppet jämställdhet ses som en motreaktion på detta då det blev ett slagord i slutet av 

1960-talet. Det var även under 1960-, 70-, och 80-talen som jämställdhetspolitiken tog fart, 

genusbegreppet slog igenom och kvinnoforskning bytte namn till genusforskning (Ljung 

2007, s. 220-221). Jämställdhet uppnås enligt Sveriges regering:  

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt 

makt att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. Det handlar om en rättvis fördelning av 

makt, inflytande samt resurser i vardagen och i samhället. Ett jämställt samhälle tar tillvara alla individers 

resurser och kompetens (Regeringen 2010, s. 7). 

Genus 

Ordet genus hade i Sverige från början enbart en lingvistisk betydelse i egenskap av att 

bestämma substantiv pronominellt, exempelvis ”hon” istället för ”flicka”. Det var 

kvinnoforskare under 1980-talet som började använda genus i en helt annan bemärkelse i 

ansatsen att översätta engelskans ”gender”, menar Yvonne Hirdman som även är 

kvinnoforskare själv (2001, s. 11-12). Begreppet genus fick på så vis en teoretisk betydelse 

och i dagens Svenska akademins ordlista definieras genus som socialt kön.  

Innebörden av ordet socialt i sammanhanget är dock något som Hirdman problematiserar i sin 

artikel, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Detta då det 

kan tolkas som att genus är i likhet med ”… ett plagg, en klänning eller ett par byxor som träs 

över en biologisk kropp...” (1988, s. 50). Hirdman menar att risken då blir att man uppfattar 

genus som något man kan ta av och på sig närhelst det passar vilket är en förenklad 

återgivning av verkligheten. Vidden av de inbäddade strukturer och normer som styr synsättet 

i vårt samhälle riskerar att osynliggöras vid en sådan definition – genus, eller genussystemet, 

kräver en mer komplex förklaring än så. Med utgångspunkt i att genus är något föränderligt 

som utvecklas historiskt, politiskt, ekonomiskt och har en kategoriserande verkan på individer 

bör genus enligt Hirdman ses som ”… en utveckling från begreppet >>könsroll<< via >>socialt 

kön<< till genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras” (ibid. s. 51).  
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Trots att Hirdmans tankegångar skiljer sig från Butlers på flertalet punkter så uppfattar jag det 

som att de har liknande definitioner av genus. Detta i och med Butlers (2006, s. 23, 60) redan 

nämnda förklaring, att genus är något vi ”gör med andra” vilket är i likhet med när Hirdman 

(1988, s. 51) beskriver genus vara en övergripande term för att förklara hur kvinnligt och 

manligt ”görs”. Likt Hirdman så påpekar även Butler att genus är något som formas av 

rådande normer och föreställningar i samhället vilka låser fast människor i olika positioner. 

Förklaringen till fenomenet ligger utanför den enskilda människan och genus är därför inte 

individens fria val utan snarare en effekt av olika sociala normer (Butler 2006, s. 23). Dock, 

precis som Hirdman påpekar att genus är föränderligt (1988, s. 51), menar även Butler att 

genus för den sakens skull inte är något statiskt och definitivt - likväl som genus görs kan det 

även göras ogjort (Butler 2006, s. 23).  

Det är utifrån dessa perspektiv som jag använder mig av begreppet genus i uppsatsen. Som 

något som är socialt konstruerat tillsammans med andra och därför skapar normerande 

förväntningar på hur en individ ska bete sig beroende på biologiskt kön.  

Normer i skola och läroplan 

Normer kan beskrivas som uppsättningar av sociala koder för vad som är accepterat och inte. 

På så vis bestämmer normer vad som är ”normalt” och det som faller utanför den kategorin 

blir således det som är annorlunda (Martinsson och Reimers 2008, s. 9). Normer tar olika 

former och uttryck beroende på tid och plats och är därför föränderliga. Vad som dock är 

seglivat är förväntningarna på hur kvinnor och män ska vara vilket gör att människor pressas 

att passa in i olika ordningsstrukturer (Hirdman 2001, s, 6). Därtill är, och har varit under lång 

tid, män som grupp generellt överordnade kvinnor. Åse Lidbeck, doktorand i statsvetenskap, 

lyfter fram att kvinnan var så långt tillbaka som på Platons tid, på 400-talet f.Kr., underställd 

mannen i samhället och betraktades som ofullständig som människa (1983, s. 11-15). Trots att 

samhället har utvecklats mycket sedan dess är ändå kvinnans historiska position en viktig 

bakgrund för att förstå de värderingar som lever kvar än idag. Det blir också meningsfullt att 

se till dessa normer i förhållande till skolan då samhället, som redan påpekats, till stor del 

avspeglas där (Martinsson och Reimers 2008, s.23).  

Skolplikten i Sverige innebär att skolan är en plats där barnen spenderar en väsentlig del av 

sitt liv. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet benämner teoretikern och 

professorn i pedagogisk sociologi, Roger Säljö, skolan som barnens sekundära socialisation, 

varav den primära socialisationen sker i hemmet hos barnens familj (2000, s. 40-41). Det som 
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eleverna socialiseras in i är samhället med både dess explicita lagar och implicita normer. Sett 

ur en sådan synvinkel är således skolan så mycket mer än bara en plats där barnen ska ”lära 

sig något”, utan till lika stor del en plats där barnen utvecklar sin identitet tillsammans med 

andra. Detta tar sig uttryck i läroplanen där det återges att: ”Skolan ska i samarbete med 

hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket 2011, s. 9). 

Det står därigenom klart att skolan har ett ansvar för eleverna som sträcker sig bortom 

inhämtning av akademiska kunskaper och är därför även en arena för identitetsbyggande. Av 

den anledningen borde det i skolan finnas förutsättningar och svängrum för eleverna att 

utveckla sin identitet utan att riskera att bli bedömd för sina personliga attribut. Även detta 

framgår i läroplanen under Skolans värdegrund och uppdrag: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 

och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011, s. 8).  

I detta stycke framhålls värden såsom jämställdhet och att motverka traditionella 

könsmönster. Trots att dessa värden eftersträvas ser inte verkligheten ut på det sätt som 

önskas. Flertalet studier sedan 1970-talet påvisar exempelvis att det råder en obalans i makt 

mellan flickor och pojkar i klassrummet samt en normativ syn på könstillhörighet i skolan. 

Detta redogörs för i den tidigare nämnda internationella forskningsöversikten av Öhrn (2002, 

s. 82-83) som har tagits fram i syfte att jämföra nutida forskning i könsmönster med den från 

1970-och 80-talet. Trots att det skett relationella förskjutningar könen emellan i skolan, pekar 

rapporten även på att traditionella könsmönster lever kvar (ibid. s.9).  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, ur ett didaktiskt perspektiv, studera och analysera om och hur 

genus utmanas och jämställdhet upprätthålls när en lärare och en fritidspedagog i årskurs 1 

kommunicerar med elever.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur utformas undervisningen inom ramen för ett kommunikativt handlande ur ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv? Hur reflekterar de två pedagogerna kring det?   



10 
 

 Hur sker fördelningen av ordet till eleverna och skiljer det sig mellan flickor 

respektive pojkar? Hur reflekterar de två pedagogerna kring det? 

 Är vissa talhandlingar mer förekommande respektive mindre förkommande i 

pedagogernas kommunikation med flickor respektive pojkar? 

2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp  

I detta avsnitt avser jag förklara de teoretiska perspektiv och begrepp som jag har tagit 

utgångspunkt i. Begreppen särartsfeminism och likhetsfeminism, performativitet och 

citeringspraktik samt isärhållning och överordning härstammar samtliga från feministisk 

teori. Feministisk teoriutveckling har stått i växelvis verkan med kvinnors frigörelse och det 

moderna samhället utveckling från runt 1870 (Ljung 2007, s. 220-221). Detta har medfört en 

påverkan av en mängd olika politiska och teoretiska strömningar och lämnar således 

feministisk teori som en spretig kategori. Två centrala perspektiv inom senare feministisk 

teori är framförallt de socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska perspektiven där 

dekonstruktion av begrepp och analyser av sociala strukturer i samhället står i centrum (ibid. 

s. 221, 247-248). Maria Wester, lektor inom pedagogik, definierar socialkonstruktivism som 

”… ett prövande förhållningssätt till sådant som betraktas som självklar kunskap och 

förståelse av verkligheten” (2008, s. 36). Poststrukturalism definieras enligt Ingrid Karlson, 

lektor inom pedagogik, som ett perspektiv som tar avstånd från att det skulle finnas teorier 

som kan peka ut en absolut sanning (2003, s. 44). Istället, menar Karlson, att man med en 

poststrukturell ansats syftar till att undersöka diskrepansen mellan ”svart och vitt” och hitta 

flera tänkbara sanningar istället för en endaste.  

2.1 Särartsfeminism och likhetsfeminism 

Särartsfeminism, även kallat essentialism, tillhör framförallt den tidiga feminismen som 

utvecklades från runt 1870 fram till cirka 1960 (Ljung 2007, s. 220-221). Detta perspektiv 

inom feminism uppkom i takt med att industrialiseringen av det västerländska samhället växte 

fram vilket medförde ett behov av kvinnor på arbetsmarknaden (ibid.). Den tidiga 

kvinnorörelsens argument var att åberopa de kvinnliga egenskaperna som nödvändiga i den 

offentliga sfären. Sven Hartman, författare och professor i pedagogik, lyfter fram att en slags 

samhällsmoderlighet ansågs behövas framförallt inom områden som rörde barnomsorg och 

familjepolitik (2005, s. 175-176). Särartsfeministerna menade att kvinnor hade en högre moral 

och etik än män och av den anledningen skulle kvinnor inneha positioner i samhällslivet som 

krävde sådana kompetenser (Hirdman 1992, s. 38). Karaktäristiskt för särartsperspektivet 
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inom feminism är sålunda ett erkännande och ett framhävande av de biologiska skillnaderna 

mellan kvinnor och män som avgörande för deras personligheter och förutsättningar. Tanken 

är att egenskaperna hos kvinnan ska uppvärderas och göras jämställda med de manliga 

normerna (ibid). 

Likhetsfeminismen växte sig starkare från cirka 1960-talet och går emot särartsperspektivet i 

den bemärkelsen att den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män skulle vara 

betydelsefull (Hartman 2005, s. 177). Denna syn på kvinnor och män säger istället att 

kvinnors och mäns olika sätt att vara är socialt och kulturellt skapade och genus blir ett viktigt 

begrepp här (Ljung 2007, s. 243).  Karaktäristiskt för likhetsperspektivet är därigenom ett 

förnekande av det biologiska könet som avgörande skillnad mellan kvinnor och män, istället 

läggs vikten vid sociala och kulturella normer (ibid). Dessa båda teoretiska perspektiv är 

bärande i uppsatsen då jag genomgående undersöker huruvida pedagogerna skiljer på flickor 

och pojkar i undervisningen. Det vill säga om de utgår från ett särartsperspektiv eller ett 

likhetsperspektiv. 

2.2 Performativitet och citeringspraktik 

Performativitet och citeringspraktik kan bäst förklaras i relation till varandra och i relation till 

genus. Såsom redan nämnts menar Butler att genus är socialt konstruerat och formas av 

rådande normer i samhället (2006, s. 23, 60). Dessa normer skapar således kategoriseringar av 

vad som är kvinnligt respektive manligt, vilka i sin tur ställer förväntningar på hur en individ 

ska bete sig utifrån könstillhörighet. Performativitet innebär att en person uppträder i enlighet 

med dessa normer och på så vis medverkar individen i fråga till att normerna reproduceras 

(ibid. s. 216). I och med att normer är något vi ”gör med andra” menar Butler att detta görs i 

vad hon kallar en citeringspraktik (ibid. s. 23, 60, 216). Citeringspraktiken, där alltså normer 

citeras och upprepas, har på så vis en reproducerande kraft. Som nämnts tidigare kan genus 

även göras ”ogjort” (ibid. 23) vilket citeringspraktiken även skapar utrymme för. För var gång 

en norm citeras innebär inte det att den nödvändigtvis bara bekräftas, möjligheten finns också 

till att normen kan omförhandlas och utmanas. Då jag i uppsatsen har för avsikt att studera hur 

två pedagoger utmanar genus blir således performativitet och citeringspraktik relevanta 

begrepp för mig att utgå ifrån.   

2.3 Isärhållning och överordning 

Hirdman talar om genus som ett system uppbyggt på ”isärhållningen av könen och 

etablerandet av det manliga som norm” (1988, s. 49). I och med dikotomin, det vill säga att 
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kvinnligt och manligt hålls isär, skapas utrymme för en hegemonisk position för mannen. Den 

manliga dominansen genererar således i effekten att kvinnan hamnar i underläge i den sociala 

ordningen (ibid. s. 49, 51-52). Vidare menar Hirdman att desto längre det kvinnliga och 

manliga hålls isär desto kraftigare blir erkännandet av det manliga som norm, dikotomin äger 

på så vis en reproducerande kraft (ibid. s. 57). I och med att jag i studien undersöker om de 

två pedagogerna verkar för att jämställdhet ska uppnås i klassrummet blir Hirdmans teori om 

genussystemet av relevans för mig.   

3 Tidigare forskning 

Såsom redan nämnts finns ett tämligen brett spektra av tidigare studier när det kommer till 

genus och normer i skolan. Vad som däremot förefaller vara en lucka i tidigare forskning är 

området genus i förhållande till kommunikation, och då särskilt ur lärarens perspektiv, vilket 

även Öhrn framhåller i sin forskningsöversikt av könsmönster i skolan (2002, s. 85). Den 

forskning som är relevant för mitt ämne och utgör grunden för min undersökning kommer att 

redogöras för i detta avsnitt. Forskningsstudierna presenteras i bokstavsordning efter 

författare. 

I avhandlingen Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det – Ålder, genus 

och sexualitet i skolans tidigare år (2013) syftar Jenny Bengtsson, forskare inom pedagogik, 

till att beskriva normalitetskonstruktion i skolan i årskurserna 2-3. Därtill analyseras ålder- 

genus- och sexualitetsnormer och hur dessa skapas i både klassrum, skolgård och 

omklädningsrum (s. 11). Metoderna som används i studien är observation och intervju (s. 40). 

Bengtsson lyfter som resultat bland annat fram att barnen förhåller sig till, eller snarare 

distanserar sig från, sådant som inte anses som socialt accepterat genom normerande skratt (s. 

122, 148). Begreppet normerande skratt har varit av relevans för mig när jag har analyserat 

talhandlingarna i mina observationer.   

Språkforskarna Jan Einarsson och Tor G. Hultman redovisar i sin bok God morgon pojkar och 

flickor - Om språk och kön i skolan (1984) de viktigaste resultaten från forskningsprojektet 

Språk och kön som genomfördes 1980-1984 (Einarsson och Hultman 1984, s. 7, 11). Syftet 

med forskningsprojektet var att studera språkliga könsskillnader i skolan och detta 

genomfördes utifrån främst observationer i klassrummet i årskurs 1, 5 och 9 (ibid. s. 63). Det 

som studerades var vem som hade makten över och genom språket i förhållande till elevernas 

kön och lärarens position (s. 10). De viktigaste resultaten i studien som är relevanta för min 

uppsats är att läraren talar olika med flickor respektive pojkar (s. 53, 60), att det är en skillnad 
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mellan hur flickor respektive pojkar får ordet i klassrummet (s. 105) samt att pojkar bryter 

mot reglerna i klassrummet oftare än vad flickor gör (s.119).  

Den brittiska utbildningsprofessorn Becky Francis’ vetenskapligt granskade artikel 

Re/theorising gender: female masculinity and male femininity in the classroom? (2010) 

bygger vidare på ett tidigare forskningsprojekt som fokuserade brittiska högpresterande elever 

i åldrarna 12-13 år. Eleverna som studerades visade sig även vara populära i klassen och 

syftet blev därför att vidare undersöka på vilket sätt barnens könsgestaltning hade med deras 

popularitet att göra (s. 480). Studien utfördes genom observationer i klassrummet och 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att det delvis är komplicerat att beskriva 

elevernas beteende med termerna maskulin femininitet och feminin maskulinitet (s. 477). 

Istället framkommer en mer varierad bild av flickors och pojkars könsmönster som pekar på 

att den är kontextbunden. Francis lyfter dock fram att de populära eleverna gärna ”maskerar 

sig” med ett stereotypt könsbeteende inför de andra barnen vilket tenderar att fungera som en 

garant för att säkra deras popularitet (s. 486). De drag som Francis pekar ut som stereotypa för 

kvinnligt respektive manligt är känslosam, svag och passiv för feminint, rationell, stark och 

aktiv för maskulint (s. 479). Dessa stereotypa normer har formats historiskt och är generellt 

vedertagna i samhället och deras reproducerande kraft ska inte underskattas menar Francis 

(ibid.). Det är även dessa stereotypa drag för kvinnligt och manligt som jag har tagit 

utgångspunkt i då jag försöker identifiera normativa beteenden och talhandlingar i 

klassrummet.  

Anette Hellman, forskare i bland annat pedagogik, studerar förskolebarn i sin avhandling Kan 

Batman vara rosa? – Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola (2010). 

Syftet med studien är att undersöka hur normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, 

pojkar och pedagoger vilket Hellman gör genom observationer och intervjuer (s. 36, 53). Som 

resultat framkommer bland annat att färger är betydande ur könsperspektiv och då diskuteras 

särskilt färgen rosa som förknippas med femininitet (s. 182). Detta är relevant för min studie 

då färger är något som diskuteras även i den klass som jag har besöker. 

Ingrid Karlson, lektor inom pedagogik, har skrivit avhandlingen Könsgestaltningar i skolan- 

om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande (2003).  

Studien syftar till att undersöka hur barn i årskurs 1, 2 och 3 förstår och gestaltar sig själva i 

förhållande till sin könstillhörighet (s. 11) och detta görs genom observationer och intervjuer 

(s. 63). Ett av de teoretiska perspektiv som Karlson förhåller sig till och definierar är 

poststrukturalism (s. 44). Poststrukturalism och Karlsons definition av detta har varit ett 
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teoretiskt utgångsläge även för mig vilket framgår under mitt avsnitt för teoretiska 

utgångspunkter. I avhandlingen anknyts genomgående till könssensitiv undervisning, där 

Karlson förklarar hur pedagoger kan bedriva sin undervisning i syftet att skapa fler möjliga 

könsgestaltningar i klassrummet (s. 159-160). Detta är ett mönster som jag följer i min 

uppsats då jag utifrån min fältstudie analyserar de två pedagogernas undervisning.   

Maria Wester, lektor inom pedagogik, analyserar uppförandenormer hos elever i årskurs 9 i 

sin avhandling Hålla ordning men inte överordning – Köns- och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer (2008). Studien syftar till att, såsom titeln på 

avhandlingen avslöjar, beskriva elevers uppförandenormer i retorik och praktik i klassrummet 

vilka analyseras utifrån ett köns- och maktperspektiv (s. 10). Detta görs med observation och 

intervju som metoder (s. 46). Westers definition och användande av socialkonstruktivism som 

teori (s. 36) har varit inspirerande och till hjälp för mig vilket även framgår under mina 

teoretiska utgångspunkter. Utifrån Westers resultat framgår bland annat att hennes 

observationer visar på att eleverna har olika sätt att bryta mot regler i klassrummet beroende 

på könstillhörighet (s. 88-89). Detta fenomen har varit intressant för mig då jag har jämfört 

det med mina egna klassrumsobservationer.   

I: Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om unga i skolan (2002) sammanfattar 

professorn i pedagogik, Elisabet Öhrn, hur forskning sedan 1970-talet och framåt beskriver 

könsmönster i grund- och gymnasieskolan. Detta gör Öhrn i syfte att jämföra de olika 

studiernas resultat för att på så sätt visa på relationella förskjutningar mellan könen (s. 9). Det 

som Öhrn kommer fram till bland annat är att det från de olika undersökningarna går att 

utkristallisera ”nya flickor” som exempelvis tar för sig mer i klassrummet (s. 80). Men även 

faktumet att vissa traditionella könsmönster lever kvar i skolan lyfts fram, exempelvis att 

pojkar generellt är mer utåtriktade och aktiva än flickor (s. 42, 80). Detta har relevans i 

förhållande till min uppsats då jag i mångt och mycket har utgått från och jämfört med 

Einarssons och Hultmans studie som är från 1984. Då mina resultat framförallt skiljer sig 

från, men till viss del också liknar, resultaten i Einarssons och Hultmans studie är det således 

intressant att jämföra detta med det som Öhrn konstaterar. 

4 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder som har använts för att genomföra undersökningen, 

mitt urval av informanter, hur jag har bearbetat mitt material, generaliserbarhet samt etiskt 

förhållningssätt. 
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4.1 Metod för insamling av empiriskt material 

I min studie har jag använt mig av kvalitativa metoder vilket är en paraplyterm för 

tillvägagångssätt inom undersökningar som bygger på observationer, intervjuer och 

textanalyser (Ahrne och Svensson 2011, s. 11). Kärnan i kvalitativa metoder och analyser 

ligger i att komma åt den aktuella informantens, eller ett fåtal informanters, perspektiv. Detta 

gör forskaren i syfte att söka förstå fenomen i en mindre kontext och vad det kan ha för 

betydelse, snarare än att få fram ett generaliserbart resultat som istället är karaktäristiskt för de 

kvantitativa metoderna (ibid. s. 12-13). Då min studie syftar till att undersöka hur genus 

utmanas och jämställdhet upprätthålls i talhandlingar i klassrummet, utifrån två pedagogers 

didaktiska perspektiv, har således kvalitativa metoder varit mest lämpliga. 

Jag har använt mig av metodtriangulering som innebär att man kombinerar minst två olika 

metoder i samma undersökning (Larsen 2009, s. 28). De tillvägagångssätt som har använts i 

studien är observationer i klassrummet i första hand och därtill en kompletterande 

semistrukturerad intervju med de två pedagogerna. Ljudinspelning har utförts vid både 

observationer och intervju. Anledningen till valet av metodtriangulering ligger i att jag ville få 

in så mycket som möjligt av de två pedagogernas reflektioner i min tolkning av 

observationerna. 

4.2 Urval och presentation av skola och informanter 

Då Einarssons och Hultmans studie genomförs bland annat i årskurs 1 (1984, s. 63) föll mitt 

val på samma årskurs då resultatet av deras studie kommer att jämföras med delar av mitt 

resultat. Tanken var att avgränsa mitt empiriska urval till en lärare och en klass med hänsyn 

till den tid jag hade till mitt förfogande. Dessutom låg inte mitt fokus på att jämföra olika 

lärare och klasser utan att endast studera en klass och den lärare som arbetar i klassen. Denna 

studie är följaktligen i liten skala och därav kan resultatet inte argumenteras vara applicerbart 

i större sammanhang än det jag rör mig i.  

För att komma i kontakt med aktuella lärare skickade jag via e-post en förfrågan till tio 

stycken lågstadielärare vars mejladresser jag fick tag på från olika skolors hemsidor. I mitt 

mejl förklarade jag kortfattat min undersökning och ställde samtidigt frågan hur länge de hade 

arbetat som lärare (se Bilaga 1). Att jag frågade hur länge de hade arbetat var för att jag ville 

ha en lärare med minst tio års erfarenhet, detta då vissa av mina tänkta intervjufrågor innehöll 

ämnen som sträckte sig tillbaka lite över tid (se Bilaga 4). Exempelvis om läraren kunde 

märka någon skillnad i flickors och pojkars beteenden i förhållande till kön. Utav de tio 
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stycken lärarna fick jag sex svar med ett godkännande till mitt besök. Den lärare som jag 

slutligen valde hade arbetat på samma skola i 20 år, dessutom sedan cirka 14 år tillsammans 

med en fritidspedagog, som i sin tur arbetat i 18 år på skolan. Dessutom undervisade de nu 

tillsammans i en klass 1. Därav kom min undersökning att fokusera två pedagoger istället för 

en. 

Vad som är viktigt att understryka är att jag i mitt mejl inte förklarade att det var läraren som 

fokuserades i min undersökning (se Bilaga 1). Detta var ett medvetet val då jag ville att 

läraren skulle bete sig så naturligt som möjligt trots min närvaro. Min tanke var att denne 

annars skulle tänka sig för alltför mycket då hen talade med flickor respektive pojkar och 

detta skulle på så vis påverka trovärdigheten i min studie. I mejlet till pedagogerna förklarade 

jag att jag skulle undersöka genus i klassrummet och huruvida det fanns någon skillnad i 

flickors och pojkars beteende och kommunikation. Då observationerna genomfördes innan 

intervjun informerade jag dock de två pedagogerna vid intervjutillfället om var mitt fokus låg, 

vilket godkändes av båda två. Hur jag förhåller mig till detta ur etisk synpunkt förklaras under 

avsnitt 4.7 Etiska utgångspunkter. 

Skolan där studien utfördes är belägen i en förort och den klass där observationerna 

genomfördes i är en klass 1. Klassen består av nio flickor och elva pojkar och de två 

pedagogerna har undervisat i klassen sedan första dagen i årskurs 1. När jag besöker klassen 

är det på vårterminen i mars 2015.    

4.3 Genomförande av metod 

Här presenteras de perspektiv kring kommunikation och talhandlingar som jag utgår ifrån då 

dessa, i relation till genus och jämställdhet, är vad som fokuseras i studien och även är mina 

analytiska redskap (se vidare under avsnitt 4.5). Därtill presenteras hur jag har använt mig av 

metoderna observation och intervju.  

4.3.1 Kommunikation och talhandlingar 

Såsom teoretikern och professorn i pedagogisk psykologi, Roger Säljö, lyfter fram är 

kommunikation och språk unikt för oss människor (2000, s. 35). När det kommer till 

kommunikation och talhandlingar har således det sociokulturella perspektivet varit intressant 

för mig i studien då detta tillåter en syn på interaktion som mer än bara ett verbalt utbyte 

(Säljö 2000, s. 37). Det är på så sätt genom språket vi existerar, genom att vi kan sätta ord på 

våra handlingar och tankar och föra dem vidare i både tal och skrift. Denna sociokulturella 

syn på kommunikation innebär ett förnekande av att människans beteende skulle vara styrt 
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helt av genetiska eller biologiska förutbestämda egenskaper. Detta då det i sådant fall inte 

skulle gå att förklara varför människors seder och normer skiljer sig i olika kulturer och delar 

av världen (Säljö 2000, s. 35-36). Därtill är språket aldrig neutralt utan bärare av antaganden 

och färgade av dessa (ibid. s. 37).  

Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet, påpekar att samtal är en social aktivitet som 

påverkas av aktuell kontext och aktörer (2005, s. 8-9). I klassrummet påverkas detta 

exempelvis av om det är läraren som talar eller eleverna, detta då läraren innehar en 

maktposition och dessutom bestämmer vem som får tala och inte (ibid.). Andra faktorer som 

Lindberg pekar ut som har verkan på kommunikation är bland annat kön, tillsammans med 

ålder, status och klass. Genom att studera talhandlingar, på engelska ”speech acts”, menar 

språkfilosofen John Searle att man kan komma åt kommunikatörernas egentliga intentioner 

med samtalet (1976, s. 3). Searle poängterar dock att detta inte innebär att allt vi säger 

egentligen har en annan mening, men att det finns flertalet outtalade budskap aktörerna 

emellan i en kommunikation. Sammanfattningsvis menar Searle att talet fyller fler funktioner 

i det sociala rummet än att endast objektivt förmedla information och att det påverkas av 

omgivningen (ibid.). 

Utifrån Säljös, Lindbergs och Searles perspektiv på kommunikation drar jag den slutsatsen att 

språk inte är neutralt och att talhandlingar rymmer mer än endast det explicit sagda. Det är 

med utgångspunkt i att kommunikation kan ses som normer i språklig klädnad som 

interaktionen i klassrummet har studerats och tolkats. 

4.3.2 Observationer  

Observationerna har skett i en klass 1 där en lärare och en fritidspedagog undervisar och har 

genomförts vid fyra tillfällen, i samma omgivning och vid sammanlagt fem lektioner. Då min 

mening har varit att studera pedagogerna och klassen i deras naturliga miljö uppfyller mina 

observationer kriterierna för fältundersökning (Larsen 2009, s. 89). Begreppet 

fältundersökning kommer därför att användas synonymt med studie i uppsatsen. På så vis har 

jag haft en etnografisk ansats i min undersökning vilket innebär att jag haft som mål att utgå 

från mina informanters, närmare bestämt pedagogernas, perspektiv, det vill säga närma mig 

”… den andres utkikspunkt” (Lalander 2011, s. 83). För att en undersökning ska få kallas 

etnografisk ska observation användas som metod och observationerna kan utföras med 

forskaren som delaktig eller passiv deltagare (ibid. s. 90). Vid delaktig observation är 

forskaren aktivt inblandad i samtal och aktiviteter och vid passiv observation är forskaren en 
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åskådare vid sidan av som studerar den aktuella omgivningen (ibid.). Det är den senare rollen 

som passiv åskådare jag har antagit vid mina observationer. Här bör påpekas att jag är 

medveten om att min närvaro i rollen som observatör naturligtvis kan ha effekt på 

omgivningen vilket kallas för forskareffekt (ibid.). Detta innebär att människor aldrig kan 

uppträda helt opåverkat då de är medvetna om att de blir studerade. Dock föreföll min närvaro 

inte påverka varken elever eller pedagoger särskilt, efter att jag hade presenterat mig själv för 

barnen tycktes de acceptera min närvaro och gav mig ingen nämnvärd uppmärksamhet. Vid 

fåtalet tillfällen frågade barnen mig om hjälp och vid ett tillfälle ryckte jag in till undsättning i 

en läsgrupp då en annan personal var sjuk. Detta tillfälle är dock inget som tas med i 

uppsatsen då det inte är relevant för min undersökning.  

Det som fokuserades i observationerna var pedagogernas talhandlingar med barnen i 

förhållande till utmanande av genus och upprätthållande av jämställdhet. Som hjälp vid 

observationerna använde jag mig av ett eget utformat observationsschema (se bilaga 3) som 

utgår från Lindbergs parametrar för interaktion (2005 s. 119-123). Observationsschemat 

nyttjades i syftet att kunna anteckna de olika funktionerna i pedagogernas talhandlingar i 

kommunikationen med barnen. Därtill nedtecknades pedagogernas tonfall vilket har sin grund 

i att Einarsson och Hultman i sin studie noterar skillnader i lärarens tonfall huruvida denne 

talar med en flicka eller pojke (1984, s. 53, 60). Markeringar gjordes i schemat gällande: 

 Huruvida det var läraren eller eleven som tog initiativ till samtalet, om eleven var en 

flicka eller pojke samt om eleven räckte upp handen eller ej. 

 Pedagogens tonfall – om det var mjukt/ljust, hårt/argt eller neutralt. Detta för att vid 

analysen fastställa om pedagogerna ändrade tonfall då de talade med flickor respektive 

pojkar.  

 Talhandling av det interaktionella slaget, vilket innebär att social kontakt och 

kommunikation etableras genom att hälsa, ta avsked, ge återkoppling och så vidare. 

 Talhandling av det reglerande slaget, vilket innebär att reglera andras beteende genom 

att uppmana, varna, råda och så vidare.  

 Talhandling av det expressiva slaget, det vill säga om pedagogerna gav uttryck för 

elevens personlighet eller identitet genom att uttrycka känslor, värderingar och åsikter.  

Då Einarsson och Hultman (1984, s. 53, 60) belyser, som tidigare nämnts, att läraren i deras 

studie talar olika med flickor respektive pojkar ville jag undersöka om detta gällde även för 

pedagogerna i min undersökning. På så vis krävdes ett observationsschema där pedagogernas 
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talhandlingar med flickor och pojkar kunde markeras för att se huruvida de skilde sig åt 

beroende på adresserat kön. Detta var för att underlätta struktureringen i min analys längre 

fram. Därtill använde jag mig av ljudinspelning och kompletterande 

observationsanteckningar.  

4.3.3 Intervju 

Såsom redan konstaterats är min studie etnografisk i den bemärkelsen att observationer har 

använts som metod. Då jag är lärarstudent, och detta är första gången som jag ger mig på ett 

arbete av vetenskaplig karaktär, genomfördes fältundersökningen i liten skala och kan därför 

benämnas som minietnografi (Lalander 2011, s. 103). Vid sådana undersökningar, då 

studenten är ny på forskningsområdet, rekommenderar Lalander att man också genomför 

intervjuer för att på så sätt berika sitt empiriska material (ibid.). Detta var ett råd jag tog till 

mig och därför har jag även använt mig av intervju som metod. Syftet med intervjun var att 

komplettera det jag observerade i klassrummet med pedagogernas egna reflektioner för att på 

så vis se om mina tolkningar stämde överens med deras perspektiv. Även Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011, s. 56) påpekar att intervju och observation med fördel kan kombineras ur en 

etnografisk utgångspunkt då detta möjliggör att forskaren får med perspektiven hos dem som 

studeras. 

Från början låg planeringen i att intervjua de båda pedagogerna separat men då de båda tog av 

sin planeringstid i skolarbetet, vilket som bekant är en bristvara, beslutades det att jag 

intervjuade de båda pedagogerna ihop. Intervjufrågorna var relativt likt utformade till både 

läraren och fritidspedagogen och berörde sådant som uppstått i olika undervisningssituationer 

där de varit delaktiga. Såsom intervjun kom att utspela sig riktade sig den första delen till 

fritidspedagogen men läraren medverkade även till viss del. Den andra, något längre delen, 

riktade sig till läraren. Då fritidspedagogen behövdes på annat håll var hen inte närvarande i 

rummet då frågorna till läraren ställdes. I slutet av intervjun kom fritidspedagogen tillbaka 

och var därför delaktig i de sista frågorna. Att intervjun genomfördes på detta sätt anser jag 

dock inte var till någon större nackdel. Detta då pedagogerna hade ett nära samarbete och 

både undervisade och planerade ihop vilket gjorde att det kändes naturligt och avslappnat. En 

nackdel hade annars kunnat vara att de båda pedagogerna skulle kunnat ha en hämmande 

inverkan på varandra, eller på något annat sätt påverka det den andra sa, men detta var inget 

som jag kunde märka av. Därmed inte sagt att inte detta kan ha skett. Intervjun tog cirka en 

timme och en kvart och genomfördes i klassrummet med inga andra personer närvarande 

förutom pedagogerna och jag själv. 
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Det tillvägagångssätt som passade mitt syfte bäst var semistrukturerad intervju vilket innebär 

att forskaren på förhand väljer ut specifika teman och frågor att utgå ifrån. Vidare tillåts 

intervjun löpa relativt fritt vilket gör att den liknar mer ett öppet samtal och inte tvunget följer 

en bestämd ordning av frågor (Dalen 2004, s. 31). Inför detta krävdes en intervjuguide (se 

Bilaga 4) vilken utformades till störst del efter det som studerades i observationerna för att på 

så sätt vara relevant för mina frågeställningar (Dalen 2004, s. 31). Mina frågor var utformade 

efter områdesprincipen vilken säger att intervjuaren bör inleda med frågor av mjukare 

karaktär för att därefter leda in på de centrala ämnen man vill beröra. Avslutningsvis ställs 

frågor som är mer av den generella sorten (ibid.). Så som intervjun fortlöpte i detta fall 

inledde jag med att informera pedagogerna om konfidentialitetskravet (förklaras utförligare 

under etiska utgångspunkter) och frågade om de godkände ljudinspelning vid intervjun vilket 

de gjorde. Vidare berättade jag att mitt fokus i studien låg på pedagogernas kommunikation 

med flickor respektive pojkar vilket även det godkändes. Därefter styrdes frågorna in på deras 

samarbete i skolan för att så småningom utmynna i om det diskuterades något om genus 

generellt i lärarnas arbetslag. Avslutningsvis sammanfattade jag det som pedagogerna hade 

sagt i stort och frågade om jag fick återkomma vid eventuella oklarheter. Under intervjun 

användes ljudinspelning och jag förde även kompletterande anteckningar.  

4.4 Metod för analys och resultat 

I hanterandet av mitt empiriska material har jag följt Rennstams och Wästerfors (2011, s. 194) 

tre steg vid kvalitativ analys – sortera, reducera och argumentera. Rennstam och Wästerfors 

förklarar dessa tre steg som försök att hantera olika problemområden där sortering svarar mot 

att hantera kaosproblemet, det vill säga skapa ordning i sitt material för att det ska bli 

överskådligt. Reducering är lösningen på representationsproblemet och syftar till att skära ner 

materialet till det som bäst står i relation till studiens utgångspunkt i tidigare teori och 

forskning. Slutligen är att argumentera svaret på auktoritetsproblemet där forskarens ansats är 

att påvisa behovet av dennes studie som självständigt bidrag till forskar- och 

kunskapssamhället (ibid). Det tredje och sista steget, argumentera, är det som genomgående 

görs i uppsatsen. Detta då jag har för avsikt att knyta an till och diskutera utifrån tidigare 

aktuell forskning och teori med motivet att förhoppningsvis ”knyta ihop säcken” i slutsatsen.  

Här bör även påpekas att de exempel och situationer som lyfts fram i analysen ska ses som 

representativa för pedagogernas generella förhållningssätt i klassrummet. Det fanns fler 

tillfällen då genus utmanades och jämställdhet upprätthölls men istället för att skriva en 

sammanfattande redogörelse för samtalsklimatet i klassrummet såg jag det mer som en 
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utmaning att göra nedslag i specifika interaktioner och analysera dessa. Detta kan vara av 

nackdel då det finns risk för övertolkning. Min mening har dock varit att med konkreta 

exempel på olika talhandlingar gå på djupet i mina analyser av dessa.    

4.4.1 Bearbetning av observationerna 

Då jag inte fullständigt hann med att markera alla talhandlingar i observationsschemat under 

själva observationstillfället kompletterades detta till viss del i efterhand när jag lyssnade 

igenom mina ljudinspelningar vilket var mitt första steg i analysen av mitt empiriska material. 

Observationsschemat hade utformats i syfte att undersöka om vissa talhandlingar var mer 

förekommande respektive mindre förekommande i pedagogernas kommunikation med flickor 

respektive pojkar. Därtill var syftet att undersöka fördelningen av ordet till eleverna och 

huruvida det skiljde sig mellan flickor och pojkar. I den bemärkelsen kan min ansats vid 

analysen av observationerna beskrivas som deduktiv, då jag lät mina teoretiska 

utgångspunkter i form av observationsschemat styra analysen av materialet (Svensson 2011, s. 

192).  

Därefter transkriberades ljudinspelningarna av observationerna ord för ord, dock från talspråk 

till skriftspråk, och ordnades i olika övergripande teman. Detta för att undersöka hur 

undervisningen utformades inom ramen för ett kommunikativt handlande ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Den enda utgångspunkten som styrde här var när kommunikationen 

kunde anses utmana genus eller uppmana till jämställdhet vilket är syftet med min studie. 

Detta gjordes naturligtvis med tidigare forskning och teori i bakhuvudet men min mening var 

att låta materialet styra mig i analysen för att sedan kunna göra jämförelser inom ramarna för 

de ämnen som uppsatsen handlar om. I den bemärkelsen kan min ansats vid analysen 

beskrivas som induktiv, då jag till stor del lät det empiriska materialet i sig styra min analys 

(Svensson 2011, s. 192). 

Då jag växelvis har använt mig av deduktion och induktion i analysen av mitt empiriska 

material kan mitt analysarbete benämnas i termen abduktion (Alvesson och Sköldberg 2009, 

se Svensson 2011, s. 193). Detta då jag har låtit generella teorier styra mitt arbete men 

därefter låtit det empiriska materialet utforma mina analytiska redskap. Därigenom har jag 

inte slaviskt följt en och samma analysmetod vilket Rennstam och Wästerfors menar kan ses 

som en fördel då det handlar om ”… att utveckla ett självständigt sätt att presentera sin 

analys i dialog med både empiriskt material och befintlig teori” (2011, s. 209). 
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4.4.2 Bearbetning av intervjun 

Observationerna genomfördes och transkriberades innan intervjun då det var meningen att 

dessa skulle styra utformningen av mina intervjufrågor. På så vis berörde frågorna de teman 

och fenomen som jag hade uppmärksammat i bearbetningen av observationerna. Detta för att 

undersöka hur de två pedagogerna reflekterade kring sin kommunikation med flickor 

respektive pojkar samt kring organisationen av undervisningen. Ljudinspelningen av intervjun 

transkriberades ord för ord, dock från talspråk till skriftspråk, då jag ville ha en god överblick 

över materialet. Därefter sorterades de olika delarna av intervjun in under respektive tema där 

observationer och intervjun berörde samma ämnen. Även bearbetningen av intervjun kan 

således kallas abduktiv då jag lät mitt empiriska material från observationerna styra analysen 

av mitt empiriska material från intervjun (Alvesson och Sköldberg 2009, se Svensson 2011, s. 

193). 

4.5 Analytiska redskap och disposition av analys 

För att kunna besvara mina frågeställningar fann jag det lämpligt att med utgångspunkt i dessa 

ordna mitt empiriska material i två olika delar. Mina analytiska redskap preciseras nedan.  

Hur utformas undervisningen inom ramen för ett kommunikativt handlande ur ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv? Hur reflekterar de två pedagogerna kring det?   

Denna del behandlas med utgångspunkt i observationerna och därtill flätas även pedagogernas 

reflektioner från intervjun in här. Detta görs om pedagogerna har uttalat sig specifikt om den 

aktuella situationen. Mitt redskap för analysen är genomgående pedagogernas talhandlingar 

och hur dessa möjliggör normbrytande kommunikation. För att detta ska kunna genomföras 

kommer till viss del även elevers talhandlingar att analyseras då det ju är två parter i en 

dialog. Med normbrytande syftar jag till att pedagogerna utmanar sådant som är typiskt 

”flickigt” och typiskt ”pojkigt” vilket i sin tur utgår från de stereotypa normer för maskulinitet 

och femininitet som Francis (2010, s. 479) definierar. De drag som Francis pekar ut som 

stereotypa för kvinnligt respektive manligt är känslosam, svag och passiv för feminint, 

rationell, stark och aktiv för maskulint (ibid.). 

Jag har även tittat på elevernas indelning i grupper för att undersöka huruvida barnen är 

blandade flickor och pojkar i grupparbeten. Detta då Karlson (2003, s. 138) diskuterar i sin 

avhandling vad både könssegregerade och könsblandade elevgrupper kan ha för betydelse i 

könssensitiv undervisning vilket förklaras närmare i analysen. 
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Hur sker fördelningen av ordet till eleverna och skiljer det sig mellan flickor respektive 

pojkar? Hur reflekterar de två pedagogerna kring det? 

Är vissa talhandlingar mer förekommande respektive mindre förkommande i 

pedagogernas kommunikation med flickor respektive pojkar? 

Denna del behandlas på samma sätt som den tidigare ur den aspekten att den fokuserar 

observationerna och till viss del intervjuerna. Mina redskap för analysen är även här 

pedagogernas talhandlingar och därtill det observationsschema (se Bilaga 3) som jag har 

använt mig av. Observationsschemat förklaras närmre under punkt 4.3.2 samt i analysen.  

I de nedtecknade samtalen står ”L” för lärare, ”F” för fritidspedagog och (…) för utelämnad 

bit av samtal då det inte är relevant i det aktuella sammanhanget. Det som uttalas muntligt står 

i kursivt typsnitt och det som står inom parentes med normalt typsnitt är sådant som sker 

under interaktionen men inte kommer fram i det som sägs eller andra förtydliganden. I vissa 

fall kommenteras tonläget då detta exempelvis kan förstärka det någon säger.  

4.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Att säga något om att resultaten av en studie är applicerbara i andra miljöer än den som 

studien är genomförd i är att tala om studiens generaliserbarhet (Svensson och Ahrne 2011, s. 

28). På så vis kan studiens trovärdighet beskrivas stå i multiplikativt förhållande till 

generaliserbarhet och sannolikhet – ju högre sannolikhet att resultaten är generaliserbara desto 

högre trovärdighet skänker det åt studien. Att få fram ett generaliserbart resultat lämpar sig 

dock bäst för kvantitativa studier då dessa projekt oftast genomförs i större skala där resultat 

redovisas i exempelvis statistik (ibid.). Därigenom menas inte att trovärdigheten skulle vara 

mindre viktig i kvalitativ forskning men den måste påvisas på andra sätt än genom 

generaliserbarhet. Ahrne och Svensson visar på vikten av transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet (ibid. s. 27) vilka min ansats har varit att upprätthålla i uppsatsen. 

Transparens, eller genomskinlighet, innebär att författaren tydligt redogör för både brister och 

svårigheter i sin forskningsdesign vilket jag genomgående försöker göra i uppsatsen. 

Triangulering är då man kombinerar ”… olika (dock inte nödvändigtvis tre) metoder, typer av 

data, teoretiska perspektiv eller forskare” (Svensson och Ahrne 2011, s. 27-28) i ansatsen att 

redogöra för ett fenomen ur olika perspektiv. Blir resultatet detsamma eller likartat oavsett 

nämnda variabler ökas trovärdigheten i studien. I kvalitativa resultat fokuseras dock sällan att 

hitta en objektiv sanning men triangulering kan ändå användas med fördel då detta kan belysa 

mångsidigheten av ett fenomen hellre än en absolut sanning. Ovanstående är anledningen till 
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att jag valde att kombinera observationer och intervjuer. Detta då jag ville se om mina 

tolkningar av det jag studerade stämde överens eller inte med pedagogernas reflektioner kring 

samma situationer.  

Slutligen är återkoppling till fältet ett sätt att låta de människor som har studerats komma med 

synpunkter på studiens resultat (Svensson och Ahrne 2011, s. 27-28). Uppsatsen kommer att 

skickas via e-post till båda pedagogerna som figurerar i studien. Dock, med hänsyn till 

studiens begränsade tidsramar, kommer deras synpunkter inte att kunna redovisas i uppsatsen 

då denna (förhoppningsvis) kommer hinna läggas fram för ventilering innan återkoppling med 

pedagogerna sker.   

4.7 Etiska utgångspunkter 

De forskningsetiska principer som genomgående tagits hänsyn till i studien är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). Samtyckeskravet säger även att då barn under 15 år är 

inblandade i en studie ska vårdnadshavare till dessa ge sitt godkännande. Min undersökning 

samt forskningsetiska principer förklarades för de två pedagogerna i den första kontakten per 

e-post där jag även frågade om de godkände ljudinspelning vid observationer och intervju (se 

Bilaga 1). Dock, såsom redan påpekats, framgick inte helt klart i brevet att pedagogerna 

särskilt var i fokus i studien. Detta var för att jag inte ville riskera att påverka hur 

pedagogerna agerade under mina observationer. Ur etisk synpunkt förhåller jag mig här till de 

regler som Vetenskapsrådet formulerar för informationskravet: ”… i vissa fall där 

förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (…) kan dock alternativ till 

individuell förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt information 

lämnas i efterhand” (2002, s. 7). Studiens specifika fokus förtydligades sedan vid intervjun, 

samt återigen att pedagogerna var i sin fulla rätt att helt dra sig ur undersökningen om så 

önskades. Pedagogerna lämnade båda sitt samtycke till att fortsatt delta i studien. Då samtliga 

elever i studien är under 15 år skickades via läraren ett brev till barnens vårdnadshavare där 

jag beskrev syftet med undersökningen (se Bilaga 2). Detta gjordes självklart innan 

observationerna inleddes och vårdnadshavarna informerades även om att jag skulle använda 

mig av ljudinspelning. Därtill framgick det i brevet, precis som till pedagogerna, att ort, skola, 

pedagoger samt barnen skulle ges fingerade namn för att säkerställa anonymitet. Varken 

vårdnadshavare eller barn opponerade sig mot min undersökning.   
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5 Analys och resultat 

I denna första del av analysen tas olika exempel upp från en ”Livskunskaps-lektion” som 

observerades, samt pedagogernas reflektioner kring dessa.  

5.1 Kommunikativt handlande ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv 

Känslor 

I klassen som besöks står ”Livskunskap” på schemat en gång i veckan. Pedagogerna förklarar 

dessa lektioner som tillfällen där frågor av exempelvis etisk karaktär diskuteras i syfte att 

reflektera kring dessa tillsammans med eleverna. En av de lektioner som observeras är en 

”Livskunskaps-lektion”. Denna leds av fritidspedagogen och är i helklass med sju flickor och 

tio pojkar närvarande. Temat för dagen är känslor och hur man kan ge och ta feedback. 

Eleverna sitter på sina respektive platser och lektionen inleds med att fritidspedagogen skickar 

runt ett litet mjukisdjur föreställande en koalabjörn. Den som håller i koalan får prata, vill 

man inte säga något alls säger man ”pass”. Meningen är att barnen ska berätta om något 

positivt och något negativt som hänt under veckan. Fritidspedagogen informerar eleverna om 

att ingen får kommentera någon annan och att de ska respektera varandras känslor samt att 

eleverna ska säga ifrån om något känns jobbigt. När turen kommer till Mohammed utspelar 

sig följande konversation:   

Mohammed: Det har varit bra att leka med lego, det var roligt. Och det dåliga är att... att 

inte Samir1 ibland, inte vill leka med mig. (några av pojkarna fnissar). 

F: Hallå! (Argt) Det är hans känsla! (pojkarna upphör tvärt att fnissa).  

 

Att det just är pojkar som fnissar åt Mohammed kan vara en slump. Men situationen kan även 

tolkas utifrån fenomenet performativitet (Butler 2006, s. 216) vilket innebär att en individ, i 

detta fall pojkarna som fnissar, beter sig i enlighet med förväntningarna kring dess 

könstillhörighet. I ljuset av detta kan händelsen ses genom perspektivet att rådande normer, i 

det här fallet genusnormer, reglerar sociala praktiker. Att på detta vis upprepa normer kallar 

Butler (ibid.) för citeringspraktik där normer har en reproducerande kraft. Dock, påpekar 

Butler, möjliggör citeringspraktiken att normer även kan omförhandlas och utmanas. 

                                                           
1 Samir är inte en av eleverna i klassen. 
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Med hänvisning till de tidigare nämnda stereotypa normerna för femininitet (Francis 2010, s. 

479) kan här sägas att Mohammed visar sig vara känslosam då han berättar om sin sårade 

känsla av att Samir inte vill leka med honom. På så vis kan Mohammed tolkas bryta normerna 

för maskulinitet och öppnar därigenom upp för ett omförhandlande i en citeringspraktik. Då 

de andra pojkarna fnissar så upprepas och bekräftas den maskulina normen och stänger 

således dörren till en eventuell omförhandling. Detta kan ses som ett exempel på de 

normerande skratt som Bengtsson (2013, s. 122) beskriver. Normerande skratt fungerar enligt 

Bengtsson som markörer för vad som är tillåtet och inte tillåtet i sociala situationer och är, för 

den som skrattar, ett sätt att distansera sig själv från sådant som inte är i enlighet med 

normativa förväntningar. På så vis tryggas ens egen positionering. En av de pojkarna som 

skrattar åt Mohammed, Dejan, är den pojke i klassen som pedagogerna senare i intervjun 

beskriver vara den som är mest ”grabb-grabbig” i klassen. Detta tolkar jag som ytterligare en 

antydan på att pojkarnas fnissande kan beskrivas som normerande skratt och är ett exempel på 

performativitet och ett upprätthållande av den maskulina normen.  

När fritidspedagogen markerar att det inte är acceptabelt att skratta åt Mohammeds känsla 

intar denne, enligt min tolkning, en ställning som förmedlar till barnen att det inte finns något 

som är legitimt att skratta åt. Genom sitt agerande visar fritidspedagogen således att 

Mohammeds känsla är värdefull och utmanar den maskulina normen. Fritidspedagogens 

förfarande kan betraktas som ett exempel på könssensitiv undervisning vilket innebär att olika 

könsgestaltningar i klassrummet möjliggörs (Karlson 2003, s. 159-160). Vidare skriver 

Karlson att skolan kan fylla en viktig funktion i att skapa fler varierande positioneringar för 

eleverna att inta utöver de traditionella som är kopplade till könstillhörighet (ibid. s. 163).  

Pedagogernas reflektioner kring situationen 

I intervjun med pedagogerna framgår det att pojkarna i klassen är ganska ”mjuka” men att 

Dejan, en av de som fnissade, tillhör de som är mest ”grabb-grabbiga”. Detta yttrar sig i att 

han ofta kan ”spela lite tuff”. Då jag frågar fritidspedagogen om situationen som beskrivs 

ovan förklarar hen att bägge pedagogerna redan från första dagen i en ny klass arbetar med att 

man ska respektera varandras känslor. Fritidspedagogen berättar att de i samtal med barnen 

försöker visa på att vi alla är olika och har olika känslor och att det är okej, men att det viktiga 

är hur man hanterar sina känslor och andras känslor. Fritidspedagogen menar att när Dejan 

exempelvis ”spelar tuff” och visar tecken på ett stereotypt beteende är detta också ett 

känsloyttrande som ska respekteras precis som alla andras känslor. Dock ska naturligtvis 

denna ”tuffhet” utspelas inom ramarna för att det inte ska drabba någon annan negativt vilket 
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det gjorde i det här fallet med Mohammed. Vidare förklarar fritidspedagogen att hen med 

detta menar att om man går in för mycket för att bryta ett stereotypt beteende så kan det ha en 

kontraproduktiv effekt och tvärtemot förstärka den norm man försöker bryta: 

F: För om du säger så här: du får inte säga så (…) då gör du faktiskt, på något sätt försöker 

du bryta men samtidigt stärker du honom att han ska göra så. 

Istället, menar fritidspedagogen, är det bättre att gå in i dialog med individen i fråga och tala 

om dennes egna känslor kring sitt beteende. Om eleven själv får sätta ord på sina känslor 

manar detta till större eftertanke istället för att någon annan ska berätta hur man bör och inte 

bör agera.  

Jag tolkar detta som att då Dejan ”spelar tuff” och skrattar åt Mohammeds känsla är det 

viktigaste att han bryter beteendet att inte respektera andras känslor. Det är dock lika viktigt 

att Dejan vid ett senare tillfälle kan ges chansen att prata med pedagogerna om varför han 

tycker att Mohammeds känsla är något att skratta åt. På detta vis kan istället verktygen ges till 

Dejan att för sig själv synliggöra sitt beteendemönster i olika situationer och varför det blir så 

istället för att anklaga honom för att göra fel vilket i så fall kan vara samma sak som att säga 

att han känner fel: 

F: Så det är ju, man säger ju inte ”det är fel, du får inte känna så”. Om han säger att det är 

hans (Dejans) känsla, då kan han tänka på den andra, att det är hans (Mohammeds) känsla 

också. Men då är båda deras känslor ok. Då tänker de på ett annat sätt. 

Karlson belyser att i arbetet med att luckra upp gränser för beteenden som är kopplade till 

könstillhörighet finns även risken för att vissa barn upplever en otrygg känsla i att deras 

världsbild rubbas (2003, s. 203). Vidare menar Karlson att det kan leda till att dessa barn 

motsätter sig initiativet till förändring om de får intrycket av att deras förmåga att kunna skilja 

mellan rätt och fel hotas. Detta tolkar jag vara en insikt som fritidspedagogen själv har 

kommit fram till när hen synliggör faran i att Dejan kan uppfatta det som att han ”inte får 

känna så”. 

För att i bästa mån undvika ett sådant motstånd från elever betonar Karlson vikten av att 

pedagoger lyfter upp och samtalar kring händelser i klassrummet som kan härledas till 

könsrelaterade frågor (2003, s. 202). Detta medför att barnen får chansen att reflektera kring 

beteenden och känslor som är knutna till olika vardagliga situationer. En viktig dimension av 

könssensitiv undervisning är följaktligen att pedagoger medvetet för en diskussion med 
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elever, där barnen ges möjligheten att utforska klimatet i klassrummet, för att på så sätt väcka 

eftertanke kring könskodade mönster (ibid.). I min intervju med pedagogerna upplever jag att 

de intar ett könssensitivt förhållningssätt då de i förebyggande syfte samtalar med barnen 

kring deras och andras känslor. Därtill använder de sig av olika händelser i klassrummet och 

återknyter till dem när de diskuterar med eleverna. I fritidspedagogens utsaga framgår att 

pedagogerna inte bara hanterar dilemman med att tillrättavisa eleven i fråga utan även går på 

djupet och försöker få eleverna att betrakta det som har hänt ur olika perspektiv.  

Rosa 

Under samma ”Livskunskaps-lektion” utspelar sig även följande talhandling: 

F: Så här är det, jag vill fråga er en annan fråga. Jag kommer gå laget runt och fråga. Vi har 

ju pratat om känslor förut. Ni kommer ihåg? Och jag frågade er, kommer ni ihåg den 

lektionen med papper och färgen. Om det finns någon skillnad mellan färg, vad tjejer tycker 

om eller killar tycker om? Finns det någon tjejfärg eller killfärg? 

Eleverna: (unisont) neej! 

Då jag inte hade närvarat vid den tidigare lektionen när de hade talat om olika färger i klassen 

beslöt jag mig för att fråga pedagogerna om hur den lektionen gått till och varför de hade talat 

om ”tjejfärger” och ”killfärger”. Fritidspedagogen förklarar att även den tidigare lektionen 

hade handlat om känslor och att fritidspedagogens mening hade varit att tillsammans med 

barnen koppla känslor till färger. Det vill säga vad färger signalerade för olika känslor till 

barnen. Samtalet hade då naturligt lett in på tjej- och killfärger och trots att barnen själva 

menade att det inte fanns några sådana kom det ändå fram att rosa var mer av en tjejfärg. De 

andra färgerna föreföll inte vara lika känsliga men just rosa var, som fritidspedagogen 

uttrycker det, ”mer hett”. Fritidspedagogen hade då bett barnen att gå hem och fundera över 

varför det var så och nästkommande dag hade diskussionen följts upp. Det gick inte att hitta 

ett riktigt bra svar på den frågan utan det konstaterades att det var för att vårt samhälle ser ut 

på det viset. Även fast inte begreppet ”norm” uttalades explicit knöt diskussionen an till det 

fenomenet. Läraren berättar att en av flickorna hade tagit upp att på tjejavdelningen i 

barnaffärer var det mest rosa och frågat varför det var så. Vidare hade barnen och 

pedagogerna diskuterat och jämfört med hur det kan se ut i andra länder, om rosa var lika 

mycket tjejfärg där.   

Läraren berättar att eleverna i klassen alla har varsitt ”Läsprotokoll” för att hålla reda på var 

barnen ligger i den bänkbok som de läste för tillfället. Dessa ”Läsprotokoll” tillverkas av 
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pedagogerna med A4-papper som viks på mitten och det papper som tjänar som framsida är 

alltid i färg och det är samma färg på alla elevers ”Läsprotokoll”. Efter lektionen där tjej- och 

killfärger diskuterades bestämde sig läraren för att ”Läsprotokollet” skulle vara av rosa färg 

för att se om det kom någon reaktion från eleverna: 

L: Och så, så blev det alldeles tyst, och så var det någon som skrattade till, och de sade 

ingenting. Men jag hörde att det var någon, det var någon kille. Som skrattade till lite när de 

såg den här. Och då sade vi direkt vi två (pedagogerna): var det något roligt här sade vi och 

började liksom… är det något kul? Nä men och då, man såg ju att de visste ju inte vad de 

skulle säga. För att ni hade haft den här lektionen. Ja men det är ju rosa. Jaha och vad är det 

med det då? Det är ju en färg? Och så hade vi liksom en diskussion om det, och då hade de ju 

haft den här lektionen, så de var ju väldigt kloka. 

Båda pedagogerna påpekar att rosa är en ”het färg” och till synes en markör för femininitet. 

Hellman beskriver samma sak i sin studie av förskolebarn (2010, s. 182). I Hellmans 

intervjuer med barnen framgår att även de är införstådda med hur färger signalerar olika 

könstillhörighet, exempelvis i leksakskataloger. Vad som också framgår är att barnen påpekar 

att man egentligen kan leka med allting men att de vet att olika färger är för olika kön (ibid. s. 

181). Detta tolkar jag vara samma situation som i den här klassen. Detta då eleverna vet att 

färger i sig egentligen inte är mer än en färg, det betyder ingenting mer än så. Ändå står det, 

på ett sätt som liknar vara förprogrammerat, klart redan från ung ålder att färger betyder olika 

i förhållande till kön. Varför det är så, att just rosa är en tjejfärg exempelvis, kan nog ingen 

svara på. Varken barn eller vuxen. I ett försök att trots allt finna svar kan här relateras till hur 

Butler (2006, s. 23) diskuterar kring genus, då hon skriver att genus är något vi ”gör med 

andra”. Genus bör ses, som tidigare framhållits, som ett reproducerande fenomen som 

genereras av sociala normer och därigenom uppträder utanför individens fria vilja. Det är på 

så vis inget en person aktivt väljer utan ett resultat av de fastlåsta positioner som vi tvingas in 

i (ibid.). Detta, menar jag, kan ses som en förklaring till varför eleverna, trots att de vet att 

färger bara är färger, ändå reagerar så starkt på rosa. Som en påtvingad effekt av normerna i 

vårt samhälle. 

Såsom pedagogerna belyser i intervjun, är som sagt rosa färg extra känsligt, de andra färgerna 

är inte lika ”heta”. Detta kan tolkas bero på att rosa är förknippat just med flickor och 

femininitet. Mitt antagande grundas dels i Karlsons resonemang (2003, s. 163-164), där hon 

lyfter att det för pojkar är avsevärt värre att stämplas som feminina än vad det är för flickor att 

stämplas som maskulina. Begreppet ”pojkflicka” syftar ofta till något positivt medan ett 
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motsvarande begrepp att beskriva pojkar som feminina inte ens existerar officiellt i Sverige 

(ibid. s. 163). Mitt antagande grundas även i det som beskrivs av Francis (2010, s. 281), att de 

pojkar som visar upp en ”feminin maskulinitet” löper en större risk för att bli mobbade. 

Vidare kan detta ses i relation till Hirdmans (1988, s. 49, 51-52) teori om genussystemet. 

Såsom tidigare nämnts är den manliga normen som överordnad bärande i detta, tillsammans 

med isärhållningen av könen. Att då rosa, som är så förknippat med femininitet, är extra 

känsligt kan då tolkas bero på att den är kopplad till den kvinnliga normen som är underställd 

den manliga.  

Att pedagogerna uppmärksammar att eleverna är extra känsliga inför färgen rosa och talar i 

termerna ”tjejfärger” och ”killfärger” hade kunnat hanteras på olika sätt. Pedagogerna hade 

exempelvis kunnat välja att inte samtala vidare om detta med eleverna och låtit ämnet bero. 

En sådan ”strutsinställning” som Einarsson och Hultman (1984, s. 18) kallar det, är dock inte 

att föredra om man vill förändra något. Att låtsas som att skillnader mellan könstraditionella 

mönster inte finns har snarare en motsatt effekt (ibid.). Emellertid väljer pedagogerna att 

istället gå in i en fördjupad diskussion med eleverna i ett försök att utkristallisera varför saker 

och ting är som det är. På detta sätt manar pedagogerna till eftertanke hos eleverna då de 

väljer att reflektera och problematisera kring detta ur olika perspektiv. Därigenom kan 

pedagogernas förhållningssätt återigen ses som ett exempel på den könssensitiva undervisning 

som Karlson (2003) talar om. Detta då pedagogerna låter händelser i klassrummet som kan 

knytas till könsrelaterade frågor, i det här fallet ”tjej- och killfärger”, bli en utgångspunkt för 

diskussion (ibid. s. 202).  

Gruppdiskussion 

Under samma lektion blir eleverna indelade i små grupper där meningen är att de ska ge 

varandra komplimanger och därefter diskutera hur det känns, både att ge och få 

komplimanger. Följande samtal är ett utdrag ur en gruppdiskussion som äger rum mellan 

läraren, Rosita, Dejan och Fransisco. Det som diskuteras är hur det känns när man har gjort 

något dumt: 

L: (…) Och vet ni, att ibland, så säger alla människor dumma saker när man är arg. Det har 

jag också gjort.  

Rosita: Och då får man säga förlåt. 

L: Ja precis (i ljust tonläge). 

(…) 
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Dejan: Och ibland blir man så arg, och då kan det bli så (ohörbart) att man blir så arg så 

man slåss. 

L: Ja fast slåss, det är inte bra, det är ingen bra lösning på problemet. 

Fransisco: Ett annat bra sätt, det är att man går fram och kramas. 

L: Ja det är ett bra sätt! (i ljust tonläge). Och om man har gjort något dumt, då känns det på 

ett sätt inombords. Vet ni vad det kallas för? (ingen svarar). Man har skuldkänslor. Man 

ångrar sig och så får man skuldkänslor. Och då kan man säga det som du sa, Rosita. 

Rosita: Förlåt. 

L: Ja precis (i ljust tonläge). 

Fransisco: Ja. Och så kan man gå fram och kramas. 

L: Ja precis. Då visar man det ännu mer (i ljust tonläge)! 

 

När läraren talar med eleverna om hur en själv kan säga ”dumma saker när man är arg” så 

svarar Rosita att man då får säga förlåt. Detta är ett fredligt förslag på lösning av konflikt 

vilket bekräftas av läraren som en bra idé. Däremot Dejans inlägg om att man kan bli så arg så 

man slåss är något som läraren förklarar vara en mindre bra lösning på problemet. Fransiscos 

förslag om att kramas gillas också av läraren och hen knyter sedan ihop diskussionen med att 

återigen ta in det Rosita sa om förlåt. När så Fransisco ännu en gång lägger in förslaget om att 

kramas bekräftas detta en andra gång av läraren. 

Det som läraren gör och säger kan väljas att ses i relation till Hirdmans (1988) definition av 

genussystemet. Såsom tidigare förklarats menar Hirdman att genussystemet är uppbyggt på 

”isärhållningen av könen och etablerandet av det manliga som norm” (s. 49). I och med 

dikotomin, det vill säga att kvinnligt och manligt hålls isär, skapas utrymme för en 

hegemonisk position för mannen. Den manliga dominansen genererar således i effekten att 

kvinnan hamnar i underläge i den sociala ordningen (s. 49, 51-52). Vidare menar Hirdman att 

desto längre det kvinnliga och manliga hålls isär desto kraftigare blir erkännandet av det 

manliga som norm, dikotomin äger på så vis en reproducerande kraft (s. 57).  

I skenet av detta resonemang kan situationen ovan beskrivas gå emot isärhållningen av könen 

då diskussionen sker i en grupp med både en flicka och två pojkar. När sedan Rositas förslag 

om att säga förlåt bekräftas till skillnad mot tanken om att börja slåss kan detta ses som en 

uppvärdering av en typisk ”kvinnlig” lösning på ett problem. Här måste tilläggas att det är 

högst otänkbart att en lärare (eller annan vuxen för den sakens skull) skulle visa en 
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annorlunda reaktion till förslagen. Dock tänker jag att om läraren inte hade agerat på samma 

sätt här, och exempelvis istället ignorerat Dejans uttalande, så hade kanske inte Fransisco 

vågat vädra sina tankar om att man kan gå fram och kramas. Förslagen att säga förlåt och 

framför allt att kramas är av mer ”kvinnlig” karaktär men förhandlas i denna arbetsgrupp fram 

till de normer som värderas.  

Att det just i det här fallet är en pojke som lägger fram det ena förslaget om att kramas kan å 

ena sidan betraktas som att det legitimeras just för att det är en pojke som framför det istället 

för en flicka. Det kan å andra sidan betraktas som ett tillfälle som möjliggör att en typisk 

kvinnlig norm är överordnad den manliga och att det är oväsentligt vilket kön personen som 

säger det är av. Det senare anser jag vara mer i enlighet med det som jag vill hävda att 

Hirdman (1988) säger, att det är den manliga normens starka position som ska ifrågasättas 

och att detta är omöjligt om man utgår från en dikotom syn på människan (s. 57).  

Pedagogernas reflektioner kring situationen 

Pedagogerna framhåller i intervjun att de varierar gruppindelningen av flickor och pojkar, 

oftast är grupperna könsblandade men könssegregerade grupper förekommer också. I bägge 

fallen är sammansättningen i första hand styrd av elevernas individuella förutsättningar. Då 

grupperna delas in könsblandat menar läraren att detta görs för att eleverna ska ”få olika syn 

på saker”. Läraren förklarar vidare att det är viktigt att flickor och pojkar blandas både när de 

ska samarbeta i olika moment i undervisningen och även när de ska diskutera olika moraliska 

frågor som görs i exemplet ovan. Läraren talar ur elevernas synvinkel och säger att: ”… olika 

konstellationer hjälper till. För då vågar jag prata, då vågar jag säga vad jag tycker.” Vidare 

menar läraren att de som pedagoger har i uppgift att verka för att alla elever ska få göra sin 

röst hörd i olika sammanhang och att man ibland får gå in och stötta för att detta ska kunna 

uppfyllas. Detta åskådliggörs i exemplet ovan när läraren lyfter upp det som Rosita och 

Fransisco säger. Både läraren och fritidspedagogen tar flertalet gånger i intervjun upp 

jämställdhet som en viktig fråga i klassrummet.  

När pedagogerna talar om könssegregerade sammansättningar lyfter de båda fram att 

bildandet av sådana grupper också är viktigt. Detta med hänsyn dels till att det handlar om 

individualisering och att det är överordnat principen att tvunget blanda flickor och pojkar. 

Dels sker detta med hänsyn till att det ibland handlar om att ”känsliga frågor” ska diskuteras 

och då kommer ofta detta som ett förslag från eleverna själva, det kan handla om känslor som 
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berör kärlek eller frågor om kring den egna kroppen. Pedagogerna ser inget fel i att ha 

könssegregerade grupper och läraren uttrycker att:  

L: Man tittar ju väldigt mycket på individen också. Men naturligtvis så gör man ju gärna lite 

blandningar också. Men ibland kan de ju få jobba i kill-och tjejgrupper också. Det är inget 

fel. De behöver ju det också. Vi får inte vara, man får inte vara rädd för att skapa liksom en 

hel killgrupp eller en hel tjejgrupp bara för att det skulle vara politiskt inkorrekt.  

Karlson lyfter fram pedagogers möjliggörande av att låta alla elever komma till tals i ett 

klassrum som väsentlig ur ett könsperspektiv (2003, s. 201). Detta då det visar på allas lika 

värde och strävar mot jämställdhet. Det är något som även läraren påpekar vara av stor vikt i 

dennes och fritidspedagogens utformande av undervisningen. En annan aspekt av könssensitiv 

undervisning är att pedagoger medvetet placerar elever i mindre grupper, både 

könssegregerade och könsblandade. Detta skapar på så vis en tryggare miljö som i sin tur 

öppnar upp fler möjligheter för barnen att kunna gestalta sitt kön på sätt som är normbrytande 

(Karlson 2003, s. 138). Lärarens påpekande om att könssegregerade grupper kan uppfattas 

som ”politiskt inkorrekt” kan ses i relation till den stora skolpolitiska diskussion som har förts 

och förs fortfarande i olika delar av världen (ibid. s. 160). Forskarvärlden delar sig i två olika 

läger här, där ena sidan menar att könssegregerade gruppindelningar i skolan är förödande för 

jämställdheten då detta ökar polariseringen mellan könen. Den andra sidan menar istället att 

det kan vara fruktbart ur jämställdhetssynpunkt med könssegregerade gruppindelningar. Detta 

då det kan möjliggöra att flickor och pojkar får öva upp sina färdigheter att uttrycka sig vilket 

de sedan har nytta av när de möts i könsblandade konstellationer (ibid.).  

I förhållande till Hirdmans (1984, s. 49) teori om genussystemet, där isärhållningen av könen 

har en negativ effekt på jämställdhet, blir frågan om könssegregerade grupper även här 

problematisk. Ur detta perspektiv borde könsblandade grupper vara att föredra. Ett entydigt 

svar på detta är svårt att finna men Karlson påpekar att vad som förefaller vara av vikt är att 

pedagoger i skolan tar med könsaspekten i beräknande då de planerar sin undervisning. Ett 

sådant förhållningssätt menar Karlson är signifikant då hon påpekar att: ”Betydelse har också 

lärarnas grad av medvetenhet om maktaspekter kopplade till kön beroende på om man låter 

denna medvetenhet göra kön till en pedagogisk fråga” (2003, s. 19). 

 

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt är det en ”Livskunskaps-lektion” som samtliga 

exempel från observationen kommer ifrån. Anledningen till detta är att ämnen som inte är 

strikt skolrelaterade diskuterades under dessa lektioner. Därav blev det helt enkelt lättare att 
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hitta konkreta exempel som tydligare kunde kopplas till genus och jämställdhet. Såsom redan 

nämnts, ska dessa exempel dock ses som representativa för det generella förhållningssätt som 

jag tolkade att pedagogerna har i undervisningen. Intervjun blev därför ett viktigt komplement 

för att få ta del av pedagogernas reflektioner och få en helhetsbild av deras arbetssätt. 

Pedagogerna påpekade även vid ett flertal tillfällen att deras förhållningssätt till genus och 

jämställdhet i klassrummet genomsyrade hela verksamheten och inte bara togs upp som ett 

”ämne” under ”Livskunskapslektionerna”:  

L: Ja. Så det är jätteviktigt att man jobbar med det. Och det är inte bara livskunskap. Det 

genomsyrar hela vårt synsätt under hela vår dag.  

 

5.2 Talhandlingars funktioner och pedagogernas fördelning av ordet 

I denna andra del av analysen fokuseras pedagogernas funktioner i deras talhandlingar och 

utgår från det observationsschema som användes i studien (se Bilaga 3). Funktionerna i 

sammanhanget utgår från Lindbergs parametrar för interaktion (2005, s. 119-123) och 

definieras som följande:  

Interaktionell: hälsa, ta avsked, ge återkoppling och så vidare, det vill säga social kontakt och 

kommunikation etableras. 

Reglerande: uppmana, varna, förbjuda och så vidare, det vill säga för att reglera andras 

beteende. 

Expressiv: uttrycker känslor, värderingar och åsikter och så vidare, det vill säga uttrycker sig 

om elevens identitet och personlighet. 

Därtill antecknades pedagogens tonfall, om det var ljust/högt, hårt/argt eller neutralt. Vidare 

antecknades i observationsschemat huruvida talhandlingarna riktade sig mot flicka eller pojke 

samt om de initierades av elev eller pedagog. När talhandlingarna utspelade sig på initiativ av 

pedagog avses här att pedagogen tilltalade eleven när denne inte räckt upp handen. Om eleven 

räckte upp handen och fick svara nedtecknades detta som att talhandlingen initierades av 

eleven. Talade eleven rakt ut trots att denne inte räckte upp handen eller blivit tilldelad ordet 

registrerades även det, samt om det accepterades eller inte av pedagogen. Vid antecknandet i 

observationsschemat betecknades fritidspedagog som ”Fp” och läraren som ”L”. Dock vid 

sammanställande av resultatet har de två pedagogerna räknats som en person, och betecknats 

som ”P”. Detta då vad som har varit intressant för mig att titta på är huruvida pedagogernas 

talhandlingar skiljer sig generellt sett om det är en flicka eller pojke som involveras. 
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Totalt fyra olika lektioner ligger till grund för observationsschemat: en Svenska-lektion, en 

Matematik-lektion, en SO-lektion (står för ”samhällsorienterande ämnen”) och en ”Klassens 

timme”. Vid Svenska- och Matematik-lektionen registrerades talhandlingar endast för den 

inledande delen av lektionen (cirka 20 minuter). Detta då pedagogernas lektioner oftast hade 

det upplägget att de hade en genomgång i helklass med barnen om vad lektionen skulle handla 

om. Därefter arbetade eleverna tillsammans i par eller mindre grupper vilket gjorde att det 

uppstod ett naturligt småprat på olika håll i klassrummet. Därför stoppade jag anteckningarna 

av pedagogernas talhandlingar efter deras genomgång då det senare blev för rörigt att hålla 

reda på. Vid ”Klassens timme” registrerades även där endast den inledande delen av lektionen 

(cirka tio minuter) då resterande lektionstid ägnades åt friare aktiviteter som styrdes till 

mestadels av eleverna vilka ju inte är i fokus för studien. Vid SO-lektionen som var en 

”Livskunskaps-lektion” registrerades cirka 45 minuter av lektionen då denna bestod till största 

del av samtal i helklass vilket underlättade då det oftast var en i taget som talade. Total tid för 

registrerande av talhandlingar uppgick således till cirka 1 timme och 35 minuter. Närvarande 

antal flickor och pojkar vid lektionerna var följande: lektion 1 – 8 flickor, 10 pojkar. Lektion 

2 – 8 flickor, 10 pojkar. Lektion 3 – 7 flickor, 10 pojkar. Lektion 4 – 7 flickor, 11 pojkar. 

Pedagogernas talhandlingar med flickor 

Av de sammanlagt 140 talhandlingar som registrerades under de fyra lektionerna involverade 

59 stycken av dem flickor. Detta ger en fördelning på cirka 2 femtedelar (42 %) av 

talhandlingarna till flickor. Dock måste resultatet ses i förhållande till den genomsnittliga 

närvaron av antal flickor vid lektionerna, vilket var cirka 2 femtedelar (42 %). Detta står alltså 

i direkt proportion till deras genomsnittliga involverande i talhandlingar. 

Av de totala 59 talhandlingarna med flickor skedde 26 av dem på flickornas initiativ vilket 

motsvarar cirka 44 %. Resterande talhandlingar som involverade flickor, 56 %, initierades av 

pedagogen genom att denne tilltalade en flicka trots att den aktuella flickan inte räckt upp 

handen. Av de 26 talhandlingar som skedde på flickors initiativ räckte de vid 21 tillfällen upp 

handen innan de talade vilket motsvarar cirka 81 % av antalet talhandlingar på flickors 

initiativ. Övriga 5 gånger (cirka 19 %) räckte de inte upp handen, det vill säga talade rakt ut, 

varav de vid 2 tillfällen ändå tilläts tala av pedagogen. Vid 3 tillfällen tilläts inte flickorna att 

svara med motivering i stil med att ”man räcker upp handen innan man säger något”. Då 

flickorna blev tilldelade ordet vid handuppräckning 21 gånger av de totala 140 

talhandlingarna ger detta cirka 15 % av antalet talhandlingar. 
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I talhandlingarna mellan pedagoger och flickor var 48 talhandlingar av de totala 59 (cirka 81 

%) av interaktionell karaktär, det vill säga social kontakt och kommunikation etablerades. Det 

vanligaste var när pedagogerna gav någon form av återkoppling eller beröm på det som 

flickorna frågade eller svarade. Av de interaktionella talhandlingarna var pedagogens tonfall 

neutralt vid 45 tillfällen av 48. De övriga 3 tillfällena var lärarens tonfall mjukt eller ljust. Av 

de övriga 11 talhandlingarna var 8 av reglerande karaktär, det vill säga när pedagogen sade 

något för att reglera en flickas beteende. Detta motsvarar cirka 14 % av totala antalet 

talhandlingar med flickor. Vanligaste orsakerna var tillrättavisande vid otillåtet prat eller 

annat beteende som störde lektionen. Av de reglerande talhandlingarna var pedagogens tonfall 

hårt eller argt vid samtliga 8 tillfällen. Slutligen karaktäriserades 3 av talhandlingarna som 

expressiv, det vill säga när pedagogen gav uttryck för flickans personlighet eller identitet. 

Detta motsvarar cirka 5 % av totala antalet talhandlingar med flickor. Vid samtliga expressiva 

talhandlingar uttrycktes positiva åsikter om flickornas personlighet i sammanhanget att de var 

en bra vän gentemot sina övriga klasskamrater samt var extra trevlig eller artig mot 

pedagogen. Av de expressiva talhandlingarna var pedagogens tonfall mjukt eller ljust vid 

samtliga 3 tillfällen. 

Pedagogernas talhandlingar med pojkar 

Av de sammanlagt 140 talhandlingar som registrerades under de fyra lektionerna involverade 

81 stycken av dem pojkar. Detta ger en fördelning på cirka 3 femtedelar (58 %) av 

talhandlingarna till pojkar. Precis som i flickornas fall måste resultatet ses i förhållande till 

den genomsnittliga närvaron av antal pojkar vid lektionerna, vilket var cirka 3 femtedelar (58 

%). Detta står, precis som med flickorna, i direkt proportion till deras genomsnittliga 

involverande i talhandlingar.  

Av de totala 81 talhandlingarna med pojkar skedde 39 av dem på pojkarnas initiativ vilket 

motsvarar cirka 48 %. Resterande talhandlingar, 52 %, initierades av pedagogen genom att 

denne tilltalade en pojke trots att den aktuelle pojken inte räckt upp handen. Av de 39 

talhandlingar som skedde på pojkars initiativ räckte de vid 27 tillfällen upp handen innan de 

talade vilket motsvarar cirka 69 % av antalet talhandlingar på pojkars initiativ. Övriga 12 

gånger (cirka 31 %) räckte de inte upp handen, det vill säga talade rakt ut, varav de vid 3 

tillfällen ändå tilläts tala av pedagogen. Vid 9 tillfällen tilläts inte pojkarna att svara med 

samma typ av motivering som gavs vid flickornas fall, att ”man räcker upp handen innan man 

säger något”. Då pojkarna blev tilldelade ordet vid handuppräckning 27 gånger av de totala 

140 talhandlingarna ger detta cirka 19 % av antalet talhandlingar. 



37 
 

I talhandlingarna mellan pedagoger och pojkar var 62 talhandlingar av de totala 81 (cirka 76 

%) av interaktionell karaktär, det vill säga när social kontakt och kommunikation etablerades. 

Precis som i flickornas fall var det vanligaste att pedagogerna gav någon form av återkoppling 

eller beröm på det som pojkarna frågade eller svarade. Av de interaktionella talhandlingarna 

var pedagogens tonfall neutralt vid 59 tillfällen av 62. De övriga 3 tillfällena var lärarens 

tonfall mjukt eller ljust. Av de övriga 19 talhandlingarna var 15 av reglerande karaktär, det 

vill säga när pedagogens sade något för att reglera en pojkes beteende. Detta motsvarar cirka 

19 % av totala antalet talhandlingar med pojkar. Vanligaste orsakerna var, precis som i 

flickornas fall, tillrättavisande vid otillåtet prat eller annat beteende som störde lektionen. Av 

de reglerande talhandlingarna var pedagogens tonfall hårt eller argt vid samtliga 15 tillfällen. 

Slutligen karaktäriserades 4 av handlingarna som expressiv, det vill säga när pedagogen gav 

uttryck för pojkens personlighet eller identitet. Detta motsvarar cirka 5 % av totala antalet 

talhandlingar med pojkar. Vid samtliga expressiva talhandlingar uttrycktes positiva åsikter om 

pojkarnas personlighet i sammanhanget att de var en bra vän gentemot sina övriga 

klasskamrater samt var extra trevlig eller artig mot pedagogen. Av de expressiva 

talhandlingarna var pedagogens tonfall mjukt eller ljust vid samtliga 3 tillfällen.  

Analys av fördelning av ordet  

Så som påpekats står antal talhandlingar fördelat mellan flickor och pojkar i direkt proportion 

till antalet flickor och pojkar närvarande i klassrummet. I flickornas fall innebär det en 

närvaro på 42 % och andel av talhandlingar var även det 42 %. Resterande 58 % tillhörde då 

pojkar i både närvaro och andel av talhandlingar. Detta stämmer överens med resultatet i 

Einarssons och Hultmans (1984, s. 105) studie, även den i en klass 1, där det framkommer att 

antal ”replikväxlingar” i klassrummet är jämt fördelat mellan flickor och pojkar. Detta är 

dock, som i mitt fall, sett utifrån totala antalet replikväxlingar eller talhandlingar som jag 

kallar dem i min studie. 

Vad som även framgår av Einarsson och Hultmans studie är att det är en skillnad i hur en 

flicka och pojke får ordet. Pojkarna får ordet utan att räcka upp handen, det vill säga på 

lärarens initiativ, tre gånger så ofta som flickorna (1984, s.105). Av mitt resultat framkommer 

att pojkarna får ordet på pedagogens initiativ 52 % (42 gånger av 81) av antalet talhandlingar 

med pojkar. Flickorna får ordet på pedagogens initiativ 56 % (33 gånger av 59) av antalet 

talhandlingar med flickor. Följaktligen är pedagogen jämn i fördelningen av ordet även när 

det sker på dennes initiativ till skillnad mot läraren i Einarsson och Hultmans studie. Ser man 

till det totala antalet talhandlingar i klassrummet får flickorna i min studie ordet på lärarens 
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initiativ 24 % (33 av 140) av gångerna. Pojkarna får ordet på lärarens initiativ 30 % (42 av 

140) av gångerna.  Då ska återigen påpekas att flickorna som sagt är färre i antal vid varje 

tillfälle, genomsnittliga 42 % jämfört med pojkars 58 %. Förhållandevis är således 

fördelningen av ordet på lärarens initiativ relativt jämn. 

Såsom framgått ovan räcker flickorna i min studie upp handen innan de talar vid 81 % av 

talhandlingarna på flickors initiativ (21 av 26). I pojkarnas fall räcker de upp handen innan de 

talar 69 % av talhandlingarna på pojkars initiativ (27 av 39). Detta är således den del av 

jämförandet av resultat som skiljer sig mest mellan flickor och pojkar. För att jämföra med 

Einarsson och Hultman lyfter de att flickorna i deras studie i större utsträckning följer 

reglerna medan pojkarna inte gör det (1984, s. 119). Detta fenomen kan på så vis även skönjas 

i klassrummet som jag har studerat. Dessutom är det här värt att nämna att det är samma 

flicka som talar utan att räcka upp handen vid alla fem tillfällen. I pojkarnas fall är samma 

handling utspridd på flera olika individer vilket kan tolkas som att ett sådant beteende är mer 

förekommande bland pojkar. Dock ska här påpekas att vid de tillfällen som eleverna talar utan 

att ha räckt upp handen blir de i de flesta fallen hindrade av pedagogerna. I flickornas fall blir 

de hindrade 3 av 5 gånger och i pojkarnas fall blir de hindrade 9 av 12 gånger. De gånger då 

eleverna tilläts tala utan att blivit tilldelade ordet är när det är diskussioner av det friare slaget 

i klassrummet.   

Utöver de talhandlingar som registreras i observationsschemat lägger jag under 

observationerna märke till att av pojkarna generellt hörs mer än flickorna och talar rakt ut om 

saker som inte rör undervisningen. Av mina anteckningar framgår att när pojkarna talar rakt ut 

gör de det högt och tydligt och många gånger är det oklart vem som adresseras. Det förefaller 

som att pojkarna har en större benägenhet att säga något utan att det ligger en särskild agenda 

bakom. Då flickorna talar utan tillåtelse av pedagogerna är det vid färre tillfällen och oftast 

två och två. Därtill talar flickorna i en lägre ton. Dock kan samtalen i par ske tillsammans med 

både en flicka som samtalspartner som en pojke. Detta tyder på att pojkarna i direkt tal med 

flickorna talar annorlunda, det vill säga lägre, än vad de gör när de bara talar rakt ut.  

Wester (2008, s. 88-89) beskriver i det närmaste identiska upplevelser i sina 

klassrumsobservationer då eleverna talar om saker som inte rör undervisningen. Även här är 

pojkarna mer högljudda än flickor och talar med flera personer åt gången. Flickorna i sin tur 

viskar eller småpratar oftast med varandra i par. Vad som skiljer sig från mina observationer 

är att samtalen som utspelas två och två i Westers studie sker könssegregerat, det vill säga 

flicka och flicka. Dock sker Westers observationer i en årskurs 9 och därför kan 
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åldersskillnaden möjligen vara av relevans för avvikelsen. Vidare drar Wester slutsatsen att 

”Könstillhörighet har alltså betydelse för samtalsvolymen, antal samtalspartners och 

omfattningen av pratande…” (ibid. s. 88). Denna tes verkar applicerbar även i det klassrum 

som jag studerar. 

Pedagogernas reflektioner kring fördelning av ordet 

Båda pedagogerna framhåller i intervjun att de i fördelningen av ordet är noggranna med att 

det fördelas jämt efter antal individer. Både när det kommer till att låta eleverna svara vid 

handuppräckning och när läraren tar initiativ till samtalet. Detta stämmer således överens med 

det som jag har bevittnat i observationerna, att kön inte är den avgörande faktorn i vem som 

får prata. Läraren berättar om ett fall där föräldrarna till en av flickorna i en tidigare klass 

påpekade att varannan/flicka varannan pojke borde få svara i klassrummet. De var missnöjda 

med att så inte var fallet i den klassen. Dock förelåg det så att pojkarna, liksom i den klassen 

som observeras här, var i majoritet. Läraren förklarar här hur hen motiverade detta för 

föräldrarna: 

L: Och då sade jag det att ”ja, för de (pojkarna) är sjutton stycken, och ni (flickorna) är bara 

nio. Och skulle jag göra så att jag tar varannan, då skulle ni tjejer, individuellt skulle du ju få 

svara fler gånger än någon annan då. Och jag tittar på individen. ”Han har svarat en gång, 

då är det hans tur”. Sedan tittar inte jag på om det är en kille eller tjej. Är man sjutton killar 

och nio tjejer, då är det individerna vi tittar på. Och de (föräldrarna) köpte ju det svaret, 

naturligtvis, men det är ju ganska intressant. Och där blir det ju såhär: ”ja men det ska vara 

varannan”. Vadå varannan?  

Läraren påpekar även att om de skulle låta varannan flicka och pojke svara skulle detta bli 

orättvist ur pojkarnas synvinkel. Vidare menar läraren att barn är väldigt snabba på att 

uppmärksamma orättvisor i klassrummet och att det i ett sådant här fall skulle vara väldigt 

svårt att motivera för pojkarna varför flickorna får svara mer bara för att de är just flickor. 

I frågan om att räcka upp handen i klassrummet menar läraren att hen är noggrann med att se 

till att det görs och motiveringen till detta är hänsyn: 

L: Det är därför vi är så väldigt, väldigt noga, det ska man ju i och för sig vara, för jag tycker 

inte om att man skriker svaret rakt ut. Just för att de andra, av hänsyn till de andra, att låta 

alla få tänka efter en liten stund här nu. 
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Även detta förefaller vara i likhet med det jag har observerat, att pedagogerna aktivt 

förhindrar beteendet att tala rakt ut istället för att räcka upp handen. 

Utifrån mina observationer kan jag dra slutsatsen att flickor och pojkar förhållandevis tar 

relativt lika många initiativ till talhandlingar, flickor 44 % och pojkar 48 %. Dock, såsom 

framgått ovan, hörs pojkar mer i klassrummet i den månen att de talar högre och till flera 

samtidigt vid tal som inte rör undervisningen. Därför ställer jag följdfrågan till pedagogerna 

om de märker någon skillnad i hur mycket plats flickor respektive pojkar tar i klassrummet. 

Då båda pedagogerna har arbetat länge, läraren i tjugo år och fritidspedagogen i arton år, 

ställer jag även frågan om de märker av någon skillnad i dagens klassrum jämfört med förr. 

Detta då Einarssons och Hultmans studie ligger till grund för många av de frågor som tas upp 

i uppsatsen. Dock är den från 1984 och varken samhälle eller skola ser ut på samma sätt idag. 

Läraren uttrycker att: 

L: (…)… ju mer åren går så ser det ju helt annorlunda ut. Flickor tar mer och mer för sig. 

Och det ligger nog i tiden, tror jag. Gör det. Och det är väldigt positivt. Sedan så är kanske, 

generellt, man kanske har två eller tre flickor i varje klass som när man får dem, är väldigt 

blyga. Och min erfarenhet är att tjejer kanske uppvisar mer av den här extrema blygheten än 

på ett sätt killar, har gjort under de här åren. Men under tiden man jobbar så blir de, och det 

är där ”Livskunskapen” är väldigt bra. När man sitter och liksom peppar dem, och får dem 

att liksom svara. ”Klassens timme suveränt dessutom”.     

Lärarens erfarenheter ställer sig fritidspedagogen igenkännande till. 

För att återigen ta upp Hirdmans teori om genussystemet som bland annat bygger på 

isärhållningens makt (1988, s. 49), säger denna att genom att särskilja könen förstärks 

ytterligare polariseringen mellan dessa. Då läraren utgår från ett likhetsperspektiv och ser till 

individ istället för kön torde detta minska en sådan risk. Skulle pojkarna dessutom protestera 

mot en orättvis fördelning borde detta knappast hjälpa ur jämställdhetssynpunkt. Detta då det, 

precis som läraren säger, skulle vara svårt att försvara en ojämn fördelning med 

könstillhörighet som argument. Karlson (2003, s. 159) framhäver att vid polarisering mellan 

kön i klassrummet stärks bilden för barnen av att de har olika könstillhörighet vilket har en 

negativ effekt ur jämställdhetsperspektiv. Situationer då pedagoger är omsorgsfulla med att se 

till att alla elever får komma till tals är, som tidigare nämnts, däremot positivt i bedrivandet av 

en könssensitiv undervisning (ibid. s. 160, 201). 
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När det kommer till flickors och pojkars benägenhet till att ta mer eller mindre plats i 

klassrummet framkommer att pedagogernas intryck är att flickor mer och mer tar för sig. 

Trots detta ser pedagogerna en större blyghet hos flickor än pojkar som verkar hålla i sig 

genom åren. Detta stämmer överens med det som Öhrn (2002) kommer fram till i sin 

forskningsöversikt. Öhrn talar om de ”nya flickor” som successivt framträder ur diverse 

forskning sedan tillbaka från 1980-talet (ibid. s. 80). De ”nya flickorna” utmärker sig bland 

annat genom att ta för sig mer i klassrummet. Dock, menar Öhrn, visar forskningen även att 

vissa traditionella könsmönster fortfarande går att urskilja i nutida klassrum. Exempel som 

ges på detta är att pojkarna förefaller mer utåtriktade och aktiva (ibid. s. 42) något vilket jag 

själv noterar i mina observationer. Här bör även tilläggas att Öhrn påpekar att de könsmönster 

som hon redogör för, naturligtvis varierar från skola till skola och att andra faktorer såsom 

exempelvis bakgrund och klass spelar också in (ibid. s. 81).  

Analys av funktioner och tonfall 

Redogörelsen ovan visar att talhandlingarna med både flickor och pojkar till störst del 

utgjordes av interaktionell karaktär, 48 av 59 (81 %) i flickornas fall och 62 av 81 (76 %) i 

pojkarnas fall. Detta är såsom jag ser det även vad som kan förväntas i ett klassrum då större 

delen av kommunikationen går ut på att läraren på något sätt återkopplar till vad eleverna 

säger. Det var ingen större skillnad i resultatet mellan flickor och pojkar. När det kommer till 

reglerande talhandlingar utgjorde dessa 8 av 59 (14 %) i flickornas fall och 15 av 81 (19 %) i 

pojkarnas fall. Inte heller här finns någon större skillnad i resultatet mellan flickor och pojkar. 

Av de expressiva talhandlingarna utgjorde dessa 3 av 59 (5 %) i flickornas fall och 4 av 81 (5 

%) i pojkarnas fall vilket således är helt jämnt mellan könen.  

Även när det kommer till tonfall visar detta på en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. 

Anledningen till att tonfallen skiftar är på grund av talhandlingens funktion och inte för att 

pedagogen talar med en flicka eller pojke. När pedagogen använder en ljus eller mjuk röst vid 

de interaktionella talhandlingarna till både flickor och pojkar är det för att förstärka en positiv 

återkoppling. Nedan lyfts olika exempel fram. 

Exempel flickor: 

L: nej. Vet du? (Vänder sig mot Eva som räcker upp handen). 

Eva: synonymer. 

L: synonymer! (Ljus röst). Det var jättesvårt. Ni kan säga det bara när det är bara en: S-Y-N-

O-N-Y-M! 



42 
 

Exempel pojkar: 

L: (ger ytterligare ett exempel) jag ska hitta ett ord som betyder samma sak som arg (…) jag 

ska hitta någonting som betyder nästan arg, förstår ni? 

Mohammed: som rasande? 

L: Ja typ, typ så ja. Bra! (ljus röst). 

Vid andra interaktionella handlingar när pedagogerna använder ett mjukt eller ljust tonfall är 

till exempel när de hälsar eleverna god morgon. Vanligast vid interaktionella talhandlingar är 

dock ett neutralt tonfall, både till flickor och pojkar.  

När pedagogerna använder en hård eller arg röst är det uteslutande vid reglerande 

talhandlingar med både flickor och pojkar. Exempel flickor: 

L: Vänta, vänta. (Vänder sig sedan mot Rosita som sitter och flaxar med sitt 

skrivbordsunderlägg). Det vore jättebra om du hängde med här nu, för att annars kommer 

du…  

Rosita (avbryter): jag hör. 

L (fortsätter): Nej! (Arg, hård röst) Lägg ner underlägget och häng med! Ja (nickar mot Josef 

att fortsätta läsa). 

Exempel pojkar: 

Abbe (skriker rakt ut): Glad! 

L: Du, kan gå ut om du ska sitta och skrika rakt ut Abbe så är det bara (ganska hård röst). 

När pedagogen använder ett arg eller hårt tonfall är det således för att förstärka en reglerande 

funktion i talhandlingen. De expressiva talhandlingarna, som markerade den aktuella elevens 

identitet eller personlighet, kom tyvärr inte med på ljudinspelningen. Detta då samtliga 

expressiva talhandlingar förekom vid mindre gruppdiskussioner i klassrummet eller enskilda 

samtal mellan pedagog och elev. Det som uttrycktes var dock, som tidigare nämnts, att eleven 

i fråga var en bra kamrat eller trevlig/artig i samtal med pedagogen. Vid samtliga expressiva 

talhandlingar hade pedagogen ett mjukt eller ljust tonfall.  

Einarsson och Hultman (1984, s. 53) lyfter att tonfall och röstläge omedvetet ändras beroende 

på vem man talar till. I vuxnas tal till små barn, upp till cirka tre års ålder, yttrar sig detta 

exempelvis genom att den vuxna talar med mjukare och ljusare röst samt annorlunda prosodi 

(språkmelodi) som kan beskrivas som ”daltig” (Söderbergh 1979, se Einarsson och Hultman 

1984, s. 53). Detta är ett ganska vedertaget fenomen och borde kännas igen av de flesta. Vad 

som däremot är anmärkningsvärt i Einarssons och Hultmans studie är att det visar sig att 
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läraren i undersökningen många gånger använder sig av ett sådant ”daltigt” tal när denne 

vänder sig mot flickorna i klassen (1984, s. 60). När läraren tilltalar pojkar har denne 

emellertid en mörk och/eller fast röst. Även när eleverna tillrättavisas har läraren ett annat 

tonfall beroende på om det är en flicka eller pojke som adresseras (ibid. s. 113). I flickornas 

fall är tonfallet av mildare karaktär och i pojkarnas fall är tonfallet allt från mildare till 

ordentligt hårt. Detta, menar Einarsson och Hultman, visar på att läraren har ett ”könsspecifikt 

tilltal” (ibid. s. 60). 

Utifrån observationerna i min fältundersökning kan det konstateras att pedagogernas 

talhandlingar med eleverna inte skiljer sig åt nämnvärt om det är en flicka eller pojke, varken i 

förhållande till tonfall eller funktion. Därigenom framgår att pedagogerna inte har ett 

”könsspecifikt” tilltal utan snarare ett ”könsneutralt” tilltal. Detta då tonfallet och 

funktionerna istället förefaller regleras efter aktuell situation och inte på grund av könet hos 

den som tilltalas. Just tonfall och funktioner är ingenting som Karlson (2003) berör i 

förhållande till könssensitiv undervisning. Min egen reflektion är dock att då pedagogerna har 

ett könsneutralt tilltal mot eleverna borde detta vara positivt ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv.  

6 Avslutande sammanfattning och slutsatser 

I detta sista avsnitt ämnar jag att sammanfatta studien och återigen redogöra för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. För att tydligt besvara mina tre frågeställningar avser jag att 

sammanfatta resultaten från mina analyser. Därtill argumenteras för studiens relevans som 

självständigt bidrag till vidare forskning.  

Bakgrunden till uppsatsen ligger i de rådande normativa föreställningarna i samhället om 

flickor och pojkar, kvinnligt och manligt, samt att det inte är jämställt mellan könen. Då 

normer både återupprepas och ifrågasätts i skolan har därför klassrummet som arena hamnat i 

fokus. Syftet med uppsatsen har varit att, ur ett didaktiskt perspektiv, studera och analysera 

om och hur genus utmanas och jämställdhet upprätthålls när en lärare och en fritidspedagog i 

årskurs 1 kommunicerar med elever. Studien har utförts i endast en klass med de två 

pedagoger som arbetar där, genom observationer vid fem tillfällen och en intervju med de 

båda pedagogerna. Det som har fokuserats i uppsatsen är pedagogernas talhandlingar och om 

dessa skiljer sig eller inte huruvida de talar med en flicka eller pojke samt hur de två 

pedagogerna reflekterar kring detta. Att just talhandlingar och kommunikation har fokuserats 

har sin upprinnelse i olika teoretikers och språkvetares syn på språk som inte neutralt och som 
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bärare av normer (Butler 2006; Foucault 2002; Säljö 2000; Lindberg 2005; Searle 1976). 

Genus, som har definierats som socialt konstruerat (Butler 2006; Hirdman 1988), och 

jämställdhet samt hur pedagogerna i studien förhåller sig till det genomsyrar mitt syfte och 

mina frågeställningar. Därför har feministisk teori och utgångspunkterna särartsperspektivet 

och likhetsperspektivet (Ljung 2007; Hartman 2005; Hirdman 1992) varit bärande genom hela 

uppsatsen. Därtill har de centrala teoretiska begreppen performativitet och citeringspraktik 

(Butler 2006) samt isärhållning och överordning (Hirdman 1988) varit betydande i min 

analys. Den tidigare forskning som har presenterats har varit relevant för mig då den berör 

samma ämnen som min uppsats – genus, jämställdhet, normer, kommunikation och skola 

(Bengtsson 2013; Einarsson och Hultman 1984; Francis 2010; Hellman 2010; Karlson 2003; 

Wester 2008; Öhrn 2002). 

Den första frågeställningen att besvara var Hur utformas undervisningen inom ramen för ett 

kommunikativt handlande ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv? Hur reflekterar de två 

pedagogerna kring det? För att kunna besvara detta återgavs situationer och exempel från 

observationerna och intervjun som var representativa för pedagogernas undervisning. 

Genomgående i analysen har pedagogernas undervisning jämförts med aspekterna av den 

könssensitiva undervisning som Karlson (2003) beskriver. Könssensitiv undervisning utgår 

från att motverka traditionella könsgestaltningar och upprätthålla jämställdhet i klassrummet 

(ibid. s. 40). I analysen av observationerna framgick att pedagogerna utmanade genus då de 

exempelvis tog ställning till vad som jag tolkar vara stereotypa könsnormer när det kommer 

till känslor som kan förknippas med femininitet och maskulinitet, vilka har definierats utifrån 

Francis (2010, s. 479). Av pedagogernas reflektioner från intervjun framgick att de medvetet 

arbetar för att alla elever i klassen ska respektera varandras känslor. Därtill lyfte 

fritidspedagogen fram att då man arbetar med stereotypa könsmönster i klassrummet är det 

viktigt att man inte får eleverna att tro att de känner fel. Istället bör man diskutera kring varför 

man känner som man gör och koppla det till yttre faktorer såsom normer. Karlson belyser att 

en sådan medvetenhet är signifikant i en könssensitiv undervisning (2003, s.203).  

Utifrån detta drog jag slutsatsen att pedagogerna verkade för att möjliggöra olika 

könsgestaltningar i klassrummet vilket är en viktig dimension av könssensitiv undervisning 

(Karlson 2003, s. 159-160). Vidare framgick av pedagogerna att de använder sig av händelser 

i klassrummet som är kopplade till könsrelaterade frågor och diskuterar vidare kring dem med 

eleverna, exempelvis då de talade om känslor. I observationerna och intervjun kom det även 

fram att pedagogerna tillsammans med barnen diskuterade huruvida det finns ”tjejfärger” eller 
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”killfärger”. Utifrån nämnda exempel drog jag slutsatsen att pedagogernas förhållningssätt 

kan ses som ett exempel på könssensitiv undervisning. Detta då Karlson menar att för att 

motverka stereotypa könsmönster är det viktigt att pedagoger återknyter till situationer i 

klassrummet som kan kopplas till könsnormer för att i dialog med eleverna reflektera kring 

det (ibid. s. 202). 

Från observationerna gavs exempel på att pedagogerna blandade flickor och pojkar i 

arbetsgrupper. I gruppsamtalen gick sedan läraren in och stöttade för att eleverna skulle få 

utrymme att våga komma med åsikter och förslag. Utifrån pedagogernas reflektioner framgick 

att de var noggranna med att alla elever ska få komma till tals. Pedagogerna berättade även att 

de delade in eleverna i både könssegregerade och könsblandade grupper och lyfte fram både 

för- och nackdelar med olika gruppindelningar. Här drogs slutsatsen att även detta är exempel 

på könssensitiv undervisning. För det första i den bemärkelsen att då pedagoger möjliggör att 

elever får göra sin röst hörd i klassrummet är detta i linje med jämställdhetssträvan (Karlson 

2003, s. 201). För det andra i den bemärkelsen att både könssegregerade och könsblandade 

grupper kan vara positivt i syftet att alla elever ska våga tala. För att de olika 

gruppindelningarna ska vara framgångsrika betonar Karlson vikten av att pedagoger är 

medvetna om den roll som könsaspekten utgör (ibid. s. 19), vilket pedagogerna i min studie 

visade på att de är.   

Sammanfattningsvis för den första frågeställningen kan sägas att de två pedagogerna har ett 

könssensitivt förhållningssätt i utformandet av sin undervisning. Utifrån både observationer 

och pedagogernas reflektioner har slutsatser dragits som säger att strävan efter att utmana 

genus och upprätthålla jämställdhet i kommunikationen i klassrummet genomsyrar 

verksamheten. 

Den andra frågeställningen att besvara var Hur sker fördelningen av ordet till eleverna och 

skiljer det sig mellan flickor respektive pojkar? Hur reflekterar de två pedagogerna kring det? 

Detta har redovisats utifrån det observationsschema som användes i studien där antalet 

talhandlingar med flickor och pojkar har beräknats. Resultatet i analysen visade att 

fördelningen av ordet till flickor respektive pojkar står i direkt proportion till flickornas 

respektive pojkarnas genomsnittliga närvaro i klassrummet. Därigenom drogs slutsatsen att 

pedagogernas fördelning av ordet inte skiljde sig huruvida det var till flickor eller pojkar utan 

efter antal individer i klassrummet. Detta var i likhet med det resultat som framkommer i 

Einarssons och Hultmans studie (1984, s. 105) där även den läraren fördelade ordet jämnt 

mellan könen. Vad som dock framgår av Einarsson och Hultmans studie var hur läraren 
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fördelade ordet mellan flickor och pojkar. Läraren gav ordet till pojkarna på eget initiativ tre 

gånger så ofta som till flickorna (ibid. s. 105). Utifrån resultatet i min analys kunde slutsatsen 

dras att pedagogerna i min studie var jämna i fördelningen av ordet även när detta skedde på 

lärarens initiativ. Av pedagogernas reflektioner framgick att de fördelade ordet efter individ 

och inte efter kön, vilket således stämde överens med det som jag hade observerat.  

Sammanfattningsvis för den andra frågeställningen kan den slutsatsen dras att pedagogernas 

fördelning av ordet till eleverna inte skiljde sig åt beroende på om det var till flickor eller 

pojkar. Inte heller var det någon skillnad i hur flickor och pojkar fick ordet. Vidare är detta 

positivt ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv och ytterligare ett exempel på könssensitiv 

undervisning (Karlson 2003, s. 160, 201).    

Den tredje och sista frågeställningen att besvara var Är vissa talhandlingar mer 

förekommande respektive mindre förkommande i pedagogernas kommunikation med flickor 

respektive pojkar? Frågeställningen hade sin upprinnelse i att läraren i Einarsson och 

Hultmans studie har ett ”könsspecifikt” tilltal gentemot sina elever – mjukare mot flickor och 

hårdare mot pojkar (1984, s. 60, 113). I min analys utgick jag från det observationsschemat 

som användes i studien. Här studerades funktionerna samt tonfallet i pedagogernas 

talhandlingar gentemot flickor och pojkar. De funktioner som fokuserades utgick från 

Lindbergs parametrar för interaktion (2005, s. 119-123) och var av sorten interaktionell 

(exempelvis återkoppling gavs), reglerande (exempelvis tillrättavisning) och expressiv 

(uttryckte sig om elevens identitet). Tonfallen registrerades som mjukt/ljust, hårt/argt samt 

neutralt. I min analys kunde slutsatsen dras att Einarssons och Hultmans resultat inte var 

applicerbart i det klassrum som jag observerade. De två pedagogerna hade ett ”könsneutralt” 

tilltal gentemot eleverna både när det kom till funktion och tonfall.  

Sammanfattningsvis för den tredje frågeställningen kan den slutsatsen dras att pedagogernas 

talhandlingar med eleverna, sett till både funktion och tonfall, inte skiljde sig åt huruvida det 

var en flicka eller pojke. 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till de särarts- och likhetsperspektiv som varit fundamentala 

i mina analyser då jag har fokuserat på huruvida de två pedagogerna bemöter flickor och 

pojkar på skilda vis. För att jämföra med Einarssons och Hultmans studie (1984) utgår lärarna 

som beskrivs där från ett särartsperspektiv då de behandlar eleverna olika på grund av kön. I 

min uppsats vågar jag dock, utifrån det jag har studerat, dra den motsatta slutsatsen – att de 
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två pedagogerna genomgående utgår från ett likhetsperspektiv i sin undervisning och ser till 

varje elev som egen individ. 

Studiens relevans och vidare forskning 

Då min studie, ur ett didaktiskt perspektiv, har belyst två pedagogers kommunikation med 

elever i förhållande till genus och jämställdhet har den på så vis berört ett forskningsområde 

som är relativt outforskat (Öhrn 2002, s. 85). Då jag i mina analyser har jämfört med 

Einarssons och Hultmans studie, som ju är från 1984, har jag visat på förändringar i dagens 

klassrum när det kommer till pedagogernas agerande. Dock ska här understrykas att, såsom 

tidigare nämnts, är detta en studie i liten omfattning och resultaten kan därför inte sägas vara 

generella för alla skolor. Dessutom finns andra faktorer som kan påverka mitt resultat och 

som inte tagits hänsyn till i uppsatsen.  

Förslag på vidare forskning är därför att genomföra samma studie i större skala, det vill säga 

jämföra resultat mellan klasser från olika skolor i olika områden. Ytterligare förslag för att 

utveckla studien är att andra aspekter förutom kön kan inkluderas, såsom socioekonomisk 

bakgrund eller etnicitet, för att undersöka om dessa påverkar resultatet. Då en undersökning 

tar hänsyn till olika faktorer benämns den som intersektionell och har en uppluckrande verkan 

på annars låsta kategoriseringar (Czarniawska 2011, s. 113). Detta anser jag skulle öppna upp 

för nya möjliga perspektiv i studien. 
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8 Appendix 

Här redovisas de brev som skickats till pedagoger och föräldrar samt intervjuguide och 

observationsschema. 

8.1 Bilaga 1: Brev till pedagoger 

Hej! 

Mitt namn är Ulrika Borg och jag har för tillfället precis påbörjat mitt självständiga arbete 

(motsvarande ungefär C-uppsats) vid Södertörns Högskola, termin 7 av 8. 

Det jag ska skriva om är genus och jämställdhet i skolan, närmare bestämt hur man kan 

studera detta ur ett didaktiskt perspektiv i kommunikationen i klassrummet. Exempelvis om 

pojkar och flickor pratar olika, olika mycket och så vidare.  

Jag tänkte studera detta genom observation i klassrummet vid ca 3 tillfällen.  

Därefter avser jag genomföra en kompletterande intervju med dig efter observationerna vilket 

kommer ta cirka en timme (självklart den dagen och tiden som passar dig). 

Det är en viktig sak till som jag undrar, jag tänkte göra ljudinspelning (inte med bild) under 

delar av observationen, detta då det annars är lätt att missa och glömma saker, och även vid 

intervjun. Naturligtvis kommer både du, barnen, skolan och orten ha fingerade namn i min 

uppsats och inspelningarna m.m. kommer att behandlas konfidentiellt. Jag tänkte i sådant 

fall skriva ett informationsblad som du kanske kan maila ut till vårdnadshavarna? 

Jag kommer endast att sitta med i klassrummet och observera så jag ska försöka vara så 

osynlig som möjligt. Om möjligt önskar jag att besöka er under vecka 11-12 men jag rättar 

mig självklart efter ert schema. 

Vissa av frågorna i intervjun behandlar hur genus och jämställdhet sett ut i skolan sedan några 

år tillbaka och därför skulle jag gärna vilja veta hur länge du har varit verksam som lärare?   

I undersökningen utgår jag från de forskningsetiska principerna som bland annat innebär 

frivilligt deltagande och att man när som helst kan välja att dra sig ur studien samt att alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Uppsatsen kommer att publiceras under 

vårterminen 2015. 

  

Jag hoppas att detta kan vara av intresse för dig! 

 

Vänligen, Ulrika Borg. 

Mejladress: xxx 

Tel: xxx 
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8.2 Bilaga 2: Information till elevernas vårdnadshavare 

Hej alla föräldrar i klass ----!  

Mitt namn är Ulrika Borg och jag har för tillfället precis påbörjat mitt självständiga arbete 

(motsvarande ungefär C-uppsats) vid Södertörns Högskola, termin 7 av 8. 

Min tanke är att jag ska skriva om genus och jämställdhet i skolan och då med fokus på 

kommunikation. Det jag vill studera är exempelvis hur flickor och pojkar pratar i 

klassrummet, vem som har störst talutrymme och så vidare. Detta har jag tänkt göra genom att 

observera barnen under ett antal lektioner. Xxx har varit så snäll och sagt att jag kan få 

komma och sitta med i hens klassrum.   

Det jag även har tänkt är att jag ska göra ljudinspelningar (inte bild) och det är av anledningen 

att det annars är lätt att missa saker som sägs. Namnen på barnen, läraren, klassen, skolan och 

orten kommer att vara fingerade så det kommer att vara omöjligt att identifiera någon individ i 

min uppsats. De anteckningar och inspelningar jag gör kommer att behandlas konfidentiellt, 

endast jag har tillgång till dem. Det kommer inte heller vara specifikt ett barn som jag 

fokuserar på utan observationerna kommer att ske i helklass alternativt halvklass i 

klassrummet. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Jag skulle därav vilja be om er tillåtelse för detta, förutsatt att även era barn tycker att det är 

okej såklart!  

Om ni skulle ha några frågor eller dylikt så är min mail xxx.  

Stort tack på förhand!  

Vänligen, Ulrika Borg. 
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8.3 Bilaga 3: Observationsschema talhandlingar 

Under ”initiativ” markerades vem som initierade till talhandlingen – ”P ”= pedagog, ”FP”= 

fritidspedagog, ”F”= flicka, ”P”= pojke. Den funktion som den aktuella talhandlingen fyllde 

markerades med ett ”x” i respektive fält för funktioner. Tonfall markerades med ”H”= hårt, 

”A”= argt, ”L”= ljust, ”M”= mjukt, ”N”= neutralt.  

Initiativ Interaktionell Reglerande Expressiv Tonfall 
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8.4 Bilaga 4: Intervjuguide 

Detta är en semistrukturerad intervjuguide så därför ställdes inte frågorna på exakt samma sätt 

och i samma ordning som nedan, vissa frågor behövde inte ens ställas utan kom upp naturligt i 

samtalet. Andra ämnen än de som efterfrågas togs även upp under intervjun på initiativ av 

både pedagogerna och av mig.  

Intervjuguide 

Jag inleder med att berätta om att fokus har flyttats till att särskilt studera hur pedagogerna 

kommunicerar med barnen. Därefter delges de forskningsetiska principerna. Första delen 

riktar sig särskilt till fritidspedagogen, den andra delen till läraren.  

Frågor till fritidspedagogen 

1. Visst är det så att du har arbetat 18 år som fritidspedagog? 

2. Hur länge har du arbetat på skolan? 

3. Har du arbetat i den här klassen sedan start? 

4. Upplever du att flickor och pojkar tar för sig på olika sätt i klassrummet? 

5. Är det alltid du som håller i livskunskapslektionerna? 

6. Du inledde lektionerna med att prata om förra lektionen då ni hade pratat om huruvida 

det finns tjejfärger och killfärger. Berätta lite mer om det? 

7. Brukar ni ta upp sådana ämnen på livskunskapen?  

8. Upplever du att flickor/pojkar har lättare eller svårare att tala om känslor?  

9. Jag har inför studien läst en forskningsöversikt över flickors och pojkars beteende i 

klassrummet sedan 70-talet och framåt. Märker du av någon skillnad i flickors och 

pojkars beteende sedan du började arbeta som fritidspedagog för 18 år sedan? 

10. Hur resonerar du när du fördelar ordet i klassrummet? 

11. Hur resonerar du när du delar in eleverna i par eller grupper?  

12. Är genus och jämlikhet något ni brukar diskutera exempelvis i lärarlaget? I sådant fall, 

vad brukar tas upp?  

13. Är det något som du vill tillägga? 

Jag sammanfattar i stort vad fritidspedagogen har sagt, frågar om det är något jag har 

missuppfattat eller om något behöver tydliggöras samt om jag får återkomma vid oklarheter.  

Frågor till läraren: 

1. Visst är det så att du har arbetat som lärare i 20 år? 
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2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

3. Har du arbetat i den här klassen sedan start? 

4. Upplever du att flickor och pojkar tar för sig på olika sätt i klassrummet? 

5. Hur resonerar du när du fördelar ordet i klassrummet?  

6. Hur resonerar du när du delar in eleverna i par eller grupper?  

7. Jag har noterat att du på lyfter upp eleverna när de gör något extra bra, exempelvis 

genom att alla i klassen applåderar. Hur tänker du kring det?  

8. Märker du någon skillnad mellan flickor och pojkar när de exempelvis talar om 

känslor?  

9. Jag har noterat att eleverna vid enskilt arbete får visa varandra vad de ska göra härnäst, 

de verkar inte ha några betänkligheter kring huruvida det är en pojke eller flicka som 

de ska visa för/visas av. Hur tänker du kring det?  

10. Vi pratade tidigare om den lek som eleverna leker innan de går ut på rast (de petar 

varandra i ryggen och den andra ska gissa vem som har petat) och du berättade att i 

början gick eleverna alltid fram till sin kompis alternativt elev av samma kön. Nu gör 

de inte det. Kan du berätta mer om det?  

11. ”Klassens timme”, var den lektion där könsnormer - från elevers sida – upprätthölls 

(ex. flickorna ville sjunga och dansa, pojkarna ville vara konferencierer). Men jag 

noterade även att när eleverna skulle välja vilka kamrater som skulle svara så blandade 

de flicka/pojke ganska mycket (bröt könsnormer). Stämmer det överens med din 

uppfattning och hur resonerar du kring det?    

12. Jag har inför mina observationer läst om ett forskningsprojekt som genomfördes 1984 

av Jan Einarsson och Tor G. Hultman. Detta har inspirerat mig till att skriva om just 

genus i klassrummet. Einarsson och Hultman visar bland annat på att läraren har olika 

tonlägen när de pratar med flicka eller pojke samt att läraren har mer överseende med 

pojkar som är ”stökiga” än vad denne har med ”stökiga” flickor. Vad har du för tankar 

om det? 

13. Jag har inför studien läst en forskningsöversikt över flickors och pojkars beteende i 

klassrummet sedan 70-talet och framåt. Märker du av någon skillnad i flickors och 

pojkars beteende sedan du började arbeta som lärare för 20 år sedan? 

14. Brukar du/ni medvetet föra diskussioner i klassrummet kring genus och jämställdhet? 

Det vill säga tar upp olika ämnen kring det. 

15. Är genus och jämlikhet något ni brukar diskutera exempelvis i lärarlaget/möten på 

skolan och så vidare? I sådant fall, vad brukar tas upp?  



56 
 

16. Är det något som du vill tillägga? 

Jag sammanfattar i stort vad läraren har sagt, frågar om det är något jag har missuppfattat eller 

något som behöver tydliggöras samt om jag får återkomma vid oklarheter.  

 


