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Sammanfattning 
Pojkar och flickor ses ofta som två homogena och två var för sig ensamt verkande grupper. Det 
är uppsatsförfattarnas främsta mål att illustrera problemen vilka uppstår av ett oproblematiserat 
könskategoriserande och istället sätta individen i fokus. 
      Syftet med denna uppsats är att, utifrån en fallstudie, problematisera kategorisering av 
människor inom forskning och låta könskategorisering agera exempel på en allmän problematik. 
Intresset hos uppsatsförfattarna ligger på att komma bort från en mekanisk förståelse av kön där 
målet med uppsatsen är insikt snarare än statisk analys. 
 
Frågorna vilka ställts för att konkretisera syftet är följande: 

- Hur agerar och reagerar läraren på olika störningsmoment i klassrummet? 
- I vilken utsträckning är pojkars och flickors aktivitet, enligt fallstudien, störningsmoment i 

klassrummet?  
- Är det i de undersökta klassrumssituationerna ett fåtal elever vilka tillkännager sig ofta 

eller är det många elever vilka tillkännager sig sällan? 
 
En fallstudie beslutades vara den mest lämpade metoden vid genomförandet av undersökningen 
och som metod inom fallstudien har uppsatsförfattarna använt sig av observationer. 
Observationerna vilka gjordes var så kallade strukturerade observationer. I vårt fall avses 
strukturerade observationer som observationer vilka utgår från i förväg utarbetade kategorier. 
Observationerna genomfördes i en nionde klass och en årskurs tre-klass på gymnasiet. 
      Resultaten visade att flickorna som samlad kategori gav sig tillkänna i mycket högre 
utsträckning än pojkarna, men samtidigt gick det utläsa att det var några flickor vilka avsevärt 
höjde medelvärdet för könsgruppen. Samma förhållande förelåg hos pojkarna, där det var ett fåtal 
vilka tillkännagav sig i mycket högre utsträckning än resterande. Detta innebar att de elever vilka 
aldrig eller sällan gav sig tillkänna med rätt icke torde kategoriseras in under en grupp för vilken 
resultatet av granskningen för dem inte är karakteristiskt. 
      I de undersökta och observerade klasserna visade det sig att 10 % av eleverna stod för 60 % 
av den totala mängd störande tillkännagivanden i klassrumssituationerna. Detta innebär att övriga 
elever icke bör beskyllas för att ha bidragit till en eventuell störning i klassrummet. Det är sålunda 
rimligt att sluta sig till att det finns faror med kategorisering av människor, då elever i negativ 
mening kan påverkas både socialt och pedagogiskt. Dessa slutsatser går även att applicera på och 
dra slutsatser kring kategorisering av människor i allmänhet. 
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Inledning 
Hypotesen inför denna uppsats baserar sig på att förhållandet mellan pojke och flicka inte bör 
direktpolariseras utan bör ses under ett gemensamt begrepp; individer1, var för sig verksamma i 
en mångfaldspräglad samhällskropp. Viss genusforskning och vissa examensarbeten skrivna vid 
Högskolan Dalarna tenderar att diskutera och betrakta flickans roll framför pojkens dito. Pojkar 
ses ofta som orsak till turbulens och distraktion i klassrummet och flickor som de drabbade av 
detsamma. Det nämns även återkommande att pojken av läraren gynnas i klassrumssituationen, 
vilket förefaller vara till nackdel för flickan. Orsakerna och lösningarna varierar men 
grundinställningen till dilemmat kvarstår; flickor missgynnas av pojkars strävan efter 
uppmärksamhet.2  
      Enligt Skolverkets SKOLFS, under rubriken En likvärdig utbildning, skall skolan aktivt och 
medvetet främja kvinnor 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 på så sätt ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster och skall därför ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.3
      Viss litteratur menar att pojkar och flickor i verkligheten bemöts utifrån ett särartstänkande 
där flickor och pojkar sägs vara olika och att de kompletterar varandra genom att inta olika roller. 
Med detta perspektiv fostras då flickor till ”[…] små hjälpfröknar och pojkar till huvudpersoner 
som ska betjänas.”4 Flickor behandlas olikt pojkar och detta enligt en genomgående norm och 
flickor berövas rätten till egen vilja och självständighet, där flickorna får en bild av att pojkars 
behov måste tillfredställas i första hand.5
      All genusforskning är naturligtvis inte könskategoriserande utan har, precis som 
uppsatsförfattarna ämnar, valt att lägga tyngdpunkten på individen och de olika faktorer som 
påverkar hur människan är sammansatt.6  
      Huruvida de vedertagna klassificeringarna pojkar eller flickor står för fler störningsmoment7 i 
klassrummet, och tar upp mer av lärarens uppmärksamhet eller ej, är en fråga som torde ställas. 
Bör vi kategorisera efter kön när vi jobbar som lärare, eller bör vi utan förbehåll se samtliga som 
individer?  
      Det som skiljer denna undersökning från vissa föregående examensarbetsundersökningar är 
att denna undersökning utgår från synen att elever i ett klassrum enbart är olika individer, ej olika 
individer uppdelade i pojkar och flickor. Detta öppnar möjligtvis dörren för ett 
mångfaldsperspektiv.8 Enligt Svenska Akademiens ordbok innebär ordet mångfald en generell 

                                                 
1 www.saob.se, sökord: Individ, 2005-04-19. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder ordet individ en enhet i sig 
själv sammanhängande och fullständig avgränsad och odelbar (som icke under sitt omfång inbegriper en flerhet) 
samt en enskild medlem av kollektiv grupp. Ur denna förklaring har uppsatsförfattarna särskilt tagit fasta på att en 
individ är en enskild medlem av en kollektiv grupp där individens omfång ej inbegriper en flerhet, dvs. generella 
konklusioner kan ej dras utifrån en enskild individs beteende. 
2 Skolverket, rapport nr 47: flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor (1994), s. 10. Öhrn, Elisabet  (1990) 
Könsmönster i klassrumsinteraktion, s. 9. Laitila, Kati, Teckningslektioner och genusteorier – Om flickors och pojkars olika 
förutsättningar för en likvärdig utbildning. (2004), Examensarbete - Högskolan Dalarna, s. 31. 
3 http://www.skolverket.se  SKOLFS  SKOLFS 1994:1 – Grundföreskrift, 2005-04-06.  
4 Wahlström, Kajsa (2003), Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i praktiken, s. 208. 
5 Wahlström (2003), s. 208. 
6 Exempel på sådan forskning: Granström, Kjell (1992), Dominans och underkastelse hos tonårspojkar – En studie av icke-
verbala kommunikationsmönster. Karlsson, Lillemor, Gymnasieskolan och jämställdheten – Olika aktörers tolkningar av 
jämställdhetsuppdraget. (2004), Examensarbete – Högskolan Dalarna. 
7 Begreppet störningsmoment i klassrummet beskrivs utförligt under metodavsnittet.  
8 Exempel på examensarbeten med könskategoriskt tänkande: Laitila, Kati, Teckningslektioner och genusteorier – Om 
flickors och pojkars olika förutsättningar för en likvärdig utbildning. (2004), Examensarbete - Högskolan Dalarna.  
Träff, Andreas & Jarrolf, Simon, Har pojkar och flickor samma förutsättningar i ämnet Idrott och hälsa? (2003), C-uppsats i 
Idrott – Högskolan Dalarna. 
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beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad.9 Mer konkret kan begreppet mångfald 
tolkas som en blandning av olikheter som kön, ålder, intressen, utbildning, värderingar, etniskt 
ursprung och livserfarenhet. Alla dessa är egenskaper som inverkar på förmågan att samverka, 
kommunicera och lösa problem. Begreppet mångfald innebär då att se, förstå, värdesätta och 
tillvarata individers olikheter. 
      I regeringens proposition 1997/98:16, kapitlet Sverige och mångfalden – en bakgrund, under 
rubriken Förändrad befolkningssammansättning försöker regeringen ge en förklaring av begreppet 
mångfald där de skriver: ”På mycket kort tid, endast några decennier, har invandringen radikalt 
förändrat befolkningssammansättningen. Sverige har blivit ett land med etnisk och kulturell 
mångfald”.10 Då skolan är en del av Sverige har naturligtvis även den blivit en plats av mångfald. 
Vidare i propositionen presenteras mångfald genom att den inte enbart handlar om etnicitet utan 
även om kultur, religion och språk. Propositionen menar även att mångfald inbegriper alla de 
livserfarenheter som landets invånare har, vilka vissa är inhämtade utanför Sveriges gränser. 
Livserfarenhet bör absolut ses som en viktig faktor för att man skall kunna få ett grepp om 
begreppet mångfald som helhet.11

      I regeringens proposition framgår vidare att det finns ”olika och ofta motstridiga, innebörder 
som begreppen mångkultur och mångkulturell kan ges”, och dessa används ”[…] ofta som något 
eftersträvansvärt, dvs. de ges en normativ innebörd.”12 Det står vidare att läsa att: 
 

Många forskare väljer att inte ge begreppet mångkultur en normativ innebörd utan använder 
det som en beskrivning av hur ett samhälle ser ut vad avser dess befolkning. Av en sådan 
beskrivning följer inte självklart hur staten och samhället skall förhålla sig till mångfalden 
eller vilka åtgärder som skall vidtas – bara att ett förhållningssätt behövs och att mångfalden 
måste få betydelse för politik och åtgärder.13

 
Problem med mångfald kan lätt uppstå då det finns många olika grupper som inbegrips i 
mångfaldsbegreppet, eller det mångkulturella samhället, men detta innebär inte att var och en 
enskild individ kan eller bör identifieras med någon av de mest gängse grupperna. Trots att 
individer i grupper utåt sett uppvisar likheter i mångt och mycket, visar det sig vid närmare 
granskning att inom alla grupper kan stora skillnader uppmärksammas. Skillnader som är socialt, 
kulturellt och individuellt betingade och som inte på något sätt kan benämnas generella i vare sig 
samhället eller den specifikt påtalade mångfaldskategorin. Att som ”avvikande” grupp i 
mångfaldssamhället ta till sig nya sedvänjor är aldrig okomplicerat och dessa normer kan ofta 
kollidera med den ”eftersträvansvärda” gruppen, vilket kan leda till värderingskonflikter.14

      Trots diverse tolkningar och förhållningssätt till begreppet mångfald går det att sluta sig till att 
den måhända mest okomplicerade tolkningen är att i en grupp individer har samtliga olika 
bakgrunder, erfarenheter, förväntningar och åsikter. Att inom denna grupp respektera, beakta och 
inse varandras olika förutsättningar och olikheter kan benämnas mångfald. Med detta som 
bakgrund går det omöjligt att dra generella slutsatser kring grupprocesser då ingen grupp i 
verkliga fallet är helt homogen. 
      Uppsatsen kommer att ha ett visst genusteoretiskt angreppssätt men syftet med uppsatsen är 
att försöka se alla och envar som individer oberoende av könstillhörighet där undersökningen vill 
komma bort från: ”en mekanisk förståelse av kön […] där individernas position bestäms av 
summan av överordning och underordningsstrukturer”.15  
                                                 
9 www.saob.se, sökord: Mångfald, 2005-04-19. 
10 http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf, 2005-04-26. 
11 http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf, 2005-04-26. 
12 http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf, 2005-04-26. 
13 http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf, 2005-04-26. 
14 Roth, Hans Ingvar, Mångfaldens gränser, utdrag ur Mångfaldskompendium – Pedagogiskt arbete C, Högskolan 
Dalarna. 
15 Borgström, Eva, Intersektionalitet- ett nytt genusvetenskapligt begrepp utdrag ur Mångfaldskompendium – Pedagogiskt 
arbete C, Högskolan Dalarna. 
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Kön och genus 
”Den allmänna uppfattningen om genus rör sig kring föreställningar om skillnaden mellan 
kvinnor och män.”16 På sätt och vis är detta korrekt beskrivet, men begreppet innebär dock så 
mycket mer. Begreppet genus har under de senaste trettio åren blivit en vanlig övergripande term. 
Termen har sitt ursprung i grammatiken och kan härledas till en indoeuropeisk ordstam där 
betydelsen är att producera eller generera, vilket i sin tur skapat ord med betydelsen sort eller 
klass.17 Grammatiskt syftar genus på den distinktion mellan olika substantiv som mer eller mindre 
överensstämmer med skillnader i kön, eller avsaknad av kön, hos de betecknade tingen.18 Genom 
grammatiken märker man hur starkt dylika distinktioner genomsyrar den mänskliga kulturen, då 
det i många språk inte enbart är människor som får en könstillhörighet utan även föremål, 
sinnestillstånd och olika begrepp.19

      Trots att språket är en viktig vinkling av genus finns det dock inget heltäckande system att 
förstå genus genom då olika språk gör olika distinktioner. Ett ord som till exempel skräck är 
femininum på franska (la terreur), maskulin på tyska (der Schreck) och neutrum på engelska 
(terror). Ser man då på japanska texter så finns det över huvud taget inget ord för kön så man 
använder följaktligen engelskans ord gender.20

      En annan utgångspunkt för definition av begreppet genus kan vara att använda biologin. 
Definitionen blir då utifrån hanar och honor där genus motsvarar den sociala eller psykologiska 
skillnaden, eller uppdelningen, och vad som förstärker eller orsakas av den. Med andra ord är det 
den kulturella skillnaden som blir intressant vid en biologisk uppdelning. Den biologiska 
uppdelningen leder dock per automatik till att mänskligheten delas upp i två grupper.21

      Genusbegreppet används som ett analytiskt verktyg inom forskning för att studera relationen 
mellan könen på individnivå, social samspelsnivå och strukturell nivå. Det problematiska med 
genusbegreppet är att forskare inom olika discipliner i olika länder använder begreppet på olika 
sätt. Att finna ett enat begrepp som alla kan använda och relatera till kan bli problematiskt då alla 
individer är olika och härstammar från skilda kulturer.22 Genus kan med fördel ses som något 
man gör, identiteterna uppstår genom handling och är inte uttryck för en redan existerande 
verklighet.23

      Redan under franska revolutionen, med stöd i vissa av upplysningens teorier, vilka historiskt 
kan följas ända tillbaka till det antika Grekland, framställdes kvinnor som stora barn, som därför 
inte gavs de rättigheter som tillkom varje medborgare och inte heller någon plats i det offentliga 
livet. Kvinnor ansågs stå närmare den okontrollerbara naturen av den orsaken att de kunde föda 
barn och de var därför inte lika rationella som män. Män däremot ansågs av naturen vara 
rationella och därför kvalificerade för att vara medborgare med politiska och sociala rättigheter.    
      Sociala/kulturella skillnader, det som har för vana att benämnas som genus, mellan könen 
liksom olika förväntningar på män och kvinnor gjorde att orättvisor betraktades som av naturen 
givna och därmed inte möjliga eller önskvärda att förändra. Via denna syn gavs orättvisor mellan 
könen en ”naturlig” förklaring. De egenskaper vilka betraktades som manliga respektive kvinnliga 
var hierarkiskt ordnade och de manliga som gjorts till norm stod högre än de kvinnliga.24

      Uppfattningen att sociala skillnader mellan könen skulle vara en naturligt följd av biologiska 
skillnader förekommer än idag. Fortfarande diskuteras i vilken utsträckning de skillnader som 
finns mellan kvinnor och män är biologiskt eller socialt/kulturellt betingade. Även nu förklaras 

                                                 
16 Connell, R.W. (2003) Om genus, s. 43. 
17 Connell (2003), s. 19. 
18 www.saob.se, sökord genus, 2005-04-19. 
19 Connell (2003), s. 19. 
20 Connell (2003), s. 19. 
21 Connell (2003), s. 19-20. 
22 Magnusson, Eva (2003) Genusforskning inom psykologin – bidrag till psykologisk teori och praktik, s. 10. 
23 Connell (2003), s. 169. 
24 Kamjou, Anna (1998) i Han, hon, den, det – Om genus och kön Westerberg (red), s. 255-259.  
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vissa av skillnaderna som naturliga och biologiska, kopplade till det faktum att kvinnor föder barn 
och män inte gör det.25

 
Manligt och kvinnligt 
I dagens jämställdhetsdebatt stirrar sig många blinda på huruvida män och kvinnor är lika eller 
olika. Kvinnor och män är både lika och olika, precis som två personer av samma kön kan vara lika 
eller olika. De olikheter som finns måste ses som komplement till varandra, och möjligen borde 
maskulint och feminint kunna få nya beteckningar, då dessa ord för evigt tycks förknippade med 
den fysiska mannen respektive kvinnan.26 Precis som två kvinnor kan vara mer olika än en kvinna 
och en man, och två män kan vara mer olika än de samma, så är detta beroende på helt andra 
egenskaper eller erfarenheter än dem som vår kultur binder till ett visst kön.27

      Mannens identitet beskrivs ibland i den feministiska forskningen som icke-sexuell då den inte 
på samma sätt som kvinnans är direkt kopplad till den fysiska kroppen och dess attribut. Mannen 
har inte setts som beroende av den fysiska kroppen på samma sätt som kvinnan, som ibland har 
beskrivits som fången i sin kropp och att den kvinnliga identiteten per automatik förkroppsligats 
och därmed sexualiserats. 
      Det finns vissa grundläggande antaganden som är gemensamma för de flesta former av 
”traditionell” feminism. Ett sådant är att man gör en distinktion mellan kön, de biologiska 
skillnaderna mellan män och kvinnor, och genus, de socialt och kulturellt konstruerade 
identitetsroller och förväntningar som hör ihop med det ena eller andra könet.  
      Var gränsen går mellan vad som är biologiska skillnader mellan manligt och kvinnligt och vad 
som är kulturella/sociala skillnader är långt ifrån självklart. De framåtblickande teoretikerna inom 
detta område argumenterar på ett övertygande sätt för att väldigt lite är biologiskt betingat, och 
påpekar dessutom att inte heller det biologiska är definitivt, utan kan överskridas.28  
 
Sammanfattning av problemställning 
Pojkar och flickor ses ofta som två homogena och två var för sig ensamt verkande grupper. 
Denna syn tål att problematiseras då mångfaldssamhället inbjuder till samt kräver ett mer 
individbaserat tänk.29 Denna uppsats har för avsikt att problematisera kategorisering av 
människor inom forskning och låta könskategorisering agera exempel på en allmän problematik. 
Det är uppsatsförfattarnas främsta mål att illustrera problemen vilka medförs av ett 
oproblematiserat könskategoriserande och istället sätta individen i fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Kamjou (1998), s. 255-259. 
26 Kamjou (1998), s. 255-259. 
27 Kamjou (1998), s. 271. 
28 Kamjou (1998), s. 255-259. 
29 Till detta syftar uppsatsens titel; fem ensamt verkande individer kan höras mer än fyra generaliserade grupper. 
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Syfte 
Denna uppsats ämnar, utifrån en fallstudie, problematisera kategorisering av människor inom 
forskning och låta könskategorisering agera exempel på en allmän problematik. Intresset hos 
uppsatsförfattarna ligger på att komma bort från en mekanisk förståelse av kön där målet med 
uppsatsen är insikt snarare än statisk analys. 
 
 
Frågeställningar  
Frågorna vilka ställts för att konkretisera syftet är följande: 

• Hur agerar och reagerar läraren på olika störningsmoment i klassrummet? 
• I vilken utsträckning är pojkars och flickors aktivitet, enligt fallstudien, störningsmoment i 

klassrummet?  
• Är det i de undersökta klassrumssituationerna ett fåtal elever vilka tillkännager sig ofta 

eller är det många elever vilka tillkännager sig sällan? 
 
 

Metod 
Metodkapitlet innehåller en metodbeskrivning över fallstudiens genomförande. Metodkapitlets 
syfte är att göra det möjligt för läsaren att själv bedöma fallstudiens, resultatens samt 
tolkningarnas rimlighet.30  
 
Val av metod 
Då avsikten med fallstudien är att induktivt tolka, förstå och analysera en specifik företeelse för 
att på så sätt få en djupare kunskap om denna, föll valet på en kvalitativ metod. Kvalitativ metod 
innebär att man använder sig av verbala analysmetoder, vilka är mest lämpliga när man försöker 
tolka och förstå t ex. människors upplevelser och underliggande mönster.31 Uppsatsen kan dock 
uppfattas som kvantitativ då fakta samlats in och studerats i relation mellan olika uppsättningar 
av fakta.32 Det är dock resultatet av fakta som tolkats för att förstå människors upplevelser och de 
underliggande mönster, vilka gör att undersökningen blir kvalitativ.    
      Valet av metod påverkades av det faktum att uppsatsförfattarna ser verkligheten som 
flerdimensionell, holistisk och långtifrån statisk. 
      Efter att ha läst litteratur med anknytning till den aktuella undersökningen drogs slutsatsen att 
en fallstudie vore den mest lämpade metoden vid genomförandet av undersökningen. En 
fallstudie kan beskrivas som: ”ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som har det 
gemensamt att man fokuserar på undersökningen eller studiet av en viss företeelse”.33 Vid en 
fallstudie försöker man som forskare att få så täckande information som möjligt samt att man 
utgår från ett helhetsperspektiv. Fallstudier är ofta användbara när man som forskare vill studera 
förändringar och processer.34

      Den största fördelen med fallstudiemetoden är enligt Judith Bell: ”att den gör det möjligt för 
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de 
faktorer som inverkar på företeelsen i fråga”.35  Resultatet av en fallstudie är deskriptivt, dvs. att 

                                                 
30 Patel, Runa och Davidsson, Bo (1994), Forskningsmetodikens grunder -  Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 109. 
31 Patel & Davidsson (1994), s. 12-13. 
32 Bell, Judith (2000), Introduktion till forskningsmetodik, s. 13. 
33 Bell (2000), s. 16. 
34 Patel & Davidsson (1994), s. 44. 
35 Bell (2000), s. 16. 
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läsaren får en helhetsbild som illustrerar relationer och maktmönster i ett visst sammanhang eller 
i en viss situation.36 Uppsatsförfattarna har även inriktat sig på att vara tolkande då informationen 
i undersökningen har insamlats för att utarbetas, analyseras och utformas till en tolkning. 
      Som metod inom fallstudien har uppsatsförfattarna använt sig av observation. Detta 
förfaringssätt är framförallt användbart när insamling av information inom områden som berör 
beteenden och skeenden i naturliga situationer.37 Som forskare i observationssituationen kan man 
då iaktta deltagarnas kanske rutinmässiga handlingar från ett undangömt perspektiv där 
iakttagelserna visar forskarens bild av det som sker i fallet.  
      Under mål och riktlinjer i läroplanen kan man läsa att ”Läraren skall […] verka för att flickor 
och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.”38 För att detta skall 
kunna omsättas i praktiken krävs det att läraren undersöker hur det verkligen förhåller sig i 
klassrummet, förslagsvis genom observationer. Innan en förändring kan komma till stånd måste 
man ha en insikt kring hur verkligheten förhåller sig. Ibland är inte verkligheten som man tror, 
vilket observationer mycket väl kan ge bevis på.39

      Observationerna som gjordes var så kallade strukturerade observationer. I vårt fall avses 
strukturerade observationer som observationer vilka utgår från i förväg utarbetade kategorier. 
Detta förfaringssätt verkade mest ändamålsenligt då observationer av två olika klasser skulle 
genomföras. Eftersom dessa två klasser skulle observeras behövdes följaktligen möjligheten till 
en intern jämförelse mellan individerna i dessa.40  
       Anledningen till att ostrukturerade observationer inte anammades vid undersökningen beror 
på att intresset inte fanns att hitta så mycket information som möjligt om ett speciellt område. 
Vid strukturerade observationer fångar man istället upp det man som forskare egentligen vill 
komma åt. Ostrukturerade observationer kan dock vara bra då man vill generera hypoteser, men 
de tar mycket tid i anspråk och är svåra att hantera.41

      Dokumentationen gjordes manuellt, dvs. papper och penna. Detta val berodde övervägande 
på ekonomiska och praktiska skäl. Funderingar på att ta hjälp av tekniska hjälpmedel, som t ex. 
videokamera, diskuterades dock innan undersökningen påbörjades. Fördelen med att spela in 
klassrumsinteraktionen på videoband är att man kan gå tillbaka för att på så sätt studera 
händelserna mer ingående. Nackdelen är däremot att man ibland är tvungen att förflytta sig från 
olika klassrum på väldigt kort tid, vilket leder till att man inte hinner färdigställa utrustningen 
innan eleverna kommer in i klassrummet. Åsynen av videokameran kan även påverka elevernas 
beteende i klassrummet på ett hämmande sätt. 
      För att möjliggöra observationen valdes särskilda aktiviteter ut. Dessa aktiviteter är 
naturligtvis ej de enda vilka går att urskilja, utan fungerar under denna fallstudie som ett neutralt 
instrument vilket ger indikationer på vad som kan upplevas som störande. Uppsatsförfattarna 
påstår inte att dessa aktiviteter i alla klassrum och alltid upplevs som störande utan ser dem som 
användbara instrument för att kunna tolka samt sluta sig kring de i uppsatsens inledning ställda 
frågor och syfte.  
      Den av uppsatsförfattarna i frågeställningar första ställda fråga ämnar belysa detta ovan nämnda 
faktum. Alla lärare har inte samma undervisningsmetod där klassrumsdiskurser avsevärt skiljer sig 
sinsemellan. Denna fråga ämnar hjälpa till att belysa denna problematik och fungerar som en 
service för läsaren för att på så sätt kunna djupare inbegripas i hur lektionstillfällena såg ut och 
hur läraren agerade och reagerade på diverse händelser vilka ägde rum under fallstudien. Frågan 
kommer att besvaras och diskuteras för att läsaren skall kunna få en bild av 
klassrumssituationerna innan resultat respektive analyser äger rum. 

                                                 
36 Bell (2000), s. 17. 
37 Patel & Davidsson (1994), s. 74. 
38 Lärarförbundet, Genuspraktika för lärare, s. 43. 
39 Wahlström (2003), s. 207-209. 
40 Se Bilaga 1. 
41 Bell (2000), s. 138. 
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      Observationsschemat utformades på sådant sätt att diverse kategorier för störningsmoment i 
klassrummet sattes upp, dels en som rörde kommunikation via handuppräckning samt en som 
rörde kommunikation utan handuppräckning. Inom dessa två huvudkategorier låg 
underkategorier som inrymde huruvida det som togs upp till tals rörde skolämnet42, om det var 
utanför skolämnet, om eleven talade med någon annan elev till den grad att läraren fick ingripa samt om 
eleven gick runt i klassrummet av diverse anledningar, här inbegrips exempelvis ofta gå för att vässa 
pennan, ofta gå på toaletten eller gå till annan bänkkamrat.  
      För att få en bild av lärarens beteende utformades även observationsschema för lärarens 
agerande och reagerande vid störningsmoment under lektionerna. De olika kategorierna bestod 
av att läraren säger åt elev att räcka upp handen, säger åt elev att sluta gå omkring i klassrummet samt säger 
åt elev att inte prata med bänkgranne/klasskamrat.  
      Observationsschemat var ursprungligen mer detaljrikt, innehållande fler kategorier av 
beteende och variabler av diverse tillkännagivanden. Efter genomförda provobservationer kunde 
uppsatsförfattarna dock sluta sig till att fallstudiens syfte rymdes och kunde konkretiseras under 
färre variabler än de ursprungligt satta. 
      Det vilket klassificerats som störande i observationsschemat innefattar samtliga kategorier 
under avsnittet tillkännagivande utan handuppräckning. Detta av den enkla anledningen att alla elever 
inte har samma förutsättningar för att kunna tillkännage sig när handuppräckning inte äger rum. 
      För att observationsstudien skulle vara etiskt hållbar utformades ett informationsbrev till de 
berörda elevernas föräldrar där det framgick att deltagande i undersökningen var högst frivilligt 
samt att eleverna var anonyma. Om förälder eller elev hade frågor angående fallstudien uppgavs 
namn, telefonnummer och e-mailadresser till de båda uppsatsförfattarna.43

      Att dra generella slutsatser utifrån resultaten ur fallstudien är inte något uppsatsförfattarna 
haft i åtanke. Fallstudiens karaktär är av sådan art att den är högst situationsbunden och kan 
enbart ge en rättvis kvalitativ bild av just den lektion och grupp som observerades. De grupper 
som observerades kan således icke tjäna som exempel på generella klassrumsbeteenden.  
 
Avgränsningar 
Det som utspelar sig i klassrummet utgör en komplex situation där många faktorer påverkar det 
vilket sker och inom forskning är det av vikt att göra avgränsningar. Vissa avgränsningar har 
gjorts inför denna fallstudie samt genomförandet av uppsatsförfattandet.  
      Två klasser valdes ut för observation där varken lärare eller elever på förhand blev 
informerade kring vad observationen gällde.  En observation genomfördes i en niondeklass och 
den andra i en årskurs tre-klass på gymnasiet. Klasserna går i två olika skolor i en stad belägen i 
mellersta Sverige. Urvalet av klasser att observera föll sig naturligt då respektive uppsatsförfattare 
har haft sin praktik förlagd till respektive klass. Uppsatsförfattarna resonerade fram att det även 
var av vikt att ”känna” klassen vilken man observerade för att på så sätt inte alienera sig inför 
eleverna vilket möjligen kunde leda till ändrat beteende från deras sida under tiden de 
observerades. Båda fallstudieklasserna observerades under lektioner i samhällskunskap. Detta var 
något av en tillfällighet och hade inget bakomliggande syfte. De observerade lektionerna har varit 
vardera tre till antalet och cirka 90 minuter långa. 
      Fokus har lagts på klassrumssituationen sett utifrån en utomstående betraktares syn och de 
granskade elevernas eventuella åsikter kring och om klassrumssituationen icke har beaktats. Med 
den av uppsatsförfattarna ursprungligt givna ramen och angiven disponibel tid har inte 
elevintervjuer alternativt elevenkäter varit något alternativ.  
      Att enbart studera och granska två klasser och med det två skilda klassrumssituationer är även 
det valt ur ett tidsperspektiv. Att ur dessa två klassrumssituationer dra generella slutsatser är inte 
vetenskapligt möjligt och inte heller uppsatsförfattarnas intention, utan önskan från 

                                                 
42 Inom skolämnet som kategori inryms det som för lektionen undervisades. 
43 Se Bilaga 2. 
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uppsatsförfattarnas sida ligger i att illustrera eventuella problem med könskategorisering och 
dessa två klasser får tjäna som exempel för detta.  
      Hänsyn har från uppsatsförfattarnas sida inte heller tagits till exempelvis social status, etnicitet 
eller social bakgrund. Detta baseras på att en intersektionalitetsvinkling för fallstudiens skull inte 
äger något egenvärde, utan är en helt annan undersökning.  
      Eleverna var, på högstadiet, 28 till antalet fördelade på 16 pojkar och 12 flickor. På gymnasiet 
var eleverna 24 till antalet fördelade på 13 pojkar och 11 flickor. Läraren på högstadiet var av 
kvinnligt kön och läraren på gymnasiet var av manligt kön. 
 
Möjliga felkällor 
Undersökningens resultat kan möjligen ge en missvisande bild då eleverna observerades under 
enbart samhällskunskapslektioner och följaktligen finns möjligheten att aktiviteten sett 
annorlunda ut under ett annat ämne eller en annan lärare. Begåvningen hos elever ser även den 
olik ut vilket medför att vissa elever möjligen är mer talföra under ämnen där eleverna känner sig 
bekväma.  
      Något som kan påverka resultatet är exempelvis elevernas dagsform, globala världshändelser 
eller familjeproblem. Dessa faktorer är omöjliga att planera inför och även omöjliga att ta hänsyn 
till. Hade observationerna genomförts vid andra tillfällen hade de säkerligen till viss del gett 
annorlunda resultat. Den mänskliga faktorn påverkar och kommer alltid att påverka 
forskningsresultat och analyser.  
 
Tidigare forskning 

Här ges en översiktlig bild av forskningen inom genus och kön i skolan. Därefter presenteras 
även litteratur vilken haft betydelse för genomförandet av denna fallstudie, systematiserad utifrån 
grundsyn på given problemställning. Litteraturen presenteras i följande ordning; litteratur vilken 
kan benämnas ha en generell syn på problematiken, litteratur vilken har en mer konkretiserad problematisering 
och litteratur vilken kan benämnas ha läraren respektive eleven i fokus för sin problematisering. Tanken med 
denna systematisering är att gå från det stora till det lilla. Med andra ord utgå från en i huvudsak 
generell och allmän problematik vilken problematiserar kring allmänna strukturer och fenomen i 
samhället, för att därefter hamna på en i huvudsak individbaserad problematisering vilken ämnar 
se individens roll framför gruppens. 
 
Genus och kön i skolan 
Skolan som samhällsinstitution fyller en angelägen roll och det mesta som sker inom 
samhällssfären åskådliggörs i skolan. Pedagogisk forskning med genusperspektiv intresserar sig 
därför å ena sidan för skolans och utbildningens betydelse för hur genus uppfattas, organiseras 
och uttrycks i samhället och å andra sidan beskriver och analyserar också hur skolan som specifik 
genusförvaltning medverkar till en produktion och reproduktion av könsmönster.  
      Det som idag kallas klassrumsforskning har till största del handlat om i vilken mån flickor 
och pojkar inleder och mottager olika kontakter med lärare samt vilken sorts kontakt det handlar 
om. I Inga Wernerssons avhandling från 1977 studerades två klasser i årskurs fyra och två i 
årskurs sju under sammanlagt 57 lektioner där Wernersson upptäckte och konstaterade att 
pojkarna tog det största utrymmet i klassrummet. Inga Wernersson noterade att pojkarna i högre 
grad tog kontakt med lärare, både för att be om hjälp men också för att framföra kritik, ge förslag 
eller komma med kommentarer. Wernersson registrerade även att pojkarna fick ett större antal 
kunskapsfrågor och arbetsuppgifter än flickorna.44

                                                 
44 Wernersson, Inga (1977) Könsdifferentiering i grundskolan.  
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      Senare forskning under 1980-talet bekräftade bilden att pojkarna dominerar lärarkontakterna 
och detta tog sig uttryck både genom att de själva är mer socialt utåtriktade och aktiva jämfört 
med flickorna och dessutom för att lärarna i större utsträckning vände sig till dem. I detta 
mönster ingår även att pojkar får mer negativ uppmärksamhet då de tillrättavisas oftare. Det antas 
att det i pojkars sätt att förhålla sig socialt finns en orientering mot aktiviteter, strukturer och 
positioner i gruppen medan flickors orientering är mer riktad mot mellanmänskliga förhållanden 
och personliga relationer.45

      Ett av de perspektiv som på senare år inspirerat även det pedagogiska fältet är det 
poststrukturalistiska. För den pedagogiska könsforskningen innebär det att kategorier som pojkar 
och flickor ifrågasätts och bryts ned som enhetliga och givna kategorier. Istället ses kön som något 
producerat i komplexa och ständigt pågående konstruktionsprocesser.46

      En av dem vilka låtit sig inspireras av denna ansats är etnologen Anna Sofia Lundgren vid 
Institutionen för kultur och medier i Umeå. I Lundgrens avhandling Tre år i g : Perspektiv på kropp 
och kön i skolan (2000) har en högstadieklass följts under tre år. I avhandlingen poängterar 
Lundgren att även om exemplen uppvisar att kön är en kategori vilken har betydelse för flickors 
och pojkars rörelsemönster är det centralt att inte fastna i en stereotyp könsdikotomisering. 
Skillnaderna kan ses som uttryck för att eleverna identifierar sig med normativa föreställningar 
om kvinnlighet och manlighet som bland annat tar sig omedvetna uttryck i hur kroppen 
används.47

      Chefredaktören för tidskriften Pedagogiska Magasinet, Lena Fejan-Ljunghill, skriver i sin ledare i 
novembernumret att Sverige förefaller ha gått tillbaka i sin jämställdhetsutveckling. På 1950-talet 
när kvinnor sökte jobb, kunde de få frågor kring huruvida graviditet var att vänta inom snar 
framtid då det i sådana fall inte var aktuellt med anställning. Enligt jämställdhetsombudsmannen 
(JämO), är detta den vanligaste anmälningen än idag och anmälningarna har ökat markant under 
de senaste åren. Problemet i detta, anser Fejan-Ljunghill, är att kvinnor sekundärt prioriterar 
barnafödandet och avvaktar till den tidpunkt då de anser sig ha tid och inte när de i själva verket 
önskar. Detta förfarande, skriver Fejan-Ljunghill, skapar ett barnfientligt samhälle, eller ”ett 
samhälle utan framtidstro”. Fejan-Ljunghill skriver vidare att skolan är samhällets spegel och att 
det där finns samma orättvisor, segregation, könsmönster och fördomar som man påträffar i 
samhället i övrigt.  
      Teorin om att lärarna behandlar flickor och pojkar olika och att pojkar får mer 
uppmärksamhet i skolan, säger hon numer är ett välkänt faktum. Detta trots att det står i 
skollagen och läroplanerna att lärare aktivt skall arbeta för jämställdhet och motverka de 
traditionella könsroller och könsmönster vilka förekommer i samhället. Fejan-Ljunghill är kritisk 
till att det finns många bra dokument för jämställdhetsarbetet men att de inte används i 
verkligheten.48 Även Lärarförbundets tidigare vice ordförande Solweig Eklund instämmer med 
detta.49

 
Generell syn på problematiken 
Genuspraktika för lärare (2001) från Lärarförbundet, författad av Bettina Berg, tar upp 
jämställdheten i skolan. Författaren vill i denna text framhäva att jämställdhet i skolan handlar 
mycket om att skapa plats för den enskilda eleven att utveckla sina talanger bortom könsmyter, 
vilka ofta är hämmande och diskriminerande. Genom att utgå från genus så sätts fokus på 
relationen mellan könen istället för att inrikta sig på enbart det ena könet som t ex. feminismen 

                                                 
45 Johansson, Anna (2002) Med könsglasögon på skolans värld, ur tidskriften Genus nr 2/02.  
46 Johansson (2002) Med könsglasögon på skolans värld, ur tidskriften Genus nr 2/02.  
47 Lundgren, Anna Sofia (2000) Tre år i g : Perspektiv på kropp och kön i skolan.  
Johansson, Anna (2002) Med könsglasögon på skolans värld, ur tidskriften Genus nr 2/02.  
48 Fejan-Ljunghill, Lena (2003) Nu vrids klockan tillbaka flera varv, s.4-5. Ur tidskriften Pedagogiska Magasinet nr. 4 / 
November. 
49 Eklund, Solweig (2002) Jämställdhet ingen dammig floskel, ur Svenska Dagbladet, 2002-03-16.
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gör. Det framhålls att det finns många missförstånd och förlegade föreställningar om jämställdhet 
i samhället samt att många av könsmyterna är ”medfödda” och hålls vid liv genom bl.a. reklam. 
Bilden av manligt och kvinnligt som reklamen visar försvårar genomförandet av 
jämställdhetsarbetet i skolan och håller oss kvar i ett könstänkande. Könstänkandet leder till 
begränsningar inom högre utbildning, på arbetsmarknaden osv. Läraren har i sin roll en unik 
möjlighet att möta och påverka elevers förutsättningar bortom olika myter om kön, för att på så 
sätt få deras tänkande att förändras till ett mer jämlikhetstänkande.50

 
Skolverkets rapport nr 47 (1994), Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor, ger en 
kunskapsöversikt om könsskillnader i skolan. I rapporten tas fokus på flickors och pojkars olika 
villkor och förutsättningar i skolan från skolstart till gymnasieskolan. En ny infallsvinkel på 
skolans jämställdhetsarbete presenteras genom att definiera könsskillnader i skolan som en 
pedagogisk fråga. Som underlag för rapporten används ett urval av aktuell forskning samt 
dokumenterade erfarenheter som funnits tillgängliga under arbetets gång. I rapporten får man en 
översikt av vad som historiskt har styrt uppdelningen av skolformer och undervisning vad det 
gäller kön. En bild ges även av de föreställningar om könsskillnader som funnits i den 
pedagogiska debatten, vilka influerat läroplanstexter o dylikt, som lett fram till dagens åtgärder 
och debatt inom jämställdhet i skolvärlden.51

 
I R.W. Connells (2002) bok Om genus utgås det från synen att genus är en nyckeldimension i vårt 
privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. Boken försöker skissa ett analytiskt ramverk för 
genusstudier och det presenteras viktiga exempel ur genusforskningen där de huvudsakliga 
resultaten av olika forskningsprojekt beskrivs. Connell påpekar även att inom genusforskningen 
märks bl a. en otrolig mängd fördomar, felaktigheter och rena lögner, vilka teoribildningen och 
forskningen inom humanvetenskaperna är de bästa verktygen att använda sig av för att förstå vad 
det i själva verket handlar om. Genom att lägga fram forskningsresultat från olika delar av världen 
vill Connell få ett globalt perspektiv på genusfrågorna, eftersom begreppet behandlas olika i olika 
delar av världen. Connell vill i första hand poängtera att genus handlar om de sociala relationer 
inom vilka individer och grupper verkar.52  
 
Mer konkretiserad problematisering 
Anna Sofia Lundgren (2000) är etnolog och hennes bok Tre år i g: Perspektiv på kropp och kön i 
skolan fokuserar i första hand inte på pedagogik eller skolarbete. Lundgren har i stället valt att 
lägga fokus på föreställningar om kropp och kön. Hon undersöker hur kropps- och 
könsföreställningar skapas och används i vardagslivet genom analyser och beskrivningar av vad 
som händer i klassrummet och skolans korridorer. Det är dock inte enbart Lundgrens analyser 
som gör sig hörda i avhandlingen utan även elevernas egna funderingar om kropp och kön får 
komma till tals. Dessa grundingredienser varvas med intervjuer som blir en bit av förståelsen i 
elevernas könsskapande processer.53

 
Anna Kamjous (1998) artikel Han, hon, den, det – om kön, genus och informationsteknik, från Bengt 
Westerbergs (red) Han, hon, den, det – Om genus och kön, vill visa att det krävs en omskrivning av 
teknik- och kommunikationshistorien för att på så sätt nå en mer jämlik utgångspunkt för det 
framtida bruket av informationstekniken. Hon vill lyfta fram att skillnader mellan könen kan 
verka stora, men att skillnaderna även kan vara lika stora inom den egna könsgruppen. Hon 

                                                 
50 Genuspraktika för lärare (2001), Lärarförbundet, författad av Bettina Berg. 
51 Skolverkets rapport nr 47 (1994), Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor. 
52 Connell, R.W. (2002), Om genus. 
53 Lundgren, Anna Sofia (2000), Tre år i g: Perspektiv på kropp och kön i skolan. 
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menar att två kvinnor kan vara mer olika än en kvinna och en man där andra egenskaper och 
erfarenheter än just kön binder samman dem till vår kultur.54

 
Kajsa Wahlström (2003) skriver i sin bok Flickor, pojkar och pedagoger - Jämställdhetspedagogik i 
praktiken kring de roller vilka barn i tidiga åldrar lotsas in i. Wahlström säger att det inom varje 
grupp individer finns ”kända” karaktärer och roller representerade. Hon har, på den förskola 
vilken hon är verksam, studerat dessa skapade handlingsmönster och självpåtagna roller. Under 
undersökningens gång har hon gjort förskolans ”osynliga mönster synliga” och upptäckt hur 
människan själv beter sig mot flickor respektive pojkar. Målet med undersökningen var att söka 
vidga barnens möjligheter. Wahlström skriver att det inte spelar någon roll vari skillnaden mellan 
könen ligger utan att det viktiga är att bredda könsrollerna och man kan genom detta förbättra 
barnens förutsättningar via sitt förhållningssätt mot dem.55

 
Problematisering kring läraren respektive eleven på individnivå 
Elisabet Öhrn (1990) har genomfört en observations- och intervjustudie av sju niondeklasser 
med titeln Könsmönster i klassrumsinteraktion. Öhrn var särskilt intresserad av att undersöka hur 
interaktionen mellan lärare och elever varierade mellan olika klasser, ämnen och 
undervisningssituationer. En av hennes slutsatser var att könsmönstren varierade med olika 
förhållanden även om klassrumsordningen överlag kunde sägas vara mer orienterad mot pojkar. I 
två av de studerade klasserna visade sig till exempel flickor vara de i klassrummet vilka var mest 
utåtriktat aktiva. Elisabet Öhrn lyfter fram de olika strategier som eleverna använder för att vinna 
inflytande och göra motstånd utifrån sina underordnade positioner som elever. Hon hävdar att på 
grund av pojkars och flickors olika sociala positioner och förhållningssätt skiljer sig också deras 
sätt att göra motstånd, både i form och innehåll. Under det att pojkarnas motstånd tycks avse 
positionen i förhållande till läraren inom gruppstrukturen, tycks flickors motstånd handla om 
själva definitionen av klassrummets relationer. Eftersom flickornas motstånd är mindre förväntat 
av skolan, uppmärksammas deras motstånd inte lika lätt. Dessutom uppfattades, enligt Öhrn, de 
flickor som öppet ifrågasatte lärarna som svåra att ha att göra med av de vuxna, och detta i 
mycket högre grad än pojkar vilka föreföll ha ett snarlikt beteende. Öhrn fastslog att lärarna ofta 
ser negativt på flickor och deras motståndsstrategier.56

 
Mary Phillips Manke (1997) bok Classroom Power Relations: Understanding Student-Teacher Interaction är 
en bok som i första hand riktar sig till lärare, blivande lärare och lärarutbildare. Boken fungerar 
som en tankeväckare för de ovan nämnda personerna vad det gäller hur interaktion och 
maktförhållandet mellan lärare och elever uppstår genom vardagssituationer. Genom 
observationer och intervjuer i tre grundskoleklasser har hon dragit sina slutsatser och Manke 
uppmärksammar att trots lärarens försök att dela på ansvaret och bestämmandet mellan sig själv 
och eleverna, så är eleverna själva delaktiga i att sätta läraren på en ledarposition. Hon vill 
framhäva att maktförhållandet i klassrummet skapas tillsammans av både lärare och elever.57

 
Elisabet Öhrn (1997) visar i en studie med namnet Elevers inflytande i klassrummet, en explorativ studie 
av könsmönster i årskurs nio att det varierar mellan olika klasser hur dominansmönstren ser ut. Två 
klasser i årskurs nio observerades och intervjuades. I den ena klassen deltog pojkar och flickor i 
relativt lika utsträckning i den offentliga klassrumsinteraktionen. I den andra klassen var det 

                                                 
54 Anna Kamjou (1998), artikel Han, hon, den, det – om kön, genus och informationsteknik, Bengt Westerberg (red), Han, 
hon, den, det – Om genus och kön. 
55 Wahlström, Kajsa (2003) Flickor, pojkar och pedagoger - Jämställdhetspedagogik i praktiken.  
56 Öhrn, Elisabet (1990) Könsmönster i klassrumsinteraktion. 
57Manke, Mary Phillips (1997), Classroom Power Relations: Understanding Student-Teacher Interaction. 
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överlag pojkar som dominerade den offentliga klassrumsinteraktionen. Denna dominans 
skapades emellertid huvudsakligen av att ett mindre antal pojkar försåg sig med utrymme.58

 
Paul Croll (1985) understryker i sin artikel i tidskriften Educational Reasearch att skillnaden mellan 
pojkar och flickor inte är så dramatisk som det ofta påstås. I hans studie framkommer det att 
pojkar får mer uppmärksamhet från läraren jämfört med flickor men att det framförallt är vissa 
pojkar som får mycket uppmärksamhet från läraren, alltså inte alla pojkar. De pojkar som i Crolls 
studie får mycket uppmärksamhet från läraren är framförallt pojkar med inlärningssvårigheter 
eller pojkar vilka har svårigheter med att bete sig på ett sådant sätt som det förväntas av dem i 
klassrummet och detta resulterar i att de får mycket uppmärksamhet.59

 
Kjell Granström (1992) skriver i sin studie Dominans och underkastelse hos tonårspojkar – En studie av 
icke-verbala kommunikationsmönster att det i olika klassrumssituationer förekommer en mängd 
verbala och icke-verbala kommunikationsmönster. Den privata, lite mer tysta, kommunikationen 
mellan elever sker oavsett lärarens grad av ansträngning i klassrummet. Resultaten vilka 
framkommit ur Granströms studie förevisar att de dolda mönstren i klassrumsinteraktioner 
generellt sett kan benämnas som vissa elevers strävan efter klassrumsdominans vilket i sin tur 
leder till att andra elever antingen tvingas eller väljer att ”underordna” sig de dominanssträvande 
eleverna. Granström säger att ledarskapet i en tonårsgrupp legitimeras av de ”underordnade” 
samt av ledaren själv. De ”underordnade” uppmuntrar och tillåter ett visst ledarbeteende vilket 
därmed till viss del limiterar ledarens beteende men samtidigt öppnar de i det dörren för 
alternativa beteenden.60

 
Eva Magnusson (2003) studerar i sin bok Genusforskning inom psykologin – bidrag till psykologisk teori 
och praktik hur kön och könstillhörighet får psykologisk betydelse för individen, eller hur 
psykologin, som akademiskt ämne och i sina tillämpningar, bidrar till att befästa eller förändra 
befintliga könsmönster och identiteter. Magnussons budskap är bl.a. att genusforskning, genom 
att granska och ställa kritiska frågor till psykologiska teorier om kön, kan ge viktiga bidrag när det 
gäller att utvidga och förbättra psykologin som vetenskap och praktik. Magnusson ämnar vidare 
ge en orientering om genusforskning inom olika discipliner, då hon anser att genusforskare inom 
olika ämnen har olika syn på hur begreppen bäst definieras och används.61

 
Elisabet Öhrn (2002) ger i Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan en översikt 
över främst svensk och nordisk forskning där det visar sig att tydliga könsmönster där pojkar 
dominerar klassrumsinteraktionen som presenterades på 1980-talet modifieras av senare studier. 
Forskningsresultaten i senare studier visar på mer variationer mellan olika klasser men även att 
variationer finns inom klasserna. Det innebär bl.a. att eventuella dominansmönster kan se olika ut 
i olika klasser och att det i klasserna kan vara en mindre grupp av elever som ger upphov till de 
strukturer vilka återfinns i de aktuella klasserna. Öhrn menar att det är svårt att utifrån hittills 
genomförd nordisk forskning dra några generella slutsatser kring dominansmönster mer än att 
konstatera att variation råder då de studier som gjorts dels är för få till antalet, dels haft skilda 
fokus på vad som undersökts.62

 
 
 

                                                 
58 Öhrn, Elisabet (1997) Elevers inflytande i klassrummet, en explorativ studie av könsmönster i årskurs nio. 
59 Croll, Paul (1985) Teacher interaction with individual male and female pupils in junior-age classrooms, ur tidskriften Educational 
Research, s. 220-223. 
60 Granström, Kjell (1992) Dominans och underkastelse hos tonårspojkar – En studie av icke-verbala kommunikationsmönster. 
61 Magnusson, Eva (2003) Genusforskning inom psykologin – bidrag till psykologisk teori och praktik. 
62 Öhrn, Elisabet (2002) Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. 
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Resultatredovisning 

Under följande avsnitt redovisas de resultat vilka fallstudien givit. Dessa resultat har kunnat 
frambringas genom analys av de observationsscheman vilka utarbetats för observationen. 
Resultaten av observationsscheman gjorde det möjligt att svara på de i uppsatsens inledning 
angivna frågorna. Dessa frågor kommer att steg för steg gås igenom i resultatredovisningen.  
      Frågorna vilka ställdes var följande: Hur agerar och reagerar läraren på olika 
störningsmoment i klassrummet? I vilken utsträckning är pojkars och flickors aktivitet, enligt 
fallstudien, störningsmoment i klassrummet? Är det, i de undersökta klassrumssituationerna, ett 
fåtal elever som tillkännager sig ofta eller är det många elever som tillkännager sig sällan?  
      Vilket angavs i metodavsnittet gås lärarnas agerande och reagerande mot diverse händelser 
vilka ägde rum under fallstudien igenom först, och detta för att läsaren på så sätt skall djupare 
kunna inbegripas i hur lektionstillfällena såg ut. 
 
Lärarnas agerande och reagerande mot störningsmoment i klassrummet 
Vilket angavs i metodavsnittet utformades även observationsscheman för lärarna i respektive 
klasser. Dessa scheman låg till grund för att undersöka om lärarens agerande och reagerande 
riktade sig mot det uppfattade störningsmomentet eller om läraren riktade sitt agerande och 
reagerande mot någon person eller mot något utvalt kön, vilket på så sätt ”spädde på” den 
mekaniska förståelsen av kön. 
      I högstadieklassen var det under alla observationstillfällen diskussioner som pågick i stort sett 
hela tiden. Lärarens roll kom då inte att hamna i centrum, utan lärarrollen blev placerad lite i 
periferin då det var eleverna som höll i själva diskussionsmomentet. Med ett relativt aktivt 
deltagande i diskussionen blev läraren ”en i gänget” där elevernas åsikter dock verkade väga 
tyngst. Då läraren var med och deltog i diskussionen blev lärarrollen som sagt lite diffus, men 
läraren var dock observant på vad som hände i klassrummet och styrde in diskussionen på rätt 
spår när störningsmomenten blev för många till antalet vilket innebar att ordningen i 
klassrummet påverkades negativt. 
      Resultaten av observationsschemana visade att läraren på högstadiet endast vid ett fåtal 
tillfällen tilltalade särskilda eller utvalda elever. I huvudsak var dock uppmaningarna generellt 
riktade där alla elever skulle, eller kunde, känna sig träffade. Under det första observationstillfället 
kom det från lärarens sida endast ett fåtal uppmaningar om att räcka upp handen men vid de 
följande två tillfällena var läraren desto mer aktiv i sina försök att få eleverna att räcka upp 
handen, inte prata med bänkgrannen etc.  
      I de fåtal fall vilka läraren riktade uppmaningar mot särskilda elever så skedde detta i enlighet 
med deras grad av tillkännagivanden. Det var de elever vilka ofta hade tillkännagivanden av 
störande karaktär som läraren tilltalade. Läraren föreföll icke favorisera eller i negativ mening 
tilltala någon särskild elev baserat på kön eller grupptillhörighet utan de uppmaningar och tilltal 
vilka förekom var enkom riktade till de elever vilka var mest aktiva i klassrummet. 
      Även i gymnasieklassen var det under alla observationstillfällen diskussioner som pågick. 
Läraren hade en relativt aktiv del i diskussionerna då frågorna som diskuterades var satta av 
läraren. När eleverna kommit i gång med diskussionen och ett fritt diskuterande fortskred, lät 
läraren diskussionen pågå utan några ingrepp. Istället uppmärksammades att ett deltagande från 
lärarens sida fortlöpte tillsammans med elevernas diskussion. Diskussionerna var av en 
avslappnad karaktär där även mindre diskussioner i grupper eller med bänkgrannen uppstod 
jämsides med det ursprungliga diskussionsämnet. Läraren verkade inte se detta som något 
problem, utan gick istället runt och deltog samt fyllde allt som oftast i med sina åsikter. Dessa 
mindre diskussioner verkade dock vara ett störningsmoment för vissa elever då de emellanåt bad 
en del elever att vara tysta eller att de skulle sätta sig ner. 
      Resultatet av observationsschemat visade att gymnasieläraren aldrig tilltalade någon av 
eleverna i något vilket rör de uppsatta kategorierna i observationsschemat. Den uppsluppna 
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stämningen i klassrummet och diskussionerna ledde till att läraren tillät eleverna tillkännage sig 
fritt och nämnde aldrig för eleverna att de borde räcka upp handen och inte heller att de 
exempelvis inte borde tala med sin bänkgranne eller gå omkring i klassrummet. Trots att läraren 
inte uppmanade eleverna till vare sig det ena eller det andra så räckte en del elever ibland upp 
handen för att på så sätt tillkännage sig. 
 
Elevernas agerande 
Diagram kommer att fungera som huvudsaklig åskådliggörare för resterande frågor, för att på så 
vis ge läsaren en visuell föreställning kring de svar vilka fallstudie givit. Ett sammanfattande 
diagram i slutet av resultatredovisningen illustrerar förhållandet mellan tillkännagivanden för kön 
respektive individ i de undersökta klasserna. 
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Diagram 1. n=12 flickor, 16 pojkar. 

 
För att förtydliga antalet tillkännagivanden vilka anges i staplarna ovan; Av totalt 260 
tillkännagivanden gav sig flickorna tillkänna i ett icke störande manér 81 gånger och störande dito 
179 gånger. Pojkarna gav sig tillkänna totalt 462 gånger, varav 133 gånger var icke störande och 
329 tillkännagivanden var av störande karaktär.  
      Av diagrammet kan man sluta sig till att pojkarnas aktivitet överlag är större än flickornas och 
att pojkarna även har fler störande tillkännagivanden än flickorna. Till detta bör tilläggas att 
fördelningen i klassen är 12 flickor och 16 pojkar, dvs. att ca 43 % av eleverna är flickor och ca 
57 % är pojkar.  
      De lektioner vilka observerades vid högstadieklassen bestod i stort sett genomgående av 
diskussioner. Dessa diskussioner delades upp mellan ledning av både eleverna och läraren, där de 
av eleverna ledda diskussionerna dock till största del lotsades framåt med hjälp av lärarens 
instruktioner. Diskussionsmomentens tillvägagångssätt gick ut på att först, under en kort period 
av lektionen, dela upp eleverna i grupper om fem där gemensam diskussion hölls, för att sedan, 
under en längre period av lektionen, släppa ordet fritt till var och en av individerna i klassrummet.  
      Under de olika momenten märktes en skillnad i vilka det var som tillkännagav sig mest. I 
gruppdiskussioner märktes flickorna tydligast och i helklassdiskussioner märktes pojkarna 
tydligast. Som det märktes i diagrammet ovan var det i högstadieklassen pojkarna vilka stod för 
de flesta störningsmomenten. I och med att ordet släpptes fritt yttrade pojkarna sig mest, och då 
både som störande och icke störande. Med ett fritt ord blev även stämningen i klassrummet mer 
avslappnad. Eleverna pratade mer med bänkgrannen om både frågorna som diskuterades och om 
saker som låg utanför ramen om det som undervisningen bestod av.  
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Diagram 2. n=16 pojkar. 

 
Diagrammet ovan illustrerar var och en högstadiepojkes separata tillkännagivanden under de 
observerade lektionerna. Diagrammet visar att fördelningen av aktivitet är mycket ojämn mellan 
de olika pojkarna. Vidare illustrerar diagrammet att en pojke avsevärt höjer medelvärdet för de 
resterande pojkarna. Pojke nummer 8 står för 118 av 329, motsvarande ca 36 %, störande 
tillkännagivanden bland pojkarna i klassen. Noterbart är även att 3 av de totalt 16 pojkarna inte 
gav sig tillkänna under observationsstudien. De 5 pojkar vilka oftast gav sig tillkänna på ett 
störande vis stod för 261 av 329, motsvarande ca 79 %, störande tillkännagivanden. 
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Diagram 3. n=12 flickor. 

 
Diagrammet ovan illustrerar var och en högstadieflickas separata tillkännagivanden under de 
observerade lektionerna. Diagrammet visar även att fördelningen av aktivitet är relativt jämn 
mellan de olika flickorna. Dock kan det utläsas att en flicka ansenligt höjer medelvärdet för de 
resterande flickorna. Flicka nummer 6 står för 50 av 179, motsvarande ca 28 %, störande 
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tillkännagivanden bland flickorna i klassen. De 5 flickor vilka oftast gav sig tillkänna på ett 
störande vis stod för 130 av 179, motsvarande ca 73 %, störande tillkännagivanden.  
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Diagram 4. n=11 flickor, 13 pojkar. 

 
För att förtydliga antalet tillkännagivanden vilka anges i staplarna ovan; Av totalt 923 
tillkännagivanden gav sig flickorna tillkänna i ett icke störande manér 72 gånger och störande dito 
851 gånger. Pojkarna gav sig tillkänna totalt 457 gånger, varav 121 gånger var icke störande och 
336 tillkännagivanden var av störande karaktär.  
      Av diagrammet kan man sluta sig till att i gymnasieklassen är flickornas aktivitet överlag 
större än pojkarnas och att flickorna även har väsentligt fler antal störande tillkännagivanden än 
pojkarna. Till detta bör tilläggas att fördelningen i klassen är 11 flickor och 13 pojkar, dvs. att ca 
46 % är flickor och ca 54 % av eleverna är pojkar. 
      Även gymnasieklassens lektioner bestod, precis som högstadieklassens, till största del av 
diskussioner. Dessa diskussioner var dock upplagda lite annorlunda jämfört med 
högstadieklassens då diskussionerna inte var lika tydligt uppdelade i olika moment. 
Tillvägagångssättet för läraren var att ställa öppna frågor till eleverna, där vem som helst av 
eleverna fick yttra sig antingen med eller utan handuppräckning. Att eleverna inte utnyttjade 
handuppräckning kan ha påverkat diskussionen åt den riktningen vilken innebar att den inte dog 
ut i elevernas väntan på att få ordet. Då läraren egentligen inte lade sig i diskussionen uppstod 
dock många yttranden som blev till störningsmoment. Lärarens avslappnade attityd till 
diskussionen ledde även till att elevernas beteende blev mer avslappnat. Trots att eleverna förde 
en diskussion kunde de gå runt i klassrummet, pilla med mobiltelefonen eller prata med 
bänkgrannen utan att diskussionen fördenskull i sig påverkades på ett negativt sätt. Diskussionen 
fortlöpte, men vissa av eleverna bad t ex. de elever som gick runt i klassrummet att sätta sig då de 
tyckte att de fick problem att koncentrera sig på vad som sades.  
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Diagram 5. n=13 pojkar. 

 
Diagrammet ovan illustrerar var och en gymnasiepojkes separata tillkännagivanden under de 
observerade lektionerna. Diagrammet visar att fördelningen av aktivitet är ojämn mellan de olika 
pojkarna. Vidare illustrerar diagrammet att 2 pojkar i hög grad höjer medelvärdet för de 
resterande pojkarna. Pojke nummer 1 och 2 står för 154 av 336, motsvarande ca 46 %, störande 
tillkännagivanden bland pojkarna i klassen. Samtliga pojkar har givit sig tillkänna under 
observationsstudien. De 5 pojkar vilka oftast gav sig tillkänna på ett störande vis stod för 259 av 
336, motsvarande ca 77 %, störande tillkännagivanden. 
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Diagram 6. n=11 flickor. 

 
Diagrammet ovan illustrerar var och en gymnasieflickas separata tillkännagivanden under de 
observerade lektionerna. Diagrammet visar att fördelningen av aktivitet är jämnt fördelad mellan 
de olika flickorna. Dock kan det utläsas att aktiviteten är ansenlig under lektionstid. Samtliga 
flickor talar förhållandevis mycket, dock är här ingen flicka vilken utmärker sig utöver 
genomsnittet av tillkännagivanden. De 5 flickor vilka oftast gav sig tillkänna på ett störande vis 
stod för 555 av 851, motsvarande ca 62 %, störande tillkännagivanden. 
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Sammanfattande diagram 
Kön / Individ 

Samtliga pojkar och samtliga flickor 
Icke störande Störande

 

 
                                             Pojkar                               Flickor 

Diagram 7. n=23 flickor, 29 pojkar. 
 
Diagrammet ovan illustrerar en sammanslagning av samtliga undersökta elever, både högstadiet 
och gymnasiet, och det visar förhållandet mellan tillkännagivanden för kön respektive individ i de 
undersökta klasserna. Diagrammet visar att flickorna som samlad kategori ger sig tillkänna i 
mycket högre utsträckning än pojkarna, men samtidigt går det utläsa att det är några flickor vilka 
avsevärt höjer medelvärdet för könsgruppen. Samma förhållande föreligger hos pojkarna, där det 
är ett fåtal vilka tillkännager sig i mycket högre utsträckning än resterande.  
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån en fallstudie, problematisera kategorisering av människor 
inom forskning och låta könskategorisering agera exempel på en allmän problematik. Intresset 
hos uppsatsförfattarna ligger på att komma bort från en mekanisk förståelse av kön där målet 
med uppsatsen är insikt snarare än statisk analys. 
 
Elevernas agerande 
Diagrammen i resultatredovisningen talar sitt tydliga språk. Om fokus enbart sätts på vad 
respektive kön åstadkommer går det att lätt dra följande konklusioner kring fallstudiens resultat: I 
högstadieklassen visade det sig att pojkarna, om alla tillkännagivanden slogs samman, var mest 
aktiva och gjorde mest anspråk på utrymmet i klassrummet. Pojkarna gjorde, sett ur denna 
aspekt, i mycket högre grad än flickorna anspråk på utrymmet i klassrummet vilket ledde till 
störningsmoment i undervisningen.  
      Då pojkarna gav sig tillkänna 462 gånger mot flickornas 260 tillkännagivanden är det rimligt 
att dra slutsatsen att pojkarna i denna högstadieklass var, under fallstudien, mycket mer verbalt 
aktiva då flickorna tillkännagav sig drygt hälften så ofta. Av antalet tillkännagivanden i 
högstadieklassen från flickornas sida var ca 69 %, dvs. 179 stycken, av störande karaktär och av 
antalet tillkännagivanden från pojkarnas sida var 71 %, dvs. 328 stycken, av störande karaktär, 
något som innebär att trots fler tillkännagivanden från pojkarnas sida så yttrar de sig icke 
störande i märkbart större utsträckning än flickorna.  
      En möjlig orsak till pojkarnas dominans i klassrummet kan vara att de utgör 57 % av det 
totala antalet elever. Det större antalet pojkar kan därför vara en möjlig faktor till att de även 
tillkännager sig oftare.  
      Talproduktion har ofta varit föremål för studier i samband med verbalt beteende och 
samband har studerats mellan talproduktion och olika personlighetsvariabler. Det är många 
gånger svårt att jämföra olika studier med varandra då forskare har använt olika mått på 
talproduktion. Ibland har antalet ord eller meningar som producerats använts, i andra fall har den 
totala tiden som en talare haft ordet noterats. I ett flertal arbeten har uppgivits att utåtriktade och 
dominanta personer skulle tala mer, både med avseende på antal ord samt med avseende på den 
totala tiden. Även om det inte är helt klart huruvida det är antalet eller längden hos replikerna 
som är avgörande, anses det föreligga starka bevis för att personer som talar mer också antas 
besitta större ledaregenskaper. Anspråk på talutrymmet kan möjligen betraktas som ett mått på 
hur ofta individen vill göra sig synlig, dvs. hörd, genom att intervenera i diskursen. Forskning 
visar att, rent statistiskt, har ledaren i en grupp i genomsnitt 40 % fler repliker än 
genomsnittsdeltagaren. Detta innebär att de är betydligt mer benägna att göra anspråk på det 
gemensamma talutrymmet.63  
      Anmärkningsvärt är att i den observerade högstadieklassen har den tydliga ledaren 
tillkännagivit sig nästan fem gånger så ofta som genomsnittseleven. 
      I gruppdiskussionerna i högstadieklassen tillkännagav sig flickorna mest och i de individuella 
diskussionerna tillkännagav sig pojkarna mest. Denna uppdelning kan liknas med de 
klassrumssituationer som i Skolverkets rapport nr 47 benämns som samarbetsinriktad och 
konkurrensinriktad. Den förra benämningen innebär, enligt Skolverkets rapport nr 47, att eleven 
uppfattar sig själv som någon som bryr sig och tar ansvar om andra, vilket är det vanligaste 
förhållningssättet för flickor. Den senare benämningen innebär att eleven ser klassrummet som 
en tävlingsarena, vilket är det vanligaste förhållningssättet för pojkar. I rapporten påpekas det 
även att det blir bäst resultat när eleverna får arbeta individuellt, och det var just under de 

                                                 
63 Granström (1992), s. 48f. 
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individuella diskussionsmomenten där flest störningsmoment uppmärksammades i 
klassrummet.64  
      Även Elisabet Öhrn konstaterar detta och säger att 
 

De utåtriktat aktiva flickorna […] bygger sitt offentliga deltagande på just 
smågruppspraktiken. Deras förmåga att agera i smågrupper, där de talar sig samman och 
utvecklar en gemensam förståelse, är central för deras offentliga framträdande.65

 
Om det på resultaten från gymnasieklassen appliceras samma avläsningsmetod som ovan kan det 
utläsas att situationen är den motsatta i gymnasieklassen kontra högstadieklassen. När eleverna 
har kommit upp till gymnasienivå besitter de inte enbart mer kunskap utan även mer erfarenhet i 
klassrumssituationer, vilket tydligt avspeglar sig i den undersökta gymnasieklassen. Trots att, 
enligt Skolverkets rapport nr 47, flera internationella studier visar att det på gymnasieskolan är 
pojkar som dominerar interaktionen,66 stämmer detta inte överens med den i fallstudien 
undersökta gymnasieklassen. 
      I den av oss undersökta gymnasieklassen är det flickorna vilka gör mest anspråk på utrymmet 
i klassrummet och det är även de vilka har procentuellt sett flest tillkännagivanden av störande 
karaktär. Totalt tillkännagav sig flickorna mer än dubbelt så många gånger som pojkarna och 92 
% av flickornas tillkännagivanden var av störande karaktär, medan pojkarna hade 73 % 
tillkännagivanden av störande karaktär. Siffrorna och resultaten vilka fallstudien givit visar klart 
att det i gymnasieklassen är flickorna vilka gör mest anspråk på utrymme i klassrummet, både av 
störande och icke störande karaktär, och detta till trots att flickorna endast utgjorde 46 % av det 
totala antalet elever i klassen.  
      Den mindre strikta uppdelningen av diskussionen under lektionerna kan ha berott på att 
gymnasieläraren har anammat Skolverkets läroplan, Lpf 94, vilken säger att det skall finnas en 
aktiv diskussion under lektionerna.67 Tillvägagångssättet för läraren var att ställa öppna frågor till 
eleverna, där vem som helst av eleverna fick yttra sig antingen med eller utan handuppräckning. 
Eftersom frågorna var öppna ledde detta till en mer öppen diskussion som hölls vid liv av 
eleverna själva utan lärarens påverkan. Att eleverna inte utnyttjade handuppräckning påverkade 
diskussionen så att den inte dog ut i väntan på att få ordet. Då läraren egentligen inte lade sig i 
diskussionen uppstod dock många yttranden som blev till störningsmoment.  
 
Könskategoriserande sammanfattning 
Undersökningen visar att om resultaten kategoriseras enbart efter könstillhörighet förefaller det 
vara oproblematiskt att se vilken könsgrupp som uppfattas vara mest störande. Den generella 
aktiviteten hos pojkarna i högstadieklassen och flickorna i gymnasieklassen är mycket högre än 
hos respektive flickorna i högstadieklassen och pojkarna i gymnasieklassen. I och med att 
aktiviteten är högre hos dessa respektive elever kan detta möjligen påverka utgången av antalet 
störningsmoment i klassrummet. I högstadieklassen hade pojkarna 329 störande 
tillkännagivanden mot flickornas 179 dito och i gymnasieklassen hade flickorna 851 störande 
tillkännagivanden mot pojkarnas 336.  
      Kortfattat går det att sluta sig till att det i högstadieklassen är pojkarna vilka explicit 
tillkännager sig störande i högre utsträckning, medan det i gymnasieklassen är flickorna vilka står 
för detsamma. 
 
 
 
                                                 
64 Skolverket, rapport nr 47: flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor (1994), s. 21f. 
65 Öhrn (1997), s. 70. 
66 Skolverket, rapport nr 47: flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor (1994), s.16. 
67 Lpf 94. 
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Alternativa illustrationer 
De diagram vilka följer ger en bild av hur individförhållandet kan se ut om de kategoriseras efter 
grad av störande tillkännagivanden. Diagrammen är till för att påvisa hur några enskilda individer, 
oberoende av könstillhörighet, påverkar klassrumssituationen. Och om eleverna, istället för att 
delas in i två huvudkategorier - pojkar och flickor -, delas in i 28 individer förändras bilden 
radikalt.  
      Då framträder denna bild av högstadieklassen; 
 

             

1
56%

2
44%

 
Diagram 8. n=12 flickor, 16 pojkar. 

 
1.  De 5 elever med flest störanden tillkännagivanden, angivet i procent. 

2. Resterande 23 elever med störande tillkännagivanden, angivet i procent 
 
 
Av de 28 eleverna i högstadieklassen var det 5 elever vilka stod för 56 % av de störande 
tillkännagivandena i klassen. Av pojkarnas totala antal tillkännagivanden, både störande samt icke 
störande, stod 5 av 16 möjliga pojkar för 79 % av dessa. Detta innebär att det inte är rimligt att 
klandra de resterande 11 pojkar för att bidraga till störningsmoment i klassrummet, då dessa 11 
pojkar de facto icke har varit utmärkande aktiva under fallstudien.  
      Om denna resultatbild ställs mot den i diskussionens inledande stycke angående 
högstadieklassen, dvs. att pojkarna är mer aktiva som grupp, förefaller den första vara inkorrekt 
då det är vissa pojkar som dominerar snarare än hela könskategorin. 
      Samma analysmetod, individuppdelning, går då även att tillämpa på gymnasieklassen, vilket 
illustreras genom följande diagram; 
 

1
47%2

53%

 
Diagram 9. n=11 flickor, 13 pojkar. 

 
1. De 5 elever med flest störanden tillkännagivanden, angivet i procent. 

2. Resterande 19 elever med störande tillkännagivanden, angivet i procent 
 
Av de 24 eleverna i gymnasieklassen stod alltså 5 elever för 47 % av de störande 
tillkännagivandena. Av flickorna, vilka var den totalt mest aktiva könsgruppen i gymnasieklassen, 
stod 5 av dessa 11 möjliga, för 66 % av den totala mängd tillkännagivanden under fallstudien. 
Detta innebär även här att de resterande 6 flickorna knappast kan sägas ha varit bidragande till att 
höja medelvärdet av den totala mängd störande tillkännagivanden under fallstudien.  
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      Om denna resultatbild ställs mot den i diskussionens inledande stycke angående 
gymnasieklassen, dvs. att flickorna är mer aktiva som grupp, förefaller den första vara inkorrekt 
då det är vissa flickor som dominerar snarare än hela könskategorin.  
      Gemensamt för de bägge klasserna kan då fastställas att det är ett fåtal elever som 
uppmärksammas ofta och många elever som uppmärksammas sällan.  
 
 

Sammanfattande diagram 
Störande tillkännagivanden 

Samtliga pojkar och samtliga flickor 
 

1
60%

2
40%

 
Diagram 10. n=23 flickor, 29 pojkar. 

 
1. De 10 elever med flest störande tillkännagivanden, angivet i procent. 
2. Resterande 41 elevers störande tillkännagivanden, angivet i procent. 

 
Detta sammanfattande diagram visar att bland samtliga undersökta elever står de 10 elever med 
flest störande tillkännagivanden för 60 % av den totala mängden störande tillkännagivanden. 
Dessa 10 elever utgör ca 20 % av den totala mängd elever.  
      Diagram 7, vilket illustrerade en sammanslagning av samtliga undersökta elever, både 
högstadiet och gymnasiet, och visade förhållandet mellan tillkännagivanden för kön respektive 
individ i de undersökta klasserna visade att flickorna som samlad kategori ger sig tillkänna i 
mycket högre utsträckning än pojkarna, men samtidigt går det att utläsa att det är några flickor 
vilka avsevärt höjer medelvärdet för könsgruppen. Samma förhållande föreligger hos pojkarna, 
där det är ett fåtal vilka tillkännager sig i mycket högre utsträckning än resterande. Detta innebär 
att de elever vilka aldrig eller sällan ger sig tillkänna med rätt icke bör kategoriseras in under en 
grupp för vilken resultatet av granskningen för dem inte är karakteristiskt. Huruvida lärarnas 
agerande och reagerande under observationen spelar in på resultatet är svårt att dra slutsatser 
kring då fallstudien inte gav utrymme för observationer av desamma eleverna under lektioner 
ledda av andra lärare, möjligen med mer direktlärarstyrd undervisning. Den ena läraren jobbade 
dock synligen med att förhindra störningsmoment i klassrummet medan den andra läraren 
föreföll låta lektionen fortgå självständigt. Tidigare forskning har visat att det framförallt är vissa 
individer vilka får mycket uppmärksamhet från läraren, alltså inte individer knutna till en specifik 
könsgrupp.68 Dessa fåtal elever vilka bidrar till störningarna, kan icke sägas vara typiska för den 
generella benämningen pojkar eller flickor och det är dessa dominerande individer vilka kan sägas 
ha inflytande över argumentationen.69

      De av uppsatsförfattarna ovan satta kategorier kan även de problematiseras. Det är inte säkert 
att de i hög grad aktiva eleverna vid andra lektionstillfällen är lika aktiva. Deras grad av aktivitet 
kan vara beroende av exempelvis dagsform, humör eller rena tillfälligheter. Att de av oss indelas i 
kategorier är enbart för att synliggöra hur några elever genom sitt förfarande kan påverka en hel 
                                                 
68 Bl.a. Croll (1985), s. 220-223. 
69 Öhrn (1997), s. 30.  
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klassrumsmiljö, dock med förbehållet att de ses som de ensamt verkande individer de i slutändan 
ändock är. 
      Att kategoriseringar inom forskning ofta kan leda till problem likt de ovan illustrerade har 
även befästs i den allmänna forskningen. Anna Johansson säger i sin artikel ur tidskriften Genus 
att det för könsforskningen innebär att kategorier som pojkar och flickor måste ifrågasättas och 
brytas ned som enhetliga och givna kategorier. Istället måste kön ses som något producerat i 
komplexa och ständigt pågående konstruktionsprocesser.70 Anna Sofia Lundgren säger även hon 
att om exemplen uppvisar att kön är en kategori vilken har betydelse för flickors och pojkars 
rörelsemönster är det centralt att inte fastna i en stereotyp könsdikotomisering då det enbart är av 
ondo för de elever vilka detta må drabba.71 Lärarförbundet säger att könstänkandet, både i 
samhället och inom forskningen, leder till begränsningar inom bl.a. högre utbildningar och på 
arbetsmarknaden. Lärarförbundet menar att läraren i sin roll har en unik möjlighet att möta och 
påverka elevers förutsättningar bortom olika myter om kön, för att på så sätt få deras tänkande 
att förändras till ett mer jämlikhetstänkande.72

      Då denna fallstudies resultat indikerar att det finns problem med att okonstlat kategorisera in 
människor i en kategori vilken för dem möjligen inte är signifikativ förefaller Kjell Granström ha 
rätt när han säger att de dolda mönstren i klassrumsinteraktioner generellt sett kan benämnas som 
vissa elevers strävan efter klassrumsdominans vilket i sin tur leder till att andra elever antingen 
tvingas eller väljer att ”underordna” sig de dominanssträvande eleverna.73

 
Individbaserad sammanfattning 
I de undersökta och observerade klasserna visade det sig att 10 % av eleverna stod för 60 % av 
den totala mängd störande tillkännagivanden i klassrumssituationerna. Detta innebär, likt det 
vilket visats ovan, att övriga elever icke bör beskyllas för att ha bidragit till en eventuell störning i 
klassrummet. Det är sålunda rimligt att sluta sig till att det finns faror med kategorisering av 
människor, då elever i negativ mening kan påverkas både socialt och pedagogiskt. Om en studie 
påvisar det faktum att en kategori människor beter sig eller handlar på ett givet sätt så tör detta 
vara föremål för en vidare granskning då resultaten måhända inte ger en rättvis bild av samtliga 
undersökta människors handlanden eller förfaranden. Att klandra 41 elever, vilka i mycket liten 
utsträckning de facto har bidragit till eventuella störningsmoment i klassrummet, för detsamma är 
mot dessa en oförrätt då det är de övriga 10 vilka var för sig i huvudsak bidragit till de eventuella 
störningarna.  
      För att kunna ha ett individbaserat tänk måste detta relateras till och analyseras ur 
mångfaldsaspekter. Mångfaldsbegreppet indikerar en syn på och en respekt för var och en 
människa som enskild individ men lämnar ändock fler aspekter att önska. Inom 
mångfaldsbegreppet kategoriseras människor ofta in i grupper för att kunna legitimera den övriga 
gruppsammansättningens acceptans.  
      Mångfaldstanken och problem kring mångfald är inte unikt inom skolans värld utan märks 
även i samhället. Flyktingar från exempelvis mellanöstern, Balkan och baltländerna kategoriseras 
som just detta vid sina respektive ankomster till Sverige, och detta utan hänsyn till varför var och 
en av dessa flyktingar sökt sig till Sverige. ”Svenskarna” förväntas sedan acceptera dessa 
folkgrupper och ta till sig av deras kulturer och seder samtidigt som ”svenskarna” förväntar sig 
att dessa personer skall ta till sig av deras kulturer och seder. Att var och en av dessa nytillkomna 
svenskar har individuella behov och önskemål faller bort och blir sekundärt jämfört med de krav 
och förväntningar vilka ställs på dessa individer beroende på vilken typ av ”grupp” de tillhör. I 
media tas begreppen kring seder och dess bruk upp till ytan och belyses som ett kulturellt 

                                                 
70 Johansson, Anna (2002) Med könsglasögon på skolans värld, ur tidskriften Genus nr 2/02.  
71 Lundgren (2000), s. 54. 
72 Lärarförbundet (2001). 
73 Granström (1992), s. 14f. 
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problem, betingat av ett folks vilja att upprätthålla en tradition. Att dessa seder, och likaså viljan 
att bibehålla de samma, är beroende av vilken individ som omnämns förefaller icke vara av vikt. 
Att som sekulariserad muslim komma till Sverige och placeras i ett fack där denna anses 
dogmatisk och svårinfluerad är mot denna inte riktigt och underlättar inte heller införlivandet och 
assimilationen för denna individ.  
      Sett mot bakgrund av detta förefaller det ligga samhället i fatet att kategorisera in människor 
efter tillsynes uppenbara kategorier. Trots att kategorierna till ytan förefaller stämma ligger det 
faktorer under ytan vilka, för att åstadkomma en objektiv syn på individen, bör lyftas fram och 
poängteras. Denna uppsats har visat att, trots att eleverna okomplicerat och synligt uppenbart kan 
kategoriseras in efter könstillhörighet, lämnar analysen mer att önska och att en till synes 
uppenbar kategori snabbt kan raseras när vidare granskning appliceras.  
      Uppsatsförfattarna kan, mot bakgrund av detta, synnerligen okomplicerat sluta sig till att 5 
högljudda myror faktiskt kan höras mer än 4 tysta elefanthjordar och att kategorisering baserad 
på exempelvis kön är något den allmänna och vedertagna forskningen måhända icke bör ägna sig 
primärt åt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27



Litteraturförteckning 
Bell, Judith (2000), Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, ISBN: 91-44-01395-7. 

 
Borgström, Eva (2004), Intersektionalitet- ett nytt genusvetenskapligt begrepp, utdrag ur 
Mångfaldskompendium – Pedagogiskt arbete C, Högskolan Dalarna. 
 
Connell, R.W. (2002), Om genus, Daidalos, Uddevalla, ISBN: 91-7173-186-5.  
 
Croll, Paul (1985) Teacher interaction with individual male and female pupils in junior-age classrooms, ur 
tidskriften Educational Research nr. 27/1985. 
 
Eklund, Solweig (2002), Jämställdhet ingen dammig floskel, ur Svenska Dagbladet, 2002-03-16.
 
Fejan-Ljunghill, Lena (2003), Nu vrids klockan tillbaka flera varv, Ur tidskriften Pedagogiska Magasinet 
nr. 4/November. 
 
Granström, Kjell (1992), Dominans och underkastelse hos tonårspojkar – en studie av icke-verbala 
kommunikationsmönster, Universitetet i Linköping, Linköping, ISBN: 91-7870-960-1. 
 
Johansson, Anna (2002), Med könsglasögon på skolans värld, ur tidskriften Genus nr 2/02. 
 
Kamjou, Anna, i Westerberg, Bengt (red) (1998), Han, hon, den, det – om genus och kön, Ekerlids 
förlag, Lund, ISBN: 91-8859-503-X. 
 
Lundgren, Anna Sofia (2000), Tre år i g : Perspektiv på kropp och kön i skolan, B. Östlings bokförlag 
Symposion, Eslöv, ISBN: 91-7139-502-4. 
 
Lärarförbundet (2001), Genuspraktika för lärare, Elanders Gummessons AB, Stockholm.  
 
Magnusson, Eva (2003), Genusforskning inom psykologin – bidrag till psykologisk teori och praktik, 
Högskoleverket, Bollebygd, ISBN: 91-88874-99-0. 
 
Manke, Mary Phillips (1997), Classroom Power Relations – Understanding Student-Teacher Interaction, 
Lawrence Erlbaum Associates Inc, New Jersey, ISBN: 0-8058-2496-0. 
 
Patel, R och Davidsson, B (1994), Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, Studentlitteratur, Lund, ISBN: 91-44-02288-3. 
 
Roth, Hans Ingvar, Mångfaldens gränser, utdrag ur Mångfaldskompendium – Pedagogiskt arbete C, 
Högskolan Dalarna. 
 
Skolverkets rapport nr 47 (1994), Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor – en 
kunskapsöversikt om könsskillnader i skolan, Liber distribution, Västervik, ISSN: 1103-2421. 
 
Wahlström, Kajsa (2003), Flickor pojkar och pedagoger, Sveriges Utbildningsradio AB, Kristianstad, 
ISBN: 91-25-02004-8. 
 
Wernersson, Inga (1977) Könsdifferentiering i grundskolan., Göteborg, ISBN: 91-73-46042-7. 

 28



 
Öhrn, Elisabet (1990), Könsmönster i klassrumsinteraktion – en observations- och intervjustudie av 
högstadieelevers lärarkontakter, Acta, Göteborg, ISBN: 91-7346-230-6. 
 
Öhrn, Elisabet (1997), Elevers inflytande i klassrummet – en explorativ studie av könsmönster i årskurs nio, 
Göteborgs universitet, Göteborg, ISSN: 0282-2164. 
 
Öhrn, Elisabet (2002), Könsmönster i förändring? – en kunskapsöversikt om unga i skolan, Skolverket, 
Kalmar, ISBN: 91-89314-73-5. 
 
 
Otryckta källor 
Laitila, Kati, Teckningslektioner och genusteorier – Om flickors och pojkars olika förutsättningar för en 
likvärdig utbildning. (2004), Examensarbete - Högskolan Dalarna. 
 
Träff, Andreas & Jarrolf, Simon, Har pojkar och flickor samma förutsättningar i ämnet Idrott och hälsa? 
(2003), C-uppsats i Idrott – Högskolan Dalarna. 
 
 
Internetkällor 
Läro- och kursplaner, Skolverket, www.skolverket.se 
 
Regeringens proposition 1997/98:16, www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf 
 
Svenska Akademiens ordbok, www.saob.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



Bilaga 1 
 
Elever 
 
Flickor 
Nummernamn 
 

                        

Tillkännagivande 
via 
handuppräckning 

               

1. Skolämne 
 

               

2. Utanför 
skolämne  

               

3. Elev pratar 
med annan 
elev/sig själv 

               

4. Går runt i 
klassrummet 
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Tillkännagivande 
utan 
handuppräckning 

               

1. Skolämne 
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skolämne  

               

3. Elev pratar 
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elev/sig själv 

               

4. Går omkring i 
klassrummet 
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Pojkar 
Nummernamn 
 

                        

Tillkännagivande 
via 
handuppräckning 

               

1. Skolämne 
 

               

2. Utanför 
skolämne  

               

3. Elev pratar 
med annan 
elev/sig själv 

               

4. Går runt i 
klassrummet 
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Tillkännagivande 
utan 
handuppräckning 

               

1. Skolämne 
 

               

2. Utanför 
skolämne  

               

3. Elev pratar 
med annan 
elev/sig själv 

               

4. Går omkring i 
klassrummet 
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Lärare 
 
Flickor 
 

               

 
Nummernamn 
 

               

1. Säger åt elev att 
räcka upp handen 
 

               

2. Säger åt elev att 
sluta gå omkring i 
klassrummet 
 

               

3. Säger åt elev att 
inte prata med 
bänkgranne/annan 
klasskamrat 
 

               

 
Pojkar 
 

               

 
Nummernamn 
 

               

1. Säger åt elev att 
räcka upp handen 
 

               

2. Säger åt elev att 
sluta gå omkring i 
klassrummet 
 

               

3. Säger åt elev att 
inte prata med 
bänkgranne/annan 
klasskamrat 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan Dalarna och vi skall skriva vårt examensarbete i kursen 
Pedagogiskt Arbete C. 
      Vi skall genomföra en studie rörande elevers aktivitet i klassrummet. Vi kommer att 
undersöka hur elever på olika sätt agerar i klassrummet under lektionstid. 
 
För att vi skall få undersökningen att fungera har vi valt ut den klass vilken er son/dotter går i. 
När undersökningen senare presenteras vid Högskolan Dalarna kommer det inte på något sätt att 
framgå av undersökningen vilka elever som deltagit och inga namn kommer heller att nämnas. 
Eleverna är med andra ord totalt anonyma. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Eleverna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare 
motivering.  
 

Sista datum för meddelande om önskan att inte deltaga är 2005-04-15. 
 
Vill ni ha ytterligare upplysningar om undersökningen lämnas dessa gärna av nedanstående 
ansvariga. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Poa Eklund    B-A Eriksen 
070-680 99 73    070-357 10 66 
poa_eklund@hotmail.com  ba@boyahed.com  
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