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Abstract 

Att lära sig att tala ett språk innebär så mycket mer än att lära sig ord och 
grammatik. Det handlar också om att lära sig kommunikativ kompetens d.v.s. de 
normer och regler för hur man använder språket. Forskning kring kön och språk 
har påvisat hur dessa normer varierar såväl mellan olika kulturer som mellan 
kvinnor och män. Syftet med den här uppsatsen är att belysa och analysera elevers 
möjligheter att aktivt delta i undervisningen i svenska för invandrare utifrån ett 
genusperspektiv. Jag har utifrån klassrumsobservationer och audioinspelningar 
valt att analysera samtalen i klassrummet med fokus på turtagning, användningen 
av minimal respons och förmågan att lyssna. Resultaten visar att talutrymmet 
fördelas relativt jämnt mellan könen i klassrummet men att detta är beroende av 
hur undervisningen utformas. Olika turtagningsmönster används i olika situationer 
av olika elever och jag menar därför att det är lärarens ansvar att organisera 
undervisningen så att alla elever oavsett kön eller kulturell bakgrund ges 
möjlighet att delta i klassrummets samtal. Ojämlikheten mellan könen i 
klassrummet upprätthålls dock inte genom männens dominans av talutrymmet 
utan genom att de inte lyssnar på de kvinnliga eleverna. Genom att ignorera de 
kvinnliga talarna bekräftas kvinnornas underordning och upprätthåller och 
reproducerar därmed ojämlikheterna såväl i klassrummet som utanför. Slutligen 
ifrågasätter jag dock värdet av att analysera klassrumssamtal enbart utifrån kön. 
Genom språket både skapas och uttrycks ett flertal olika identiteter hos en 
människa och jag vill istället förespråka intersektionella analyser som fokuserar 
språkets betydelse i samspelet mellan dessa delar av identiteter. 
 
Nyckelord: klassrumssamtal, kvinnors och mäns språk, sfi-undervisning,  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I dagens (post)moderna samhälle har vårt språk och vår kommunikativa 
kompetens blivit allt viktigare. För att kunna fungera väl i samhället måste vi 
behärska språket och anpassa oss till olika kommunikationssituationer. Likaså 
konfronteras vi alltmer med olika grupper av människor från skilda sociala och 
kulturella bakgrunder. I sådan interkulturell kommunikation uppstår ofta 
missförstånd och felbedömningar vilka kan störa både samtalet i sig och hela 
relationen mellan talarna.1 

Att invandra till ett nytt land innebär många möten: möten med myndigheter, 
med skolan, med nya grannar men framförallt också med ett nytt språk. För att 
kommunicera med människor runt omkring oss är vi beroende av språk. Det är 
också genom språket vi uppfattar, skapar och tolkar vår omvärld. Vi behöver ord 
och grammatik för att göra oss förstådda och förstå andra, men att tala ett språk 
innebär också så mycket mer än ord, uttal och grammatik. Det handlar också om 
de normer och regler som styr hur man pratar, när man pratar och vem man pratar 
med. Sådana normer är nödvändiga för att vi ska förstå och kunna kommunicera 
med varandra, men de är också mycket dynamiska eftersom olika normer gäller i 
olika kontexter och kulturer. Normer och regler verkar dessutom skilja sig åt 
mellan kvinnor och män, vilket har lett till att vissa forskare talar om två olika 
könskulturer. Språket fyller således en central roll för att skapa och upprätthålla 
könsroller och maktförhållanden i samhället. Att lära sig ett språk innebär därför 
att en person inte enbart lär sig orden och grammatiken utan även hur språket 
används, den kommunikativa kompetensen, i relation till hennes olika positioner i 
samhället. Till viss del handlar tillägnandet av ett nytt språk även om att omskapa 
identiteter eftersom upplevelser av kön, social position, klass, etnicitet och andra 
identiteter inte överförs direkt från en kultur till en annan. Interaktionen i sfi-
klassrummet kan ses som en viktig arena för denna identitetsprocess. 

 
 

                                                                                                                                                         
 
1 Gumperz & Cook-Gumperz 1982:2-4 
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1.2 Problem och syfte 

Den här uppsatsen handlar om ett visst sorts språk, samtal i klassrummet, och de 
normer som styr denna interaktion. Klassrumsforskning har ofta visat att pojkar på 
olika sätt dominerar elevutrymmet i skolan, vilket kan skapa ojämlika förhållandet 
för att aktivt delta i lärandet. Få klassrumsstudier har dock genomförts bland 
vuxna inlärare och än färre i klassrum med undervisning i Svenska för invandrare 
(sfi). Syftet med den här uppsatsen är således att studera klassrumssamtalen inom 
undervisningen i Svenska för invandrare utifrån ett genusperspektiv. Återfinns 
samma ojämlika könsmönster även i dessa klassrum eller ser situationen 
annorlunda ut när det gäller vuxna inlärare? Ytterligare en faktor är mångfalden 
av kulturer i dessa klassrum. Om vi ser könsmönster som kulturellt skapade och 
kontextbundna kan vi anta att många olika könsidentiteter skapas och möts i det 
mångkulturella klassrummet. Elevernas olika erfarenheter och upplevelser kan 
därför antas påverka deras möjligheter för att aktivt delta i undervisningen. Mitt 
syfte är att studera hur manliga och kvinnliga inlärare interagerar i klassrummet 
vad gäller talutrymme, turtagning, minimal respons och förmågan att lyssna. 
Studiens till stor del induktiva karaktär har gjort att mina frågor formats i en 
växelverkan mellan teori och empiri2 under mina observationer i ett sfi-klassrum 
samt under den tid jag arbetade med detta empiriska material. Slutligen 
formulerades följande problemställningar formulerats: 

1) Hur fördelas talutrymmet i klassrummet mellan kvinnor och män? 
2) Vilka turtagningsmönster används av män respektive kvinnor i 

samtal? 
3) Hur använder män och kvinnor minimal respons såsom ”mmm”, 

”ah” etc under samtal? 
4) Hur lyssnar män och kvinnor på andra talare i samtal? 
 

Detta kommer att analyseras med fokus på relationer mellan mikro- och 
makronivå. Klassrummet existerar inte i ett vakuum och därför måste de 
interaktionsmönster som observeras i klassrummet analyseras i relation till 
maktförhållanden i samhället i stort. Mitt syfte är därför inte enbart att beskriva 
könsmönster i klassrummet utan även att analysera dem i relation till samhällets 
genussystem.   

  
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
2 Davies 1999:130            
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1.3 Sfi som studieobjekt 

Undervisning i svenska för invandrare började växa fram först under 1960-talet i 
samband med den allt ökande arbetskraftsinvandringen.  Undervisningen bedrevs 
framförallt på folkhögskolor, AMU (arbetsmarkandsutbildning) och studie-
förbund. Eftersom utbildningen bedrevs utanför det offentliga skolväsendet 
saknades styrdokument och behörighetskrav på lärare. Först 1986, och senare åter 
1991, reformerades utbildningen som i de flesta fall då togs över av kommunerna. 
Offentliga styrdokument för undervisningen har utvecklats och i och med 
införandet av Lpf-94 fastställdes nya kursplaner och centrala prov för sfi.3  

Få studier har gjorts kring undervisning i svenska för vuxna invandrare och än 
färre utifrån ett sociolingvistiskt eller etnografiskt perspektiv. Marie Carlsons 
studie4över synen på kunskap och lärande bland lågutbildade invandrare inom sfi-
undervisningen och Gisela Håkanssons studie5 av hur lärare talar i 
andraspråksundervisningen är två av de få studier som gjorts på området. Likaså 
är Inger Lindbergs forskning kring kommunikation i andraspråksundervisningen 
relevant för upplägget av min egen studie. Bristen på forskning på området har 
bidragit till att jag funnit det särskilt relevant att studera klassrumsinteraktionen 
just inom sfi- undervisningen. Eftersom tidigare studier av könsmönster inom sfi-
undervisningen saknas har att jag hämtat mina teorier från forskning om 
skillnader mellan mäns och kvinnors språk samt studier av klassrum i grund- och 
gymnasieskolan. Att dra paralleller mellan barn och ungdomars skolsituation och 
vuxenutbildningen kan förefalla problematiskt. Vad gäller identitetsskapande, kan 
man hävda att vuxna har en färdig och stabil könsidentitet medan barn och 
ungdomar befinner sig i en skapande process6. Jag är dock kritisk mot en sådan 
statisk förståelse av identitet och menar istället att identitet snarare bör ses som en 
dynamisk process mellan individen och dess omgivning. Utifrån ett sådant 
perspektiv blir skillnaderna mellan den identitetsskapande processen i skolåldern 
inte särskilt olik den för vuxna. 

1.4 Disposition 

Efter denna korta presentation av uppsatsämnet kommer jag nu att redogöra för de 
teorier som ligger till grund för uppsatsen. I kapitel 2 diskuterar jag först 
begreppen kön och genus för att sedan presentera teorier kring mäns och kvinnors 
språk. I följande kapitel introduceras klassrumsforskningen och betydelsen av kön 
i klassrummet. Detta leder i sin tur fram till en diskussion kring uppsatsens metod 

                                                                                                                                                         
 
3 Håkanson 1987:12, Carlson 2003:13-14  
4 Carlson 2003 
5 Håkanson 1987 
6 Freeman & McElhinny 1996:241 
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i kapitel 4. I de efterföljande kapitlen låter jag läsaren ta del av mitt empiriska 
material genom min presentation och analys av materialet. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion där jag försöker koppla samman resultaten från min egen 
studie med tidigare forskning och uppmana till vidare reflektion och diskussion 
kring betydelsen av kön i mångkulturella klassrum. 
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2 Könets teoretiska ramar 

2.1 Kön eller genus 

Genusbegreppet är idag ett etablerat begrepp i samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning och definieras ofta som det socialt och kulturellt 
konstruerade könet. Medan kön, man och kvinna, är biologiskt så ses genus, 
manligt och kvinnligt, som socialt och kulturellt skapat7. Olika genussystem har 
existerat i alla samhällen även om dess karaktär och betydelse varierat. Eftersom 
genussystemet konstrueras av människor befinner det sig i ständig förändring 
genom kodningsprocesser av manligt och kvinnligt. Enligt genusforskaren 
Yvonne Hirdman verkar genussystemet genom två processer – dels genom 
segregering mellan kvinnlig och manligt och genom hierarkisering där det 
manliga ges högre värde och ofta utgör normen. Dessa kategorier är dock inte 
statiska utan förändras, vilket understryker betydelsen av att studera genus i sin 
historiska och sociala kontext. Genus, till skillnad mot kön, bör därför inte ses 
som ett objekt utan som en process. Genom dessa processer som tar sig olika 
uttryck i olika historiska och social kontexter skapas sedan könet som objekt.8  

Språket har en central roll både i skapandet och upprätthållandet av 
genussystemet och dess roll kan ses som dubbel då det å ena sidan reflekterar de 
strukturella ojämlikheterna samtidigt som språket även skapar dem9. Å andra 
sidan menar jag inte att kön eller ojämlikheter mellan dem är enbart en språklig 
konstruktion. Sociala och symboliska processer såsom kön ges mening i relation 
till fördelningen av reella resurser i samhället. Kategorin kön är visserligen socialt 
konstruerad, men denna process sätter upp ramarna för människors 
handlingsutrymme och blir på så sätt ”verkligt”. Vår könsidentitet är ingenting vi 
kan välja bort, utan en relation som begränsar vårt handlingsutrymme genom hela 
livet.10 

Eftersom könsidentiteterna är socialt skapande och inte biologiska, 
konstrueras och reproduceras dessa normer i samspelet mellan individ och 
samhälle. Att lära sig ett språk innebär att socialiseras in i en kultur vilket har en 
viss social ordning som bland annat reproduceras genom talet. Eftersom kön är 

                                                                                                                                                         
 
7 Gothlin 1999:4-5 
8 Hirdman 1995:18,Gothlin 1999:5-7 
9 Coates 1993:203-204 
10 de los Reyes & Mulinari 2005:40, Gumperz & Cook-Gumperz 1982:1 
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centralt i alla kulturer blir barnets talinlärning även en inlärning av den kulturens 
könsroll. Genom språket lär barnet sig att identifiera sig och uttrycka sin 
tillhörighet till det ena könet genom att handla i enlighet med dess språkliga 
normer11. Flickor kommer således inte att sträva efter samma normer som pojkar 
och därför kan man inte tala om någon ”allmän” språknorm. Istället kan man tala 
om hur olika språkvarieteter värderas i samhället. I vår kultur förväntas och 
uppmuntras pojkar att vara verbalt aktiva medan flickor till uppmuntras att vara 
tysta. Vidare ses flickor göra tre saker med ord – att skapa och vidmakthålla nära 
och jämlika relationer, att kritisera på ett acceptabelt sätt och att tolka andra 
flickors yttrande på ett rätt sätt. Pojkar lärs sig däremot att bevara sin 
maktposition, att ta till sig och vidmakthålla lyssnare och att vara påstridiga då 
andra har ordet.12 Om kvinnors och mäns språk styrs av samhällets och kulturens 
förväntningar kan vi ana dessa kommer att variera mellan olika kulturer. 
Dessutom strävar individer inte enbart efter att bekräfta sin könsidentitet genom 
språket utan även sin kulturella eller etniska tillhörighet. Alla dessa identiteter och 
relationerna mellan dem, kan ses som de ramar inom vilken en individs språkliga 
socialisation äger rum.13  

Under slutet av 1980-talet började förståelsen av kön inom feministisk teori 
och den feministiska rörelsen att kritiseras14. Svarta kvinnor, framförallt i USA, 
började ifrågasätta de generaliseringar av kvinnobegreppet som gjorts av vita 
liberala akademiker. Dessa svarta kvinnor menade att deras erfarenheter, liksom 
dem tillhörande kvinnor i den s.k. tredje världen, hade lite gemensamt med den 
typiska vita medelklass feministen. Upplevelsen av förtryck skiljer sig åt mellan 
kvinnor runt om världen och därför hade en grupp privilegiade kvinnor inte rätt att 
definiera feminism och kvinnlig frigörelse för alla kvinnor. Den vita liberala 
feminismen hade negligerat relationen mellan det politiska förtrycket och det 
socioekonomiska förtrycket, vilket gjorde den oacceptabel för majoriteten av 
världens kvinnor, som istället uppmärksammade de klass- och rasmässiga 
hierarkier som de som kvinnor var positionerade inom. Dessutom fanns det ofta 
en exotisk och nedlåtande underton i beskrivningen av kvinnorna i tredje världen 
vilka snarare sågs som objekt än subjekt i ojämlikhetens landskap. Kön måste 
därför förstås i relation till andra sociala positioner såsom klass, ras eller etnicitet 
och kan därför inte användas som en rashomogen eller klasslös kategori. Att dela 
in världen enligt en bipolär könsförståelse verkar snarare för att reproducera 
ojämlikheter än att förändra dem.15 

De teorier som presenteras nedan kring mäns och kvinnors språk har utvecklas 
framförallt i västvärlden, men har betraktas som generella för män och kvinnor16. 
De bygger både på en bipolär förståelse av kön som fasta kategorier men även en 
universalism av begreppen. Jag menar att genussystemet måste förstås i sin 

                                                                                                                                                         
 
11 Coates 1993:143-144  
12 Adelswärd 1999:65,  183-184 
13 Tannen 1982:217-218 
14 Mohanty 2003:22 
15 de los Ryes & Mulinari 2005:24-25. 55-57, Butler 1999:343 
16 Freeman & McElhinny 1996:243 
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sociala, kulturella och ekonomiska kontext just därför att det skapas i relation till 
denna. Med dessa kritiska glasögon kastar vi oss nu in i diskussionen kring mäns 
och kvinnors språk.  

2.2 Mäns och kvinnors språk 

Inom sociolingvistisk forskning är det centrala temat att analysera språkbruk för 
att visa hur variationer i dessa inte är slumpmässiga utan strukturella. Relationen 
mellan språk och samhälle är därför central och oftast har sociala grupper utifrån 
klass och status studerats. Även om majoriteten av den sociolingvistiska 
forskningen inte haft ett uttalat genusperspektiv har många studier visat skillnader 
mellan kvinnor och mäns tal. Exempelvis visar den kända svenska 
Eskilstunastudien17 att kvinnor använder och föredrar prestigevarianter i högre 
grad än män, vilket ofta tolkats som att kvinnor utifrån sin underlägsna position i 
samhället strävar efter ökad makt genom att förändra språket. Andra forskare 
menar dock att relationen mellan språk och kön samt den strukturella 
ojämlikheten uttryckt genom genussystemet är mer komplex. Studier kring 
kvinnor, samhälle och språk har fått stort genomslag såväl inom forskningen som 
inom populärlitteraturen. Inom forskningen kan två breda perspektiv urskiljas: 
dominansperspektivet och tvåkultursteorin. Forskare inom den senare traditionen 
försöker utifrån teorier kring makt och dominans påvisa samband mellan kön, 
genus, språk och makt i samhället medan de förra menar att män och kvinnor 
tillhör olika språkliga kulturer.18 

I sin bok Kvinnospråk och fruntimmersprat19 analyserar och diskuterar 
samtalsforskaren Viveka Adelswärd forskningen kring kvinnors språk. Hennes 
analys tar sin utgångspunkt i professorn i nordiska språk Gustav Cederschiölds 
artikel Kvinnospråk från 1899 och genom att ställa dessa resultat i förhållande till 
dagens forskning i ämnet visar hon att några stora skillnader inte föreligger. Att 
det inte hänt mycket inom kvinnospråksforskningen de senaste 100 åren ser 
Adelswärd tre förklaringar till: antingen har de grundläggande relationerna mellan 
män och kvinnor i samhället inte förändrats viket då också speglas i språket, eller 
så är det så att forskningen om kvinnospråk inte speglar den verklighet den ämnar 
studera utan är styrd av traditionella forskningsfrågor och metoder (och som man 
frågar får man svar heter det ju). Det tredje sättet att förklara stillaståendet grundar 
sig på människans och forskningens dualistiska tänkande vilket fokuserar och 
förstärker skillnader och missförstånd snarare en likheter20. Vilka skillnader är det 
då som uppmärksammas såväl av Cederschiöld som av nutida språkforskare? 

                                                                                                                                                         
 
17 Sundgren 2004 
18 Adelswärd 1999:25-25, Freeman & McElhinny 1996:231, Wareing 2004:90 
19 Adelswärd 1999 
20 Adelswärd 1999:203-204 
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Adelswärd rör sig in sin bok över ett brett område i kvinnospråksforskningen, 
där hon diskuterar och analysera såväl diskussionsstil, berättande, skriftspråk, 
skvaller, talutrymme samt fult och fint språk och jag kommer därför bara att ta 
upp de perspektiv som jag funnit relevanta i relation till uppsatsen syfte. 

Ett av de tidigaste bidragen om mäns och kvinnors språk var Robin Lakoffs 
Language and women’s place21, som precis som titeln antyder diskuterar kvinnors 
språk i relation till deras underordning i samhället. Lakoff menar att den språkliga 
diskrimineringen av kvinnor är dubbel, eftersom de dels lär sig använda ett 
”maktlöst” språk samtidigt som de behandlas diskriminerande i vardagligt 
språkbruk. Flickor och kvinnor kan antingen välja att tala kvinnospråk, vilket 
hindrar dem från att tas på allvar eller att använda en mans språk och då betraktas 
som okvinnliga. Konsekvenserna av detta är att kvinnor systematiskt förnekas 
makt i samhället och dessutom bedras uppfatta detta som sitt eget fel 22. Liksom 
andra förtryckta grupper kan kvinnorna använda sig av den dominerade gruppens, 
männens, språk för att få ökad makt i samhället, men Lakoff är emot en sådan 
strategi, och menar att kvinnor istället bör kämpa för att deras språk ska ges högre 
värde, men för att kvinnor ska nå jämlikhet måste den språkliga förändringen ske 
tillsammans med en social förändring av kvinnors status.23 

Även Lakoff är medveten om att skillnaderna mellan mäns och kvinnors språk 
inte på något sätt är absoluta och att man istället kan se det som att kvinnor är mer 
benägna att ta till sig en kvinnlig stil än män. Dessutom är det vikigt att poängtera 
att inte bara kvinnor är bundna till sin könsroll utan även män och båda 
disciplineras på olika sätt om det försöker överskrida de gränser som satts upp för 
dem. Skillnaden ligger dock i att det är mäns språk som betraktas som seriöst, 
maktspråk och värderas högre i samhället. Det är alltså inte så att den ena stilen är 
bra eller dålig utan att de värderas olika i sin respektive kontexter24. 

Denna fråga diskuteras även av Jennifer Coates i hennes bok Women, men and 
Language där hon argumenterar för att kön ska användas som social kategori i 
språkforskning eftersom könsförståelsen utgör en sådan fundamental del av vår 
identitet och att medvetenheten om denna grupptillhörighet ökar25. Coates 
historiska genomgång visar hur språket i de flesta kulturer fungerat som en 
markör för könsidentitet men att vilket sorts språk och interaktionsmönster som 
markerats som manliga, kvinnliga eller tillhörande andra könsidentiteter varierat 
både mellan olika platser och olika tider. Det generella är dock att mäns språk 
betraktats som normspråket medan kvinnors förkastats och setts som en avvikelse.  

Vilka skillnader finns då mellan kvinnors och mäns språk? Eftersom mitt 
intresse för denna studie är interaktionen i klassrummet har jag funnit hennes 
kapitel om kommunikativ kompetens26 särskilt givande. Begreppet kommunikativ 
kompetens kan definieras som förmågan att använda ett språk enligt de regler som 

                                                                                                                                                         
 
21 Lakoff 1975 
22 Lakoff 1975:4,6-7 
23 Lakoff 1975:41 
24 Lakoff 1975:57,61,74 
25 Coates 1993:7-8 
26 Coates 1993 kap 6 
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gäller i olika sammanhang och situationer27. När vi lär oss ett språk, lär vi oss 
därför inte bara dess olika delar utan även hur vi ska använda det i en specifik 
kontext. Denna kompetens är till stor del könsbetingad och det råder därför skilda 
normer för kvinnor och män om hur de bör kommunicera. I tabell 1 har jag 
sammanställt de skillnader i kvinnors och mäns språk som Coates tar upp. Utifrån 
uppsatsen syfte kommer jag att diskutera turtagning, minimal respons och 
förmågan att lyssna mer ingående. 

 
Fenomen  Kvinnor Män 
Syn på samtalet Samarbete, solidaritet Tävling 
Minimal respons Ofta, stöd för att 

upprätthålla samtalet 
Sällan, för att visar 
samtycke 

Frågor Oftare, för att upprätthålla 
samtalet och visa deltagande. 
Retoriska.  
 

Informationssökande 

Talturer  Länkar till föregående 
talare 

Avbryter oftare, 
ignorerar tidigare 
talare, lägger fram sin 
synpunkt. 

Samtalsämne Människors känslor Ting 
Byta ämne  Gradvis, följer tidigare 

talare 
Byter och hoppar oftare 

Öppenhet  Terapeutiska. Syftet 
med samtal är att 
diskutera problem, 
erfarenheter, ge och ta 

Diskuterar ej personliga 
problem 
 

Aggressivitet Störning, uppfattas som 
personligt angrepp 

Del av konversationen, 
upprätthåller sociala 
hierarkier 

Lyssna Värderas högt, ger 
respons för att visa 
aktivt lyssnande
  

Uppfattas som passivitet, 
värderas ej högt 

Simultant tal Visa aktivt lyssnande, 
stötta, samhörighet. 
Bryter ej samtalet 

Strategi för att dominera och 
ta över samtalet och ta sin 
rätt till ordet 
 

Fint/fult Fler artighetsformer Fler svordomar 
Betraktas som Skvaller Seriöst tal  
Annat Fler komplimanger Använder oftare imperativ 

Talar mer 
Tabell 1: Kvinnors och mäns språk (Egen sammanställning av Coates 1993) 

                                                                                                                                                         
 
27 Lindberg 2005:23, 240 
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2.2.1 Turtagning 

För att ett samtal ska förflyta smidigt krävs att det finns en struktur kring vem som 
talar när och således kan man därför säga ett det finns en viss turordning i ett 
samtal. För att inte alla ska prata i munnen på varandra finns normer för hur man 
tar ordet respektive lämnar över ordet i konversationen. Om turtagningen följs 
kommer samtalet att flyta smidigt mellan talarna, men det finns också beteenden 
som orsakar störning. Turtagningen kan störas antingen genom överlappning, då 
en talare inte låter den andra tala till punkt utan börjar prata redan i slutet av 
dennes tur, vilket även kan ses som simultant tal. Detta görs ofta av talare som blir 
väldigt ivriga och behöver inte nödvändigtvis leda till att turtagningen störs. Att 
avbryta andra talare kan däremot ses som en grov störning av turordningen 
eftersom det bryter symmetrin i talgemenskapen.28  

Coates studie visar att i samtal mellan personer av samma kön förekommer 
överlappning i stor utsträckning medan avbrott i turtagningen är ovanligt. I samtal 
mellan personer av olika kön förekom avbrott nästan sju gånger så ofta som i de 
samkönade samtalen. Kvinnor använde sig inte alls av överlappning och i väldigt 
liten utsträckning av avbrott i samtal med män. Mäns beteende att avbryta kvinnor 
kan ses som en härskarteknik för att upprätthålla sin dominerande ställning 
gentemot kvinnor. Kvinnor däremot avbryter mindre i samtal med män än med 
andra kvinnor, vilket kan tolkas som att det är angelägna om att inte störa 
mannens taltur. Konsekvenserna av detta blir att kvinnor tystas och mannen 
dominerar samtalet. Mäns interaktionsstil kan därför ses som en strategi för att 
befästa makt, medan kvinnor strävar efter att upprätthålla solidaritet och stöd i 
samtalet.29  

Trots detta uppfattar män ofta att kvinnor inte låter dem talar till punkt utan 
avbryter dem, vilket då tolkas som en signal om kamp för talutrymmet. Män 
verkar oftare vilja tala enligt en-åt-gången principen medan kvinnor oftare talar ”i 
munnen på varandra” genom att dela talutrymmet30. Dessutom tenderar kvinnors 
tal att flyta in i varandra i högre grad än män genom att de återknyter till tidigare 
talare. Sådana överlappningar och till vis del även avbrytningar leder därför 
nödvändigtvis inte till en störning av samtalet utan kan tvärtom vara stödjande för 
samtalet beroende på samtalet kontextuella normer.31 

2.2.2 Minimal respons 

Minimal respons innebär att en talare ger respons till den talare som för tillfället 
har ordet genom yttringar som ”mmm”, ”ja”, ”precis” eller ”jo”. Denna respons 
innebär inte att turtagningen bryts utan ökar istället flytet och interaktionen mellan 

                                                                                                                                                         
 
28 Coates 1993:109 
29 Coates 1993:110, 136 
30 Adelswärd 1999:36 
31 Freeman & McElhinny 1996:233-234 
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talarna. Kvinnor använder sig av minimal respons i mycket högre utsträckning än 
män och då för att visa att de lyssnar aktivt och stödjer den talare som har ordet 
rätt att tala. Män använder inte bara minimal respons mindre, utan tolkar och 
använder det för att visa att de håller med i den andra talarens argument i högre 
grad än kvinnor. I samtal mellan kvinnor och män tolkas bristande eller försenad 
minimal respons från mannen som ointresse hos kvinnan vilket skapar osäkerhet. 
Kvinnors flitiga användning gör däremot att män ofta uppfattar att kvinnor håller 
med i deras argument trots att så inte är fallet.32 

2.2.3 Lyssna 

I ett samtal har deltagarna två roller – som lyssnare och som talare. Att ta ordet 
och få del av talutrymmet innebär därför inte enbart rätten att tala utan också 
rätten att bli hörd. Om de övriga deltagarna i samtalet inte lyssnar kan talaren 
uppleva detta som om hon egentligen inte fått del av talutrymmet33 Kvinnor 
värderar lyssnade högt vilket reflekteras i deras användning av minimal respons 
och avsaknaden av avbrott i turtagningen. Kvinnor använder även frågor för att 
för att och visa deltagande gentemot andra talare, upprätthålla samtalet eller 
engagera andra talare i samtalet. Män å andra sidan, verkar betrakta samtalet som 
en tävling om talutrymmet, där den aktiva talarrollen är den enda som värderas. 
Att lyssna upplevs som passivitet och ett misslyckande i samtalet.34 

Sammanfattningsvis menar Coates att skillnaderna i mäns och kvinnors språk 
gör att de kan betraktas som två skilda subkulturer, vilket gör att hon kan sägas 
tillhöra det s.k. tvåkultursperspektivet35. Antropologerna David N. Maltz och 
Ruth A. Borker menar att de teorier som används för att förklara missförstånd 
mellan människor med olika etniska bakgrund även kan användas för att förklara 
skillnader mellan kvinnor och män eftersom de kan sägas tillhöra skilda 
kulturer36. Jag menar dock att det finns en viss självmotsägelse i detta 
resonemang. Om kvinnor och män tillhör olika kulturer och handlar enligt skilda 
normsystem mister den allmänna normen sin betydelse eftersom denna är 
männens och inte kvinnornas norm. Kvinnorna skulle då helt kunna strunta i 
männens norm och agera inom sin egen språkgemenskap. För att vi ska förstå 
skillnaderna i mäns och kvinnors språkbruk måste vi inkludera makt i denna 
analys. Genussystemet verkar, som jag diskuterat ovan, både genom segregering 
och genom hierarkisering. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors språk blir 
emellertid betydelsefulla eftersom de tillskrivs olika värderingar och på så sätt 
hindrar och begränsar människors vissa människors deltagande i olika 
sammanhang.   

                                                                                                                                                         
 
32 Coates 1993:112, 189 
33 Cazden 2001:87 
34 Coates 1993: 122-123, 138,192 
35 Coates 1993:13 
36 Adelswärd 1999:181, 184 
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3 Klassrummets teoretiska ramar 

3.1 Klassrumsforskning 

Studier av interaktion i klassrummet mellan lärare och elever har en lång tradition, 
som går tillbaka till 1910-talets amerikanska skolinspektörer. I Sverige växte 
klassrumsforskningen fram först under 1960-70 talen, då olika studier kring 
framförallt lärarens beteende gjordes. De flesta studier av klassrumsinteraktionen 
har haft ett pedagogiskt syfte som inneburit att forskaren försökt finna det 
”objektivt” bästa sättet för undervisningen. På senare år har detta perspektiv 
utmanats till förmån för ett tolkande perspektiv gentemot lärarens och elevernas 
beteende. Samtidigt har även undervisningen i skolorna förändras genom den 
lärarledda katederundervisningen till viss del ersatts av självständigt arbete och 
ansvarstagande bland eleverna.37 

Pedagoger med en sociokulturell syn på lärande har uppmärksammat språkets 
centrala roll för lärandet. Genom språket konstruerar vi vår omvärld och språket 
bör därför ses som den mest unika delen i människans kunskapsbildning. Lärande 
äger rum i samspelet mellan människor där också våra idéer och tankar skapas. 
Människans lär och utvecklas således då hon aktivt interagerar med sin omvärld. 
Kunskapsutvecklingen sker i den s.k. utvecklingszonen mellan elevens egen nivå 
och den nivå hon når tillsammans med en mer kunnig person. Samtalet utgör en 
central del av denna kunskapsutveckling och dess betydelse i klassrummet är 
därför mycket stor. Socialt samspel mellan inläraren och omvärlden i form av 
lärare, andra elever och människor utanför klassrummet är således en kritisk 
drivkraft i språktillägnandet.38  

Ett annat stort intresse inom klassrumsforskningen har varit kommunikationen 
och språket mellan lärare och elever och till viss del även mellan eleverna. Många 
av dessa studier har visat på den s.k. tvåtredjedelsregeln, vilket innebär att läraren 
upptar 2/3 av det offentliga talutrymmet i klassrummet. Med det offentliga 
talutrymmet åsyftas den kommunikation som sker mellan lärare och elever medan 
de privata samtal som sker mellan eleverna lämnats utanför.39 Förutom att läraren 
själv upptar största delen av talutrymmet, har hon också makten över samtalet i 
klassrummet. Således styr läraren strukturen i kommunikationen genom att 

                                                                                                                                                         
 
37 Granström & Einarsson 1995: 6-7, 25 
38 Lindberg 2004:471, Lindberg:2005:39-40, Säljö 2000:82,86,105-106,120-122  
39 Granström & Einarsson 1995:27 
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fördela ordet mellan eleverna och upprätthålla samtalsnormer i klassrummet. 
Likväl styr läraren även innehållet i kommunikationen då hon bestämmer vilka 
ämnen som är relevanta och inte i samtalet. Samtalet har ofta en fråga-svar 
karaktär eller s.k. Initiativ Respons Evaluering struktur (IRE struktur), där 
eleverna ska reproducera kunskap de lärt sig tidigare för att värderas av läraren. 
På så sätt lär sig eleverna att värderas av och underordnas auktoriteter. Andra 
menar att språket i klassrummet kan ses som ett spel, där en spelare läraren och 
andra spelare eleverna deltar men enligt skilda regler. Målet är att upprätthålla ett 
samtal om ett givet ämne och att eleverna ska kunna uppvisa så mycket inlärd 
kunskap om ämnet som möjligt vid spelets slut. Detta ”rollspel” kan sägas gälla 
för klassrum i olika årskurser och olika kulturer.40 

Eleverna ges möjlighet att påverka klassrumssamtalet genom att ställa frågor 
till läraren. Studier har dock visat att dessa oftast rör innehållet i undervisningen 
och att lärarens bemötande är beroende av hur väl frågan stämmer överens med 
lärarens egen planering av lektionen. Pojkar ställer dock mycket fler frågor än 
flickor och då särskilt om undervisningens innehåll. Detta har tolkats som att 
flickor är mer hämmade vilket kan vara ett resultat av pojkarnas försök till 
maktutövning över det offentliga talutrymmet.41 

3.2 Kön i klassrummet 

Inom klassrumsforskningen har skillnader i hur flickor och pojkar behandlas 
liksom skillnader i deras beteende uppmärksammats. Klassrummet är ju inte 
enbart en plats för inlärningen av de kunskaper som uttrycks i läroplanen utan 
även en plats där barn (och även vuxna) lär sig sociala roller. Åtskillnaden mellan 
flickor och pojkar i klassrummet tar sig många olika uttrycket och kan identifieras 
på flera nivåer – från hur klassrummet möbleras till vilka frågor som ställs av 
läraren. Enligt Swann har studier av samtal i klassrummet visat stora likheter med 
den forskning som finns kring mäns och kvinnors språk generellt.42 

En av de första svenska undersökningarna om betydelsen av kön i 
klassrummet gjordes av Jan Einarsson och Tor G. Hultman under början av 80-
talet. I boken Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan43, 
beskrivs en hel rad olika studier av klassrum från lågstadiet till gymnasiet. Som 
diskuterats ovan upptar läraren 2/3 av det offentliga talutrymmet. Den återstående 
tiden ska delas av eleverna, men denna fördelning har visat sig mycket ojämn 
mellan könen då pojkar talar dubbelt så mycket som flickor44. För att ser huruvida 
storleken på gruppen var av betydelse satte Einarsson och Hultman i en studie 

                                                                                                                                                         
 
40 Granström & Einarsson 1995:29-31, 38, Einarsson & Hultman 1984:75-76 
41 Granström & Einarsson 1995:33, 35 
42 Swann 1998:186 
43 Einarsson & Hultman 1984 
44 Einarsson & Hultman 1984:82 

 13



 

samman diskussionsgrupper med fyra elever, där endast klassens mest talföra 
flicka och pojke liksom klassens mest tystlåtna flicka respektive pojke deltog. 
Inspelningarna från samtalen visade av de talföra pojkarna fortfarande talade mest 
och intog en ledarroll medan de talföra flickorna visserligen pratade mycket men 
åtog sig uppgiften som hjälplärare genom att hålla ordning i gruppen. De tystlåtna 
pojkarna talade men oftast genom att genom att instämma i det de talföra pojkarna 
sagt medan de tystlåtna flickorna i stort sätt inte deltog alls i samtalet. De talföra 
eleverna demonstrerade sin makt både genom att välja ämne, avbryta men även 
genom att visa ointresse och passivitet inför andra talare. Pojkarna talade oftare 
med säkerhet och tydlighet samt refererade oftare till vad andra pojkar sagt än till 
flickorna.45 

Flera andra studier såsom Elisabeth Öhrns Könsmönster i 
klassrumsinteraktionen46 bekräftar detta resonemang och visar att kontakten 
mellan läraren och pojkarna skiljer sig från kontakten mellan läraren och 
flickorna. I båda dessa studier har frågor uppmärksammats. Öhrn menar att 
läraren riktar fler frågor till pojkarna om själva innehållet i undervisningen 
samtidigt som pojkar själva frågar om ämnesinnehållet och arbetsgången liksom 
talar och skämtar med läraren om företeelser utanför själva undervisningen. Både 
flickor och pojkar söker efter bekräftelse och kontroll över omgivningen men 
deras strategier skiljer sig åt. Undervisningens utformning gör att pojkarna 
dominerar eftersom deras strategier är mer inriktade på att dominera offentliga 
samtal i en grupp. Andra menar att det inte är antalet frågor till vardera kön som 
är den centrala skillnaden mellan könen, utan uppmärksammar hur skilda normer 
gäller för flickor och pojkar för att ta ordet i klassrummet. Medan pojkarna ger 
fria kommenterar väntar flickorna på att få ordet från läraren genom att räcka upp 
handen. Således ges inte bara pojkarna mer talutrymme av läraren, utan tar också 
själv mer utrymme än flickorna på eget initiativ genom att själva ställa frågor och 
kommentera. Detta leder i sin tur till att flickors tal oftast är svar på lärarens 
frågor medan pojkar oftare kommer med förslag och påverka undervisningen.47 

Liknande mönster har även uppmärksammats i Einarsson & Hultmans 
undersökning. I ett klassrum där utrymmet är relativt jämlikt fördelat mellan 
flickor och pojkar visade det sig att flickorna framförallt kom till tals genom att 
räcka upp handen och vänta på att få ordet av läraren medan pojkarna kommer till 
tals genom att läraren vänder sig till dem och ger dem ordet utan att de räckt upp 
handen. Pojkarna tog även ordet utan att först markera detta samtidigt som detta 
beteende inte alls återfanns hos flickorna.48 

Pojkarnas dominans i klassrummet kan dock inte enbart ses som en 
konsekvens av deras handlande. Som diskuterats ovan styr läraren till stor del 
över talutrymmet och således beror pojkarnas dominans i klassrummet inte enbart 
på att de själva tar plats utan även att läraren uppmuntrar/tillåter dem ta plats. 

                                                                                                                                                         
 
45 Einarsson & Hultman 1984: 212ff, Adelswärd 1999:38-39,60-62 
46 Öhrn 1990 
47 Granström & Einarsson 1995:40-41, 47,53, Öhrn 1990:9, 93 
48 Einarsson & Hultman 1984.105 
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Denna lärarroll är särskilt viktigt eftersom det skiljer samtalet i klassrummet från 
samtal utanför, vilka oftast saknar direkta moderatorer49. Dessutom skiljer sig 
tonen i lärarens tal gentemot flickor och pojkar, genom att läraren oftare tilltal till 
flickor ofta är mer beskyddande och barnsligt. Pojkarna underkastar sig inte heller 
lärarens auktoritet på samma sätt som flickorna, vilket gör att pojkar oftare 
uppfattas som stökiga. Medan flickorna försöker göra sig osynliga i klassrummet 
anstränger sig pojkarna för att bli sedda och få uppmärksamhet 50. Att flickor inte 
opponerar sig behöver dock inte betyda att de accepterar innehållet i 
undervisningen eller de roller som givits dem. Öhrn51 menar att flickors 
motståndsyttringar ofta sker mindre offentligt och därför inte noteras av läraren 
men att just därför också kan ha en större maktpotential. 

Sammanfattningsvis menar Einarsson & Hultman52 att man kan tala om den 
dubbla dolda läroplanen, eftersom den sociala utbildningen i skolan inte är 
densamma för flickor och pojkar. Detta leder i sin tur till att de båda könens 
möjligheter för att delta i det offentliga livet utanför och efter skolan inte är 
desamma. Pojkar lär sig att dominera, ta sig friheter och stå i offentligheten 
(klassrummets) centrum medan flickor lär sig tålamod och förnöjsamhet. Detta 
gör de genom olika härskartekniker såsom att ignorera flickornas tal, prata högt då 
flickor ger långa svar eller tar för sig av talutrymmet eller att helt enkelt fälla 
negativa kommentarer över flickornas svar. Pojkarnas dominans i klassrummet 
måste således ses i relation till mäns dominans och reproduktionen av denna i 
samhället i stort53. 

Att studera relationen mellan genussystemet och klassrumsinteraktionen i ett 
sfi-klassrum innebär en balansgång mellan ett mikro- och ett makroperspektiv. 
Detta forskningsperspektiv återfinns framförallt inom den etnografiska 
traditionen, vilket legat till grund för hur min egen undersökning genomförts. 
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4 Metod 

4.1 Etnografisk forskning 

Hur kan vi studera ett klassrum? Skolan och klassrummets relation till det 
omgivande samhället har diskuterats av flera forskare54 och jag kommer i denna 
studie att se denna roll som dubbel: klassrummet speglar det omgivande samhället 
samtidigt som aktörerna i klassrummet deltar i skapandet av detta samhälle. 
Undervisningen kan därför inte ses som enbart en reproduktion av utan även ett 
omskapande av rådande samhällsvärderingar.  

Studier av samtal har gjorts inom flera forskningstraditioner och utifrån olika 
perspektiv. Genom etnometodologisk samtalsanalys har noggranna analyser av 
talat språk genomförts för att medvetandegöra de regler och ritualer som styr 
samarbetet i olika former av verbal kommunikation. Även om den 
etnometodoligiska forskningstraditionen uppmärksammat särskilt turtagningen i 
samtal, vilket är centralt i min egen undersökning, begränsas denna analysform av 
avsaknaden av makroperspektiv. Språket kan inte skiljas från sitt sociala 
sammanhang och därför blir även dess regler och normer d.v.s. den 
kommunikativa kompetensen kontextbunden. Det är därför troligt att dessa 
kommer att variera mellan olika kulturer och språkgemenskaper. Det som skiljer 
etnografiska studier från sociolingvistiska studier och samtalsanalyser är 
helhetsperspektivet. Varje aspekt som observeras på mikronivå sätts alltså in i ett 
större sammanhang. Samtalet i klassrummet analyseras således i relation till 
institutionella och samhälliga faktorer på makronivå för att förklara människors 
beteenden och handlingar.55  
  Etnografiska studier är även till stor del induktiva och bygger ofta på 
observationer och analys av naturliga data. Detta innebär att det är det insamlade 
(inspelade) materialet som styr forskarens problemformulering under studiens 
gång.56  

I min egen studie har det fallit sig naturligt att använda observation som metod 
för att studera klassrumsinteraktionen. Observationen innebar att jag under en 
vecka befann mig i klassrummet på sfi-undervisning från det att eleverna kom till 
klassrummet vid 8.15 på morgonen tills undervisningens slut kl. 13. Under hela 
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dagen hade jag en mikrofon påslagen som jag flyttade runt i klassrummet 
beroende på vilken aktivitet som pågick. Under observationen förde jag 
anteckningar samtidigt som jag spelade in samtalen för att senare kunna lyssna 
och gå tillbaka till dem. I mina anteckningar noterades icke-verbal 
kommunikation såsom blickar, kroppsspråk etc. och mina tolkningar och 
reflektioner kring det. Tillsammans utgör det inspelade samtalen, mina 
observationer och mina reflektioner ett varierat och brett underlag för analysen. 

Syftet med att använda observation som forskningsmetod är att studera 
interaktionen och samtalen i sina normala sociala sammanhang. Det är dock 
omöjligt att skapa en sådan situation eftersom forskarens närvaro, liksom 
bandspelaren påverkar såväl elever som lärare i klassrummet. För att på bästa sätt 
överkomma detta problem har jag valt att studera samma klassrum under längre 
perioder och vid ett flertal tillfällen. Genom denna metod hoppades jag bygga upp 
viss tillit och förtroende bland elever och lärare och på så sätt skapa en mer 
naturlig klassrumssituation. Min förhoppning är att jag och min bandspelare efter 
en tid inte påverkade interaktionen i lika stor utsträckning utan blev en del av 
klassrummet. Genom att återkomma till samma klassrum under flera dagar fick 
jag även en större djup i materialet för analysen. Ett alternativ hade varit att 
studera olika klassrum vid ett observationstillfälle. En sådan studie skulle 
visserligen göra resultaten mer generaliserbara men risken för att interaktionen 
och samtalet, vid endast ett kort observationstillfälle skulle bli onaturlig har gjort 
att jag valt bort detta alternativ. 

Studiens induktiva karaktär gjorde att mina problemformuleringar arbetades 
fram under min tid i klassrummet. Jag menar dock att total teorilöshet är omöjligt 
eftersom vi alltid har en uppfattning och teori om verkligheten då vi ger oss ut för 
att observera den. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menar jag att 
forskaren i interaktionen med forskningssubjekten skapar den ”verklighet” som 
hon ämnar studera. Min teoretiska förförståelse har därför styrt på ett eller annat 
sätt den interaktion jag observerat i klassrummet.  

Inom den etnografiska traditionen har forskarna även tagit fasta på deltagarnas 
egen förståelse och tolkning av den situation som observerats. Rent praktiskt 
innebär detta ofta djupintervjuer med det deltagande där de tillsammans med 
forskaren lyssnar igenom det inspelade materialet och tillsammans diskuterar och 
tolkar det.57 Trots att en sådan metod hade varit önskvärd har jag av utifrån mina 
förutsättningar inte kunnat genomföra en sådan analys. För att eleverna skulle 
kunna engagera sig i en djupare analys av materialet hade det varit nödvändigt 
med tolkning mellan ett flertal språk. Ett alternativ hade varit att jag enbart 
intervjuat och analyserat materialet enbart med lärarna i klassrummet, men efter 
viss eftertanke anser jag att min framställning då blivit alltför lärardominerad. 
Lärarens dominans i klassrummet och över talutrymmet är redan mycket stor och 
att enbart låta dem och inte eleverna få sin röst hörd i analysen hade inneburit en 
ytterligare förstärkning av denna maktposition.  

                                                                                                                                                         
 
57 Lindberg 2005:24 
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4.2 Materialbearbetning 

Under den vecka jag tillbringade med att observera i klassrummet spelades ca 15 
timmar av samtal i olika former in. Inspelningarna gjordes under hela skoldagen 
och jag stängde enbart av mikrofonen under fikarasten vissa dagar då eleverna 
hade privata samtal och jag därför ville respektera deras personliga integritet. Vid 
bearbetningen av materialet har endast vissa delar av inspelningarna transkriberats 
vilket kommer av att jag i förhållande till tidsbrist inte funnit det nödvändigt att 
transkribera ett sådant stort material. I de transkriberingar som återgetts i denna 
uppsats har personerna i klassrummet anonymiserats, vilket har sin grund i att jag 
inte vill peka ut enskilda personer utan snarare vill uppmärksamma interaktionen i 
sig i klassrummet. Jag hoppas därför att ingen av de personer som vistades i 
klassrummet känner sig utpekad eller kränkt av mina analyser.  
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5 I klassrummet 

5.1 Klassrummets utformning och dess aktörer 

Den sfi-klass jag valt att studera återfinns i en mindre ort i Mellansverige och dess 
lokaler finns i en del av kommunens högstadieskola. Undervisningen äger rum i 
ett klassrum med två stora runda bord där eleverna sitter. Eftersom detta är den 
enda klassen med sfi-undervisning i kommunen är eleverna språklig nivå mycket 
spridd. Detta har gjort att klassen delats upp i två grupper vilket gett upphov till 
placeringen i klassrummet. I klassrummet finns även ett kök där man tillsammans 
ordnar fika varje dag. Längst fram i klassrummet finns en tavla och två datorer 
vilka används av lärarna. 

Antal elever i klassen varierar från dag till dag, eftersom många även arbetar 
vid sidan om eller har svårt att komma till skolan vissa dagar. Under min vecka i 
klassen varierade elevantalet mellan sju till tio elever. Bland de elever som 
deltagit i undervisningen någon gång under veckan jag observerat finns fyra män 
och nio kvinnor. Fem av kvinnorna, Phailin, Araya, Suchin, Lawan och Kanya 
kommer från Thailand, Malya och Maricel från Filipinerna, Paula från Brasilien 
och Akinyi från Kenya. De har alla varit i Sverige i minst två år, men många har 
varit här under en längre tid. Bland männen i klassen kommer James från 
Storbritannien, Marko från Holland, Karim från Turkiet samt Mariano från 
Argentina och deras tid i Sverige varierar från några veckor till flera år. Det är 
alltså en mycket heterogen elevgrupp både vad gäller kultur, ålder och språklig 
nivå.  

Två lärare arbetar på sfi och trots att undervisningen ska delas upp mellan 
dem, deltog de båda i all undervisningstid under den undersökta veckan. Lärarna 
har båda arbetat med denna form av undervisning under lång tid och de har därför 
lång erfarenhet. När de båda lärarna är på plats delas klassen mellan dem och den 
ena Klara undervisar den mer avancerade nivån medan Rita undervisar de övriga. 
Eleverna kan dock växla relativt fritt mellan de båda grupperna. Samma vecka 
som jag startade mina observationer började även en resursperson, Gunnel, att 
arbeta i klassen. Gunnel har erfarenhet från undervisning men saknar 
lärarutbildning och hennes uppgift är att finnas till hand som en extra resurs i 
klassrummet. 

5.2 Arbetsdagen  
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Arbetsdagen i klassrummet börjar 8.30 och då alla elever redan kommit in, 
småpratat och satt sig vid sidan platser kring borden. Om det finns utrymme på 
skolan går den avancerade gruppen iväg till ett annat klassrum för att arbeta där. I 
sådana situationer har jag oftast valt att stanna i klassrummet. Undervisningen 
börjar med att eleverna samtalar tillsammans med läraren i gruppen om vad de 
gjorde igår. Syftet med denna övning är att alla ska få möjlighet att tala och 
kommunicera med varandra. Läraren bedömer när hon tycker att samtalet är slut 
och går då vidare till att fördela dagens arbetsuppgifter och se till att alla elever är 
sysselsatta. Eleverna arbetar sedan självständigt eller tillsammans med antingen 
lärarassistenten eller läraren med olika uppgifter.  

Vid halv tio börjar några av kvinnorna i gruppen att förbereda för fikarasten. 
De lämnar då sina uppgifter och går in i köket för att koka kaffe och te samt 
lägger fram bröd, kakor och olika pålägg. De dukar också ett av borden med duk, 
koppar, fat och stearinljus. Allt eftersom deltar fler av eleverna i förberedelserna. 
Klockan tio är det dags för fika och om den avancerade gruppen varit i ett annat 
klassrum kommer de nu tillbaka för att fika. Ofta kommer även före detta elever 
som nu läser på vuxenutbildningen för att fika med de andra. Fikat har en mycket 
avspänd och familjär karaktär där olika konversationer uppstår mellan såväl elever 
och lärare runt bordet. Denna fikastund verkar ha en viktig funktion för att skapa 
sammanhållning och vänskap i klassrummet. Efter att fikaresterna plockats bort 
återgår eleverna till sina arbetsuppgifter. Den avancerade gruppen försvinner 
återigen ofta iväg till ett annat klassrum, där de tillsammans med Klara arbetar 
med olika uppgifter. Under den vecka jag befann mig klassrummet övade denna 
grupp inför det stundande sfi -provet och då framförallt i att tala om ett givet 
ämne.  

Arbetsdagen avslutas klockan ett och då på olika sätt. Ibland samlas gruppen 
för att exempelvis prata om vad de ska göra imorgon men ofta avslutas arbetet 
spontant och eleverna lämnar klassrummet.  

5.3 Klassrummets samtal 

Jag kommer nu att återge och diskutera några av alla de samtal som ägde rum i 
klassen under min observationsvecka. Urvalet av samtal har styrts både av 
materialet i sig eftersom jag velat återge några samtal som jag funnit typiska, men 
även av de teorier som presenterades i kapitel två och tre.  

 

5.3.1 Turtagning 

Rita sitter med Phailin, Araya, Suchin, Kamir, Marko och Paula runt ett av borden 
i klassrummet. De har, efter ett initiativ av Karim, samtalat i mer än en halvtimme 
om sjukvård i sina olika hemländer. Under denna konversation har Rita fördelat 
ordet mellan eleverna för att alla ska berätta om sjukvårdssituationen. Samtalet 
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har nu förts vidare på vården av äldre i de olika länderna och vilket ansvar barn 
har för sina föräldrar. Detta samtal börjar med att Araya tar ordet. 

 
Araya - Jag vet inte riktigt. Bengt har syster 
Lärare Rita – mmm  
Araya – och sen syster, syster Bengt har barn 
Rita – mmm  
Araya – och vad heter 
Rita – Dom säger faster till dig dom barnen, för du är gift med Bengt hennes 
bror. Så du är faster till dom barnen. 
Araya – Jag menar syster, dotter syster Lennart     hon har barn 
Phailin -                                             dom har barn 
Araya – Vad kallas         vad kallas barn till Bengt        farfar 
Paula -                  farfar                                           farfar 
Rita – Alltså Bengts dotter har barn                                 Bengts syster har 
barn 
Araya –                                       nähe Bengts syster                                         ja 
Rita – Vad kallas 
Araya -                 nä 
Paula -                    farfar ah  
Rita – Nämen alltså Bengts syster,    han är ju farbror till dom 
Paula -                                             ah  
Phailin -                                             (pratar Thai till Araya)                   
Phailin pratar thai 
Paula – Farfar och son . Ursäkta, oson är farfar men syster är andra. ööö 
Rita – Men syster, hon ska ju säga farbror och faster.  
Araya – jag menar inte, 
Rita -                    nä vad menar hon, vet du Phailin vad hon menar? 
Phailin – She wants to say Bengts syster,  
Rita – mm 
Phailin – she has barn 
Rita – mm aha 
Phailin - and then barnbarn. 
Rita – aha 
Phailin – Ja 
Rita – Systers. Bengt har en dotter som har barn som har barn 
Araya -                                                                     Ja             ja det menar jag 
 
Detta samtal utspelas mellan läraren och tre av kvinnorna vid bordet och jag 

har valt att återge det eftersom jag tycker att de visar flyt och överlappning i 
samtalet. Kvinnorna pratar ofta i munnen på varandra genom överlappning, då 
nästa talare börjar tala redan innan föregående talare är klar. Detta stör dock inte 
kommunikationen i samtalet utan får det snare att flyta på framåt. Genom att 
överlappa varandras tal utvecklar eleverna tillsammans förståelsen kring 
familjeförhållanden och de olika svenska namnen på dem. Överlappningen 
används även för att visa aktivt lyssnande och engagemang i samtalet av eleverna 
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och läraren. Dessutom används minimala responser mycket flitigt vilket jag 
återkommer till nedan. Endast en gång avbryter någon samtalet och det är då 
Paula som avbryter Phailins och Arayas dialog på thailändska. Hon gör då detta 
på ett medvetet sätt, genom att be om ursäkt för att hon tar ordet. Kanske har hon 
upplevt att hon har haft den rätta informationen, farfar, och att hennes tidigare 
försök att förmedla detta till de övriga inte lyckats. Genom hennes ursäkt, drar 
hon uppmärksamheten till den information hon vill dela med sig av. Det visar sig 
dock att Paulas försök misslyckas eftersom ingen av de övriga samtalsdeltagarna 
vare sig ger respons eller verkar övertygade av henne. Istället vänder sig läraren 
till Phailin för att hon ska förklara vad det egentligen är som Araya menar. 

Frågan kvarstår dock om man betrakta samtalet ovan som kvinnligt eller 
manligt. Teorin säger oss att kvinnor sällan avbryter varandra, men att 
överlappning ofta används i samkönade samtal, vilket bekräftas i det undersökta 
samtalet. Kvinnorna pratar inte alls enligt en-åt-gången principen, men det verkar 
ju gynna snarare än störa kommunikationen. Paulas avbrott kan tolkas som att hon 
inte upplever att de andra lyssnar på henne, men det kan också vara en reaktion 
mot att Araya och Phailin som sitter på varsin sida om henne, inlett en dialog på 
thailändska. Paulas sätt att avbryta genom att be om ursäkt kan dock ses som mer 
kvinnligt än manligt. Dessutom skulle man kunna hävda att själva valet av ämne, 
familjerelationer, är typiskt kvinnligt och kanske är det därför som de båda 
männen vid bordet inte alls deltar i samtalet. Jag tolkar även deras tystnad som en 
konsekvens av kvinnornas turtagningsmönster, vilket jag får en känsla av att de 
båda männen uppfattar som kaotiskt. Den ena av männen deltar ofta i samtal i 
klassrummet och tar ofta ordet. Det förvånade mig därför lite att han inte alls 
deltar i samtalet, trots att han sitter i mitten av det. Ingen av deltagarna i samtalet 
verkar uppmärksamma hans tystnad, vilket kan tolkas som att även de uppfattar 
samtalsämnet som kvinnligt. Vad gäller den andre mannen, så är han nybörjare 
såväl i klassen som i språket och hans tystnad kan även orsakas av att han inte 
förstår vad de andra säger. Han verkar dock inte heller särskilt intresserad av att 
lyssna och förstå utan väljer istället snart att istället börja läsa i sin övningsbok.  

I följande samtal är syftet också att öva på att samtala. Läraren Rita initierar 
samtalet genom att bestämma att de nu ska prata. Kring bordet sitter Karim, 
Marko, Paula, Phailin och lärarassistenten Gunnel.  

 
Rita – ja vi ska prata lite först. Vad säger ni om vädret idag? What about the 
whether today? 
Karim – Jag vill inte 
Rita – Skiner solen? 
Phailin – Nej 
Paula – Morkt 
Rita – Why cant you see the sun? Varför kan ni inte se solen? What are they 
called? (till Marko) Det har du inte hört än. You havent heard that word. 
Vad heter det? 
Marko – ööö 
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Rita – Jag måste nog skriva upp lite väderutryck, för dom kan ni inte. (går 
till tavlan och skriver ner det hon säger). Vad är lättast att säga? Vad är det 
för väder? Eller Hur är vädret? Hur är vädret? 
Och jag frågade: skiner solen? Vad svarar ni då? 
Karim – Ja det är               
Rita -  Inte i dag 
Karim - Inte i dag 
Rita – umm. Och så skrivet jag, det är molnigt. Det här uttalas molnit. Så, 
molnit. IGT utalas ofta så, roligt, trevligt osv. Det är molnigt.  
Är det varmt? 
Phailin – Nej det är kallt.  
Gunnel – Ja det är det.  
Rita – Nähä det är kallt. Hur många grader är det?  
Karim – Idag åtti 
Rita – Åtta  
Karim – Åtta. Åtti jag sa.  
Rita – Plus åtta. Nä det är kallt. Vad hade vi igår? Jag tror att det var     
över 20, 23 
Karim -                                                                                                Solen 
Gunnel – 25 tror jag det var 
Karim – Oj 
Rita – Oj var det så mycket!  

 
Det här samtalet skiljer sig mycket från det föregående. För det första är det 

läraren som beslutat både att samtalet ska äga rum och vad de ska prata om. Detta 
gör att eleverna förmodligen uppfattar samtalet som ett undervisningstillfälle i 
högre grad än vid föregående samtal. Detta tar sig uttryck i att Paula och Phailin 
antecknar nya ord och fraser i sina skrivböcker under samtalets gång, vilket även 
kan vara en orsak till att deras deltagande inte är särskilt aktivt. Karim tar som vid 
liknande situationer ofta spontant ordet då läraren riktar en fråga till hela klassen. 
Hans svar, att han inte vill svara, tolkar jag som att han ser frågan som riktad till 
honom, att det är hans roll att ta ordet i gruppen och att han genom detta 
påstående öppet väljer att inte ta på sig den rollen just nu. Ingen av kvinnorna i 
gruppen uttrycker sig på liknande sätt trots att inte de heller tar ordet och svarar på 
frågan. Kanske är det så att de inte upplever att det är deras uppgift att ta ordet i 
gruppen. Vid nästa fråga från Rita är det dock Paula och Phailin som svarar och 
kanske är det så att Karims tidigare utspel nu gör att det uppfattar det som att det 
nu är deras uppgift att svara på lärarens frågor. Rita försöker sedan få med Marko 
i samtalet genom att på engelska rikta frågor till honom, vilket är en strategi hon 
ofta använder för att bjuda in honom i samtalet. Marko förblir dock tyst och Rita 
går istället fram till tavlan för att skriva upp olika väderuttryck.  När hon åter 
börjar ställa frågor till gruppen blir det snart Karim som tar till orda för att svar på 
dem.  

Detta samtal saknar helt överlappningar och följer istället en-åt-gången 
principen samt ett typiskt exempel på klassrumsinteraktion där läraren frågar och 
eleverna svarar och läraren ger respons tillbaka. Karim avbryter läraren en gång 
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då han svarar på hennes fråga trots att hon själv redan börjat berätta svaret. Hon 
struntar dock i hans svar och fortsätter sin taltur.  

Jag har svårt att se något typiskt manligt eller kvinnligt i det här samtalet och 
istället förefaller det mig som ett typiskt klassrumssamtal. Att Karim ser det som 
sin roll att svara på frågorna från läraren och ta ordet i samtalet kan å ena sidan 
ses som manligt beteende och ett uttryck för dominans. Jag vill dock framhålla att 
Marko inte alls har samma beteende i samtalet, vilket ifrågasätter om denna 
dominans enbart är könsbetingad. 

Nästa samtal belyser en liknande situation, men där Karim helt dominerar 
genom att hela tiden själv ta ordet och svara på Ritas frågor. Denna sekvens är en 
fortsättning av det samtal som inleddes kring vädret och Rita vill nu gå vidare 
med att tala om veckodagarna.  

 
Rita – Vad är det för dag idag? 
Karim – Det är molnigt 
Rita – Nä vad är det för dag? Dag? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 
fredag, lördag, söndag. Vad är det för dag idag? 
Karim – Onsdag, det är onsdag. 
Rita – mmm. Vilken dag var det igår? 
Phailin – Ki 
Rita – Vilken dag var det igår? 
Karim – Tisdag, det är tisdag 
Paula – Tisdag 
Rita – Tisdag, det var tisdag igår. Vilken dag är det imorgon? 
Phailin – Torsdag 
Paula – Är torsdag och torsta 
Rita – mm, torsdag, torsdag 
Rita – Nu undrar jag vilket det datum är det idag? What date? Vad är det för 
datum idag? 
Marko – I dont even know that in English so  
Paula – Öö tio 
Rita – Och vad säger man om det är tio? Då ska vi ha 
Karim – Tionde 
Rita– Tionde mmm tionde och vilken månad? 
Karim– Femte  
Rita – Ja tionde i femte 
Karim – femte maj 
Rita – Mm tionde maj, tionde maj 

 
Karims dominans i samtalet är tydlig. Han svarar inte enbart på de flesta av 

Ritas frågor utan avbryter även vid minst ett tillfälle henne genom att svara på en 
fråga trots att hon in talat klart. Paulas del i samtalet består nästan enbart av att 
upprepa vilket inte behöver betyda att hon inte kan svaren utan att hon helt enkelt 
inte hinner ta ordet. Rita försöker under samtalets gång att få Paula och Phailin att 
svara istället för Karim genom att hon riktar blicken mot dem, men utan resultat.  
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Denna typ av interaktionsmönster har tidigare uppmärksammats i flera 
klassrumsstudier, där pojkar oftare kommer till tals genom att de tar ordet 
självmant eller på olika sätt får ordet av läraren dock utan att de först markerat 
det.  Detta mönster är något om jag funnit i flera av samtalen i det undersökta 
klassrummet. Ingen av eleverna använder handuppräckning för att markera att de 
vill ha ordet i klassrummet. Istället kommer eleverna till tals antingen genom att 
de själva tar ordet utan uppmuntran från läraren, att de tar ordet efter icke-verbal 
uppmuntran (blickar) från läraren eller att de ges ordet genom att läraren riktar 
frågan till en viss person och markerar detta med namn eller helt enkelt genom att 
säga en persons namn markerar att det är den personens tur att tala.  

När syftet med en övning är att öva att tala ger använder Rita ofta turtagning 
efter ”runt-bordet-principen”, vilket innebär att hon initierar ämnet och sedan går 
runt bordet så att alla i tur och ordning talar. I dessa samtal fördelar läraren tydligt 
ordet mellan eleverna och turtagningen följs vilket gör att alla elever kommer till 
tals. Läraren ställer ofta motfrågor till den elev som har ordet och respons på olika 
påstående. Följande samtal om frukosten för exemplifierar denna turtagningsform. 

 
Rita – Nu skulle jag gärna vilje veta vad ni har ätit för trevlig frukost idag. 
Vad tog du för mat i morse innan du skulle gå till skolan?  
Karim – Alla dagar samma.  
Rita – Alla dagar? Och vad då äter du 
Karim -                                          Ost, bröd, te, smörgås (skrattar) 
Rita – mmm. Du gör alltså en ostsmörgås, med ost och bröd,  
Karim – bröd  
Rita – mm 
Karim – och te  
Rita – Vilken sorts te dricker du? Är det samma som i skolan eller har du 
någon special? 
Karim – Nej inte special, samma som skolan 
Rita – Samma som i skolan, hmm. Brukar du ha socker i teet? 
Karim – Lite 
Rita – Hmm. Okej. Och Jenny, vad har du ätit till frukost? 
Jenny – Jag har druckit te och sen har jag ätit lite gröt,  
Rita – Mmm. Får du bär eller frukt till gröten? Eller äter du bara gröt? 
Jenny – Hmmm ibland har jag lite frukt, lite äpple eller blåbär 
Rita – Mm. Och Phalin vad har du fått idag? 
Phalin – Ja ingenting (fnittrar) 
Rita – Har du inte ätit någonting! 
Phalin – Nej äter ingenting 
Rita -                             Men är du inte hungrig nu? 
Phalin – Nej  
Rita – Inte? 
Phailin – Inte  
Rita – Å jag skulle då om jag inte fick frukost. Frukost för mig är mycket 
viktigt, sen kan jag vara utan, men inte frukost.  
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Gunnel – ja  
Rita – Gör du så lördag söndag? Äter du inte frukost på morgonen? 
Phailin – Nej 
Rita – Inte när du är ledig? Nej. Sen äter du lunch eller? 
Phailin – Ja  
Rita – Ja och då äter du mer thai-mat  
Phailin – Ja  
Rita – Ja okej. Ja Paula vad har du fått idag? 
Paula  – Umm, på frukost 
Rita – Till frukost 
Paula  –Ja jag dricker te, kamomill 
Rita – Kamomill 
Paula – Mynta jag äter inte. Det är inte socker 
Rita – Hmm te med socker 
Paula – Ja med socker, perfekt  
Rita – Ja ingen fara.  
Paula – Ja inget  
Rita – Ingen mjölk 
Paula – Nej ingen mjölk  
Rita – Men brödet, vad har du på brödet? Vad har du på det? Har du smör?  
Paula – Nej 
Rita – ost?  
Paula – Nej 
Rita – Ingenting? 
Paula – Nej, jag tycker inte om  
Rita – Bara bröd aha  
Paula – öööö 
Rita – det är bra så.  
Paula – ja 
Rita – Okej, Gunnel.  
Gunnel – Ja, jag äter gröt på morgonen, med lingonsylt 
Rita – Mmm. Äter du havregrynsgröt? 
Gunnel – Ja det gör jag  
Rita – mm 
Gunnel – och så kaffe vill jag ha en liten skvätt 
Rita – mm. Vad har du för mjölk till? Har du lättmjölk 
Gunnel – Mellanmjölk  
Rita – Mellanmjölk, den här en och halvprocentiga. Den är bra.  
Gunnel – Ja 
Rita – Och idag. Jag brukar också äta gröt men ibland så tar jag yoghurt, och 
nu hade jag en speciell som Hans tycker om, fjällyoghurt med hjortron 
Gunnel – Oj 
Rita – Den är god, den är lite dyr men ibland så äter vi den. Så jag har ätit 
yoghurt med hårt bröd, jag smular hårt bröd i och en halv banan. Klart. Inget 
kaffe, inget te. Kaffe dricker jag här sen, halv tio 
 

 26



 

Skratt 
Rita – och jag brukar dricka både kaffe och te och det gör du också (mot 
Marko).  
Marko –                                                                                          öööö 
Rita – Du dricker först kaffe och sen te    här i skolan 
Marko -                                                    Ja                     här inte för frukost 
Rita – Inte för frukost, inte till frukost 
Marko – Till frukost. 
Rita – Vad har du ätit till frukost idag? 
Marko – Ööö jag äter smörgås med ost,  
Rita – mmm 
Marko – och knäckebröd med vad heter det jam, marmelad 
Rita – Knäckebröd och marmelad 
Marko – Ja 
Rita – Å det var en originell kombination 
Skratt 
Gunnel – Vad är det för sorts marmelad? 
Marko – Vad är det? 
Gunnel - Vilken sort?  
Rita - Är det apelsin, eller? 
Marko – Det är fromage  
Rita – Homemade perhaps, hemmagjord, är det egen marmelad? 
Marko – Ja 
Rita – From the house? 
Marko – Ja  
Rita – Ja husets egen 
Gunnel – Ja  
Marko – Husets egen. Och mjölk med cornflakes.  
Rita – mmm okej. Bra. Då har du ätit en bra frukost? 
Marko – Ja  
Rita – Du är en ung man, du är arton år du behöver mycket mat. Mmm. Jag 
behöver lite men jag älskar mat.  
Skratt 
 
I samtalet ovan följs turtagningen exemplariskt. Karim är visserligen den som 

själv tar ordet och börjar samtalet, men sedan följs turordning kring bordet. När 
turen kommer till en elev är det denna som samtalar med läraren och ibland även 
lärarassisten medan de andra eleverna väntar på sin tur. Läraren fördelar ordet 
antingen genom en fråga som till Paula genom att säga namnet som till Gunnel 
eller genom ett påstående som till Marko. Denna form av turordning ger en 
mycket jämnare fördelning än då interaktionen bygger på att läraren genom att 
ställa frågor till hela klassen låter eleverna själva ta ordet vilket vi såg i det 
tidigare samtalet.   
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5.3.2 Minimal respons 

Användningen av minimal respons nämndes redan tidigare i min diskussion av 
samtalet kring Bengts systers barnbarn och jag vill nu återkomma till just detta 
samtal eftersom det visar hur minimal respons används av deltagarna både för att 
få flyt i samtalet och för att visa aktivt deltagande och engagemang i samtalet. 
Generellt, för hela det inspelade materialet, är att de kvinnliga eleverna, lärarna 
och lärarassistenten alla använder minimal respons i samtalen. Uttryck som 
”mmm” och ”ah” är mycket vanliga men även att man upprepar ett ord som den 
andra talaren säger utan att samtalet avbryts. I följande samtal kring en text om 
busstrafik som Karim och Phailin har läst ser vi hur minimal respons används av 
de olika deltagarna. 

 
Rita – mm, då tar vi höger och vänster. Nu håller jag på att göra läxa åt dig. 
Vad heter det här? Om någon frågar, du ska gå, inte höger, inte vänster utan 
du ska gå? 
Phailin-                                                                                         fram, rakt fram 
Karim– rakt fram 
Rita – rakt fram  
Gunnel – precis 
Gunnel – om man ska gå tillbaka då? 
Rita – mmm 
Gunnel – framåt och bakåt 
Rita – I bussen kan man säga gå framåt, i bussen, men man säger inte det om 
gator egentligen. Gå framåt i bussen. Alltså folk vill gärna stanna mitt i och ni 
måste gå och då säger man väl gå bakåt.  
Phailin – bakåt 
Rita – så framåt och bakåt 
Phailin -                 och bakåt 
Karim – Stanna inte här gå bakåt.  
Rita – mmm 
Karim – I Turkiet på många, gå bakåt (skrattar)  
Rita – Där förstår man inte utan där ser man hur folk gör och så gör man lika 
som turist.  
Karim – här inte så många, de säger inte gå bakåt,  
Rita – Nä men har du sett hur bussarna ser ut i Indien, där åker dom på taket 
och dom hänger utanför och dom hänger på. Alltså dom klamrar sig fast på 
bussen, dom kanske är 100 eller 200 på bussen fast dom skulle vara 5. 
 
I samtalet ovan använder de båda kvinnorna Phailin och Rita minimal respons 

både genom ”mmm” och genom upprepning av tidigare talares sista ord. Phailin 
använder även överlappning en gång under samtalet vilket snarare kan tolkas som 
ett uttryck för aktivt deltagande än ett avbrott i samtalet. Karim använder däremot 
upprepning en gång vilket kan tolkas som någon form av direkt minimal respons, 
istället kommer han med nya inlägg då har deltar i samtalet. Minimal respons 
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används för att visa deltagande och uppmärksamhet gentemot andra talare och jag 
kommer nu att närmare diskutera betydelsen av att lyssna.  

5.3.3 Lyssna 

Att delta i ett samtal innebär ju inte enbart att tala utan även att lyssna. I 
klassrummet innebär det att eleverna inte enbart lyssnar på läraren utan också på 
varandra för en aktiv inlärning. Just vad det gäller att lyssna har jag funnit stora 
skillnader mellan de manliga och kvinnliga eleverna. Kvinnorna lyssnar inte bara 
aktivt på lärarna och eleverna i gruppen utan också på andra samtal i klassrummet. 
Kvinnorna visar sitt aktiva lyssnande genom blickar och olika former av minimal 
respons. Då en man inte själv har ordet eller läraren talar visar han ofta ointresse 
inför samtalet. Det händer ofta att någon av männen börjar syssla med någon 
annan aktivitet när de kvinnliga eleverna talar såsom att arbeta eller bläddra i 
boken. Männen tittar dessutom väldigt sällan på de kvinnliga eleverna i samtalet 
då de talar och ger minimal respons endast till läraren.  

I följande samtal har Araya, Karim, Paula och Marko fått i uppgift att 
tillsammans göra en berättelse kring en bildremsa.  

 
Karim – Okej du 
Araya – Ett, en pojke bo ett, en byr ett byr         by   en by  
Karim –                                                        by   
Paula -                                                              en by 
Araya – Det var fin vädret. Han spelar fotboll ute hemma och se 
fotboll.....fotboll på väg någonstans  
Karim börjar ta av godiset, ger Araya.  
Araya – Det är min, jag ta den  
Paula – Du och pojken spela                   framför hemma  framför hemma ,  
Karim -                                Vill du? Do you want? Ta där             där 
Karim skickar godiset till Marko. 
Paula - Sen man kasta bollen, sina bollar ramlar på vägen. Stora vägen.  
Araya – mm  
Paula – Nej på vägen hhmm barn hämta sina boll men han bara tittar på sina 
bollar, inte titta på på på 
Karim -     Jag berättar här va 
Paula – Ja, du berättar. Mycket svårt. 
Karim – Nej inte svårt 
Paula – mmm 
  
Samtalet ovan visar Karims ointresse av att lyssna på Araya och Paula när det 

försöker lösa uppgiften. Under början av samtalet är det Araya och Paula som 
försöker skapa en berättelse kring bildserien, men Araya blir snart mer intresserad 
av det godis som Karim erbjuder henne och de börjar prata om det istället. Karim 
bjuder sedan Marko på godis under tiden Paula försöker berätta för gruppen om 
bilderna. När både Marko och Araya fått godis avbryter Karim Paula för att själv 
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berätta om bilderna. Paula uppvisar uppgivenhet inför uppgiften. Hon tycker det 
är svårt och bristen på aktivt lyssnande och stöd från de andra i gruppen har inte 
gjort det lättare eller höjt hennes självförtroende.  

Att lyssna på varandra är en viktig del av det aktiva lärandet och för att skapa 
utrymme för alla elever i klassrummet. Men till skillnad mot tal som lättare kan 
uppfattas och mätas är det svårt att påvisa huruvida elever lyssnar på varandra 
eller ej. Att inte lyssna på andra eller vissa elever är ytterligare ett sätt att 
dominera samtalen i klassrummet. Om vissa elever upplever att deras prat 
ignoreras är sannolikheten stor att de inte kommer att ta ordet igen.  

5.4 Fördelning av talutrymmet 

Det inspelade materialet fyller en central funktion för att kvantitativt kunna mäta 
hur talutrymmet fördelas i klassrummet. En orsak till att jag valt att mäta 
talutrymmet kvantitativt är att forskaren annars lätt tolkar det som sker i 
klassrummet utifrån den ”normala” könsdiskursen där flickor som tar utrymme 
upplevs som dominerande istället för att se det som deras rättighet58. Genom att 
mäta fördelningen av talutrymmet kvantitativt har jag försökt att bringa ytterligare 
ett perspektiv på mitt material.  

Under min mätning av talutrymmet har jag använt två av morgonsamtalen i 
klassrummet där själva syftet är att öva att tala svenska. Det första samtalet 
initieras av läraren Rita genom att hon frågar vad eleverna gjort under den gångna 
helgen. Samtalet utvecklas senare till att kretsa kring datum. Den del av samtalet 
som jag mätt fördelningen av talutrymmet, pågår i 11 minuter och 20 sekunder 
varav 16 sekunder bestått av pauser där ingen ännu tagit ordet. Jag har sedan 
beräknat fördelningen av den totala talade tiden mellan de olika deltagarna i 
samtalet, vilket presenteras i tabell 2.  

 
 

                                                                                                                                                         
 
58 Berge 1997:19 
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Fördelning avtalutymme

57%

11%

2%

7%

7%

1%

13%
2%

Lärare Rita
Paula
Karim
Marko
Phalin
Tasanee
Suchin
Alla

 
Tabell 2: Fördelning av talutrymme 

 
Som diagrammet visar upptar läraren Rita 57 % av den talade tiden vilket är 

mer än hälften av talutrymmet. Detta är dock relativt lite i förhållande till 
tvåtredjedelsregeln som visats i många andra studier. Mellan eleverna är 
utrymmet däremot relativt jämnt fördelat. Som jag diskuterade i tidigare har flera 
studier visat på hur pojkar upptar dubbelt så mycket av talutrymmet som flickor. 
Detta gör det intressant att titta på fördelningen mellan de kvinnliga respektive 
manliga eleverna i klassen.  Bland eleverna finns fyra kvinnor och två män. Tabell 
3 visar fördelningen av elevernas totala talade tid mellan dem.  

 

Fördelning av elevernas talutrymme

26%

5%

18%
17%

3%

31% Paula
Karim
Marko
Phalin
Tasanee
Suchin

 
Tabell 3: Fördelning av elevernas talutrymme 
 
Uppdelat mellan kvinnor och män visar det sig att 78 % av elevernas talade tid 

upptas av kvinnor och 22 % av män. Denna uppdelning kan först verka 
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uppseendeväckande eftersom tidigare studier ofta pekat på att pojkar (män) 
dominerar klassrumsinteraktionen. Vi måste dock ta i beaktning av kvinnorna är 
dubbelt så många som männen i samtalsgruppen och utifrån detta förefaller 
fördelningen av den talade tiden relativt jämt med viss dominans av kvinnorna i 
gruppen. 

Trots detta förefaller resultaten relativ märkliga i förhållande till den bild som 
målades upp av kvinnors och mäns samtalsmönster både i den teoretiska delen 
och i min egen kvalitativa analys av klassrumssamtalen.  Jag menar dock att de 
kvantitativa resultaten måste tolkas i förhållande till det analyserade samtalets 
kontext. För det första följer samtalet till en början av ”runt-bordet-principen” 
som diskuterades i analysen av turtagningsmönster, vilket enligt mina 
observationer innebär en jämnare fördelning av talutrymmet mellan eleverna än 
då de lämnas att själva ta ordet. I tabell 4 visas hur många gånger varje elev själv 
tog ordet i samtalet.  

Att ta ordet

5

2

2

2

Paula
Karim
Marko
Phalin

 
Tabell 4: Antal gånger elever tar ordet 

 
Som diagrammet visar tar Paula själv ordet fem gånger under samtalet. Två av 

eleverna, Sachin och Tasanee tar aldrig ordet utan talar endast då de ges ordet av 
läraren. Vad gäller lärarens fördelning av ordet så ger hon alla elever utom Karim 
ordet en gång under samtalet. Detta har att göra med att hon går efter ”runt 
bordet” principen och att Karim då själv tar ordet för att starta samtalet.  

Det andra undersökta samtalet är också ett morgonsamtal men här finns en 
helt annan turtagning. Istället för att läraren fördelar ordet kring bordet så ställer 
Rita frågor till hela gruppen om väderförhållanden. Delar av detta samtal har 
redan återgetts i diskussion kring turtagning. Samtalet pågår i 5 minuter och 20 
sekunder, dock med flera pauser där Rita skriver på tavlan. Som tabell 5 visar 
fördelas talutrymmet mycket ojämnt. Läraren dominerar helt samtalet genom att 
uppta 84,6 % av det totala utrymmet.  

 

 32



 

Elev utifrån 0,3%

Alla  8%

Marko 0,3%

Paula  0,7%

Phailin 2,9%

Karim 7,6%

Lärarassistent Gunnel
2,9%
Lärare Rita 77,1%

 
 

Tabell 5 Fördelning av talutrymme i samtal 2 
 

Som vi ser upptar eleverna väldigt lite av talutrymmet och att fördelning 
mellan eleverna själva är mycket ojämn. Läraren fördelar inte ordet till eleverna 
utan ställer istället frågor till hela gruppen och väntar på att någon ska ta ordet och 
svara. Som tabell 6 visar, utnyttjar eleverna detta tillfälle till deltagande mycket 
olika. Karim dominerar interaktionen genom att svara på de flesta av Ritas frågor, 
samtidigt som både Marko och Paula nästan inte alls deltar. Paulas bristande 
deltagande kan dock förklaras av att både hon och Phailin är upptagna med att 
anteckna de ord Rita skriver på tavlan.  

 
Fördelning av talutrymme bland eleverna i samtal 2

3% 6%

25%

66%

Marko
Paula
Phailin
Karim

 
Tabell 6 Föredelning av talutrymme bland eleverna i samtal 2 
 
Min tolkning av resultaten är således att betydelsen av hur läraren organiserar 

samtalet är av stor vikt för hur talutrymmet fördelas mellan eleverna. Då läraren 
använder ett bestämt turtagningsmönster och själv fördelar ordet uppstår en relativ 
jämn fördelning av talutrymmet, vilket är av stor betydelse för att alla elever ska 
vara aktivt deltagande i lärandet.  

För det andra påverkar talarnas nivå i svenska språket fördelningen av 
talutrymmet. Elever som har relativt lätt att utrycka sig kan snabbt svara på 
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läraren frågor och får därför lite utrymme. För elever med ett mer begränsat språk 
har jag uppmärksammats två olika handlingsmönster. Vissa elever som behöver 
tid för att hitta orden och även viss lotsning från läraren för att svara upptar mer 
av talutrymme medan andra enbart svarar med ett ord och således upptar mycket 
lite av utrymmet.  

Sammanfattningsvis menar jag därför att fördelningen av talutrymme i 
klassrummet måste analyseras i förhållande till samtalets karaktär, lärarens 
styrning och även till elevernas språknivå. Att enbart titta på fördelningen i 
förhållande till kön ger en mycket förenklad bild och säger som diagrammen ovan 
ganska lite om själva interaktionen i klassrummet. Jag är även medveten om att 
den begränsade mängd material som använts för denna kvantitativa studie gör 
dess resultat omöjliga att generalisera. Trots allt har jag ändå valt att använda 
denna metod för att ge olika perspektiv på mitt material.  
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6 Analys 

Syftet med den här uppsatsen var att studera klassrumssamtalen inom 
undervisningen i Svenska för invandrare utifrån ett genusperspektiv. Återfinns 
samma ojämlika könsmönster som tidigare studier från grundskolan visat även i 
det klassrum som studerats? Eller ser situationen annorlunda ut när det gäller 
vuxna inlärare? Detta syfte har sedan operationaliseras i min egen empiriska 
studie dels genom en kvantitativ mätning av talutrymmet samt genom 
observationer av turtagningsmönser, minimal respons och förmågan att lyssna. 

Vad gäller talutrymmet visade den första kvantitativa mätningen att kvinnorna 
i klassen upptog större andel av talutrymmet än män, vilket jag tolkar som ett 
resultat av ”runda-bordet-principen”. I samtal där läraren fördelar ordet enligt 
detta mönster såsom i den första kvantitativa mätningen och frukostsamtalet, 
fördelas ordet relativt jämt mellan eleverna i gruppen. I situationer då läraren 
istället ställer frågor riktade till hela elevgruppen är det däremot vissa elever som 
tar större del av talutrymmet än andra, viket är tydligt i den andra kvantitativa 
mätningen. Att det är en av männen i klassen som ofta tar ordet i dessa situationer 
kan dock tolkas som ett uttryck för manligt språk eller dominans. Det är tydligt att 
båda han och till viss del även de kvinnliga eleverna ser det som hans uppgift att 
leda och dominerar samtalet. Några generella slutsatser angående om de olika 
formerna av turtagning används av det ena eller andra könet kan dock inte dras. 
Däremot kan vi anta att en samtalsstil som ”runda-bordet” i större utsträckning 
utjämnar ojämlikheter i klassrummet både vad gäller såväl kön, kultur och 
språklig nivå. 

Tidigare forskning har visat att män och kvinnor använder sig av överlappning 
och avbrott på skilda sätt. I mitt material har jag funnit få direkta avbrott men 
däremot flera överlappningar i samtal mellan kvinnor. I det samtal där endast 
kvinnor deltar används av överlappning för att föra samtalet framåt i högre grad 
än i övriga samtal där oftast en-åt- gången principen tillämpas. Kvinnorna 
använder sig denna i princip då de samtalar med varandra, vilket inte stör samtalet 
men kan ses som en orsak till männens bristande deltagande då de inte känner sig 
hemma i turtagningsmönstret. 

Vad gäller minimal respons har jag, i likhet med tidigare forskning, funnit att 
kvinnor oftare ger minimal respons antingen genom ”mmm” eller upprepning av 
den tidigare talarens sista ord. Minimal respons används särskilt mycket av läraren 
Rita i samtal med elever för att visa hennes aktiva lyssnande. Detta för oss in på 
förmågan att lyssna, i vilken jag funnit stora skillnader mellan män och kvinnor. 
Männen i klassen verkar inte alls värdera att lyssna på de andra eleverna utan 
visar enbart tecken på att aktivt lyssna då läraren talar. Denna ignorans visas 
ibland genom att de tittar runt i klassrummet eller inleder andra aktiviteter eller 
samtal medan någon av de andra eleverna talar. Kvinnorna i gruppen initierar inte 
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liknande beteende men kan ibland dras med in i männens alternativa aktiviteter. 
Oftast är dock kvinnorna mycket aktiva lyssnare och verkar ibland även aktivt 
lyssna på flera samtal i klassrummet. De visar också sitt aktiva lyssnande genom 
att ofta använda minimal respons och överlappning.  

I flertalet av de studier som presenterades i kapitel 2 och 3 har 
uppmärksamheten framförallt riktats mot talet. Pojkars och mäns dominans i 
klassrummet har ofta studerats genom mätningar av talutrymmets fördelning och 
interaktionen med lärarna. Både Öhrns och Einarsson & Hultmans studier visade 
hur pojkar oftare tar ordet själva i klassrummet medan flickorna väntar på att få 
ordet från läraren. Detta mönster återfanns även bland de vuxna inlärarna i min 
studie. Handuppräckning för att markera att man vill ha ordet, förekommer dock 
inte i det klassrum jag studerat vilket kan gynna det ”manliga” beteendet att själv 
ta ordet. Istället kan eleverna markera detta på andra sätt, såsom blickar då de vill 
ha ordet. Samtidigt anser jag det mycket viktigt i att elever och då särskilt de 
”underordnade” eleverna tränas i att ta ordet eftersom handuppräckning sällan är 
gångbart för att göra sig hörd utanför skolans väggar. Vidare är det upp till läraren 
att organisera undervisningssituationen utifrån elevernas olika bakgrunder så att 
alla aktivt deltar. 

Resultaten från de kvantitativa respektive de kvalitativa undersökningarna 
verkar vid första anblick spreta åt delvis motsatta håll. Å ena sidan pekar den 
första kvantitativa mätningen på att kvinnorna faktiskt dominerar talutrymmet 
bland eleverna. Å andra sidan visade den andra kvantitativa mätning liksom delar 
av mina återgivningar och analyser av olika samtal i klassrummet att männen till 
viss del dominerar i klassrummet. Dessa två slutsatser behöver dock inte motsätta 
varandra eftersom jag menar att en maktanalys av klassrumsinteraktionen inte kan 
begränsas till talutrymmet utan även måste innefatta huruvida de andra i 
klassrummet lyssnar på de olika talarna.  

Självklart är talet en viktig del av klassrummets interaktion, men vi måste och 
se på den andra delen i samtalet – lyssnandet. Einarsson & Hultman 
uppmärksammar även pojkars passivitet gentemot andra talare, men i övrigt finner 
jag att relativ lite intresse riktats mot lyssnandet i klassrummet. Detta bristande 
intresse skulle kunna tolkas om att också många forskare tillägnat sig ett 
”manligt” synsätt där talet betraktas som aktivt medan lyssnandet som passivt. Att 
kvinnor lyssnar i högre grad än män har till och med sätts som en konsekvens av 
mäns förmåga att upprätthålla lyssnare och således har problemet åter igen flyttats 
till kvinnors brister i förhållande till den manliga normen. Men att lyssna är, som 
diskuterats ovan, en lika viktig del av samtalet som att lyssna. Om kvinnor då bör 
tala som män för att bli jämlika, innebär detta då att ingen kommer att lyssna? 
Sådana framtida samtal ter sig relativt absurda och kanske bör vi istället 
omvärdera synen på lyssnandet både för kvinnor och för män. Det är inte bara 
kvinnor som missgynnas genom detta ”manliga” beteende utan även männen 
själva genom att de går miste om värdefulla insikter som kvinnorna förmedlar. Jag 
menar därför att den manliga dominansen i klassrummet inte utgörs av att männen 
i klassrummet talar mer utan just i deras oförmåga att lyssna på de andra eleverna. 
Denna ignorans ser jag som en aktiv form av maktutövning eftersom de skapar en 
osäkerhet och tystand hos de andra eleverna. Vem vill tala om ingen lyssnar? 
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 Likaså är lyssnanden en viktig del av det aktiva lärandet vilket ju inte enbart 
sker i samtal mellan lärare och elev utan även mellan eleverna. Genom att inte 
lyssna på de andra talarna går männen miste om värdefulla inlärningsmöjligheter 
och alternativa tolkningar och perspektiv. Lärande och skapandet av verkligheten 
sker i samspelet mellan individer och en förutsättning för att detta ska ske är att 
man både talar och lyssnar. Att enbart utvärdera elevernas aktiva deltagande 
genom fördelning av talutrymme förefaller därför mycket problematiskt. Om en 
elev upptar mycket av talutrymmet i klassrummet innebär inte automatiskt att hon 
deltar aktivt i kunskapsinlärning, utan kan lika gärna diskutera med läraren om 
vilken sida i boken hon ska läsa. Likaså har jag tidigare visat hur fördelningen av 
talutrymmet även påverkas av elevernas nivå i svenska språket. Elever med ett 
begränsat språk behöver ofta mer tid och lotsning läraren för att delta i samtalet än 
elever som uttrycker sig relativt lätt. Således handlar det aktiva deltagandet i 
lärandet och i samtalet inte om att alla elever ska tala lika mycket utan att alla 
elever utifrån deras positioner ska ges möjligheter att både tala och bli åhörda, 
liksom att lyssna på lärare och andra elever i klassrummet.  

 
 
 

 
  
 
.  

 37



 

7 Diskussion 

Jag har nu beskrivit och analyserat samtal i klassrummet på mikronivå, framförallt 
utifrån skillnader mellan kvinnor och män. Men att enbart fokusera på skillnader 
mellan könen skulle göra vår förståelse av klassrumsinteraktionen begränsad. 
Själva syftet med etnografisk forskning är ju att sätta in samtalen på mikronivå i 
det större sammanhanget vilket i det här fallet är samhällets genussystem. Vissa 
forskare menar att skolans uppgift är att reproducera de rådande samhällsvärdena 
för att på så vis hålla samman och bevara den rådande samhällsordningen. Utifrån 
ett genusperspektiv innebär detta att skolans funktion då är att socialisera eleverna 
in i rådande könsroller. För flickor gäller således att lära sig acceptera sin 
underordning i samhället i såväl skolan, familjen och arbetslivet. Samtidigt har 
dock skolan och även sfi-undervisningen, i enlighet med värdegrunden såsom den 
uttrycks i Lpo 1994 och Lpf 199459, i uppdrag att verka för jämställdhet mellan 
kvinnor och män, men eleverna kommer ju inte till skolan som tomma blad utan 
har redan socialiserats in i sina könsroller och fått olika delvis skilda 
förhållningssätt och intressen utifrån dessa erfarenheter. Detta är särskilt relevant 
vad gäller undervisningen av vuxna. Samtidigt menar jag tvärtemot vissa 
forskare60 att människors identitet aldrig blir färdigskapad utan är dynamisk och 
ständigt skapas och omskapas. Könsidentiteter skapas i relation till den 
omgivande kontexten, där språket fyller en central symbolisk funktion. Vi kan 
därför ana att individers upplevda könsidentitet utmanas och omskapas då 
individen migrerar och verkar i en ny kulturell kontext. Utifrån ett sådant 
resonemang utgör det nya språket, i det här fallet svenska ett centralt medel för att 
forma och uttrycka denna identitet. Elevernas kommunikativa handlingsmönster 
kan därför sägas spegla både den tidigare kulturens och det nya samhällets normer 
för hur de olika könen bör kommunicera.  

Upplevelserna i klassrummet har stor betydelse i denna identitetsprocess. Den 
manliga ignoransen inför de kvinnliga talarna kan ses som ett uttryck för mäns 
inlärda dominansbeteende så reproducerar de även denna ojämlikhet eftersom det 
begränsar kvinnors aktiva deltagande i undervisningen samt bekräftar deras 
upplevelse av underordning. Denna process överstämmer väl med Lakoff 
resonemang om hur kvinnor socialiseras att använda ett maktlöst språk vilket 
sedan används för att förklara deras underordning. Men kvinnornas erfarenheter i 
klassrummet bekräftar inte enbart deras underordnade könsidentitet utan har även 
direkta konsekvenser för deras deltagande i samhället. Einarsson & Hultman 
använder begreppet ”den dubbla dolda läroplanen” för att uppmärksamma 
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skillnaderna i socialisationen av flickor och pojkar i skolan och konsekvenserna 
av dessa i det offentliga livet61 och ett liknande resonemang kan appliceras på 
vuxna inlärare. Om kvinnliga inlärare inte ges samma möjligheter att utveckla det 
svenska språket i klassrummet kommer detta att resultera i ytterligare 
ojämlikheter. Språket utgör ett centralt medel för att delta i arbetslivet, vilket i sin 
tur är en nödvändighet för ekonomisk oberoende. Likväl behöver vi språket för att 
få kunskap om våra rättigheter och utkräva dem såväl inom familjen som i 
samhället. Språket är också en nödvändighet för att delta i det sociala och 
politiska livet. Sammanfattningsvis är tillägnandet av svenska en nödvändighet för 
att bryta kvinnors underordning och beroende. Den sociala konstruktionen av 
könsidentiteter blir på så sätt ”verklig” genom att den begränsar individers 
möjligheter handlingsutrymme.   

Jag vill dock reservera mig gentemot alltför grova generaliseringar. Självklar 
finns det inom varje kultur inte två bipolära könsidentiteter – manligt och 
kvinnligt, utan en mångfald. Den ”tredje världen” eller postkoloniala feminismens 
kritik av begreppet kön är således relevant för denna studie. Skapandet av kön 
måste förstås i relation till andra sociala positioner såsom klass, ras eller etnicitet 
och kan därför inte användas som en rashomogen eller klasslös kategori. Den 
identitet som inlärarna skapar i det nya samhället inte en ”svensk” identitet (om 
nu någon sådan finns) utan en mer komplex sammansättning av olika faktorer. 
Phailins identitetsskapande går inte från thailändsk kvinna till svensk kvinna, utan 
kan snarare ses som ett samspel mellan kvinna, invandrare, thailändsk, 
arbetssökande, ungdom, för att bara nämna några delar av en individs komplexa 
identitet. Genom språket både skapas och uttrycks alla dessa identiteter hos en 
människa. Det är därför mycket problematiskt att studera språket enbart utifrån ett 
genusperspektiv och jag vill istället förespråka intersektionella analyser som 
fokuserar språkets betydelse i samspelet mellan dessa delar av identiteter. I 
klassrummet, liksom i samhället samspelar olika ojämlikheter med varandra och 
påverkar elevernas möjligheter till att aktivt delta i undervisningen. Ojämlikhet 
mellan könen måste därför förstås i relation till etnicitet, klass och andra 
maktrelationer i samhället. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv förefaller både dominansperspektivet 
och tvåkultursteorin som begränsade. Själva idén om att män och kvinnor har 
olika kulturer verkar ju i sig för att upprätthålla genussystemet genom 
segregerande processer. Precis som Adelswärd antyder leder fortsatta studier 
utifrån en bipolär könsförståelse snarare till att stereotyper upprätthålls än till att 
medvetandegöra och förändra dem. Tvärtom kan vi knappast urskilja två distinkta 
könskulturer i samhället utan en mångfald av olika kulturer där kön verkar i 
samspel med andra faktorer. Språket kan inte ses som ett medel för att 
upprätthålla manlig dominans i samhället utan som ett uttryck och ett medel för 
skapandet av en mångfald av identiteter och ojämlikheter mellan dessa.   

Det jag saknat under mina observationer i klassrummet är samtal mellan lärare 
och elever om kommunikativ kompetens och språkets betydelse för att uttrycka 
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olika identiteter. Vilka signaler sänder jag ut om jag talar på ett visst sätt? Jag 
menar inte att eleverna ska tvingas tala på ett ”rätt” sätt, men att de ska 
uppmärksammas på språkets signaler och uttryck så att de ges möjlighet att välja 
vilka signaler de vill sända ut till sin omgivning. Något ”rätt” sätt att tala finns det 
inte och de skulle vara omöjligt att finna någon generell norm för det heterogena 
klassrummets alla individer. Alla bör dock ges möjligheten att medvetet välja vad 
de uttrycker om sig själva genom språket. En ökad kunskap och medvetenhet tror 
jag skulle kunna överbygga mycket av de interkulturella missförstånd som uppstår 
i samtal mellan såväl män och kvinnor som mellan människor från olika kulturer.    
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