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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att se huruvida elever bemöter lärare olika beroende på 
lärares kön och/eller ålder. Samt hur lärare förmedlar, alternativt öppnar upp för eleverna att 
lära sig genus i klassrumssituationer.  
 
Uppsatsen bygger på empiriska studier genomförda hos fyra lärare på en gymnasieskola i 
Halland. Lärarna var två kvinnor och två män, varav en av varje kön var i 35 års åldern och en 
av varje kön var i 50 års åldern. Vi genomförde två observationer hos varje lärare vid olika 
lektionstillfällen i samma klass. Den empiriska datan samlades in via icke-deltagande 
observationer med hjälp av ett observationsschema som kompletterades med löpande 
anteckningar. Det empiriska materialet samt sociokulturella teorier om lärande och 
kommunikation låg sedan till grund för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Vi har 
främst använt oss av Lev Vygotskijs och Roger Säljös teorier i uppsatsen, samt kompletterat 
dessa med annan litteratur. 
 
Det vi kom fram till genom vår undersökning var att ålder inte är en lika stark faktor som kön 
i lärare-elevrelationen. Det finns olika stereotyper för hur män och kvinnor bör bete sig och i 
dessa stereotyper framkommer det ofta att män är mer respektingivande och auktoritära än 
kvinnor. I vår undersökning kunde vi se vissa egenskaper som finns i stereotyperna hos 
lärarna, som kan bidra till att elever lär sig genus i klassrumssituationer. 
 
 
Nyckelord: interaktion, kommunikation, kön, lära genus, lärare, ålder  
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1. Inledning 

Under en arbetsdag är det många händelser och problem som en lärare ställs mot och stöter 
på, som påverkar det pedagogiska arbetet. Det är många utomstående faktorer som påverkar 
en lärares arbete bland annat nationella och lokala kursplaner, relationer till andra lärare, 
tillgången av läromedel, skolans ekonomi men framför allt elevrelationer. Till detta 
tillkommer en lärares egna didaktiska och pedagogiska reflektioner och tolkningar kring 
kunskap, lärande, kursplaner med mera. Den mesta tiden på sin arbetsplats tillbringar läraren 
med eleverna, både under och efter lektioner.  
 
Under vår tid på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad har vi blivit allt mer intresserade 
av interaktionen mellan lärare och elever. Förändras elevernas bemötande och beteenden i 
klassrumssituationer av lärares kön och ålder? Vad händer i mötet mellan lärare och elev samt 
hur påverkar det elevens möjlighet att lära genus? Påverkas denna möjlighet att lära genus av 
sociala och biologiska faktorer som lärarens kön och ålder?  
 
Undersökningar på Statistiska Centralbyrån visar att könsfördelningen är ganska jämn mellan 
lärare på gymnasienivå.1 Denna statistik visar att eleverna får möta lärare av båda könen 
under sin skolgång. Oavsett kön är lärarens uppgift enligt skolverket bland annat att: 

Tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven 
ta ställning till hur kunskaper kan användas. 

Se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och 
kvinnliga perspektiv. 

Öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa.2 

Finns det trots styrdokumenten någon skillnad mellan lärares sätt att vara i 
undervisningssituationer beroende på kön och blir eleverna i så fall påverkade av lärarens 
genusordning? 
 
Målet för skolans verksamhet ses ofta i första hand att ge kunskaper och färdigheter inför 
vuxenlivets förvärvsarbete3. Skolan ska även: 

(… ) förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.4 

Trots att det finns många olika definitioner på kunskap, finns det inte något direkt mätredskap 
för kunskap och lärande. Skolan använder sig av prov, redovisningar och flertal olika 
examinationsformer för att mäta elevernas kunskap. Det finns kunskap som vi inte tycker 
diskuteras, varken på högskolan eller i skolverksamheten. Det som vi främst tänker på är de 
åsikter och värderingar som lärare har i samband med kön och genus. Kan det vara så att en 
lärares personliga åsikt om kvinnligt och manligt, kvinnor och män avspeglar sig på dennes 
elever. Vi är i denna uppsats intresserade av att undersöka lärare i klassrumssituationer 
eventuellt bjuder in eleverna till att lära genus.  

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån 2005 
2 Skolverket, Lpf94 2006 
3 Gannerud 2001:15 
4 Skolverket, Lpf94 2006  
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En artikel i Aftonbladet, 2006-10-01, handlade om en undersökning på uppdrag av Skolverket 
som visade att elever på grundskolan föredrog lärare som var män framför kvinnor. Denna 
åsikt dominerade framförallt bland pojkarna.5 Artikeln blev ett startskott för idén till denna 
uppsats. Framförallt intresserade vi oss för detta problem då vi båda är kvinnor i 25-års ålder 
som snart ska ut i arbetslivet och möta dessa värderingar. Kommer då lärares biologiska och 
sociala förutsättningar att påverka deras arbetsliv och yrkesroll? Men framför allt kommer 
inställning till könsroller och genus öppna upp för eleverna att lära genus av oss och våra 
blivande kollegor? 
 
Vår personliga uppfattning är att lärares kön och ålder påverkar relationen till eleverna och 
därmed lärandet om genus. Samtidigt är vi medvetna om att lärarens personlighet kan vara 
betydelsefull för hur eleverna uppfattar läraren, men det är inget som vi kommer att 
undersöka. Vi tror också att om eleverna tycker om eller respekterar läraren blir de mer 
intresserade för lektionernas innehåll.  
 
Vår examensuppsats är ett försök att öppna upp våra ögon för hur vi eventuellt lär ut genus. 
Förstår vi vad som påverkar interaktionen mellan lärare och elev samt hur eleven lär genus 
från oss lärare, kanske vi kan använda detta för att på ett bättre sätt och på ett djupare plan 
reflektera över våra egna pedagogiska och didaktiska ståndpunkter. Det kanske även kan 
komma att ge oss som lärare en större möjlighet att påverka interaktionerna i en positiv 
riktning. Alltså ännu en möjlighet att få ett ”redskap”, vetskap, att använda i vårt 
yrkesutövande.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida lärares kön och/eller ålder påverkar 
elevernas beteende och bemötande av lärare i klassrumssituationer. Samt om någon av 
faktorerna har en större betydelse för elevernas bemötande gentemot lärarna. Vi hoppas också 
kunna studera om det finns något i klassrumssituationerna som ger möjlighet att lära genus 
eller handlar om genus. Vår förhoppning och målsättning är att kunna besvara följande frågor 
under uppsatsens gång genom att främst använda oss av ett sociokulturellt perspektiv. 
 

• På vilket sätt spelar en lärares kön och ålder roll i eleverna bemötande gentemot lärare 
och hur påverkar dessa faktorer respekten som eleverna har för läraren? 

• Vilken av faktorerna, kön och ålder, är mest avgörande i elevers bemötande gentemot 
lärare? 

• Öppnar skolverksamheten upp möjligheter för elever att lära sig genus i 
klassrumssituationer? 

1.2. Avgränsningar  

Undersökningen i denna uppsats har utförts på en gymnasieskola i Halland. Lärarna och 
eleverna som har deltagit i denna uppsats har vi inte själva valt ut, schemaläggaren på skolan 
hänvisade oss till fyra lärare utefter de kriterier som vi eftersökte. De kriterier som vi hade var 
fyra lärare varav två var män och två kvinnor samt att en av varje kön var i en ålder under 35 

                                                 
5 Ritzén 2006: 26, se bilaga 9.1. 
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år och en av varje kön var i en ålder över 50 år. I arbetslivet används begreppet äldre för 
människor mellan 45-65 år6. Detta är anledningen till att vi har valt en ålder över 50 år.  
 
Ett annat kriterium var att dessa fyra lärarna skulle undervisa inom samma ämne i de klasser 
som observerades. Däremot tog vi inte någon hänsyn till lärarnas individuella egenskaper och 
förmågor samt hur länge de har varit verksamma som lärare. Lärarens personlighet och 
lärarstil tror vi också har en avgörande betydelse för hur eleverna beter sig i klassrummet och 
mot läraren, men det är inte en faktor som vi kommer att ta med i beräkning då det inte finns 
utrymme för det i denna uppsats. 
 
Då våra frågeställningar har utgått ifrån lärarens kön och ålder och elevernas bemötande 
gentemot läraren utifrån dessa faktorer har vi inte tagit hänsyn till elevernas kön eller ålder. 
Vi har istället sett eleverna som en homogen grupp. Gruppens storlek påverkar interaktionen 
mellan lärare och elev som i sin tur kan påverka lärandet.7 Detta är något som vi har varit 
medvetna om, men vi har valt att bortse ifrån den faktorn i undersökningen.  

1.3. Förförståelse 

Vi har under uppsatsens gång varit medvetna om att denna uppsats delvis grundar sig på 
personliga åsikter hos oss och de åsikter som finns i den kultur vi lever i. Därför har vi försökt 
låta bli att generalisera för mycket men samtidigt varit medvetna om att det uppsatsen har 
påverkats av våra personliga åsikter.  
 
Vi tror också att elevernas och lärarnas personligheter har en betydelse för interaktionen 
mellan dem. Elevernas åsikter formas antagligen av klassammansättning och de lärare som 
eleverna har mött och möter varje dag i skolan. På samma sätt påverkas lärarna av sina elevers 
och kollegors åsikter. Resultatet hade troligtvis blivit annorlunda om vi hade gjort samma 
undersökning i andra klasser, med andra lärare, på en annan skola eller i en annan stad. 
Samtidigt tror vi att det finns en generell uppfattning i dagens skolor och en del förutfattade 
meningar som alla samhällets medborgare är präglade av.  
 
I denna uppsats har vi växelvis använt oss av begreppen kön och genus. Anledningen till detta 
är att vi i vår frågeställning syftar till den biologiska könstillhörigheten, men när vi talar om 
det upplever vi att det inte går att bortse från det sociala könet, genus.  

                                                 
6 Aronsson & Kolbom 1996: 11 
7 Einarsson 2003: 12 
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1.4. Begreppsförklaring 

De begrepp som förklaras nedan är lexikala, teoretiska och stipulativa. De lexikala är hämtade 
ifrån Nationalencyklopedin och Svenska akademins ordbok. Teoretiska begreppsförklaringar 
är hämtade från pedagogik professor Roger Säljös teori om lärande. De stipulativa begreppen 
beskriver vad vi menar med en del begrepp i uppsatsen. 
 

• Bemötande – Att svara på något, antingen med invändningar, anmärkningar eller 
inlägg.8  

• Genus – Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.9 

• Interaktion – Samverkan, samspel, process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra.10 

• Kommunikation – Med kommunikation menar vi i denna uppsats överföring av 
information mellan människor.11 Vi har även valt att koncentrera oss på den verbala 
och inte den kroppsliga kommunikationen. 

• Lärandeprocessen – Det lärande som bedrivs på lektioner i skolan, som är avgörande 
för elevernas kunskapsutveckling.12 

• Respekt – Ta hänsyn till någon, visa aktning för någon.13 En del förknippar respekt 
med rädsla, men vi väljer att tolka respekt som en ömsesidig egenskap i relationen 
mellan två eller flera personer. 

• Sociokulturellt – … den sociala omgivningen och kulturen som är det mest avgörande 
i detta perspektiv för hur individens lärande och utveckling sker. Det kulturella minnet 
och artefakter, kulturella redskap, är det som för mänskligheten framåt. Språket anses 
ha vuxit ihop med tanken och är huvudartefakten i lärande.14 

• Tillsägelse – Handlingen att säga till elever i klassrummet. 
• Yngre lärare – ca 35 år eller yngre 
• Äldre lärare – ca 50 eller äldre 

1.5. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består sammanlagt av nio kapitel, där dispositionen har valts utifrån professor 
Jarl Backmans bok ”Rapporter och uppsatser”.15 Vårt syfte har varit att göra denna uppsats 
lättgenomskådlig samtidigt som det ska finnas en röd tråd. Läsaren ska själv välja om han 
eller hon vill läsa hela uppsatsen eller välja ut specifika delar och kapitel.   
 
Vi börjar uppsatsen med kapitlet Inledning, där vi presenterar uppsatsens syfte, vilka 
frågeställningar och problemformuleringar undersökningen ämnar besvara samt våra 

                                                 
8 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (bemöta) 
9 www.ne.se (genus)  
10 www.ne.se (interaktion) 
11 www.ne.se  (kommunikation) 
12 Säljö 2005: 14 
13 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (respekt)  
14 www.wikipedia.org.se (sociokulturellt) 
15 Backman 1998 
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avgränsningar och vår förförståelse. Här förklarar vi även en del begrepp som kommer att 
beröras i uppsatsen.  
 
Andra kapitlet i uppsatsen består av den Tidigare forskning där vi tar upp tidigare forskning 
inom området som vår uppsats berör. Dessa består av rapporter, uppsatser och avhandlingar. 
 
Kapitlet 3 är Metod där vi presenterar datainsamlingsmetoder, tillvägagångssätt, urval och 
metodkritik kring den empiriska och litterära studien.   
 
Kapitel 4 innehåller vår Teori som består av tre teman; kön och ålder, interaktion och 
kommunikation samt lära genus. 
 
Därefter kommer kapitel 5: Redogörelse av observationer, där vi presenterar situationer från 
observationerna som vi anser vara relevanta för våra frågeställningar.  
 
Vår Analys av obeservationer kommer i kapitel 6, där vi kopplar samman våra teman i 
teoriavsnittet med de observationssituationer som vi har redogjort för i kapitel 5.  
 
Kapitel 7 Diskussionen är den avslutande delen i denna uppsats, där vi försöker besvara våra 
frågeställningar.  
 
Kapitel 8 innehåller Källförteckningen, som är uppdelad efter artikel, Internet, litteratur, 
rapporter och uppsatser.  
 
Våra Bilagor finner läsaren i kapitel 9. 
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2. Tidigare forskning 

Efter att ha letat efter tidigare forskning på biblioteket och Internet har vi fått uppfattningen 
att det har gjorts mycket forskning kring lärare- och elevrelation. Men huvudsakligen utgår 
dessa undersökningar från lärarperspektiv, bland annat hur lärarna betygsätter eleverna. Även 
om dessa undersökningar fokuserar på lärarperspektivet utelämnar dessa inte helt 
elevperspektivet och därför har de till viss del legat till grund för vår forskning. När vi vidare 
har sök på lärare, kön och ålder har vi upptäckt att även här berör forskningen främst huruvida 
läraren bemöter eleverna på olika sätt beroende på deras kön. Den forskning som vi kommer 
att presentera nedan är svenska C- och D-uppsatser, avhandlingar från olika högskolor och 
universitet samt rapporter från olika samhällsinstitutioner.  
 
För att tillföra kunskap och användas som utgångspunkt för förbättringsåtgärder har Gunnar 
Iselau och Daniel Gustavsson, undervisningsråd på Skolverket, på uppdrag från Skolverket 
gjort en undersökning som publicerades 2006. Ett mål med denna undersökning har varit att 
förbättra elevers lärandemiljö och prestationer, genom att förstå lärarens situation och 
förutsättningar för att kunna utföra sitt pedagogiska uppdrag. Iselau och Gustavsson har byggt 
sin rapport på en undersökning som genomfördes på grundskolan 2003, via enkäter som 
elever, lärare och föräldrar svarade på. Resultatet blev således att det finns tre faktorer hos 
lärarna som påverkar lärandet, lärarnas utbildning, lärarnas självtillit och trygghet i sin egen 
yrkesroll samt den demografiska sammansättningen av lärarkåren. I rapporten framkommer 
också att lärarens intresse för ämnet speglar sig på elevernas intresse. Undersökningen visar 
också att kvinnor som är lärare tycker att det är roligare än män som är lärare att undervisa. 
Lärare föredrar och tycker att det är roligare att undervisa i ämnen som de är utbildade i. 
Elevernas syn på män och kvinnor som lärare skiljer sig åt, då pojkar tycker att lärare som är 
män är bättre än kvinnor. Pojkar lyssnar och engageras mindre av lärare som är kvinnor, 
medan flickor inte skiljer på lärare beroende av kön. Flickor föredrar däremot yngre lärare och 
anser att dessa är bättre på att engagera och skapa intresse. Sammanfattningsvis kommer 
rapporten fram till att lärarens lust att vara lärare påverkar elevens lust att lära.16 
 
Hans Birnik har skrivit en doktorsavhandling vid Karlstads universitet om lärare- och 
elevrelationen. Denna avhandling behandlar lärare- och elevrelation på mellanstadiet, samt 
relationen mellan lärarstudenten och handledaren under slutpraktiken. Birnik menar att denna 
relation är en  

(…)process av växelverkande påverkan och ömsesidigt beroende mellan 
läraren och eleven.17  

För att komma fram till sitt resultat har Birnik intervjuat 13 lärare om lärare- och 
elevrelationen. Dessa lärare menade att deras huvuduppgift var att leda verksamheten, sätta 
upp tydliga mål, lära eleverna att samarbeta och tolerera olikheter, visa eleverna olika 
alternativ att utföra uppgifterna på, väcka elevernas nyfikenhet och ge eleverna 
självförtroende. Lärarna menade att om eleverna skulle bli intresserade av undervisningen och 
lära sig något måste läraren bygga upp relationen mellan sig och eleven så att den blir 
tillitsfull. Resultatet av denna avhandling är att det måste finnas en tillit mellan läraren och 
eleven för att eleven ska utvecklas. Läraren måste i sin tur utveckla sin empatiska förmåga, 

                                                 
16 Skolverket 2006 
17 Birnik 1998: 23 
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vara stödjande och engagerad i varje enskild elev. Samtidigt som läraren måste behålla sin 
egen integritet.18 
 
Charlotte Einarsson har skrivit en avhandling om lärares och elevers interaktion i 
klassrummet. Denna avhandling har främst studerat elevers kön, ålder, samt klasstorlek och 
ämne. Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om interaktionen i klassrummet. 
Hon tar hänsyn till gruppens storlek, elever och lärares kön, elevens ålder, samt 
undervisningsämnet i sin avhandling. Empirin i denna avhandling består av att observera 
kommunikationen mellan lärare och elever samt använda sig av fokusgrupper bestående av 
lärare. Resultatet av avhandlingen är att flera faktorer påverkar kommunikationen mellan 
lärare och elever. Elevens och lärarens kön, elevens ålder, undervisningsämnet och gruppens 
storlek är faktorer som kan komma att påverka kommunikationen i klassrummet. Det framgår 
även att elevernas kulturella bakgrund kan komma att påverka klassrumsinteraktionen.19  
 
Malin Dahlström har i sin exmensuppsats En lärare klassificeras inte efter kön utan 
prestation undersökt om elever uppfattar någon skillnad mellan lärare utifrån ett 
genusperspektiv. Hon kommer fram till att relationen mellan lärare och elever beror på två 
faktorer; lärarens kön och elevens kön. Elevernas kön påverkar relationen till läraren 
beroende på lärarens kön, flickor har fler och närmre relationer främst till de lärare som är 
kvinnor. Majoriteten av pojkarna föredrar lärare som är män och ger ett större intryck av att 
vara kompisar med lärarna, samtidigt som pojkarna håller en större distans till lärarna. 
Flertalet av eleverna i undersökningen menar att lärarens personlighet och yrkesroll inte 
påverkas av deras könstillhörighet, det är snarare de individuella egenskaperna som avgör om 
läraren är bra eller inte. Dahlström har insamlat informationen till uppsatsen genom 
enkätundersökningar.20  
 
Linda Forsells C-uppsats, Skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation 
med sina elever – i år 6–9, har som syfte att undersöka om det finns några skillnader mellan 
män och kvinnor som lärare i deras kommunikation med sina elever. För att komma fram till 
sitt resultat har Forsell intervjuat lärare samt gjort observationer i klassrummet. Resultatet 
blev att lärare som är kvinnor kommunicerar lika mycket med flickor och pojkar, medan de 
flesta män som är lärare mest kommunicerar med pojkarna. När eleverna tar initiativet för 
kommunikation vänder de sig främst till lärare av samma kön. Samtalen mellan lärare och 
elever i klassrummet handlar framförallt om undervisningen och uppgifter.  Eleverna tar 
större initiativ till kommunikationen än lärarna. Flickorna väljer till största del att ha privata 
samtal med lärarna, medan pojkarna inte störs av att ha andra i närheten. De intervjuade lärare 
menade att män inom läraryrket har mer pondus än kvinnorna, samt att dessa kvinnor är mer 
”mammiga” i sin relation till eleverna.21  
 
Eva Gannerud, fil.dr. i pedagogik redogör för sin avhandling i boken Lärares liv och arbete i 
ett genusperspektiv. Undersökningen bygger på intervjuer gjorda vid tre tillfällen med tjugo 
lärare som är kvinnor. Frågorna handlar om lärarnas egna attityder gentemot sitt yrke, samt 
hur det är att vara kvinnlig lärare i relationen mellan elever, elevers föräldrar och kollegor. 
Fokus i avhandlingen ligger på lärare kön och genus. Resultatet av intervjuerna visar att 
kvinnorna anser sig själva vara mindre betydelsefulla än männen och att män har lättare för att 
vara auktoritära. De lärare som är kvinnor anser att de har lägre förväntningar på sig när det 
                                                 
18 Birnik 1998 
19 Einarsson 2003 
20 Dahlström 2005 
21 Forsell 2006 
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gäller auktoritet och förmågan att påverka föräldrar och lärare. En del lärare ansåg också att 
män var mer eftertraktade och möttes av mer positiva reaktioner än kvinnor. Lärarna trodde 
även att deras könstillhörighet kunde påverka eleverna. Hälften av deltagarna menade att det 
är en nackdel för pojkar att ha en kvinnlig lärare.22  
 

                                                 
22 Gannerud 2001  
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3. Metod 
I denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod, som avser att beskriva 
kvaliteter hos olika fenomen.23 För att en forskning ska vara kvalitativ bör undersökningarna 
genomföras i naturlig miljö. Forskaren gör utifrån undersökningarna och sin förförståelse, 
egna tolkningar och det är därför viktigt att reflektera över forskarens roll i undersökningen 
och vara medveten om att undersökningen kan påverkas av en mänskliga faktorn.24 Det som 
ligger till grund för tolkningarna är den data som samlats in via enkäter, intervjuer och/eller 
observationer. Detta redogörs sedan i resultatdelen i ord som brukar kallas för kvalitativ data. 
Som en följd av denna insamlings- och bearbetningsmetod av datan är det av stor vikt att 
forskaren ständigt ifrågasätter och granskar både materialet och sina egna tolkningar och 
förförståelse. 25  
 
I detta fall har vi endast använt oss av observationer, men processen har varit så som vi har 
beskrivit ovan. 

3.1. Internet 

Användningen av Internet har framförallt varit för att komplettera en del fakta och begrepp 
som vi har hittat på annat håll. För begreppsförklaringar har vi bland annat använt oss av 
Nationalencyklopedin och Svenska akademins ordlista som är allmänt kända och använda 
uppslagsverk. Vi har också sökt efter en del författare, för att kunna skriva titel och 
befattning. Den främsta sökmotor vi har använt har varit Google.  
 
Vid sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av Scholar Google, där vi har sökt med 
bland annat följande sökord; lärare-elevrelation, lärares kön, lärares ålder. Vårt urval av dessa 
träffar gjordes till en början baserat på forskningarnas syfte och sammanfattning. En del av 
dessa rapporter och uppsatser har vi läst om i annan litteratur och sedan sökte vi efter dessa på 
Scholar Google.  
 
För att komplettera viss information, sökte vi vidare efter rapporter och statistik på Skolverket 
och Statistiska Centralbyrån och använde oss av tidigare nämnda sökord. 

3.2. Litteratur 

Då vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv har vi främst sökt efter litteratur som har 
berört detta eller litteratur där författaren har haft detta perspektiv.26 
 
De sökord som vi har använt oss av har bland annat varit genus, kön, ålder, elev och 
lärarperspektiv/relation. En del av den litteratur som vi har använt oss av i denna uppsats har 
vi varit bekanta med sedan tidigare, då vi har använt oss av dem i tidigare arbeten på 
Högskolan i Halmstad.  

                                                 
23 Nylén 2005: 10 
24 Nylén 2005:12, Kvale, 1997: 62 
25 Nylén 2005:12ff 
26 I kapitel 4, Teori, redogörs detta perspektiv och de författare som det berör. 
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Vi har utgått främst från innehållsförteckningen när vi har läst böckerna och valt ut de kapitel 
och avsnitt som vi ansett har passat vårt syfte. Vi tycker att det är av stor vikt att poängtera att 
vår urvalsprocess kan ha bidragit till en viss selektivitet. Därmed kan vi inte göra anspråk på 
full förståelse och behållning av litteraturen. Vi har också läst en del litteratur som inte 
redovisas i texten, då syftet med dessa enbart har varit för att vi ska få en inblick eller idéer 
för vissa områden i vår uppsats. 
 
Det kan ibland vara svårt att bedöma tillförlitligheten i vissa böcker.27 Många böcker som har 
används i denna studie har varit återkommande i forskningar inom detta område och de flesta 
författarna har återkommit i den litteratur som vi har läst under uppsatsens gång. Forskaren 
kan också göra sitt urval av litteratur genom att kontrollera bokförlaget som har givit ut 
boken28. Detta är något som vi också har försökt att göra i en del fall, trots detta har vi valt att 
använda oss en del av Studentlitteratur. Anledningen till att vi har försökt att avstå från 
studentlitteratur beror på att dessa ofta består av sekundärkällor, men i de fall vi har hittat 
primärkällor har vi använt oss av dessa.  

3.3. Observationer 

Observation används i denna uppsats då det är en metod som används för att samla in 
information kring beteende och skeenden i verkliga livssituationer. Observationer som 
undersökningsmetod är ett bra medel för att ge en bild av omvärlden eller just det fenomen 
som forskaren ämnar att undersöka.29 Trots detta kan forskaren inte förvänta sig att nå ett 
absolut säkert vetande om verkligheten, utan forskaren får arbeta med sannolika antaganden 
om kunskapen om omvärlden.30  
 
Vi har valt att göra icke-deltagande observationer. En observationsmetod som innebär att 
forskaren enbart observerar och inte deltar i händelserna31. Vid användning av icke-
deltagande observationer kan forskaren påverka observationen, även om det inte blir lika 
tydligt. Som icke-deltagande observatör bör man även tänka på att placera sig i rummet och 
försöka väcka så lite uppmärksamhet eller störa observationssituationen.32 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att observationerna hela tiden mer eller mindre slumpmässigt 
påverkas av forskarens egna erfarenheter och åsikter om vad som kommer att ske eller inte 
ske samt de egna behoven. För att en observation ska vara vetenskaplig bör den inte vara 
slumpmässig utan snarare planerad. Det bör ske en systematisk registrering av det som sker 
och forskaren bör ha tagit ställning till exempelvis; tillämplighet, pålitlighet och 
noggrannhet.33  
 
En ostrukturerad observation är när forskaren antecknar fritt det han eller hon ser eller 
registrerar. Dessa anteckningar kan ge en mer nyanserad bild och öppnar för oväntade 
händelser. En strukturerad observation är däremot när forskaren använder ett 
observationsschema.34 När forskaren skriver ner ett antal beteenden som avses att observeras 
                                                 
27 Kylén 2004: 139ff 
28 Denscombe 1998:189 
29 Patel 1987:93 
30 Holmgren 1987: 11 
31 Fangen 2004: 145 
32 Patel 1987: 99ff, 102 
33 Patel 1987:93 
34 Kylén 2004:98 
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för att sedan markera när beteendet förekommer kallas för ett observationsschema.35 Fördelar 
med en strukturerad observation är att bearbetning och sammanställning av datan blir enklare 
och mer tillförlitlig. Forskaren måste vara medveten om att dennes närvaro kan komma att 
påverka observationerna och bör försöka påverka så lite som möjligt.36 Vi har använt oss av 
både strukturerad och ostrukturerad observation för att försöka få med så mycket information 
som möjligt.  
 
Vi kommer nedan att förklara vad vi har menat med en del av de punkter som finns med i 
observationsschemat som vi tror kan vara lite otydliga.37  

 
• Föreläsning: När läraren förklarar något för klassen framme vid tavlan. 
• Avbryter eleven: När läraren börjar prata när eleven pratar med läraren eller med 

hela klassen. 
• Privat konversation: Läraren påbörjar konversation med en elev om något som 

inte är skolrelaterat. 
• Skolrelaterad konversation: Samtal mellan lärare och elev om något inom 

skolan, men inte inom det rådande ämnet.  
• Diskussion med elev om annat: Samtal om något som inte berörs av övriga 

punkter. 
• Utdelning av uppgifter: När läraren introducerar ett nytt moment under 

lektionen.  
• Ger ordet till elev: När läraren riktar sig till en elev som ska svara på något.  
• Avbryter läraren: När eleven börjar prata när läraren pratar.  
• Avbryter annan elev: När eleven avbryter en annan elev när denne pratar till 

klassen eller läraren. 
• Diskussion mellan elever om ämnet: När elever diskuterar om ämnet i mindre 

grupp eller i helklass.  
• Privat prat mellan elever: När elever i grupp eller två och två pratar om icke 

skolrelaterade ämnen.  
• Privat prat med läraren: Elever påbörjar konversation om något icke 

skolrelaterat med läraren.  
• Klagar: När eleverna tydligt visar missnöje eller ovilja att göra något. 
• Fråga läraren om annat: Eleven frågar läraren om något som inte nämns i de 

andra punkterna. 

3.3.1. Vår tillvägagångssätt 

Det mesta arbetet kring uppsatsen har gjorts gemensamt, men en del uppgifter har delats upp 
mellan oss. Även om vi båda har läst och skrivit har en av oss varit mer ansvarig för 
insamling av information, medan den andra har haft huvudansvar för skrivandeprocessen. 
Trots detta har vi gått igenom varandras arbete och diskuterat kring oklarheter kontinuerligt. 
Det viktigaste i vårt samarbete har varit kommunikationen mellan oss. Under hela 
arbetsprocessen har vi diskuterat våra frågeställningar och ståndpunkter, samt gått igenom 
begrepp och befintlig text, för att tydliggöra att vi båda var på väg åt samma håll. 
 

                                                 
35 Johansson & Svedner 2001: 31f 
36 Kylén 2004: 98f 
37 se bilaga 9.2. 
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Uppdelningen av arbetet gick till på så vis att vi koncentrerade oss på teori- och 
metodlitteratur innan vi gjorde våra observationer. Detta bidrog till att vi under våra 
observationer var präglade av vår förförståelse samt den teori vi hade tillgodosett oss med.  
 
Vi valde att genomföra icke-deltagande observationer eftersom vi inte ville påverka resultatet 
mer än den påverkan som sker då två okända individer sitter med under lektioner. För att 
kunna utföra våra observationer kontaktade vi en gymnasieskola i Halland där vi framförde 
vårt syfte med undersökningen samt vilka lärare vi eftersökte.  
 
Då vi valde att båda två delta vid observationstillfällena bestämde vi oss för att använda oss 
av både strukturerad och ostrukturerad observation. Anledningen till detta var att vi ansåg att 
löpande anteckningar skulle bli röriga och inte någon kontinuitet samt data som kunde bli 
svårt att jämföra. Det kan finnas en risk med att enbart använda sig av observationsschema då 
forskaren kan komma att missa spontana händelser som skulle komma att bli betydelsefulla 
för resultatet38. Vid observationstillfällena har en av oss följt ett observationsschema39, medan 
den andre har gjort en löpande observation. Vi har haft samma uppgifter vid samtliga 
observationer, det vill säga den som skrev de löpande anteckningar gjorde det vid alla 
tillfällen.  
 
Då vi hade samtalat med läraren om syftet med undersökningen innan observationsklasser 
bestämdes, ansåg vi att vi hade fått lärarnas tillåtelse och att vi därmed inte behövde be rektor 
eller någon målsmans om tillåtelse. En del klasser hade blivit informerade om att vi skulle 
komma och observera, men fick inte veta vad som skulle observeras.  Vi valde att göra på 
detta sätt, eftersom vi trodde att mer information kunde påverka elevernas beteende och öka 
medvetenheten om att vi befann oss i klassrummet och skapa förutsättningar för en konstlad 
situation. En klass fick ingen presentation alls, men vi upplevde inte att det var något som de 
reagerade på. 
 
Den tid av lektionerna som observerades var 60 minuter och lektionernas innehåll och 
undervisningsmetoderna varierade. De olika klasserna befann sig också i olika stadier och var 
inne på olika ämnesområden. Fokus under observationerna var inte lärarna och deras 
uppträdande i klassrummet utan eleverna och deras bemötande av lärarna. Trots detta togs en 
del av lärarens uppträdande i beaktning.  
 
Vi är medvetna om att vi kan ha lagt tyngd på situationer som vi har trott ska passa in i vår 
uppsats. Detta i sin tur kan också ha påverkat resultatet av våra observationer då vi vid varje 
observationstillfälle var selektiva med våra anteckningar och gick i samma spår som våra 
teorier. Dessa anteckningar genomgick ännu en tolkning utifrån våra teorier när de skrevs ner 
och redogjordes i uppsatsen.  

3.4. Urval  

De klasser som observationerna genomfördes i var varierande i storlek och könsfördelning. 
Två av dessa klasser bestod endast av pojkar. Men detta var faktorer som vi valde att bortse 
ifrån. Vi kände inte heller till någon av eleverna i klasserna sedan tidigare. Enda kravet som 
fanns på klasserna var att läraren skulle undervisa samma klass vid båda 

                                                 
38 Patel 1987: 93ff 
39 se bilaga 9.2. 
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observationstillfällena. Däremot hade vi en del kriterier som lärarna skulle uppfylla. Dessa 
var: 

• Samtliga lärare ska undervisa i samma ämne 
• Två män och två kvinnor   
• En man och en kvinna kring 35 års ålder 
• En man och en kvinna över 50 års ålder 
• Samma klass med samma lärare vid två observationstillfällen 

 
Anledningen till att vi ville att samtliga lärare skulle undervisa i samma ämne var för att 
kunna bortse från elevernas inställning till olika ämnen. Vi tror att även om olika elever har 
olika inställning till samma ämne är arbetsmetoden inom ämnet mer lik än om vi till exempel 
hade jämfört mellan idrott och matematik. Vår uppfattning var och är också att den generella 
åsikten om ett ämne ofta är ganska allmängiltig bland eleverna. Detta bidrar också till att vi 
inte behöver analysera elevernas bemötande och agerande under lektionerna i relation till 
elevernas inställning till ämnet, då detta inte är en avgörande faktor för att kunna besvara våra 
frågeställningar. 
 
Valet av lärare och ämne var något som vi inte kunde styra så mycket över, då det var svårt att 
finna fyra lärare som stämde in i vår profil. Vi eftersökte lärare som undervisade i ett 
kärnämne som alla elever läser. Det ämne som var lättast att finna lärare enligt våra kategorier 
i var svenska. Tre av lärarna kände vi sedan tidigare, då vi under våra VFU perioder har 
träffat dem och vi ansåg att den faktor att vi kände till varandra bidrog till en mer avslappnad 
observationssituation. Den fjärde personen som kom att delta i observationen blev tillfrågad 
samtidigt som en annan. Dessa två lärare fick själva avgöra vem som skulle delta, då båda 
kände att de kunde delta i undersökningen. 
 
De gränser som vi har satte för ”yngre” och ”äldre” lärare har utgått från våra egna 
föreställningar. Valet av kategorin för ”yngre” lärare bestämdes upp till 35 år för att vi 
upplever en person som är strax över 30 år som någon som fortfarande är ungdomlig, men 
ändå anses vara vuxen i elevernas ögon. Även om det kan finnas ålderstecken hos en person i 
30-årsåldern anser vi att dessa oftast inte lika tydliga som hos en person över 50 år. Vi valde 
också att göra ett ”hopp” på cirka 15 år mellan de två ålderskategorierna i hopp om att de 
fysiska åldersattributerna skulle bli tydligare.  

3.5. Metodkritik  

En observation ger inte alltid forskaren det som eftersöktes. Det är inte helt omöjligt att 
oförutsedda händelser sker. Detta kan bero på att observatörerna skapar en ny situation och 
för att undvika detta är det ett smart drag att ha varit i miljön vid några tillfällen innan själva 
observationen/observationerna. Att vara två observatörer istället för en kan ha varit både bra 
och dåligt. Fördelarna med att ha varit två personer har antagligen varit att vi har sett mer än 
om endast en av oss hade deltagit. Detta för att individer är olika och reagerar på olika saker. 
Nackdelen med att vi har varit två personer vid observationen kan ha varit att vi har varit två 
extra personer i klassrummet under lektionstillfället. När utomstående personer kommer in i 
klassrummet påverkar ju både lärare och elever. Vi ställde inga krav på deltagarna, det vill 
säga vår mening var endast att de skulle uppträda som de brukar, något som även Runa Patel 
skriver om i sin bok .40 

                                                 
40 Patel 1987:94f 
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Urvalet och omfattningen av den insamlade empirin har berott på flera olika faktorer; 
forskningsfrågorna, designen, undersökningsmetoden, antal personer som innefattades i 
datainsamlingen, databearbetsresurserna.41 Vi gjorde två observationer hos varje lärare vid två 
olika tillfällen. De händelser som vi främst hade tänkt observera och som vi hade med i vårt 
observationsschema var bland annat hur elev och lärare tilltalar varandra, om eleverna väntar 
på att få ordet av läraren, om eleverna avbryter läraren och så vidare. En del punkter som vi 
hade i observationsschemat var lätta att se, medan andra fick vi avgöra var de skulle placeras. 
Efter några observationer insåg vi att en del punkter hade dubbla meningar. Andra punkter var 
svåra att avgöra när de startade och slutade. Exempel på sådana är när vi har skrivit 
”föreläsning”, där valde vi att dra ett streck för varje gång läraren började prata om en ny sak. 
Vi insåg också begränsningar för vad vi kunde observera då vi i vårt observationsschema har 
skrivit ”privat samtal” har det ibland varit svårt att höra vad eleverna har pratat om. De 
punkter som vi har känt att vi har saknat eller behövt utveckla upplever vi att vi till viss del 
kompletterat med de löpande anteckningarna. Punkterna i vårt observationsschema kan 
studeras närmre i bilaga 9.2. 
 
Trots att vi var två personer som deltog vid observationstillfällena har vi förmodligen missat 
en del händelser som skett runtomkring i klassrummet. Vid de olika observationstillfällena 
fick vi placera oss på olika platser i klassrummet, bredvid varandra, men främst längst bak. 
Detta begränsade vårt synfält och det var svårt att uppfatta all kommunikation som pågick i 
klassrummet. För att undvika det hade vi kunnat placera oss på olika platser i klassrummet, 
var för sig. Men det hade då tror vi att vi inte hade kunnat dela upp arbetsfördelningen på det 
sätt som vi har gjort. Det hade varit svårare att komplettera med de olika metoderna, då vi 
hade sett och uppmärksammat olika händelser till större utsträckning än vi har gjort nu. 
 
Vi hade gjort den största delen av teorin innan vi gjorde observationerna kan vi ha blivit 
präglade av vår förförståelse och förkunskap. Detta kan ha lett till att vi letade efter eller 
uppmärksammade mer händelser som vi trodde skulle styrka våra teorier.  
 
Vår arbetsindelning kan ha påverkat resultatet, då en av oss framförallt har läst och den andra 
främst har skrivit och därmed har det blivit två olika personer som har värderat och tolkat 
texterna i två olika etapper.  

                                                 
41 Stensmo 2002:28 
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4. Teori  

Denna undersökning kommer att baseras på ett sociokulturellt perspektiv, där vi främst 
kommer att utgå ifrån Lev S. Vygotskijs, pedagog och psykolog42, och Roger Säljös, 
professor i pedagogisk psykologi43, teorier om lärande.  
 
Inom det sociokulturella perspektivet har Lev S. Vygotskij kommit att betyda mycket och 
hans verk används flitigt som referens i många undersökningar.  Vygotskij var pedagog och 
psykolog i Ryssland och formulerade idéer om mänsklig utveckling under 1920- och 1930-
talen. Hans huvudintresse var att undersöka hur människor lär och utvecklas. Utvecklingen av 
begrepp och språk var de inriktningar som Vygotskij främst lade fokus på.44  
 
Den teori av Vygotskij som vi kommer att utgå ifrån i denna uppsats är hans teori om 
utvecklingsprocessen.45 Den närmsta utvecklingsnivån visas när barnet får handledning, hjälp 
av vuxna och kan även utföra detta självständigt, då får omgivningen en bild av vad barnet 
klarar av själv och vad den behöver vidare hjälp med. En stor del av Vygotskijs arbete har 
kretsat kring kommunikation, där han menade att talet först uppstår mellan barnet och de 
människor i dess omgivning, för att sedan utvecklas till ett inre tal och bli ett verktyg för 
barnets tankar och psykiska funktioner. 46 

What a child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow.47 

 

Roger Säljö är sedan 1997 professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har speciellt 
inriktat sig på pedagogisk psykologi och beteendevetenskap. Han har publicerat ett flertal 
böcker och andra publikationer, där han har gett uttryck för sina forskningsintressen; lärande, 
utveckling och interaktion inom ett sociokulturellt eller kulturpsykologiskt perspektiv. 48 Säljö 
undersöker i hur samspelet mellan lärande och omvärld ser ut, samt vilka lärandet påverkas av 
förväntningar, traditioner och kommunikativa medel. Hans forskning grundar sig främst i hur 
lärande och utveckling ter sig i ett sociokulturellt eller kulturpsykologiskt perspektiv.49 Enligt 
Säljö sker lärande först när människan deltar i aktiviteter och de kunskaper som människan 
har kommer från kulturella erfarenheter som vi tar till oss genom kommunikation, framförallt 
genom språket.  

En viktig utgångspunkt för förförståelse av lärande är därför att man 
betraktar kunskaper och lärande som situerade, det vill säga som något som 
växer fram i sociala praktiker.50  

Säljö anser inte att lärande är konstant, utan det är något dynamiskt som ständigt förändras 
och utvecklas.51 Han menar också att människor är sociala varelser som ständigt är aktiva och 

                                                 
42 Bråten 1998: 7ff 
43 Säljö 2000 
44 Säljö 2000: 48, Vygotsky 1986, Bråten 1998 
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bidrar till att skapa och förnya de sociala praktikerna och mönstren. Det finns inga människor 
som kan undvika att ständigt lära sig saker, då sociala praktiker har en inbyggt pedagogik. 52  

4.1. Biologiska faktorer 

Kön och ålder är två centrala biologiska faktorer i denna uppsats, dessa skulle kunna påverka 
elevers bemötande gentemot lärare. Nedan kommer vi att utveckla dessa begrepp för att 
kunna besvara våra frågeställningar senare i uppsatsen.  

4.1.1. Kön  

Inom genusforskningen görs det en skillnad mellan orden kön och genus. Ordet kön används 
som beteckning för det biologiska könet.53 Medan genus omfattar människans sociala och 
biologiska kön, med det menas att det är vad det kulturella och sociala systemet har utformat. 
I detta begrepp ingår också hur relationen mellan män och kvinnor konstrueras samt vad som 
anses vara manligt eller kvinnligt.54 Vidare menar vissa inom genusforskningen att genus inte 
är något bestämt eller evigt och sant. En del menar att genus är ett socialt och kulturellt 
konstruerat begrepp. Alltså är det som betraktas som kvinnligt eller manligt är skapat av 
människan i en viss tid. Dagens samhällskonstruktion bestämmer hur individen uppfattar sig 
själv som kvinna eller man och vilka förväntningar som finns.55 Det är viktigt att vara 
medveten om att det finns många olika kvinnoroller och mansroller och dessa individuella 
skillnader är större än de över könsgränserna.56 Ofta bemöts och bemöter kvinnor och män sig 
själva enligt de förväntningar och restriktioner som finns i de rådande genusdiskurserna i 
samhället.57  
 
Vi anser att det finns stereotyper för båda könen. Litteraturen som vi syftar till berör 
genusforskningen, främst ur ett kvinnoperspektiv och därmed riskerar männen att bli 
osynliggjorda. Vi anser att det är av lika stor vikt att rikta forskningen mot männen för att 
skapa jämlikhet. Det är viktigt att inte glömma att även männen berörs av det synsätt som 
finns i dagens samhälle. I mycket av den litteratur som vi har läst står det att män är normen 
och kvinnor försöker anpassa sig efter det, men vi tror att det även finns motsatt effekt. 
Sådana uppfattningar tror vi kan hindra en del människor från att utvecklas som enskilda 
individer eller till fullo kunna visa sina sanna förmågor.  
 
Den genusinriktade forskningen har ökat kunskaper om kvinnors och mäns olika livsvillkor. 
Under lång period har genusforskningen till stor del varit inriktad på kvinnor och deras liv 
och därigenom tillfört nya perspektiv på historia och nutid. Under senare år har en ökad 
uppmärksamhet börjat riktas mot mannen som könsvarelse.58 Under historiens gång har dock 
mannen varit normen som allt mänskligt har mäts mot och relaterats till.59 När något ska 
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betraktas ur ett genusperspektiv är inte likheter och/eller skillnader mellan kvinnor och män i 
fokus, utan könsneutrala ämnen tas upp till beaktande för att ges en ny förståelse.60  
 
Kvinnor blir ofta bedömda utifrån stereotyper och arbetsindelningen byggs av föreställningar 
om de olika könens olika egenskaper. Kvinnor antas ofta vara omvårdande, känslosamma och 
relationsinriktade, medan män antas ha egenskap som målmedvetenhet, självständighet.61 
Mannen förväntas ofta vara stark, självständig och överlägsen.62 När en uppgift tillskrivs det 
ena könet betyder det automatiskt att det är förbjudet att det andra könet utför arbetsuppgiften. 
Det finns alltså föreställningar om att kvinnor är det som män inte är och vice versa.63 
Identiteten förknippas med handlingslogik, värderingar och innebörder och har stor betydelse 
för självkänslan och självuppfattningen som också påverkar det sociala livet på arbetsplatsen. 
Dessa aspekter av identitet styr tankar och känslor och är en väsentlig det av 
arbetsorganisationen.64 Stereotyperna ser ut som att flickor ska vara snälla och hjälpsamma 
medan pojkar ska vara aktiva och dominerande. Genom att pojkar och flickor får olika mycket 
uppmärksamhet i skolan ges signaler om att män har och ges mer makt än kvinnor.65 
 
Det individuella könet och samhällets genusordning är väsentliga aspekter av lärares liv och 
erfarenheter som har stor betydelse i deras yrkesutövande. Kvinnor inom läraryrket omnämns 
ofta i negativa ordalag i samband med diskussioner om karriärintresse, engagemang och 
professionalitet, medan mäns yrkesutövning och attityder ses som en norm som kvinnor inte 
når upp till.66 
 
Vi, liksom många forskare, anser att människan blir tilldelad sin könstillhörighet och får lära 
sig att bete sig utifrån sitt kön redan från barnsben och att detta påverkar i sin tur hur 
människor beter sig som vuxna. Redan från den stund ett barn föds stiger barnet in i 
samhällets könsroller genom namn, färg och modell på kläder och så vidare67. Människan lär 
sig hur han eller hon ska vara och bete sig beroende av könstillhörighet, detta kallas för 
könssocialisation. Detta påverkar även hur kvinnor och män upplever olika saker och vilka 
livserfarenheter de får senare i livet.68 

Till varje flicka som föds i ett patriarkat knyts en önskan om att hon ska bli 
kvinnlig; en önskan manifesterad i det oskyldiga rosa täcke vi ger henne på 
BB…69 

Individen bildar sin tidiga uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt främst genom 
sina upplevelser med föräldrarna. Flickor bygger sin könsuppfattning på närheten till modern, 
medan pojkar bygger den på motstånd till det feminina och bygger därmed upp en manlig 
könsuppfattning.70 Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att andra faktorer även kan 
påverka barnets uppfattning av kön, till exempel socialt sammanhang, bakgrund, personlighet, 
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föräldrarnas ålder och barnets position i familjen. Individens könsidentitet fastställs inte helt 
genom den tidiga socialisationen, men finns många gånger en tydlig förbindelse av den.71 
 
Könstillhörighet är inte den enda faktor som skiljer män och kvinnor åt, skillnader mellan kan 
också ses utifrån etnicitet, nation, klass, ålder, yrke, religion, sexuell läggning med mera.72 

4.1.2. Ålder  

Vi anser att ålder är något subjektivt som varje enskild människa har olika åsikter om. Vår 
uppfattning är att en del tycker att det finns attributer och egenskaper som utmärker en äldre 
människa och att ålder även ibland begränsar människor. Det finns även forskare som menar 
att varje enskild människa kan avgöra sin egen kapacitet. Enligt befintlig litteratur som vi har 
läst görs åldersindelningen utifrån biologisk, kronologisk och social ålder.  
 
Den biologiska åldern talar om hur en person ska uppträda i olika åldrar gällande kapacitet 
och förmåga personen har vid olika åldrar, ifråga om hur kroppen förändras med tiden. Den 
kronologiska åldern beskriver hur många år en människa har levt. Detta skiljer sig från den 
biologiska åldern som utgår från kroppens välmående. 73 Tidigare var den biologiska åldern 
förknippad med den sociala åldern, att människor drog sig tillbaka när de kom upp i åldern. 
Idag är det inte längre så då den biologiska gränsen för åldern har trätt tillbaka i takt med 
medicin och hygien. Istället har den sociala åldersgränsen trätt fram, då människor trängs ut 
från arbetslivet vid 50-årsåldern.74 
 
Den sociala åldern definieras genom människans kontakter med andra människor och de 
sociala roller och positioner som individen har i samhället.75 Detta innebär också att det finns 
föreställningar och ibland fördomar om hur en person förväntas uppträda i olika åldrar.76  
 
I traditionella samhällen har äldre människor mötts med respekt, men i det moderna samhället 
har de äldre förlorat sin status och inflytande. Samtidigt anser många yngre människor att de 
äldres kunskap inte har någon relevans och är något som passar för en annan tid.77  
 
Människor har ett behov av att ha stereotyper och avgränsningar för människors identitet för 
att strukturera den sociala verkligheten. Allt eftersom människor började delas in i fack efter 
sin ålder har tankarna om åldrande alltmer förknippats med att åldrande skulle vara en 
sjukdom.78 De generella tankarna om äldre är att de inte bör eller får göra en del saker.79 
Ålder är något subjektivt som varje individ själv upplever, en person som är 50 år kan känna 
sig som 20 år. Ålder har idag blivit en faktor som tvingar människor i stereotypa roller.80 Idag 
spelar media en stor roll gällande tankar om åldrande, då en gammal man ofta framställs som 
en bräcklig, vithårig människa.81 Däremot är inte åldern längre enbart något fysiskt.82 
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Uppdelningen av ålder innebär alltså att människor sätter stämplar på varandra med eller utan 
vetskap eller medgivande.83  

4.2. Interaktion och kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare, vilket betyder att göra gemensam. 
Under ett möte mellan två personer påverkas båda inbördes och var för sig, då de genom att 
använda språket visar sympati och uttrycker känslor. Förmågan att kunna skapa och använda 
språket är något unikt för människan. Denna förmåga medför att människor kan föra normer, 
kunskaper, erfarenheter och värden i samhället vidare till nästa generation.84 
 
Inom det sociokulturella perspektivet betonas kopplingen mellan tanke och tal, dess två 
begrepp är lika, men inte identiska. Denna koppling påverkar vad människor säger och gör 
och svarar på frågor.85 De tankar som individen har inom sig påverkar de sociala 
relationerna.86 Även tänkandet utvecklas genom sociala processer där ords olika betydelse 
konstrueras.87  Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigt att integrera människan i 
sociala praktiker. Genom att interagera med andra människor förändras människor 
intellektuellt och kommunikativt. Människor formar sig själva och sin omgivning ständigt 
med hjälp av kommunikation, då människor är kommunikativa till sin natur och skapar 
ständigt olika diskurser beroende på situationen.88 Enligt Vygotskij präglas en effektiv 
undervisning av kommunikation och dialog.89 
 
Både externa och interna omständigheter påverkar relationen mellan lärare och elev. 
Samhället skapar bestämda regler och ramar som aktörerna måste följa i alla sociala möten 
som bestämmer aktörernas beteende i olika situationer. Dessa omständigheter har betydelse 
för tolkningar av konversationer. I ett samtal mellan lärare och elev uttrycks ständigt ord och 
gester vilka får sin mening beroende på aktörernas tolkningar.90 I sådana interaktioner kan 
ibland missförstånd uppstå då barn och vuxna trots att de har ömsesidig förståelse kan ha 
olikheter i intellektet. Även oavsiktligt kan betydelsen av människors tankar ändra uttryck om 
det kommer ut i skrift eller tal, därför är det viktigt att se till att referera till en samkulturell 
kärna av meningen.91 Relationen mellan människor påverkas av deltagarnas tolkningar och de 
språkliga symbolerna. Om båda parterna har en gemensam tolkning av de språkliga 
symbolerna skapas en ömsesidig förståelse.92 
 
Personligheten är något individuellt och formar lärarens roll inställning i klassrummet.93 
Läraren har blivit allt viktigare som person och har ansvaret för den påverkan han eller hon 
har på eleverna.94 Klassrummet är en plats där lärare och elever möts dagligen för att arbeta. 
Eleverna befinner sig i en lärandeprocess som läraren ska stödja dem i. Därmed blir 
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kommunikationen en väsentlig del i denna interaktion.95 Då undervisningen är något som 
både lärare och eleven utför tillsammans är dessa beroende av varandra för att det ska 
fungera. Lärarens roll förändras ständigt och en lärare blir alltmer en handledare än en 
undervisare. Detta i sin tur påverkar relationen mellan lärare och elev och kraven på båda 
parterna förändras.96 Den sociala roll som en människa har i en viss situation bygger 
förväntningarna som andra har på hur en person ska agera. Samtidigt är inte lärare och elevers 
beteende konsekvens, utan ändras ständigt. Under en och samma lektion går det att se 
hundratals olika relationskombinationer. De flesta relationsproblem som uppstår mellan lärare 
och elev beror på att den ena parten ignorerar den andres behov eller att ena parten främst 
utgår ifrån sina egna behov.97 Samtidigt som individen tar efter andras beteenden och 
handlingsmönster påverkar den samtidigt andras handlingsmönster.98 
 
Elever stöter under sin skolgång på otaliga lärarpersonligheter.99 Ungdomar försöker bli 
vuxna och söker ständigt vägar och förebilder för att bli det. Ofta använder ungdomar lärare 
som auktoriteter på denna väg.100 Genom personlig interaktion och kommunikation med 
mognare personer utvecklas barn på det sociala, mellanmänskliga planet.101 En kombination 
mellan lärarens och elevernas behov är den bästa lösningen för att skapa en bra 
kommunikation. Det är viktigt att vara medveten om att det finns många olika 
kommunikationsformer mellan lärare och elev, men det sociala samspelet finns ständigt. 
Lärare och elev eftersträvar ofta att bli accepterade av varandra och detta sociala samspel går 
aldrig att helt och hållet kontrolleras eller förutses.102 I en klassrumssituation hänvisar ofta 
elever till lärarens vilja och önskningar.103 Barn skapar ett språk som är påverkat av de 
vuxnas, genom att umgås med vuxna.104 Om kommunikationen mellan lärare och elev saknar 
mellanmänskliga faktorer misslyckas läraren med att lära ut något väsentligt i 
undervisningen.105  
 
Trots att den verbala kommunikationen är viktig påverkas aktörerna främst av den icke-
verbala kommunikationen det vill säga det sätt respekten för den andre uttrycks. Detta i sin tur 
påverkar det som sägs. Återigen betonas tolkningen av vad som uttrycks och sägs i en 
interaktion. Tolkningen är komplext och svår att förstå, då tolkningen görs av betraktaren.106 
Därmed är det viktigt att vara medveten om att genom kommunikation förmedlar och mottar 
individen den andres känslor, värderingar och idéer genom att använda språket.107 När 
förståelse visas för den andres känslor och intentioner och språkbruket ändras visas det 
respekt för den andre parten.108 
 
Lärare- och elevrelationen påverkas av en kombination av samklang i relationen, det 
emotionella tillståndet, närhet eller distansutveckling i relationen och 
kommunikationsmönster. För att kunna förstå den andres sociala emotioner måste individen 
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betrakta och värdera sig själv utifrån den andres synvinkel.109 Relationen mellan lärare och 
elev kräver att läraren ser eleven som en person och inte enbart som en elev. Genom att lära 
känna varje elev och lära sig att utgå utifrån varje individs förutsättningar kan läraren också 
hjälpa eleverna att bli motiverad till att lära sig, undervisa dem på rätt sätt, samt stärka deras 
självförtroende. För att kunna få en bra relation mellan lärare och elev får individen inte styras 
av sin roll, då dessa skapar förväntningar hos motparten.110 
 
Den vuxna i relationen måste sätta gränser, förvänta sig respekten och uppträda därefter, 
annars riskerar respekten att brista. Barn och ungdomar behöver känna trygghet från vuxna 
kring sig. Genom att vara konsekvent och uppmuntra till goda vanor, utstrålar läraren 
auktoritet, vilket bidrar till att eleverna känner sig trygga.111 För att få ett stabilt social band i 
undervisningen förutsätts en personlig närhet, men samtidigt en opersonlig distans, då varje 
aktör har en viss uppgift. En förutsättning för att denna relation ska fungera är att den får tid 
att växa fram under en längre tidsperiod. Sociala band formas när lärare och individ möts och 
visar varandra respekt och förstående. En relation mellan lärare och elev utgörs av att två 
parter är ömsesidigt beroende och tankar, beteende, intentioner och känslor påverkas av 
varandra.112 
 
Det sociopsykologiska perspektivet visar att lärarens intresse och omtanke för eleverna har 
betydelse för elevernas motivation. Det är omöjligt att säga att en elev är ointresserad, utan att 
ställa detta i relation till läraren, orsaken till elevens ointresse kan vara lärarens ointresse.113 
Läraren liksom alla andra människor ansvar för sina handlingar och relationer till eleverna.114 
Det är efter att ha tänkt eller sagt ett ord eller utfört en handling som individen blir klar över 
vad han eller hon har gjort.115 

4.3. Lära genus 

Fokus i detta avsnitt kommer att ligga på vad lärande är och hur det går till. Vi anser inte att 
lärandeprocessen enbart handlar om den traditionella synen på kunskap, utan även den dolda 
kunskapen, som i det här fallet könstillhörighet. Den dolda kunskapen kan bland annat beröra 
etnicitet, politik och religion. Trots att lärare ska vara en objektiv kunskapsförmedlare tror vi 
att lärare har erfarenheter, åsikter och egna värderingar som präglar personligheten och 
undervisningen.  
 
Det är inte bara lagar, förordningar, föreskrifter och officiella mål som styr människors liv, 
utan även attityder, normer, förväntningar, traditioner och värderingar som inte finns 
nedskrivna.116 Det finns förväntningar på hur människor ska uppträda beroende på 
könstillhörighet. Dessa förväntningar kan begränsa människor till de rådande könsrollerna. Ett 
sätt att begränsa sig kan vara att tro att endast en del jobb eller beteenden är lämpliga för 
personens kön.117 Ordet kvinnlig och manlig används med flera olika innebörder och kan leda 
till missförstånd. Uttryck som ”ett kvinnligt yrke” kan ibland syfta på att yrket innehåller 
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arbetsuppgifter och förhållanden som stämmer överens med de föreställningar som finns om 
kvinnor. Det kan samtidigt innebära att det specifika yrket sysselsätter många kvinnor.118  
 
I arbetslivet har det betydelse om individen är kvinna eller man, detta för att det i dagens 
samhälle finns en inbyggd norm om en manlig överordning och en kvinnlig underordning. 
Detta medför att makt och kön är relaterade till varandra. Kvinnor och män har olika 
upplevelser av arbetslivet, beroende på vilka villkor de arbetar under.119 Genom att vara 
medveten om sitt eget sätt att vara på kan läraren förstå sina elever bättre och en självanalys 
kan bidra till att relationen mellan lärare och elev kan utvecklas positivt.120 
 
Gannerud skriver att vissa lärare tycker att män som är lärare möts av positiva förväntningar 
och har ett större spelrum, då män är ovanliga i skolan gör dem även eftertraktade. Samtidigt 
kan lärare som är kvinnor möta lägre förväntningar på sina möjligheter att hålla ordning i 
klassen, från både föräldrar och kollegor. När det gäller makt och auktoritet, befinner sig 
lärare som är kvinnor alltså i en motsägelsefull situation. Hon måste välja andra vägar för att 
skapa en tydlig personlig auktoritet och vara en ledare för arbetet i klassen, då hon inte kan 
utöva makt genom att hänvisa till pondus i kraft av sitt kön.  I fråga om makt, auktoritet och 
status är det uppenbart att kön och genus har betydelse, och det finns en kopplingen mellan 
maskulinitet och auktoritet. Kvinnor inom läraryrket möts av lägre förväntningar när det 
gäller den personliga auktoriteten och förmågan att påverka elever och föräldrar.121  
 
Gannerud menar också att skolan idag försöker förändra sin genusregim bland annat genom 
jämställdhetsarbete, samtidigt som lärare och elever påverkas av genusdiskussionen i 
samhället. Denna påverkan innebär att lärare och elevrelationen förändras socialt. 
Diskussionen om genusregimen innebär föreställningar av föreställningar och normer. Det 
framhålls att lärare har kunskaper om hur de ska få unga människor att samexistera och 
samverka under ordnade former. Samtidigt ingår inte kunskaper om social fostran som en 
viktig kunskapsgrund, inte ens av lärargruppen själv.122   
 
Det är viktigt att läraren är medveten om hur de egna könsnormerna och värderingarna 
påverkar valet av innehåll och bemötandet av eleverna. Det är även viktigt att synliggöra 
skillnader som konstrueras av samhället och eleverna mellan vad som är manligt och 
kvinnligt. Detta för att eleverna ska ha möjlighet att öka sin självinsikt och välja sin framtid 
utifrån sina personliga preferenser. Det är också av stor vikt att skapa olika metoder inom 
undervisningen för att både flickor och pojkar ska få samma möjligheter att utvecklas.123 
 
Säljö menar att i vårt samhälle är skola och utbildning viktiga för det som vi kallar för 
lärande, men de innefattar bara en del av lärandeprocessen. Skolan är inte grundläggande om 
vi vill förstå hur människor lär, det finns en markant skillnad på undervisning och lärande. 
Barn och ungdomar tillbringar större tiden av sin dag i skolan som har betydelse för deras 
lärande, men det är i familjemiljön som människor lär sig mest. Även om lärande kan ske på 
kollektiv nivå är det en komplicerad verksamhet skapad av människan.124 Det som individen 
lär sig, samt nivån och mängden på det varierar ständigt och påverkas av de kulturella 

                                                 
118 Gannerud 2001: 12f 
119 Franzén 1998: 179ff 
120 Birnik 1998: 24 
121 Gannerud 2001: 149ff, 172 
122 Gannerud 2001: 15f, 29 
123 Svaleryd 2000: 8f 
124 Säljö 2000: 13f 
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omständigheter som vi lever i.125 Lärandet ska vara en ömsesidig process där båda parterna 
bidrar utifrån egna erfarenheter och förutsättningar.126 Det som lärare ägnar sig åt i skolan, 
vare sig det är undervisning eller handledning är avgörande för elevernas 
kunskapsutveckling.127 Enligt Säljö är begreppet lärande svårdefinierat och det är svårt att ta 
reda på hur lärande går till.128 Han menar att det kan bero på att lärande är en konsekvens av 
mänskliga verksamheter och är väldigt svårt att observera då lärande är en inre process som 
inte har några säkra yttre tecken. Begreppet lärande är något som nästan alltid används som 
något positivt och det anses att ju mer vi lär, desto bättre är det. Men det är viktigt att vara 
medveten om risker som finns med lärande och därmed även förluster både för individ och 
kollektiv.  I första hand sker lärande genom deltagande aktiviteter och som konsekvens av 
deltagandet, inte genom själva undervisningen.129 Lärandet i sig är inte det stora problemet, 
utan vad det är individen lär sig.130 
 
Säljö beskriver lärandet som ett sätt där mottagaren lär sig något som andra har skapat. I det 
sociokulturella perspektivet är kunskap något som en person lär sig att använda i praktiken. 
För att förstå lärandet och dess problematik, bör läraren försöka uppfatta situationer, 
perspektiv och problem som eleven själv inte kan påverka. Elever har ofta svårt för att hantera 
och ta emot kommunikationsformer som de inte stöter på så mycket i livet utanför skolan.131 
Enligt det sociokulturella perspektivet beror detta på att kunskapen blir alltför abstrakt och 
avlägset vilket bidrar till att de blir tvungna att tänka i komplex.132  Förståelsen av orden och 
begreppen som används i kommunikationen är väsentlig för elevernas kunskapsutbyte.133  
 
Vygotskij menar att samarbetet mellan vuxen och barn är själva kärnan i 
undervisningsprocessen vilket bidrar till barns systematiska kunskapsutveckling. Hans 
tolkning av detta är att allt lärande är kulturöverföring och det är meningslöst att undervisa 
eleverna något som de redan kan utföra själva.  Lärarens uppgift är att utveckla den enskilda 
elevens färdigheter.134  
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5. Redogörelse av observationer 

Detta avsnitt kommer att redogöra för de observationer som vi har gjort inför denna uppsats. 
De kommer att redovisas enskilt för varje lärare som vi har observerat. Vi har valt att börja 
redovisa för observationerna kronologiskt, med de yngre lärarna först och sedan de äldre. Vi 
kommer att redogöra både för våra observationer som via de löpande anteckningarna135.  
 
Trots att vi har gjort två observationer hos varje lärare väljer vi att sammanställa båda 
lektionerna och ta upp de väsentliga faktorerna som berör våra frågeställningar under en och 
samma rubrik. För en del händelser som enbart uppstod under ett av tillfällena kommer vi att 
tydliggöra vilken lektion de uppstod på och omständigheterna runtomkring.    

5.1. Yngre kvinna 

Båda lektionerna hölls i en sal som var möblerad med runda bord och katedern fanns i mitten 
av långsidan i rummet, framför ”whiteboarden”.  
 
Lektionerna började ganska rörigt med mycket prat mellan eleverna och elever kom till 
lektionen i en jämn ström. När eleverna kom i klassrummet gick de flesta runt och pratade 
med kamrater innan de satte sig på sin plats. Två elever kom för sent, varav en gick direkt till 
sin plats och satte sig, medan den andra bad om ursäkt och gick tyst till sin plats.  
 
Läraren fick försöka vid ett par tillfällen att fånga elevernas uppmärksamhet innan ljudnivån 
dämpades, men det blev nästan aldrig helt tyst. Enda gången det blev helt tyst i klassrummet 
var när läraren berättade historier och drog paralleller till saker som eleverna kunde relatera 
till. Vid ett tillfälle jämförde läraren en fransk författarinna med Paris Hilton och stämningen 
blev mer lättsam och eleverna och läraren skrattade.  
 
Vid ett lektionstillfälle började två av eleverna puttas och slåss skämtsamt och alla i klassen 
vände sin uppmärksamhet till dem. Samtidigt höll läraren på att fixa med bandspelaren och sa 
ingenting till eleverna. När läraren går ut ur klassrummet börjar eleverna slåss ännu mer och 
blir mer högljudda. Trots att läraren åter kommer tillbaka fortsätter eleverna och sätter sig 
först när de anser sig vara färdiga.  
 
Varje gång läraren vände sig från klassen för att till exempel skriva på tavla, släcka eller tända 
lampa, stänga dörren eller sätta igång ”over-headen” ökade ljudvolymen i klassen och 
eleverna tappade fokus.  
 
En av eleverna puttade ner en bok från bordet som bidrog till en hög smäll, vilket medförde 
att alla eleverna, inklusive läraren blev tysta och vände sig mot eleven. Läraren 
kommenterade inte detta beteende, utan tittade lite argt på eleven. En kort stund senare tog 
samma elev upp en stencil i munnen som bordskamraten ryckte tag i, stencilen gick sönder 
och det lät högt. Återigen vilade uppmärksamheten på samma elev och läraren tittar argt på 
denne igen.  
När eleverna skulle diskutera i grupp ägnade sig de flesta eleverna åt uppgiften, men en del 
grupper pratade nästan enbart om privata ämnen som inte berörde skolan. Under detta 
                                                 
135 För vidare intresse av observationsdata hänvisas läsaren till bilaga 9.3 – 9.6  
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moment rörde sig läraren runt i klassrummet och lyssnade på diskussionerna, utan att avbryta 
dem. En elev pratade i mobiltelefon genom handsfree och när läraren närmade sig denne blev 
eleven tyst och när läraren hade gått förbi fortsatte samtalet. När läraren sedan kom tillbaka 
framstod eleven som aktiv i samtalet och gav intryck av att vara intresserad.  
 
Vid ett fåtal tillfällen räcker eleverna upp handen när de vill säga något, men under mesta 
delen av tiden ropar de ut sina kommentarer och frågor. Den som ropade högs fick mest 
uppmärksamhet av läraren. Förutom att prata rakt ut och diskutera irrelevanta saker under 
lektionen lekte eleverna med pennor, mynt och stampade, vilket bidrog till ökad ljudvolym. 
Ett antal gånger ifrågasatte eleverna det som läraren sa och de uppgifter som hon gav dem.  
 
Läraren använder sig flitigt av tavlan när det gäller instruktioner till eleverna, men det är 
ingen av dem som läser på tavlan, utan ställer frågor om vad de ska göra istället. Läraren 
hänvisar inte till skriften på tavlan, utan upprepar instruktionerna muntligt.  
 
När eleverna skulle lyssna på ljudband uppmanar läraren eleverna att sätta sig bekvämt och 
sätter sig själv i skrivbordsstolen längst fram och följer med i texten. Då valde fem elever att 
lägga sig på fönsterkarmen längs med hela fönsterraden. Andra elever la sig på borden eller 
valde att lägga upp fötterna på bord och stolar. När ljudbandet startade blev det tyst i 
klassrummet och de flesta följde med i boken, andra lyssnade i tystnad. Under de fyrtio 
minuter som eleverna lyssnade på bandet var det nästan helt tyst i klassrummet förutom de 
gånger eleverna vände blad, skrattade åt något på bandet och skruvade på sig. En elev låg på 
en bänk och drog i ett kontaktuttag som hängde ifrån taket, denna elev blev tillsagd av en 
klasskamrat, men fortsatte trots det. Vid några enstaka tillfällen viskade eleverna till varandra, 
men det var inget som störde någon. När det kommer upp något lustigt på bandet skrattar 
både eleverna och läraren. En elev låg ner och skrev meddelanden på mobiltelefonen vid två 
tillfällen. Andra gången gick läraren fram och sa till, då la eleven telefonen i fickan och resten 
av klassen började skratta.   
 
När läraren påpekar att det endast är fem minuter kvar blir eleverna genast rastlösa. De börjar 
skruva på sig, stampa och sparka på bänken. Eleverna börjar plocka ihop och reser sig upp 
innan läraren har avslutat lektionen helt. Detta hände vid båda lektionstillfällen.  

5.2. Yngre man 

Klassrummet där dessa lektioner hölls bestod både av skolbänkar samt en hörnsoffa. Sidan 
längst med fönstren var möblerad med skolbänkarna och på den motsatta sidan fanns det en 
L-formad soffa med ett soffbord framför. Eleverna satte sig ganska jämt fördelat mellan 
soffan och skolbänkarna. Längst fram på kortsidan av klassrummet stod katedern placerad.  
 
Till dessa lektioner kom de flesta eleverna i tid om de inte redan stod och väntade på läraren 
utanför klassrummet. I början av lektionerna var eleverna okoncentrerade och pratade med 
varandra eller började prata med läraren om saker som oftast inte berörde lektionen. Dessa 
elever väntade inte på sin tur, utan alla pratade samtidigt och ville alla ha lärarens 
uppmärksamhet på samma gång och gärna snabbt. 
Vid båda lektionstillfällena hade eleverna möjlighet att ha enskilda betygssamtal med läraren. 
Dessa samtal hade en mer allvarlig ton, men gav möjlighet för en diskussion från båda 
parterna.  
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När läraren introducerade nya moment kom eleverna med protester, gnäll och 
bortförklaringar. Vid ett tillfälle delade läraren ut lappar gällande utvecklingssamtal och 
närvaro, detta ledde också till höga protester och livliga diskussioner. Läraren gav 
möjligheten att ha utvecklingssamtal med föräldrarna via telefon om de inte hade möjlighet 
att komma till skolan. Då började eleverna skämta om det fanns möjlighet att ha dem via 
MSN eller fax. Läraren skämtade då tillbaka och sa att han inte visste vad MSN var och 
eleverna började prata högt. Då ropade läraren ut: Fax off. När läraren försökte förklara något 
för eleverna började eleverna diskutera och lyssnade inte riktigt. Detta gjorde att läraren fick 
upprepa sig flera gånger. Ju fler elever som fick sina närvarolistor, desto högre blev ljudnivån 
och protesterna blev allt fler. Läraren tyckte då att eleverna kunde vänta med sina frågor och 
att de kunde ta frågorna senare eller enskilt. Trots det fortsatte eleverna att ställa frågor och 
läraren fortsatte svara på dessa. Det fanns inget fokus i diskussionen, utan alla pratade om 
olika saker som berörde var och en, inte alla i klassen. Eleverna svor mycket medan de 
pratade och läraren sa ifrån.   
 
En del av eleverna räckte upp handen vid ett par tillfällen när de ville säga något, men väntade 
inte på att få ordet, utan pratade i alla fall.  
 
Under båda tillfällen skulle eleverna läsa en bok och eleverna fick själva välja var de ville 
sitta. Detta med uppmaningen om att ifall eleverna valde att sitta ute fick de inte prata eller 
röka. De elever som hade läst färdigt boken skulle ha en diskussion kring den i grupp med 
läraren. Det sista läraren sa innan han lämnade klassrummet var att eleverna skulle vara tysta 
och läsa.  
 
Gruppdiskussionen började med att läraren nynnande på en melodi och gjorde sig lite lustig. 
Eleverna skrattade och fnittrade lite åt detta. Läraren frågade varje enskild elev vad de tyckte 
om boken och en liten diskussion uppstod. När de kom in på temat känslor kring boken 
började eleverna skruva lite på sig, men slappnade av efter en kort stund. Läraren påpekade att 
han också var kille och hade varit i den åldern och på så vis kände igen sig i boken. Vid olika 
tillfällen använder läraren sig av ord som kåt, slampa och sex utan att gruppen reagerade på 
detta. Läraren tittade mest på de elever som deltog mest aktivt i diskussionen, men i slutet på 
samtalet riktade han en del frågor till de elever som inte hade sagt så mycket genom att tilltala 
dem vid namn. När en av eleverna frågade efter klockan och ville gå och köpa kaffe avbröts 
gruppdiskussionen. En stor del av denna diskussion bestod av att läraren pratade och försökte 
få igång eleverna, men en riktig diskussion uppstod aldrig. 
 
Vid andra lektionstillfället erbjöd sig läraren att hjälpa de elever som ville, att leta reda på nya 
böcker. Detta ledde till att många elever ville ha hjälpen och alla ville ha lärarens 
uppmärksamhet och hjälp samtidigt. En elev som väntade på att få hjälp blev otålig och 
började ropa lärarens namn flera gånger, varpå läraren fick säga vänta och hyschade eleven. 
En del elever fick följa med läraren till hans arbetsrum för att hämta böcker och eleverna 
påpekade att det var stökigt i rummet. Då började läraren skämta med eleverna om att han 
hade för mycket att göra för att städa.  
 
När läraren kom tillbaka till klassrummet betedde sig eleverna inte annorlunda än de gjorde 
när han var iväg.  
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5.3. Äldre kvinna 

Lektionerna hölls i två olika lektioner, men båda var traditionellt möblerade med katedern 
placerad längst fram på kortsidan framför ”whiteboarden”. Elevernas bänkar var sammansatta 
två och två eller tre och tre. Antalet elever var många och fyllde hela klassrummet, det satt 
elever vid alla utplacerade bänkar.  
 
Vid första lektionen väntade tretton elever utanför klassrummet innan lektionens början och 
resten av klassen kom i två stora grupper. När läraren gick mot klassrummet berömde hon en 
elevs stövlar och småpratade på väg in. Eleverna pratade med varandra och lämnade tillbaka 
lånade böcker medan de väntade på de övriga klasskamraterna. Läraren frågade om tidigare 
lektioner och prov och diskuterade matte med eleverna. Läraren påpekade också att hon inte 
själv var duktig i matte. En diskussion om ett prov de gjort föregående lektion startade och en 
del elever klagade på att den hade varit för svår. Samtidigt kom några elever in och satte sig 
vid bänkarna och pratade. Läraren fortsatte samtalet om prov med eleven.  
 
Lektionen började med att en annan lärare informerade om projektarbetet som eleverna skulle 
göra nästa år. Mitt under denna information kom en andra grupp elever in och satte sig och 
började prata med kamraterna. Denna lärare fortsatte sin information samtidigt som eleverna 
pratade ganska högt. Informationen slutade och observationsläraren fortsatte diskussionen om 
föregående prov. Samtidigt pratade alla elever i mun på varandra både med läraren och med 
varandra. Läraren tittade på de elever som pratade och när hon vände sig mot tavlan för att 
skriva något pratade eleverna med varandra återigen medan de tog fram papper och penna. 
Läraren höjde då rösten för att överrösta eleverna. Efter en kort introduktion om uppgiften 
delades en stencil ut och eleverna pratade mer och mer. Eleverna fick arbeta i grupp, en del 
gjorde uppgiften medan en del gjorde annat, under denna del var ljudvolymen väldigt hög. 
Samtidigt satt läraren vid katedern och tog närvaro, när det var klart började hon gå runt i 
klassrummet och för att se hur det gick för eleverna.  
 
Under hela lektionen var det en mobil som lät, men varken lärare eller elever reagerade på 
detta. Under lektionens gång ökade ljudvolymen alltmer. Läraren föreslog att de skulle gå 
igenom första delen av stencilen och de elever som inte var färdiga klagade. Någon elev 
ropade på läraren, men hon svarade inte, en stund senare räckte eleven upp handen och fick då 
hjälp. Läraren ställde sig framför tavlan och försökte få elevernas uppmärksamhet genom att 
säga; ”Kan ni lyssna?” ”Hallå?” Under genomgången pratade eleverna och suckade och 
jublade. Läraren fick hela tiden höja rösten för att höras och väntade inte på att eleverna skulle 
bli tysta, utan fortsatte med lektionen.  Samtidigt som eleverna gjorde första stencilen började 
läraren dela ut en ny stencil och då började eleverna fråga vad de skulle med den till. Läraren 
förklarade att hon skulle gå igenom den senare. Frågan upprepades några gånger till och 
läraren svarade samma. Medan eleverna gjorde uppgiften började en elev gunga på stolen 
vilket fick till följd att eleven och stolen ramlade ner i golvet. Läraren blev tyst en stund och 
tittade på eleven och sa: ”Sitter du bra nu?” 
 
Vid nästa genomgång pratade eleverna högt och läraren bad eleverna att vara tysta, vilket 
ledde till att eleverna blev tystare. Efter en stund ökade ljudvolymen igen och läraren fick 
höja rösten för att höras. Detta fick läraren göra igen när hon skulle introducera nästa moment 
och när hon hade förklarat frågade flera elever vad de skulle göra och hon fick förklara 
uppgiften flera gånger. Vid ett tillfälle satt några elever och slogs och resten av klassen 
pratade högt, till slut hyschade några elever dem. Lektionen avslutades femton minuter 
tidigare och eleverna pratade medan de gick ut ur klassrummet. 
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Nästan alla eleverna kom i tid till andra lektionen, men endast en elev satt och väntade utanför 
klassrummet. Läraren frågade eleverna om de frånvarande och varför de inte var där och 
pratade med en elev om dennes förkylning och att detta var anledningen till att eleven inte 
hade varit i skolan. Lektionen börjar med prisutdelning för uppgiften från föregående lektion. 
De vinnande eleverna fick gå fram och hämta priset, som var godis och samtidigt pratade 
resten av klassen med varandra.  
 
Liksom föregående lektion pratade eleverna samtidigt som läraren hade genomgång. En elev 
stampade högt med fötterna i golvet medan läraren pratade. Läraren använde liknelser som 
blogg och berättade om vilka böcker hon själv föredrog. Eleverna antecknade det som läraren 
skrev på tavlan och det blev tyst i klassrummet. Läraren använde även en del skolrelaterade 
exempel som Pythagoras sats. Eleverna var tysta förutom när de svarade på lärarens frågor 
som hon ställde först till hela klassen och om någon inte räckte upp handen gav hon ordet till 
någon elev. Om eleven inte kunde svara på frågan uppmuntrade läraren eleven att gissa. En 
elev som tidigare svarat på några frågor räckte upp handen för att svara på frågan och läraren 
frågade om det inte fanns någon annan som kunde svara på frågan.  
 
Under lektionens gång gick elever ut och in ur klassrummet och en del elever som skulle 
komma senare dök upp. Medan eleverna kom in i klassrummet fortsatte de prata med 
varandra eller satte sig och började prata med bänkkamraten. En elev hade en hörlur i örat, 
men svarade ändå på lärarens frågor. Läraren frågade eleverna vad de tyckte om det som de 
hade gått igenom. Eleverna fick göra en uppgift och medan läraren delade ut denna började 
eleverna prata högt med varandra.  
 
Eleverna fick göra ett rollspel och eleverna fick delvis bestämma själva om de ville vara med 
och blev delvis tilldelade roller. När en elev gjorde en rolig dialekt började eleverna och 
läraren skratta. Under tiden skrev två elever lappar till varandra. Inför nästa uppgift behövdes 
läroboken och några elever gick för att hämta sina böcker och läraren fick upprepa sidorna 
flera gånger. Medan eleverna läste texten var det tyst i klassrummet och läraren tog närvaron. 
Eleverna började prata och läraren frågade om de var klara och började gå igenom texten och 
ställa frågor om den. Medan nästa uppgift utdelades pratade eleverna med varandra och en 
elev reste sig upp och gick till en klasskamrat och lämnade tillbaka en bok.  
 
Läraren läste högt ur en text och eleverna var tysta och lyssnade, samtidigt som läraren läste 
texten förklarade hon svåra ord och begrepp. När eleverna fick göra en uppgift kring texten 
ökade ljudvolymen och en del gjorde uppgiften, medan andra gjorde annat. Läraren gick runt i 
klassrummet och hjälpte de som behövde det. En elev som kom senare fick en 
sammanfattning och beskrivning av uppgiften av läraren. När läraren skulle sammanfatta 
uppgiften blev ljudvolymen allt högre och läraren fick hyscha eleverna.      

5.4. Äldre man 

Klassrummet var traditionellt möblerat med bänkar som var sammansatta två och två och 
katedern var placerad längst fram på kortsidan framför ”whiteboarden”. Eleverna satt långt 
fram vid båda lektionstillfällena och samtliga elever satt vända framåt mot tavlan under hela 
lektionspassen.  
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Vid båda lektionerna var majoriteten av eleverna som närvarade i tid och en del väntade 
utanför klassrummet innan lärarens ankomst. En elev kom för sent till en av lektionerna, men 
bad om ursäkt och gick tyst till sin plats.  
 
Lektionerna började direkt, utan att eleverna pratade om annat som inte berörde lektionen 
eller skolan. Läraren var också tydlig när han skulle börja varje lektion med att berätta vad de 
hade gjort och vad som skulle komma. Eleverna småpratade med läraren vid lektionernas 
start, men samtalen var skolrelaterade som till exempel ventilationen i skolan eller tidigare 
uppgifter.  
 
Under båda lektionerna stod eller satt läraren vid katedern och de få gånger han gick runt i 
klassrummet var för att dela ut stenciler till eleverna. Medan läraren delade ut stencilerna 
pratade eleverna med bänkkamraten, men ljudvolymen var låg. De gånger eleverna talade lite 
högre höjde läraren rösten och eleverna dämpade sig.  
 
Läraren var tydlig i sin avgränsning mellan frågestund och diskussion, de gånger det var 
frågestund gav läraren ordet till enskilda elever och under diskussionsstunderna fick eleverna 
tala fritt. De flesta eleverna väntade på sin tur med att prata och när de avbröt eller tog ordet 
från någon annan elev vände sig läraren mot eleven som fått ordet från början så att den kunde 
svara. Läraren gav ordet till eleverna genom att säga deras förnamn och vända sig mot dem.  
Vid några enstaka tillfällen räcker eleverna upp handen och väntar på att få ordet. När 
eleverna räcker upp handen medan läraren berättar eller förklarar något, väntar läraren tills 
han är klar innan han ger ordet till eleven.  
 
Nästan all samtal under lektionerna var skolrelaterade och de gånger eleverna ställde frågor 
till läraren hade frågorna något med ämnet att göra. De skämt som förekom i klassrummet 
berörde också ämnet. Vid de få tillfällen eleverna började komma ifrån ämnet styrde läraren 
snabbt in eleverna i ämnets riktning igen.  
 
När eleverna skulle göra uppgifter som läraren delade ut blev det nästan helt tyst i 
klassrummet och eleverna arbetade flitigt. Enda gångerna eleverna pratade var med 
bänkkamraten och nästan all samtal kretsade kring uppgiften. Undantaget var två elever som 
vid ett fåtal tillfällen pratade om privata saker som inte berörde uppgiften.  
 
Vid ett tillfälle började en elev slå med pärmen i bänken, så att det lät högt i klassrummet. 
Läraren kommenterade inte detta, han tittade inte ens åt elevens håll.  
 
Även lärarens jämförelser var oftast skolrelaterade, till exempel jämförelser med tyska och 
engelska. En del jämförelser som läraren gjorde frågade eleverna om, då de inte förstod 
innebörden eller liknelsen. Läraren kunde ibland inte heller relatera till elevernas vardag, när 
en elev gjorde en jämförelse med Rap, menade läraren lite skämtsamt att det var ett fult ord. 
Eleverna ifrågasatte grammatiskt korrekta uttryck och menade att det inte användes så i 
vardagligt språk. Då svarade läraren att det går att säga så, men att andra då skulle uppfatta en 
som okunnig.  
 
En lektion avslutas med en sammanfattning och diskussion om det som de hade gått igenom 
under lektionen. Eleverna fick säga vad de lärt sig och diskuterade språkets användning.  
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Nästan alla elever sa Hejdå när de skulle gå ut ur klassrummet, en elev som blev kvar en 
stund och samlade ihop sina saker sa småpratade med läraren och sa Trevlig helg innan 
eleven gick. 
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6. Analys av observationer 

I detta kapitel kommer vi att byta ut lärarnas benämning mot bokstäver, det vill säga yngre 
kvinna blir A, yngre man blir B, äldre kvinna blir C och äldre man blir D. Anledningen till att 
vi har valt att använda oss av detta system är för att det ska bli lättare för läsaren att följa med 
i texten. Uppdelningen i analysen kommer att följa samma tre teman som finns i uppsatsens 
teorikapitel. Vi kommer att ta upp de delar från observationerna som vi anser berör vår 
uppsats och frågeställningar, samt dra en del paralleller till teorin. Här kommer även våra 
egna tolkningar och funderingar kring observationerna att finnas med.  

6.1. Biologiska faktorer 

Det finns föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig, kvinnor förväntas vara 
omvårdande, personliga och relationsinriktade. Män förväntas däremot vara starka, 
överlägsna och målmedvetna. En del av dessa egenskaper anser vi har varit tydliga i våra 
observationer. Lärare B var tydlig och rak när han pratade med eleverna och drog sig inte för 
att använda sig av starka ord. Under lektionerna gav lärare B en klar bild av vad som skulle 
göras och gav tydliga instruktioner. Denna lärare betonade även vid ett flertal tillfällen att han 
var man för att knyta an till eleverna. Lärare D betonade vikten av ömsesidig respekt, vilket 
syntes tydligt i hans undervisning. Lektionerna var välstrukturerade och tydliga och samtalen 
avvek nästan aldrig från ämnet, utan var väldigt målinriktade. Trots att lärare A inte hade 
några direkt personliga samtal med eleverna, uppmuntrade hon eleverna att sätta sig skönt och 
bekvämt. Vi upplevde även att lärare A stod närmre eleverna fysiskt, när hon pratade med 
dem, vilket gav intryck av en mer personlig kontakt. Lärare C hade personliga samtal med 
eleverna och vi uppfattade henne som mer omvårdande och intresserad av eleverna. Exempel 
på sådana situationer var när lärare C gav en elev en komplimang för dennes stövlar eller när 
hon pratade med en annan elev om dennes förkylning. Sådana kommentarer från läraren tror 
vi kan upplevas som att läraren intresserar sig och bryr sig om eleven ifråga, vilket kan leda 
till att eleven blir mer motiverad att engagera sig under lektionerna.   
 
Utifrån den teori vi har presenterat tycker vi att lärare A och lärare D har de typiska 
stereotypiska dragen för hur män och kvinnor som lärare beter sig i ett klassrum.  En typisk 
skillnad som görs mellan män och kvinnor i klassrum är att män har och ges mer makt än 
kvinnor. I lärare A:s fall var det ingen som uppmärksammade när hon skulle börja en lektion 
och varje gång hon skulle prata, pratade även samtliga elever. Lärare A fick hela tiden kämpa 
för att kunna höras och nå ut till klassen. Medan det i lärare D:s fall var det helt tyst när 
lektionerna startade och varje gång läraren pratade.    

6.2. Interaktion och kommunikation 

I alla lärares fall har mestadelen av lektionerna bestått av samtal, men 
kommunikationsformerna har tett sig olika. Det har varit diskussioner, frågeställningar, 
rollspel, högläsning samt tyst läsning. Även relationen till eleverna har varit olika beroende på 
vilken lärare som har observerats och hur lektionen har varit uppbyggd.  
 
Samtliga lärare uppmanade eleverna att kommunicera med dem, men resultatet blev olika av 
olika skäl. Lärare A fick inte någon direkt respons och hade svårt för att väcka intresse, 
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medan lärare B försökte föra konversationen på ett personligt plan. Lärare C hade mest 
ämnesrelaterade samtal med eleverna, men tog även upp privata ämnen. Däremot var lärare D 
tydlig med att det var en lektion och att det endast skulle talas om ämnet. Dessa skillnader 
skulle kunna bero på att alla lärarna vid observationstillfällena undervisade i olika delkurser 
och att de använde sig av olika undervisningsmetoder.  
 
Enligt vår teori bör kommunikation och interaktion mellan lärare och elever ske med liknande 
språkliga och samkulturella symboler. I vår undersökning använder sig tre av fyra lärare av 
kommunikation som till viss del rör samkulturella symboler. Lärare A, lärare B och lärare C 
använder sig alla av ord och uttryck som ungdomar använder i sina dagliga samtal, till 
exempel ord som blogga. Lärare D använde sig istället av uttryck som vi anser att dagens 
ungdomar inte använder, som till exempel sitta på muggen. Detta uttryck förstod inte eleverna 
och frågade vad det betydde. Vi upplevde inte heller att lärare D kunde eller ville relatera till 
elevernas vardagsspråk och uttryck, som vid det tillfälle då en elev använde Rap som 
exempel. När lärare negligerar elevernas exempel eller åsikter på liknande vis kan det leda till 
att eleverna upplever att de mellanmänskliga faktorerna och gemensamma symbolerna inte 
finns och detta kan leda till att undervisningen misslyckas. Men i detta fall upplevde vi att det 
blev motsatt effekt, där respekten till läraren förtydligades.  
 
Vid samtliga lektionstillfällen som vi observerade var det tillfällen då lärare avbröt elever och 
elever som avbröt andra elever eller läraren. Detta kan bidra till att det uppstår 
relationsproblem eller att respekten för de andra minskar, då den som blir avbruten inte 
känner sig accepterad eller respekterad. Då det verkade vara vanligt att avbryta varandra 
under lektionerna tror vi att det kan leda till att viktig information eller intressanta åsikter inte 
kommer fram under lektionerna. Detta är något som gäller både för lärare och elev. På lärare 
A:s lektioner tyckte vi att det märktes tydligt då eleverna inte lyssnade och ständigt avbröt 
läraren. Däremot var lärare D den som pratade nästan under sina lektioner och avbröt eleverna 
när de pratade eller ställde frågor. 
 
Lärarnas position och kroppsspråk i klassrummet tror vi också har påverkan för elevernas 
respekt för dem. Alla lärarna stod längst fram i klassrummet i början av varje lektion och när 
de skulle förklara något eller introducera ett nytt moment. Lärare A, B och C gick runt i 
klassrummet under sina lektioner och hjälpte eleverna, men lärare D rörde sig endast i sitt 
klassrum när han skulle dela ut stenciler.    
 
Regler och riktlinjer är viktiga i en klassrumssituation och för att alla ska vara medvetna om 
sin roll för att därefter kunna bygga en god relation. Den lärare som vi upplevde hade 
tydligast regler i sin klass var lärare D, även om vi inte vet om dessa var uttalade eller 
outtalade. Men de lektionerna som vi var med på upplevde vi vara välstrukturerade och alla 
deltagarna verkade vara medvetna om sin roll och de förväntningar som låg på denna roll. 
Trots att det är en tydlig struktur i relationen är det viktigt att läraren ger beröm och 
uppmuntrar eleverna för att kunna bibehålla denna ordning. Detta var inget som lärare D 
ägnade sig åt, under de två lektioner som vi var med berömde han elever tre gånger som vi 
uppfattade det. De övriga lärarna hade inte lika tydlig reglerad ordning, men det gick att se en 
del regler i lärare B:s och C:s lektioner.  Lärare B var inte konsekvent med sina tillsägelser 
och riktlinjer under sina lektioner, vilket ledde till att hans auktoritet minskade. Mestadelen av 
lektionerna fick eleverna göra som de ville utan att bli tillsagda och när läraren sa till 
protesterade eleverna och lyssnade inte. Detta beteende från lärare B motsäger teorin om att 
läraren måste vara konsekvent för att ge intryck av auktoritet. Under lärare A:s lektioner 
upplevde vi inte att det fanns några tydliga regler då alla verkade göra som de ville utan att 
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det hade några konsekvenser. Enligt de teorier som vi har använt ger inte en sådan lektion 
någon förutsättning för en god lärprocess. 

6.3. Lära genus 

Under våra observationstillfällen har vi inte haft något mätinstrument för genus eller lärande, 
då vi anser att detta är två svårobserverade faktorer. Den analys som kommer att följa nedan 
kommer därmed att grunda sig till stor del på våra egna uppfattningar, värderingar och den 
tidigare presenterade teorin. 
 
Många gånger uppfattas män som mer auktoritära och överordnade än kvinnor i dagens 
samhälle. Då detta är en syn som finns i samhället idag kan eleverna ha med sig detta in i 
klassrummen. Detta kan i sin tur medföra att män som är lärare får mer uppmärksamhet och 
auktoritet. Enligt vår mening utifrån våra observationer är det en teori som kan stämma, då de 
lärare som var kvinnor hade mer prat mellan elever och fick mindre respons under sina 
lektioner. Även om eleverna var pratsamma under lärare B:s lektioner upplevde vi att 
nonchalansen som fanns gentemot lärare A och C inte fanns mot lärare B.  
 
Det fanns även skillnader mellan lärarna när de skulle säga ifrån till eleverna. Lärare A sa inte 
ifrån även om eleverna pratade och störde undervisningen tydligt, men när hon försökte få 
uppmärksamhet pratade hon med tyst och försynt röst. Vid ett enda tillfälle stannade hon även 
upp och tittade på en av eleverna tills eleven blev tyst. Lärare B gav eleverna mycket 
svängrum, men när eleverna tappade fokus sa han tydligt ifrån och fortsatte igen när eleverna 
dämpade sig. Lärare C lät också eleverna prata under lektionerna, men när eleverna började 
prata högt med varandra höjde hon rösten och fortsatte prata utan att vänta på att klassen 
skulle tystna. Lärare D hade under båda lektionerna inget behov av att säga till eleverna, då 
det var tyst nästan hela tiden. Dessa situationer stämmer överens med de teorier som vi har 
använt oss av, där bland annat elever har lägre förväntningar på kvinnor som är lärare i fråga 
om status och auktoritet. 
  
Enligt Vygotskij är lärarens uppgift att utveckla den enskilda elevens färdigheter.136 Alla fyra 
lärare som deltog i våra observationer ägnade största delen av lektionstillfällena till att tala till 
hela klassen. De få gånger som lärarna tilltalade enskilda elever var när de arbetade 
självständigt och läraren gick runt i klassrummet. Dessa tillfällen när läraren talade enskilt 
med elever nådde aldrig någon djupare mening av det rådande ämnet, utan handlade ofta om 
något privat eller frågor kring uppgiften.  
 
Genom att vara medveten om sin syn på genus kan läraren påverka lärandeprocessen om 
genus. Som vi tidigare har nämnt i 6.1. Biologiska faktorer finns det skillnader mellan det 
som anses vara manligt och kvinnligt. Genusstrukturer som samtliga observationsdeltagare 
har visat eleverna under observationerna. Lärare A underminerade sin lärarauktoritet bland 
annat genom att prata tyst, inte säga ifrån och låta eleverna styra lektionerna. Lärare B 
försökte få eleverna att relatera till honom genom att betona flera gånger att han också har 
varit ung kille och att han också tillhörde det manliga könet. Lärare C hade de stereotypiska 
dragen som ses som kvinnliga, till exempel när hon frågade hur elever mådde och berömde 
dem. Hon hade inte heller någon tydlig auktoritet i klassrummet. Lärare D var auktoritär, hade 
status, var målinriktad och bestämd, vilket kan ses som typiskt manliga egenskaper.   

                                                 
136 Bråten 1998: 23, 45 
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7. Diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, undersöka om 
elever bemöter och beter sig olika mot lärare beroende på lärarens kön och/eller ålder. Vi var 
även intresserade av huruvida eleverna lärde sig om genus av sina lärare i undervisningen.  
 
Vi kommer i detta kapitel att behandla de frågeställningar som vi hade inför denna uppsats.  
 

• På vilket sätt spelar en lärares kön och ålder roll i eleverna bemötande gentemot lärare 
och hur påverkar dessa faktorer respekten som eleverna har för läraren? 

• Vilken av faktorerna, kön och ålder, är mest avgörande i elevers bemötande gentemot 
lärare? 

• Lär sig eleverna något av lärarnas genus i klassrumssituationen? 
 
Våra observationer har till stor del berört kommunikation och interaktion i klassrummet. Det 
är som vi tidigare nämnt svårt, om inte omöjligt att observera lärande. Samtidigt har vi inte 
heller lagt någon fokus på kön och genus under våra observationstillfällen, då vi insåg att det 
är en nästan lika svår faktor att mäta som lärande.  
 
Människor delas in i olika fack och det finns föreställningar om stereotyper som påverkar 
människors självidentitet utifrån kön och ålder. Den syn som samhället har beroende på om 
individen är man, kvinna, gammal eller ung kan påverka hur olika personer beter sig i olika 
sammanhang.  
 
Då det finns väldigt lite forskning kring attityder om ålder har det varit svårt att komma till 
någon slutsats om lärares ålder har någon betydelse för elevernas bemötande. Majoriteten av 
forskning kring ålder berör småbarn och pensionärer. Detta medförde att teorier kring vår 
avgränsning kring tonåringar och människor i 35-55 års ålder var svår att finna. Vår slutsats är 
att åldern i sig inte har så stor betydelse, utan andra faktorer som till exempel olika 
skolningar, inställning till undervisning och lärande kan påverka lärarens yrkesroll och 
därmed elevernas bemötande gentemot läraren.  
 
Våra egna avgöranden är att den observationslärare som fick mest respekt och som eleverna 
lyssnade mest på var den äldre lärare som är man. Samtidigt var den lärare som fick minst 
respons och respekt av eleverna, den yngre kvinnan. Detta kan bero på att män generellt anses 
ges mer makt och auktoritet, medan kvinnor inte förväntas ha dessa egenskaper.  
  
De kvinnor som vi observerade visade de egenskaper som ofta anses vara typiska för kvinnor, 
som omvårdande och relationsinriktade. Även om kvinnorna inte visade dessa egenskaper så 
mycket, visade de det i mycket större utsträckning än männen. De observerade männen visade 
de manliga egenskaperna enligt stereotypen och vi upplevde att det var en väldigt ”manlig” 
atmosfär i deras klassrum. Detta kan bero på att vi är två kvinnor och har en annan diskurs än 
män. Anledningen till att vi har sett dessa egenskaper kan bero på att vi är införstådda och 
uppvuxna med de förväntningar som finns i samhällsstrukturen. Trots att undersökningen 
skulle bortse från elevernas könstillhörighet, vill vi ändå påpeka att dessa klasser bestod av 
enbart killar, vilket kan ha bidragit till denna känsla.  
 
Det finns en given genuskonstruktion och vi lever idag i ett samhälle där det finns olika 
förväntningar på individen beroende på om det är en kvinna eller en man. Oavsett om vi är 
medvetna om det eller ej finns det olika egenskaper som anses vara manliga eller kvinnliga. 
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Då alla aktörer i skolans värld är präglade av dessa roller och förväntningar går det inte att 
undvika att det skapas situationer i undervisningen där möjligheten att lära genus 
framkommer. Läraren är den vuxna i relationen med elever och har därmed störst ansvar för 
medvetenheten om konsekvenserna av genuskonstruktion. Därmed är även läraren en stark 
förmedlare av bland annat denna faktor. Eleverna är i en ålder där de försöker skapa och 
utveckla sin egen identitet och lärare är några av många vuxna som kan bli förebilder. Genom 
att lärare för vidare sin syn på genus till eleverna för han eller hon därmed också vidare den 
kultur som präglar vår samtid. Detta handlar mestadels om den dolda kunskapen om genus 
som är viktig att lärare blir mer medveten om. Vi anser att lärare borde bli mer medvetna om 
sin inställning till den rådande genuskonstruktionen. Då skulle de kanske lättare kunna uppnå 
målen som finns med i läroplanen.  

(…) förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.137 

Genom att synliggöra genusdiskussionen i skolan öppnar vi upp för nya möjligheter att se och 
förändra jämställdhetsarbetet i samhället. 
  
En slutsats som vi har kommit fram till efter vår empiriska undersökning är att det är svårt att 
inte visa hur samhällets förväntningar och de egna värderingar påverkar en som lärare. Vi 
tycker att det är viktigt för vår oss som blivande lärare att vara medvetna om våra värderingar 
och förutsättningar, så som religiösa, politiska och etniska ståndpunkter. Enligt oss är det är 
inte enbart nyutbildade lärare, utan hela lärarkåren som borde ha denna medvetenhet, samt en 
förförståelse för hur det kan återspeglas i undervisningen och sättet att vara. 
 
Vi är medvetna om att vårt empiriska material inte är tillräckligt omfattande för att kunna ge 
en generell syn på ämnet, men vi hoppas att det ger en inblick och är till grund för vidare 
forskning. För att få en djupare inblick i forskningsområdet hade vi kunnat genomföra fler 
observationer, samt kompletterat med eventuella intervjuer och/eller enkäter. Dessa 
kompletterande intervjuer och enkäter hade kunnat vara till grund för nya teorier om ålder och 
genus. Då vi inte har haft möjlighet till att genomföra detta kan det vara något att tänka på 
inför kommande forskning.  
 
I denna uppsats har vi valt att inte ta hänsyn till lärarnas personlighet, men efter vår empiriska 
undersökning kom vi fram till att personlighet kan ha en stor betydelse. Vi tror att det kanske 
till och med skulle kunna ha större betydelse för elevernas beteende och bemötande än både 
ålder och kön har. Detta är en faktor som borde tas i beräkning vid vidare forskning.  
 
Vi anser att denna uppsats är viktig för vår blivande yrkesroll, men det behöver inte innebära 
att alla är av den åsikten. Samtidigt upplever vi att det finns något för alla lärare i våra tre 
stora teman; biologiska faktorer, kommunikation och interaktion, samt lära genus. Denna 
uppsats är av vikt för läraryrket, då vi tycker att lärare bör vara öppna för sin maktposition i 
klassrummet och sin inverkan på eleverna. Vi tror också att denna uppsats kan vara till nytta 
för många nyutexaminerade eller blivande lärare, för att få en del svar på de frågor som kan 
uppstå om den egna rollen och personen. 
 
De didaktiska tillämpningar i denna uppsats är som vi tidigare har nämnt att öka lärarnas 
medvetenhet om att lärare i sin undervisning öppnar upp för möjligheten att lära genus. Det är 
                                                 
137 Skolverket, Lpo94 2006  



 40

också av stor vikt att få upp lärarnas ögon för att förutom den öppna genusmedvetenheten 
finns det en dold som är lika viktig, om inte viktigare i läroprocessen.  
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9.2. Observationsschema  

  Antal gånger  
Kommunikation från läraren   
föreläsning   
frågeställning   
tillsägelse   
beröm   
privat konversation   
skolrelaterad konversation   
diskussion med elev om ämnet   
diskussion med elev om annat   
utdelning av uppgifter   
"duar" eleven   
tilltalar elev med förnamn   
tilltalar elev med efternamn   
Ger ordet till elev   
avbryter elev   
    
Kommunikation från elev   
kommer för sent   
ursäktar försening   
avbryter läraren   
avbryter annan elev   
diskussion mellan elever om ämnet   
privat diskussion mellan eleverna   
privat diskussion med läraren   
klagar    
"duar" läraren   
tilltalar med förnamn   
tilltalar med efternamn   
Ber om hjälp   
frågar läraren om uppgifter   
frågar läraren om ämnet   
frågar läraren om annat   



9.3. Diagram för observationer med yngre kvinnlig lärare 

 

Yngre kvinna

0

10

20

30

40

50

60

70

för
elä

sni
ng

frå
ge

stä
lln

ing
till

säg
els

e
be

röm

pri
va

t k
on

ve
rsa

tio
n

sko
lre

lat
era

d k
on

ve
rsa

tio
n

dis
ku

ssi
on

 m
ed

 el
ev

 om
 äm

ne
t

dis
ku

ssi
on

 m
ed

 el
ev

 om
 an

na
t

utd
eln

ing
 av

 up
pg

ifte
r

"du
ar"

 el
ev

en

till
tal

ar 
ele

v m
ed

 fö
rna

mn

till
tal

ar 
ele

v m
ed

 ef
ter

na
mn

ge
r o

rde
t ti

ll e
lev

av
bry

ter
 el

ev

ko
mmer 

för
 se

nt

urs
äk

tar
 fö

rse
nin

g

av
bry

ter
 lä

rar
en

av
bry

ter
 an

na
n e

lev

dis
ku

ssi
on

 m
ell

an
 el

ev
er 

om
 äm

ne
t

pri
va

t d
isk

uss
ion

 m
ell

an
 el

ev
ern

a

pri
va

t d
isk

uss
ion

 m
ed

 lä
rar

en
kla

ga
r 

"du
ar"

 lä
rar

en

till
tal

ar 
med

 fö
rna

mn

till
tal

ar 
med

 ef
ter

na
mn

be
r o

m hj
älp

frå
ga

r lä
rar

en
 om

 up
pg

ifte
r

frå
ga

r lä
rar

en
 om

 äm
ne

t

frå
ga

r lä
rar

en
 om

 an
na

t

Händelse

Antal

Serie1

 



 49

9.4. Diagram för observationer med yngre manlig lärare 
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9.5. Diagram för observationer med äldre kvinnlig lärare 
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9.6. Diagram för observationer med äldre manlig lärare 
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