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Inledning 

Idag går Sverige mot ett mer jämlikt samhälle och skolan följer med i denna utveckling. 

Läroplanen är det styrdokument som otvivelaktigt har störst makt i skolan, i den står det klart 

och tydligt att “Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan [...] bidrar till att 

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

motverka traditionella köns-mönster.” (Skolverket 2011 s. 8 vår kursivering). För att kunna ta 

vårt ansvar och motverka traditionella könsmönster måste vi få en insikt i hur de skapas och hur 

de ser ut. Vi har därför i denna uppsats som syfte att ta reda på vad forskningen pekar på som 

mest kritiskt när det gäller traditionella könsmönster.  

Syfte och frågeställning 

Det är mot denna begrundan vår uppsats tar sitt avstamp. Som nämnts ovan har skolan ett ansvar 

för att motverka könsmönster. Syftet med vår uppsats är därför att undersöka vad forskningen 

säger om skillnader i pojkars och flickors språk i klassrummet samt att undersöka möjliga 

förklaringar till var dessa språkliga skillnader kan komma ifrån. Vi har även som avsikt att titta 

på hur fördelning av talutrymmet och maktbalansen i klassrummet ser ut och hur elever och 

lärare kan upprätthålla vissa traditionella könsmönster.  

Vi önskar, med denna uppsats, finna och ge svar åt dessa frågeställningar:  

1. Hur skiljer sig språket mellan pojkar och flickor i skolan? 

a. Vem får mest talutrymme? 

b. Vem har makten? 

2. Vilka möjliga förklaringar kan finnas till pojkars och flickors språkliga skillnader?  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Bakgrund 

Språkliga könsskillnader kan ses som sociala konstruktioner som skapas av olika traditioner och 

förväntningar, vilka i sin tur kan skilja sig mellan tid och situation (Einarsson 2009 s. 180). Detta 

kan man till exempel se när kvinnor och män omtalas i svenska dagstidningar där vi kan se en 

överrepresentation av män (Andersson-Odén 2005 s. 43).  

Hur tidningar och digitala medier återspeglar samtiden riskerar att reproducera skillnader mellan 

könen. Byrman menar att då media skriver om olika händelser i våra liv framställs kvinnor och 

män på ett mycket traditionellt vis (2015 s. 47-48). Exempelvis skiljs pojkar och flickor åt redan 

i födelseannonserna.  

Det är med bakgrund i medias framställning av skillnaderna mellan könen som tanken hos oss 

börjat gro. Kan det vara så att den mediala världsbilden av könen följer med oss in i klassrummet 

och påverkar vår undervisning? Kan denna bild förvanska vårt arbete när vi i klassrummet ska 

motverka traditionella könsmönster? Det är frågor som dessa som öppnat upp vårt intresse för 

området könsspråk i skolan.  

Läroplan  

Som tidigare nämnts är läroplanen det styrdokument som otvivelaktigt har störst makt att 

påverka i skolans värld. Då det redan i undersökningar från 1960-talet, exempelvis Skrivsyntax, 

kunnat påvisats en viss orättvisa mellan könen i skolan är det intressant att se vad läroplanen har 

gjort för att minska orättvisan. Därför har vi valt att närmare studera läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, 

Lpo 94 och Lgr 11.  

Lgr 69 sticker ut väldigt mycket i det avseendet att den har ett eget kapitel helt ägnat 

könsrollsfrågor. Skolan ska verka för jämställdhet mellan könen, motverka traditionella 

könsrollsattityder, och behandla pojkar och flickor lika. Dessutom ska skolan stimulera eleverna 

att ifrågasätta skillnaderna mellan män och kvinnor, bland annat i inflytande och löner.  

Skolöverstyrelsen menar att skolan är ett exempel på att pojkar och flickor inte behöver 

behandlas olika eftersom de har samma rättigheter, skyldigheter och samundervisning. De har 

dessutom samma behörighet och rätt till fortsatt utbildning (Lgr 69, Skolöverstyrelsen 1969 s. 

50). 
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Läroplanen från 1969 använder begreppet 

lika behandling på ett annat sätt än idag. 

Den menar att pojkar och flickor bör 

stimuleras till att intressera sig för samma 

slag av arbetsuppgifter och att skolan bör 

rikta samma sociala förväntningar mot 

båda könen. ”Skolan bör utgå från att 

män och kvinnor kommer att ha samma 

roll i framtiden, att förberedelse för 

föräldrarollen är lika viktig för pojkar som för flickor och att flickorna har anledning att vara 

lika yrkesinriktade som pojkarna” (Lgr 69, Skolöverstyrelsen 1969 s. 50 vår kursivering). Lika 

behandling utgår alltså från att könen ska behandlas lika, de ska ha samma intressen och 

förväntningar inför framtiden. Som vi kan se i figur 1, kan det bli problematiskt när man 

behandlar alla elever lika, eftersom alla elever har olika förutsättningar för att kunna nå målen. 

Det finns en medvetenhet kring omgivningens påverkan av traditionella könsroller, och skolans 

uppgift blir därför att stimulera eleverna till att kritiskt analysera och debattera denna påverkan. 

För att eleverna ska ha möjlighet att kunna kritisera ska undervisningen i könsrollsfrågor på lägre 

stadier framför allt inriktas på att motverka stereotypa föreställningar genom att skolan ger en 

nyanserad bild av verkligheten. I högre stadier bör könsrollsfrågan sättas in i psykologiska, 

sociala och ekonomiska sammanhang. Könsrollsfrågan ska upplevas av eleverna som spännande 

och engagerande, de bör även stimuleras till att själva samla information från film, radio, 

television, tidningar, politiska debatter etc. (Lgr 69, Skolöverstyrelsen 1969 s. 50).  

”Könsrollsfrågan ingår som ett särskilt moment i hemkunskap, barnkunskap och 

samhällskunskap men aktualiseras också i andra ämnen [...] Särskilt i svenska ges möjligheter att 

belysa könsrollsfrågan ur en mängd psykologiska och sociala aspekter (vid analys av litteratur, 

film, teater, vid övningar i att hämta information ur tidningar och böcker, som ämne för fri 

dramatisk verksamhet, korta anföranden, diskussioner och skriftlig framställning)” (Lgr 69, 

Skolöverstyrelsen 1969 s. 50-51). Dessvärre går Skolöverstyrelsen inte närmare in på hur 

könsrollsfrågan ska behandlas i svenskämnet, vilket det emellertid gör i ämnet slöjd, 

hemkunskap och barnkunskap.  
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1980 kom Skolöverstyrelsen ut med ytterligare en läroplan, Lgr 80. I den slopas kapitlet 

Könsrollsfrågor och istället inkorporeras könet i skolans arbete. Ett kort inledande del med 

namnet Likvärdig utbildning proklamerar: ”Alla skall, oberoende av kön, [...] ha lika tillgång till 

utbildning i grundskolan” (Lgr 80, Skolöverstyrelsen 1980 s. 14). Könet finns med i det 

inledande kapitlet Riktlinjer för arbetet och styr bland annat hur elevernas fria aktiviteter ska 

organiseras. ”Skolan bör stimulera till nya grepp för att få variation och förnyelse” eftersom 

”Undersökningar har visat att eleverna ofta väljer slentrianmässigt och att valen styrs av 

tradition, kön och nöjesindustrins utbud” (Lgr 80, Skolöverstyrelsen 1980 s. 22 vår kursivering). 

Könet styr även kursernas (ämnenas) uppbyggnad då dessa ska kunna förutses få en mycket sned 

könsfördelning.  

Könsrollsfrågan finns fortfarande med i vissa ämnen, framförallt samhällsorienterande ämnen, 

slöjd, hemkunskap och barnkunskap. Emellertid ska det i arbetsplanen finnas en planering för 

arbete med frågor som är gemensamma för flera ämnen, och i den ingår exempelvis 

könsrollsfrågor. (Lgr 80, Skolöverstyrelsen 1980 s. 60)  

I svenskämnet är det framförallt läsning som ska bidra till att eleven i lågstadiet får pröva sina 

värderingar av och attityder till könsroller. I högstadiet ska eleven ”lär[a] sig se hur värderingar i 

fråga om t ex nationaliteter, social grupper, könsroller och yrkesroller präglar texter” (Lgr 80, 

Skolöverstyrelsen 1980 s. 138).  

1994 kom Utbildningsdepartementet ut med en ny läroplan, Lpo 94. I den var det bestämt att 

ingen i skolan ska ”utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder” (Lpo 94 Skolverket 2006 s. 3). 

Dessutom har skolan ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94 

Utbildningsdepartementet 1994 s. 6) och det ska motverkas genom att eleverna får pröva och ut- 

veckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Läraren har också specifikt 

uppgiften att se till att alla elever, oavsett kön, får ett verkligt inflytande på innehållet i 

undervisningen (Lpo 94 Utbildningsdepartementet 1994 s. 14). I svenskämnet ska läraren sträva 

efter att eleven ”förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och inser att 

människor talar och skriver olika beroende på ålder, kön, utbildning, hemvist och syfte” (Lpo 94 

Utbildningsdepartementet 1994 s. 47).  

�5



Innan vi går in på den aktuella läroplanen, Lgr 11, kan vi redan nu konstatera att könets 

betydelse har blivit mer och mer generaliserat i läroplanerna. Från Lgr 69, då det var en väldigt 

viktig del i hur lärarna skulle arbeta och var en specifik del i ämnena, till att det i Lpo 94 kom att 

handla om ett anti-diskriminerande och övergripande arbete för hela skolpersonalen.  

Vad står det då i dagens läroplan? Det finns en liten lydelse på sidan 8: “Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 

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

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

motverka traditionella könsmönster” (Lgr 11 Skolverket 2011 s. 8). Mer finns det inte, det finns 

inget specifikt i ämnena, utan detta är allt vi som blivande lärare har att förhålla oss till i nuläget.  
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Tillvägagångssätt och genomförande 

Inledningsvis ville vi veta hur forskningen granskat normkritiska läromedel, dessvärre fanns det i 

princip ingenting inom detta område. Istället beslöt vi oss för att byta spår och istället titta 

närmare på genusskillnader i klassrummet. Från vår tidigare sökning hade vi en referenslista i I 

normens öga (Brade 2008) att gå på, vi sökte upp närmare 20 titlar i både Unisearch och Google 

Scholar och började leta efter relevanta studier. Hultman och Einarssons (1984) studie 

Godmorgon pojkar och flickor dök upp som relevant för vårt ämne och vi började leta efter fler 

studier av författarna samt andra arbeten där studien stod med i referenslistan.  

Vi gjorde en mind map över det vi trodde var relevant för arbetet, bland annat skolans aktörer 

och genus efter en sökning på båda begreppen i Google Scholar hittade vi Genus i förskola och 

skola Wernersson (2009). Efter att ha sökt på ytterligare begrepp från mind mappen, 

konstruktion av könsspråk, hittade vi en nordisk konferens om kön och språk. På den 

konferensen höll Byrman (2015) ett föredrag. Vi hittade en studie av Holm (2008), som även 

fanns med i antologin Genus i förskola och skola av Wernersson (2009). Wernersson, Byrman 

och Holm kändes väldigt relevanta då de behandlade undervisning i den svenska skolan. 

Gemensamt för Hultmans och Einarssons studie (1984) och Wernerssons antologi (2009) är att 

det rör barn i skolan. Eftersom det är svårt att hitta något alls inom språksociologi och barn/unga 

i Sverige fick vi nöja oss med dessa titlar.  

Därefter testade vi att söka på engelska i Google Scholar. Sökningen “language differences 

between boys and girls” ledde till en väldigt intressant studie som närmare studerat på skillnaden 

mellan pojkars och flickors språkutveckling från spädbarnsålder.  

Artikeln Differences between girls and boys in emerging language skills: Evidence from 10 

language communities (Eriksson 2012) hade ett intressant perspektiv eftersom den jämför 10 

olika språkgemenskaper. Vi valde att närmare undersöka den eftersom vi ville se om 

språkutvecklingen var gemensam för flera länder. Erikssons artikel visade sig redovisa väldigt 

många studier och vi bestämde oss helt enkelt för att söka upp samtliga. Det var svårare än vi 

trott eftersom många av studierna är opublicerade och bara gjordes inför en konferens. Dock 

kunde vi maila till Sonia Mariscal, en av forskarna som Eriksson (2012) refererat till, och hon 
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skickade alla powerpoint-presentationer från konferensen till oss. Detta gav oss den 

internationella översikten. 

Med hjälp av referenslistorna i de mest relevanta studierna och artiklarna kunde vi få fram 

ganska många titlar. Vi sållade bort det som inte hade med barn och ungdomar att göra. Totalt 

återstod cirka 25 titlar. Vi delade upp titlarna mellan oss, efter intresse, och började sökläsa med 

markeringspennan i hand. Vi sökte efter sådant som var relevant för vårt syfte.  

Skrivandet skedde i ett gemensamt Google doc-dokument så att vi kunde ta del av varandras 

tankar och sammanfattningar. Inledningen, bakgrunden och frågeställningarna formulerades först 

och frågorna var en del i urvalsprocessen. Forskningsöversikten är den del som fått mest 

uppmärksamhet och där är det främst det som vi kunnat urläsa i studierna och artiklarna som 

styrt, samt frågeställningarna.  

Upplägget på vår arbetsgång var att vi träffades ungefär varannan eller var tredje dag. Vi lade 

upp arbetet på det sättet att vi först läste och/eller skrev individuellt för att sedan diskutera det vi 

läst och kommit fram till när vi träffades. Efter att vi tillsammans formulerat inledning, syfte och 

frågeställning fokuserade Jonatan mer på den första delen av uppsatsen där vi tar upp vad de 

senaste läroplanerna säger om motverkandet av traditionella könsmönster. Han fokuserade även 

på den del där vi tagit upp internationell forskning om pojkars och flickors språkliga skillnader 

och möjliga förklaringar till varför de uppkommer.  

Elin fokuserade mer på de delar där vi tagit upp vad nationell forskning säger om pojkars och 

flickors språkliga skillnader i klassrummet, så som hur talutrymmet fördelas och hur 

maktbalansen ser ut. Hon fokuserade också på att ta upp vad forskningen visar när det kommer 

till hur dessa skillnader förändrats över tid. Resultat- och diskussionsdelarna skrev Elin, men den 

formulerades dels genom att titta i de delar vi var och en fokuserat mest på, och dels genom att 

titta på det vi skrivit gemensamt i diskussion med varandra. Slutsatsen formulerades i diskussion 

med varandra.  

När vi skickat in vårt första utkast, och fått kommentarer på vår text av vår handledare, satte vi 

oss och gick tillsammans igenom de förslag till ändringar hon givit oss. Efter det läste vi igenom 
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allt igen individuellt och träffades sedan för att gå igenom och rätta till lite mer av det vi själva 

tyckte skulle ändras.  

Det sista vi gjorde innan vi skickade in vårt sista utkast var att tillsammans gå igenom uppsatsen 

ännu en gång för att dubbelkolla alla ändringar.  

Författarpresentation 

De forskare som betytt mest för den här uppsatsen är Tor G. Hultman och Jan Einarsson. De var 

med från början i genusspråkforskningen i Sverige och finns med i de flesta referenslistor inom 

området.  

Tor G. Hultman 1933–2009, språkforskare, professor vid Lunds universitet, har bland annat 

skrivit Svenska Akademiens språklära och var en av de forskare som upptäckte könets variabel 

för språket redan i början av 70-talet. Jan Einarsson 1940–, språkforskare, professor emeritus vid 

Lunds universitet, är en av de första företrädarna för svensk språksociologisk forskning.  

Tillsammans har de skrivit Godmorgon pojkar och flickor (1984), som är en sammanslagning 

och utveckling på deras individuella studier Talsyntax (Einarsson) och Skrivsyntax (Hultman).  
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Forskningsöversikt 

I denna del kommer vi, utifrån vårt syfte, undersöka en rad olika artiklar, studier, avhandlingar 

och böcker för att försöka besvara våra frågeställningar. Först försöker vi svara på varför språket 

mellan pojkar och flickor skiljer sig, genom att närmare studera en internationell jämförelse 

mellan pojkars och flickors språk redan vid spädbarnsålder. Sedan försöker vi svara på hur 

språket skiljer sig åt i skolan genom att närmare studera en nationell jämförelse mellan pojkars 

och flickors språk i klassrummet. Vi försöker också ge en möjlig förklaring till varför det ser ut 

som det gör och vad läroplanerna försökt göra åt det. Därefter går vi mer konkret in på hur 

exempelvis talutrymmet fördelas i klassrummet och hur maktbalansen ser ut. I den sista delen tar 

vi upp nutida forskning och vi försöker främst se på hur den skiljer sig från tidigare forskning.  

Internationell forskning 

Internationella skillnader i pojkars och flickors språk 

1977 togs ett verktyg fram av bland annat Elizabeth Bates som, när det blev standardiserat 1993 

av Fenson et al., kom att kallas MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI). 

Detta verktyg är en slags checklista för föräldrar som beskriver semantisk och grammatisk 

utveckling hos normalt utvecklande barn mellan 8 och 30 månader (Kern 2007 s. 228).  

Eftersom CDI är ett standardiserat verktyg har studier kunnat utföras någorlunda snarlikt i många 

olika länder. Exempelvis i Danmark av Bleses et al. (2008 s. 652), i Frankrike av Kern (2007 s. 

229, de använde den franska versionen), i Spanien av Gallego och Mariscal (2008 s. 1, de 

använde den spanska versionen) och i Sverige av Berglund och Eriksson (Eriksson et al 2012 s. 

328). Skillnaden mellan de olika versionerna var språket de var översatta till. 

Genom resultatet som uppvisades i denna forskning blev det tydligt att flickors språkliga övertag 

gällde i flera länder, exempelvis Danmark (Bleses et al. 2008 s. 662), Estland (Tulviste 2006 s. 

5-6), Frankrike ( Kern 2007 s. 239), Kroatien (Kuvač et al 2006 s. 6), Slovenien (Marjanovič-

Umek 2008 s. 328), och Spanien (Gallego & Mariscal 2008 s. 8). Emellertid var det intressant att 

notera att det inte kunde uppvisas någon skillnad i en svensk studie (Eriksson et al 2012 s. 328).  
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Även i tester över flera länder har flickors språkliga förmåga stadigt legat över pojkars 

(Bornstein, Hahn & Haynes 2004 s. 280). Trots många andra studier som visat samma sak är det 

svårt att säga exakt när flickorna börjar överträffa pojkarna (Eriksson et al. 2012 s. 327). 

Varför skillnader uppstår 

En trolig förklaring till flickornas tidiga språkliga övertag skulle kunna vara den sociala 

omgivningen. Föräldrar väljer oftast könsstereotypa leksaker, även till väldigt små barn 

(Eriksson et al 2012 s. 328).  

I tabellen ovan kan vi se att när barnet leker med typiska pojkleksaker (bilar och klossar), 

producerar oftast föräldrarna ljud för att väcka leken till liv (animated sounds). Jämfört med 

omsorgs-orienterande lekar (dockor och kök) där föräldrarna producerar interaktioner som 

utlärning (teaching) och frågor (Caldera, Huston & O’Brian 1989 s. 74). Vi kan se att föräldrarna 

väljer att engagera pojkarna i mer exploratory play och flickorna mer i symbolic play. 
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I diagrammet ovan syns utvalda verbala beteenden i relation till maskulina och feminina 

leksaker. Vi kan se att både frågor och lärande i högre grad sker för flickornas leksaker än för 

pojkarnas. Motsatt sker ljudhärmande beteenden i mycket större utsträckning för pojkarnas 

leksaker, särskilt bilar. Det är lätt att förstå att en elev som i större utsträckning fått frågor och 

utlärning i barndomen kommer bättre förbered till skolan än en elev som istället fått lära sig hur 

något kan låta. 

Ytterligare en trolig förklaring till var skillnaden kommer ifrån är två studier som visar 

frekvensen av exploratory play versus symbolic play fördelat mellan könen. Mammor i 

Argentina, Frankrike och USA engagerade ofta sina söner i exploratory play och sina döttrar i 

symbolic play (Bornstein et al 1999 s. 324 och Suizzo & Bornstein 2006 s. 503). Därutöver fann 

de liknande siffror i vilka sorts lekar pojkarna respektive flickorna själva engagerade sig i 

(Bornstein et al 1999 s. 324). Symbolic play innebär att ett ting, i leken, kan vara flera olika 

saker, exempelvis kan en penna vara en mobiltelefon eller ett trollspö. Exploratory play innebär 

att leken leder till en djupare förståelse för tinget, exempelvis storlek, vikt, läte (California 

Department of Education 2015; California Department of Education 2012 s. 56).  

Det är intressant att veta att flickor i högre grad verkar engagera sig i symbolic play eftersom 

mängden symbolic play är väldigt relaterat till avancerat språk. Precis som citatet nedan visar, 

finns det ett korrelat mellan språkutvecklingen och mängden symbolic play. Lyytinen et al 

(1997) har kunnat se att lek med dockor, som är en symbolic play, påvisat språkutveckling.  

”Our findings showed significant associations between 18-month-olds’ language and their symbolic 
play. Out of the play categories other-directed pretence (doll, adult) correlated most strongly with 
language comprehension and production. Therefore, support was found for Sigman and Sena’s 
proposition (1993) that doll-directed play is a specific correlate of language skills” (Lyytinen, 
Poikeus & Laakso 1997 s. 299 vår kursivering).  

Kulturell och politisk offentlighet - en möjlig förklaring  

Efter Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit från 1962 har Harms Larsen utarbetat en 

förenklad översikt för att dela in språket i olika delar. Staten och samhället, samhället blir indelat 

i privat och offentligt område, det privata området blir indelat i socialsfären och intimsfären, det 

offentliga området blir indelat i politisk offentlighet och kulturell offentlighet (Harms Larsen 

1979 i Skyum-Nielsen 1979 s. 40-41). Inom dessa indelningar finns sedan ytterligare områden: 
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hemmet och familjen är inom intimsfären, fabriken och butik är inom socialsfären, politiken och 

partierna är inom den politiska offentligheten, och skönlitteratur, föreningslivet och kulturhuset 

är inom den kulturella offentligheten. Det anses förbjudet att blanda dessa olika språkliga arenor 

(Harms Larsen 1979 i Skyum-Nielsen 1979 s. 42). Således hör inte den politiska debatten till 

hemmet och familjeproblematiken ska inte diskuteras på arbetet. När sedan de olika språkliga 

diskurserna (normer och praxis för exempelvis skriftspråk och talspråk) ses utifrån de olika 

arenorna är det möjligt att göra ytterligare en kategorisering: den privata socialsfären (rationell 

och saklig diskurs) hör samman med den politiska offentligheten, den privata intimsfären 

(personlig och emotionell diskurs) hör samman med den kulturella offentligheten.  

Situationella samtalskontexter  

Identiteter i samtal relevantgörs situationellt och måste alltid motiveras utifrån mikrokontexten 

(Engblom 2004 s. 121), det innebär att de gemensamma nämnarna mellan deltagarna framträder i 

samtalet. I en politisk offentlighet är det alltså politiken som är den gemensamma nämnaren, i 

den privata intimsfären är det istället exempelvis familjen som är den gemensamma nämnaren. 

Kopplat till Hultman så borde det innebära att pojkar har den politiska offentligheten som 

gemensam nämnare och flickor har den estetiska offentligheten som gemensam nämnare, detta 

förklarar Hultman i citatet nedan. 

“Det brukar anses att kvinnorna är bättre än männen när det gäller att hantera personliga relationer 
med hjälp av språket [...] att skriva en utredande och argumenterande uppsats eller att hålla ett 
politiskt anförande [...] är [istället] männens och därmed pojkarnas form” (Hultman 1990 s. 26).  

Nationell forskning 

Språkliga skillnader mellan pojkar och flickor i skolan 

Den svenska staten bedrev under 1970-talet två forskningsprojekt: Talsyntax och Skrivsyntax. 

Syftet med projekten var att hitta en metod för att höja den sjunkande kvalitén i ungdomars 

språk. Forskarna hade hoppats på att hitta skillnader i klass, och effekten av olika metoder för 

skrivträning. Istället dök skillnader mellan könen upp som en avgörande faktor för användning 

av språket, tvärs över klassgränser och undervisningsmetoder (Hultman 1990 s. 19).  

I projektet Skrivsyntax kunde man dra slutsatsen att pojkar lämnade skolan bättre förberedda för 

det offentliga livets språkbruk än flickorna. Emellertid fann man att flickornas språkbruk 

uppskattades mer i skolan än pojkarnas, i alla fall om man ser till betygen i svenska. Flickorna 
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skrev mycket, korrekt och välartikulerat, men de skrev också osjälvständigt och språkligt och 

innehållsligt rätt tunt enligt Hultman (Hultman 1981 i Hultman 1990 s. 22). Att flickornas 

språkbruk premieras i skolan kan ha att göra med vad läroplanen tar upp som värdefullt.  

Att språk kan ses som en handling var en syn som växte sig starkare på 1970-talet. Forskarna 

intresserade sig mer för det pragmatiska perspektivet där tonvikten ligger på språket som 

interaktion (Hultman 1990 s. 22). 

Redan när ett barn föds skapas förväntningar på det, om än ofta omedvetet, beroende på om det 

blir en pojke eller flicka. Dessa förväntningar styr sedan det beteende vi använder gentemot 

pojkar och flickor, vilket gör att de från början behandlas olika. Pojkar och flickor uppmuntras 

redan som små till olika aktiviteter och att leka med olika leksaker, vilket leder till att de tidigt 

differentieras och fostras in i olika förväntningar (Einarsson och Hultman 1984 s. 14) (jfr. också 

Bornstein et al 1999 och Suizzo & Bornstein 2006).  

Med detta perspektiv kan man komma in på frågor om dominans och maktobalans, att språket är 

asymmetriskt. Genom att bestämma vad man ska tala om, vilka aspekter på det ämnet som är 

intressant, genom att avbryta och inte lyssna så kan man dominera ett samtal. Det visade sig i 

studien Språk och kön i skolan att pojkar tilläts en dominans i klassrummet, både av lärare och 

av flickorna i klassen (Hultman 1990 s. 25). 

Flickorna skolades dessutom till tystnad och lydnad. En inledning av talutrymmet är den så 

kallade tvåtredjedelsregeln som innebär att läraren upptar två tredjedelar av talaktiviteten i 

klassrummet och eleverna den resterande tredjedelen. Dock är uppdelningen av den resterande 

tredjedelen mellan pojkar och flickor ojämn då pojkarna tar upp två tredjedelar och där flickorna 

en tredjedel. Detta innebär att flickorna totalt upptar en niondedel av taltiden i klassrummet, och 

av flickorna är det endast ett fåtal som talar (Einarsson och Hultman 1984 s. 82-83).  

Flickorna talar dessutom endast när de får ordet tilldelat och det som sägs är ofta reproduktion, 

det vill säga upprepning av svar som fanns i boken eller slutsatser som läraren redan dragit. Detta 

är visserligen ett generellt mönster, vilket innebär att det kan variera mellan andra grupper. Detta 

mönster kan även variera mellan pojkar och flickor som individer, det vill säga, alla pojkar pratar 

inte mer än vad flickor gör och alla flickor pratar inte mindre än vad pojkar gör. Dessutom märks 
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de pratsamma flickorna mer eftersom det skapas en kontrast till deras traditionella tystnad 

(Einarsson & Hultman 1984 s. 212).  

Det är tydligt att läraren betraktar pojkar som de mest intressanta eleverna. Skolans dolda 

läroplan medför att de normer som gäller i skolan inte i lika stor utsträckning gäller pojkar som 

flickor (Einarsson och Hultman 1984 s. 230-231). Repliker som fälls av pojkar tas upp till 

fylligare värdering och framstår därför som relevanta bidrag till diskussionen. Flickornas repliker 

får inte lika stor uppmärksamhet. Pojkarna vänjer sig därför vid att stå i centrum i klassrummet 

medan flickorna får en mer passiv roll (Hultman 1990 s. 25).  

Skolan medverkar därför till att befästa uppfattningen om att det som flickor säger är mindre värt 

än det som pojkar säger, ett beteende som barnen fostras in i och som speglar de vuxnas 

beteenden i samhällets offentlighet. Det kan bero på att den rådande maktordningen i samhället 

inte vill förändra redan existerande traditioner i maktfördelningen vilket, enligt Einarsson och 

Hultman 1984 (s. 231), kan visa sig i att männens intressen är att kvinnor inte ska väcka för 

mycket uppmärksamhet.  

Maktutövning i klassrummet 

När det kommer till samspel i samtal finns mer eller mindre hänsynslösa uttryck för språklig 

maktutövning där den starkare parten tar sig rätten att välja ämne, avbryta en annan, inte lyssna 

eller begära att de själva istället får uppmärksamhet. Resultaten av en mindre studie, utförd i 

grupper med två av de mest pratsamma och två av de tystaste eleverna, visade att det finns två 

olika sätt att i en grupp utöva makt (Einarsson & Hultman 1984 s. 224-225). Å ena sidan finns en 

aggressiv dominans som ofta återfinns hos pratsamma pojkar som många gånger framstår som 

obehagliga och hänsynslösa mot de andra i klassen. De vill ha makten för egen vinning. Å andra 

sidan finns en sorts lojal makt som ofta återfinns hos de pratsamma flickorna, det vill säga, det är 

lärarens makt de utövar för att framstå som en slags ”trogen tjänare”. Dessa flickor vill leda 

gruppen för att se till att de givna ramarna för klassrumsinteraktionen följs och att de uppgifter 

som ska göras blir gjorda (Einarsson & Hultman 1984 s. 225).  

Oavsett kön måste de tysta eleverna, som oftast är flickor, få stöd från läraren så att de inte 

missgynnas i klassrummet och därmed i sin utbildning och utveckling. För att dessa elever ska få 

ett sådant stöd, för att inte bli avbrutna av de mer pratsamma, måste både lärare och elever vara 
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medvetna om att det finns språkliga skillnader mellan pojkar och flickor och hur de kan 

användas som maktutövningsverktyg. Främst är det de pratsamma pojkarna som tar sig frihet 

och utrymme. Detta leder till förtryck mot klasskamraterna vilket är en del av den manliga 

dominans Einarsson och Hultman genomgående sett en tendens av i sin studie (Einarsson & 

Hultman 1984 s. 226).  

Talutrymmet i klassrummet 

Talutrymmet eleverna får i klassrummet är någonting som länge varit i fokus när det kommer till 

könsspråk. Fördelningen mellan pojkars och flickors talutrymme har under de senaste årtiondena 

inte förändrats mycket. Pojkar är fortfarande de som dominerar i klassrumsinteraktionen genom 

att de pratar mest med läraren, men även genom att de ges, och tar, mer talutrymme. På senare 

tid kan man dock se en tendens till förändring i detta mönster (Einarsson 2003 s. 65). 

Betydelse av lärarens kön 

Charlotta Einarsson (2003) har med grund i tidigare studier, som visar på att pojkar sedan 1970-

talet och framåt dominerat klassrumsinteraktionen, gjort en observationsstudie i grundskolan för 

att studera vilken betydelse lärarens kön, elevens kön och även elevens ålder har för betydelse i 

interaktionen mellan lärare och elev (Einarsson 2003 s. 53).  

Om man ser till vilken betydelse lärarens kön som ensam faktor har på klassrumsinteraktionen i 

grundskolan visar det sig att det inte har någon huvudeffekt, det vill säga, manliga och kvinnliga 

lärare interagerar med pojkar och flickor i samma utsträckning. Dock visar det sig att det i 

högstadiet är de manliga lärarna som bäst fördelar talutrymmet mellan pojkar och flickor i 

klassrummet (Einarsson 2003 s. 69, 77). I de klasser där kvinnliga lärare undervisar är det både 

lärarna och eleverna som tillsammans upprätthåller skillnaderna i det talutrymme eleverna får. 

Här kan tilläggas att kvinnliga lärare kommunicerar mer med pojkar än med flickor i 

klassrummet. När manliga lärare undervisar minskar dessa skillnader eftersom pojkar och flickor 

får lika stort talutrymme i klassrummet (s. 91, 160).  

Betydelse av elevers kön 

Elevens kön tillsammans med lärarens kön kan påverka interaktionen mellan lärare och elever i 

klassrummet. Einarsson (2003) tar upp att det i tidigare studier framkommit att flickor i större 

utsträckning än pojkar är underrepresenterade i interaktionen mellan elev och lärare när det 
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kommer till att exempelvis få beröm eller kritik. Denna underrepresentation verkar dock orsakas 

av lärarna själva som upprätthåller detta mönster genom att de till exempel inte ger flickor 

tillräckligt med utrymme för att vara aktiva, trots att de är det och trots att de vill komma till tals 

i klassrummet (Einarsson 2003 s. 19-20).  

Det finns som tidigare nämnts skillnader mellan pojkars och flickors interaktion i klassrummet. 

Pojkar är de som dominerar genom att de oftare kommunicerar med läraren på lektionerna, vilket 

i sin tur medför att de tar upp en större del av det gemensamma talutrymmet i klassrummet. I en 

studie tog pojkarna upp 56% av interaktionen med läraren medan flickorna tog upp 44% av den 

(Einarsson 2003 s. 69-70).  

Det finns även en spridning inom pojkgrupper och flickgrupper när det kommer till talutrymme. 

Einarsson (2003 s. 108-109) visar i sin studie att pojkar som grupp i genomsnitt har mer kontakt 

per minut med lärare än vad flickor har. Trots detta finns det flickor som har lika mycket kontakt 

med lärarna som de pojkar som är mest aktiva, och både pojkar och flickor som inte har någon 

kontakt med lärarna alls i klassrummet. Vidare menar Einarsson att det emellertid finns fler 

pojkar som är aktiva och dominerar i klassrummet och därför anses de dominera hela 

klassrummet även om det finns pojkar som har samma talutrymme som flickorna. Detta är alltså 

inget fastställt mönster utan ett generellt mönster där det finns spridningar mellan olika klasser 

och grupper (Einarsson 2003 s. 108-109).  

Tendens till förändring i klassrumsinteraktionen 

Forskning inom området har påvisat ett liknande mönster i klassrumsinteraktionen, där 

majoriteten av pojkarna dominerar och majoriteten av flickorna är tysta. Dock har man på senare 

tid kunnat se en tendens till förändring i detta mönster.  

Dominerande pojkar 

Pojkar har under lång tid varit de som dominerat klassrummet, både fysiskt och verbalt. 

Wernersson (1977) har utfört en studie i två årskurs 4 och två årskurs 7 för att undersöka 

eventuella könsskillnader i elevernas deltagande i klassrummet. Det hon, som andra forskare 

inom detta område (se till exempel Einarsson & Hultman 1984; Einarsson 2003), kommer fram 

till är bland annat att pojkarna oftast tar mer initiativ till kontakt med läraren än flickorna och får 
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på så sätt en mer dominerande och framträdande roll i klassrummet. Pojkarna dominerar även 

mer genom att de ägnar sig åt sådant som inte har någonting, eller lite, med undervisningen att 

göra. Studien visar även att flickorna i årskurs 7 får mer hjälp och uppmuntran från lärarna än 

vad pojkarna får, medan pojkarna får mer tillrättavisningar än vad flickorna får (Wernersson 

1977 s. 224-225).  

Lärare som medskapare av kön 

Skolan har som uppgift att motverka traditionella könsmönster hos eleverna (Skolverket 2011 s. 

8). Holm (2008) har i en studie från 2005 observerat och intervjuat elever i årskurs 9 i två skolor 

för att undersöka hur femininiteter och maskuliniteter framkommer och formar eleverna. Det 

Holm kommer fram till är bland annat att lärare spelar en stor roll när det kommer till att 

upprätthålla traditionella könsmönster. Lärare kan ses som medskapare av kön genom att de ofta 

oreflekterat använder en slags skämtsam jargong där stereotypa bilder så som att kvinnor är 

fysiskt och tekniskt underlägsna män eller vikten av att ha en välbyggd kropp framkommer, och 

även genom att en stark heteronorm dominerar (Holm 2008 s. 110, 202). När lärare framställer 

sig själva på ett könsstereotypt sätt kan det medföra att de traditionella könsmönster som skolan 

ska vara med att motverka riskerar att upprätthållas och reproduceras. 

Nya tendenser i klassrummet 

Holm (2008) kommer i sin studie dessutom fram till att det finns en breddning av begreppen 

femininitet och maskulinitet i klassrummet. Hon kan se en förskjutning från en majoritet av tysta 

flickor och dominanta pojkar, till fler dominanta flickor och fler studieinriktade och ”icke 

stökiga” pojkar i klassrummet. Det Holm sett är att ”stökig” här, framförallt hos pojkar, 

förknippas med omogenhet snarare än tidigare traditioner där det setts som någonting förknippat 

med maskulinitet (Holm 2008 s. 197-198).  

Jämförelse över tid 

När det kommer till reproduktion av könsmönster i klassrummet har uppfattningar om pojkar och 

flickor, både hos elever och lärare, en central betydelse. Holm (2009) nämner en studie från 1992 

av Larson, Wernersson och Öhrn, som även den undersökt skillnader mellan pojkar och flickor i 

klassrummet, bland annat hur elever relaterar kön till vissa ageranden och vad flickor och pojkar 

tänker om vad som är viktigt för dem i framtiden (Holm i Wernersson 2009 s. 139-140).  
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Holm (2009) har jämfört resultaten av dessa ovan nämnda studier (Wernersson 1977; Holm 

2008; Larson, Wernersson & Öhrn 1993) med syftet att undersöka om det skett en förändring i 

klassrumsinteraktionen mellan pojkar och flickor över tid. För att kunna göra en direkt 

jämförelse och en analys av denna eventuella förändring formulerade Holm enkätfrågor som 

använts i de tidigare studierna. Hon har utgått från frågorna om hur a) flickor och pojkar relaterar 

kön till vissa ageranden, b) vad de tycker är viktigt för dem i framtiden och c) vilket kön de tror 

det är bäst att tillhöra. För att se en förändring över tid har Holm i fråga a) och b) gjort en 

jämförelse mellan enkätresultaten i studien av Holm från 2005 och studien av Larson, 

Wernersson och Öhrn från 1992. I enkätfråga c) har hon gjort en jämförelse mellan studien av 

Holm från 2005 och studien av Wernersson från 1974, som publicerades 1977 (Holm i 

Wernersson 2009 s. 139).  

I jämförelserna av studierna gjorda 1992 och 2005 syns en tendens till en förskjutning i 

dominansen i klassrummet när det kommer till vilka som har någonting att säga till om. 

Flickorna har i den senare studien fått en mer framträdande position i klassrummet och har lika 

mycket att säga till om som pojkarna. Mönstret för flickors och pojkars deltagande i klassrummet 

är relativt stabilt mellan 1992 och 2005, men det finns tecken på att detta mönster förändrats över 

tid enligt jämförelsen mellan dessa två studier. Flickornas aktivitet har uppfattats öka medan 

pojkars aktivitet har uppfattats minska. Studierna visar att pojkar fortfarande uppfattas som 

dominerande, men att det finns en tendens till att könen har närmat sig varandra (Holm i 

Wernersson 2009 s. 140-144).  

I jämförelserna av studierna gjorda 2005 och 1974 har Holm (2009) undersökt förändring över 

tid när det kommer till frågan huruvida eleverna tror att det är bäst att vara pojke/man eller 

flicka/kvinna. I jämförelsen framkom i studien av Holm från 2005 att eleverna inte tror att det är 

någon skillnad vilket kön de tillhör när de är i deras egen ålder. Däremot ökar andelen elever 

som tror att det är bättre att tillhöra det manliga könet än det kvinnliga i vuxen ålder. Detta kan 

visa på att det finns en medvetenhet hos eleverna att det inom olika områden finns en ojämlik 

maktstruktur som väntar dem i samhället. Vidare menar Holm att detta resultat stämmer överens 

med den studie som Wernersson gjorde 1974 i vilken majoriteten av eleverna även där trodde det 

var en större fördel att vara pojke och man. Denna föreställning hade förstärkts i studien från 

2005, men trots det visar studierna på att det inte skett en större förändring inom 

föreställningarna om kön under dessa år (Holm i Wernersson 2009 s. 146-151).  
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Jämförelserna mellan dessa studier visar att ett traditionellt könsmönster fortfarande syns i 

klassrummet, men att det över tid förändrats. Pojkar uppfattas fortfarande vara de som 

dominerar, men flickor verkar ha fått mer framträdande roll i klassrummet när det kommer till 

aktivitet och diskussioner. Ytterligare en slutsats är att uppfattningarna om kön hos eleverna inte 

förändrats mycket över tid. Fortfarande verkar majoriteten av eleverna tro att det inte spelar en 

stor roll vilket kön man tillhör i deras egen ålder, men däremot att det i vuxen ålder är bättre att 

tillhöra det manliga könet.  
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Sammanfattande resultat av studierna 

Nedan kommer vi kort presentera resultaten vi sett i det material vi undersökt i arbetet med vår 

uppsats. Dels var skillnaderna i pojkars och flickors språk börjar och dels hur talutrymmet och 

maktbalansen fördelas i klassrummet.  

Ursprunget till språkliga skillnader 

När ett barn föds skapas förväntningar vilket gör att vi beter oss och behandlar dem olika 

beroende på om det är en pojke eller flicka och redan som små uppmuntras de till olika 

aktiviteter eller att leka med olika sorters leksaker.  

Det vi har kunnat se när vi undersökt pojkars och flickors språkliga skillnader är att det 

internationellt, över flera länder, finns ett mönster där flickor har ett språkligt övertag (se 

exempelvis Bleses et al. 2008; Kern 2007; Gallego & Mariscal 2008; Eriksson et al. 2012). Vi 

har även sett att en möjlig förklaring till flickornas språkliga övertag kan ha att göra med den 

omgivning barnen socialiseras in i. Det vi kunnat se där är att föräldrar tidigt väljer 

könsstereotypa leksaker till sina barn. De leksaker flickor får leka med, till exempel dockor eller 

sådant som har med kök att göra, anspelar i högre grad på interaktion så som frågor och utlärning 

medan pojkar i större utsträckning får leka med leksaker som anspelar på att härma eller 

återskapa ljud, till exempel bilar eller klossar (se exempelvis Caldera, Huston & O’Brian 1989). 

Betydelsen av lärarens kön i klassrumsinteraktionen  

Utifrån Einarssons (2003) studie har vi sett att lärarens kön som ensam faktor inte har någon 

huvudsaklig betydelse för klassrumsinteraktionen i grundskolan, det vill säga, manliga och 

kvinnliga lärare interagerar med både pojkar och flickor i mer eller mindre samma utsträckning. 

Dock syns en tendens hos manliga högstadielärare att bäst fördela talutrymmet, medan kvinnliga 

lärare i större utsträckning upprätthåller ett traditionellt interaktionsmönster där de 

kommunicerar mer med pojkar.  

I Holm (2008) har vi sett att lärarens kön spelar en relativt stor roll när det kommer till att 

traditionella könsmönster i klassrummet upprätthålls och reproduceras genom lärarens 

interaktion med eleverna. Detta sker ofta genom att lärare undermedvetet framställer sig själva 

på stereotypa sätt, eller förmedlar stereotypa bilder genom att exempelvis framföra kvinnans 

underlägsenhet gentemot mannen inom vissa områden eller vikten av att ha en välbyggd kropp. 
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Om lärare framställer sig själva eller andra utifrån sådana stereotypa bilder riskerar dessa 

traditionella mönster att upprätthållas och reproduceras i klassrummet, och som sedan följer med 

eleverna ut i samhället.  

Betydelsen av elevens kön i klassrumsinteraktionen  

Det vi har kunnat se i den forskning vi undersökt inom temat könsspråk i skolan är att det 

genomgående över tid har varit pojkarna som dominerat i klassrumsinteraktionen, såväl i 

talutrymmet som i maktbalansen. I den senare forskning vi har tittat på har vi dock sett att det 

finns en tendens till en förskjutning i både talutrymmet och maktbalansen mot en mer 

flickdominerad klassrumsinteraktion.  

Talutrymmet i klassrummet 

Mönster i talutrymmet mellan elever reproduceras genom att lärare bemöter elever på olika sätt 

utifrån deras kön. Vi har sett att majoriteten av pojkarna både får av läraren, och själva tar, mer 

utrymme i klassrummet och att majoriteten av flickorna på grund av detta förtrycks. Detta gör att 

ett mönster i klassrumsinteraktionen upprätthålls då man skulle kunna anta att pojkarna lär sig att 

de får och kan ta detta utrymme och på samma sätt lär sig flickorna att de inte får den 

möjligheten till lika stor delaktighet i klassrummet som pojkarna får.  

Det vi kunnat se när vi tittat på vad forskning säger om fördelningen av talutrymmet mellan 

pojkar och flickor i klassrummet är att det fortfarande finns ett generellt mönster där pojkar har 

en mer framträdande position. I både Wernersson (1977) och Einarsson (2003) har vi sett att 

pojkar tar mest initiativ till att kommunicera mer med lärarna och att de på så sätt får en mer 

dominerande position i klassrumsinteraktionen. Detta leder till att flickorna blir 

underrepresenterade i denna interaktion, trots att alla flickor inte följer det traditionella mönstret 

och är tysta. I Einarsson (2003) kan vi dock se att det finns en spridning mellan pojkar och 

flickor, att det generella mönster där pojkar dominerar kan påverkas och förändras om andra 

faktorer så som lärarens kön eller elevens ålder tillkommer.  

Denna pojkdominans ser vi även hos Einarsson och Hultman (1984) och Hultman (1990) och 

tvåtredjedelsregeln där fördelningen av talutrymmet i klassrummet följer ett mönster där läraren 

tar upp två tredjedelar av talutrymmet och resterande tredjedel fördelas mellan eleverna. Av 
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denna tredjedel får flickorna bara totalt en niondel av talutrymmet, vilket visar på att pojkarna är 

de som interagerar mer i klassrummet och flickorna de som missgynnas.  

I Holms (2008) studie har vi sett att det skett en förskjutning från en majoritet av tysta och 

förtryckta flickor till fler pratsamma och dominanta flickor i klassrumsinteraktionen. Vi har även 

sett att en förskjutning från många dominerande pojkar till fler studieinriktade och 

utseendefixerade pojkar. Man kan säga att det finns en tendens till feminisering och 

maskulinisering i klassrummet där gränserna mellan de traditioner som tidigare ansågs vara 

antingen feminina eller maskulina idag inte är lika tydliga.  

Maktbalansen i klassrummet  

Talutrymme och maktbalans i klassrummet går hand i hand då det krävs en slags makt från en 

eller flera parter för att en annan part ska få detta utrymme. Maktbalansen kan även ha att göra 

med att lärarna har makten att förändra, eller upprätthålla, traditionella könsmönster i 

klassrummet.  

Elevernas makt i klassrummet 

När det kommer till elevernas makt i klassrummet har vi i Einarsson och Hultman (1984) sett att 

det kan finnas två sätt att utöva makt på som tar sig olika uttryck mellan pojkar och flickor. Dels 

finns främst hos pojkar en aggressivitet de använder sig av för att avbryta andra medan det hos 

flickor finns en slags lojal makt mot läraren där de ser till att de givna ramarna för 

klassrumsinteraktionen följs. Här ser vi att det främst är pojkarna som har makten att ta 

utrymmet och friheten att dominera i klassrumsinteraktionen.  

För att motverka detta maktmönster måste både elever och lärare vara medvetna om språkliga 

skillnader som finns mellan pojkar och flickor och att de kan användas som ett verktyg för att 

utöva makt. Dessutom måste lärarna vara medvetna om hur de själva kan utöva makt i 

klassrummet vilket, om de inte är uppmärksamma, kan leda till att detta mönster reproduceras.  

Lärarens makt i klassrummet  

Lärarna har en makt att kunna påverka eleverna. I Einarsson (2003) har vi kunnat se att läraren 

genom att exempelvis fördela talutrymmet olika upprätthåller vissa traditionella könsmönster. Vi 

har sett att det finns en tendens till att kvinnliga lärare kommunicerar mer med pojkar än med 
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flickor, vilket leder till att flickorna inte får lika mycket utrymme. Dock kan detta, av det vi sett i 

vår forskningsöversikt, bero på att pojkar är de som överlag tar mest initiativ till kontakt med 

läraren. Detta skulle alltså kunna betyda att det främst både är pojkarnas initiativtagande och 

lärarna som tillsammans upprätthåller detta mönster.  

Även i Holm (2008) har vi sett att lärarna kan ses som medskapare av kön i klassrummet. Vi har 

sett att det ofta sker genom att lärare oreflekterat och undermedvetet förmedlar vissa stereotypa 

bilder av vad som anses vara manligt och vad som anses vara kvinnligt. Detta är någonting som 

måste motverkas och då kommer vi tillbaka till att lärare måste vara uppmärksamma på 

könsnormer och hur de själva förmedlar dem i klassrummet.  
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Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vad forskning säger om skillnader mellan pojkars 

och flickors språk i klassrummet och att undersöka möjliga förklaringar till var dessa språkliga 

skillnader kan komma ifrån. Vi har även haft som avsikt att titta på hur fördelning av 

talutrymmet och maktbalansen i klassrummet ser ut och hur elever och lärare kan upprätthålla 

vissa traditionella könsmönster.  

Språkliga skillnader 

Redan när ett barn föds skapas olika förväntningar på det beroende om det är en pojke eller 

flicka och dessa förväntningar gör att vi från början behandlar dem olika utifrån kön.  

Det har varit intressant att utifrån den forskning vi tittat på kunnat se ett internationellt mönster 

där flickor har ett språkligt övertag över pojkarna (se Bleses et al. 2008; Kern 2007; Gallego & 

Mariscal 2008; Eriksson et al. 2012).  Det är viktigt att komma ihåg att med verktyget CDI är det 

föräldrarna själva som utför testerna, det har nackdelen att testerna inte är 100% övervakade. 

Emellertid har det fördelen att forskarna inte är en del av experimentet. 

 Vidare av det vi sett kan en förklaring till flickornas språkliga övertag exempelvis ha att göra 

med att föräldrar tidigt väljer könsstereotypa leksaker till sina barn. De leksaker flickor får leka 

med anspelar i högre grad på interaktion så som frågor och utlärning, vilket kan medföra att de 

har en större chans att bli förberedda inför miljön i skolan. Då pojkar i större utsträckning får 

leka med leksaker som anspelar på att härma eller återskapa ljud, mer än att ägna sig åt frågor 

och utlärning, kan det i sin tur medföra att de kommer mindre förberedda till skolan (se 

exempelvis Caldera, Huston & O’Brian 1989). Det är inte svårt att tänka sig att när barnen så 

pass tidigt socialiseras in i olika förväntningar, exempelvis genom olika könsstereotypa leksaker, 

troligen lägger en grund för sina uppfattningar om könsnormer som följer med dem in i 

klassrummet. Problemet som uppstår när skolan placerar pojkar och flickor i de olika facken för 

offentligt eller kulturellt språkbruk är att könsrelaterade begränsningar i registervariationen 

uppstår. En variation i förmågan att använda språket i olika situationer – könen blir låsta till en 

situation och lärarna döms att upprepa denna, av samhället accepterade, indelning. 

Läroplanen är det dokument som ligger till grund för hur skolan ska bedriva sin verksamhet. Det 

är viktigt att inse att läraren har makten att kunna påverka eleverna i klassrummet, framförallt 
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när det kommer till att motverka könsnormer. Vi har bland annat kunnat se en tendens till att 

lärare kan ses som medskapare av kön, dels genom att de fördelar talutrymme olika mellan 

pojkar och flickor och dels genom att de oreflekterat förmedlar vissa stereotypa bilder av vad 

som anses vara manligt och kvinnligt (se Einarsson 2003; Holm 2008). Detta skapar orättvisor 

mellan könen i klassrummet som måste brytas. Det vi kunnat se är att lärarnas vanor går emot 

det läroplanerna för grundskolan, från 1969 fram tills idag (Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11), 

tar upp om att skolan ska motverka traditionella könsmönster.  

Det kan tyckas vara konstigt är att det över tid har blivit ett allt tunnare innehåll i läroplanerna 

när det kommer till arbetet med att motverka könsmönster. Det kan tyckas att det i dagens 

samhälle borde skett en utveckling i motsatt riktning, det vill säga, att beskrivningarna av hur 

arbetet med att motverka dessa mönster bör ta upp en mycket större del av läroplanen än vad den 

idag gör eftersom det är en sådan viktig del av skolans uppdrag. Här anser vi att det krävs en 

förändring av läroplanen för att kunna bryta denna onda spiral.  

Det har varit intressant att se i de olika läroplanerna, att skolan, på ett eller annat sätt, ska 

motverka traditionella könsmönster. Om man ser till den forskning vi tittat på, från 1960-talet 

och framåt, syns en genomgående tendens till att pojkar är de som både då och nu dominerar i 

klassrumsinteraktionen, bland annat genom att de både tar och får mest talutrymme. Dock har vi 

i senare studier (se Einarsson 2003; Holm 2008) kunnat se att det finns en tendens till förändring 

i denna interaktion där flickorna börjar ta mer framträdande plats i klassrummet. Det har även 

varit intressant att se att det skett en neutralisering i klassrummet, det vill säga, att gränserna 

mellan det som förut ansetts vara antingen maskulint eller feminint idag inte är lika tydliga.  

Att ändra uppfattning om kön, hos både lärare och elever, kan, utifrån vår uppsats, tyckas vara en 

långdragen process, som fortfarande är i full gång. Dock känns det hoppfullt att vi i senare 

studier kunnat se att det skett en förskjutning från en majoritet av dominerande pojkar till fler 

dominerande flickor i klassrummet, speciellt när det kommer till att vara aktiv och diskutera. Det 

kan tänka sig visa på att vi sakta men säkert jobbar oss mot det de senaste läroplanerna (Lgr 69, 

Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11) vill att vi ska sträva mot, det vill säga, en mer jämlik skolkultur som 

motverkar de traditionella könsmönster vi så tidigt socialiseras in i.  
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Slutsats 

En slutsats som vi drar av vårt arbete är att lärare oavsett kön ständigt måste vara 

uppmärksamma på normer om könsmönster för att kunna motverka dessa fortfarande existerande 

traditioner vi sett i det material vi studerat. När barn socialiseras utifrån föreställningar om olika 

kön följer det med dem in i klassrummet, vilket i sin tur kan medföra att eleverna och lärarna 

tillsammans upprätthåller dessa mönster. Med detta menar vi att om eleverna tar med sig 

traditionella föreställningar om kön in i klassrummet och lärarna upprätthåller dem genom att 

exempelvis fördela talutrymme olika till flickor och pojkar kan det bli en ond cirkel som utan 

vidare reflektion från både elever och lärare kan bli svår att bryta.  

Flickor verkar vara bättre rustade inför skolan, med ett mer varierat ordförråd. Dessutom får de 

oftare högre betyg än pojkarna. Den politiska offentlighetens språkbruk, som väntar efter skolan, 

verkar dock premiera pojkar. Behöver vi möjligen en uppdaterad läroplan?  
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