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Syftet var att undersöka skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation med 
sina elever i år 6-9. Fyra manliga och fyra kvinnliga lärare deltog i undersökningen. 
Metoderna som användes var klassrumsobservationer, intervjuer med lärarna samt 
loggboksanteckningar. Resultaten som framkom var att eleverna helst kommunicerar med en 
lärare som har samma kön som de själva har. De kvinnliga lärarna kommunicerar nästan lika 
mycket med både flickor och pojkar medan hälften av de manliga lärarna nästan enbart 
kommunicerar med pojkar. Kommunikationen i klassrummet handlar till allra största delen 
om de uppgifter som ska genomföras under lektionen. Pojkar är de elever som får mest 
tillsägelser oavsett kön på lärare. Initiativ till kommunikation tas i större utsträckning av 
eleverna än av lärarna. Flickor som vill kommunicera gör det ibland ensamma med läraren till 
skillnad från pojkarna som tar kontakt med läraren inför hela klassen. De flesta lärarna tycker 
att de har en god kommunikation med eleverna. De kvinnliga lärarna anser att de är mer 
”mammiga” än vad de manliga lärarna är och några av både de manliga och kvinnliga lärarna 
tar upp att manliga lärare har mer pondus.  
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1 Inledning 
 
Jag tror att alla någon gång har funderat på om det är någon skillnad mellan män och kvinnor 
rent allmänt. Slutsatsen som i alla fall jag drar när det gäller den frågan är att det är skillnad 
och då menar jag inte bara rent fysiskt. För visst är vi olika beroende på vilket kön vi föds 
med. Givetvis finns det en massa skillnader mellan oss människor som inte har med vårt kön 
att göra men här vill jag fokusera på just könsskillnaderna. 
 
Placerar vi in detta resonemang i skolans värld blir det än mer intressant. De flesta elever 
träffar under sina tidiga skolår och i förskolan mest kvinnor. Så var det för mig under min tid 
på förskola och på lågstadiet. När vi på mellanstadiet fick vår första manliga lärare var det 
verkligen häftigt, jag minns att det var jättestort att få en magister och inte en fröken. Som jag 
avgudade denna man! Alla i klassen, oavsett vilket kön vi hade, tyckte att vår magister var så 
ouppnåelig och jag hade sådan respekt för honom, för när han röt i åt oss så gjorde han det 
med en stark röst och en pondus jag aldrig upplevt med fröknarna tidigare i skolan. Tilläggas 
bör att det var inte vanligt att det var manliga lärare som undervisade förrän på högstadiet i 
staden vi bodde så jag tyckte att vi var lyckligt lottade.  
 
Sedan kom jag upp på högstadiet och där undervisades vi i stort sett av lika många manliga 
som kvinnliga lärare. Av de lärare jag hade på högstadiet så är det de manliga lärarna som 
gjort mest positiva avtryck och tyvärr måste erkännas att de värsta lärare jag någonsin haft var 
just kvinnliga på högstadiet. Varför tyckte jag så illa om dessa kvinnor medan jag inte alls 
någonsin kände så för de manliga lärarna? Som elev i den känsliga högstadieåldern var det 
också en trygghet med en manlig lärare för jag visste att han hade mer kontroll över 
situationen, om de ”jobbiga” killarna i klassen pratade och stökade så hjälpte det oerhört 
mycket mer om det var en manlig lärare som sa till dem. Det var också lättare att prata med de 
manliga lärarna om det var problem med något. På gymnasiet undervisades vi mest av 
manliga lärare och oavsett lärarkön var jag nöjd med lärarna på gymnasiet. 
 
På universitetsnivå har jag mestadels haft tur med lärarna. Men de bästa lärarna jag har haft 
nu på senare år har varit kvinnor. Så för min del har det svängt mellan att bara gilla de 
manliga lärarna till att faktiskt gilla de kvinnliga mest. Mycket intressant. 
 
När jag ett par år efter studenten och efter lite universitetsstudier fick en tjänst som lärare i år 
6-9 tänkte jag mycket på detta. Jag var oerhört medveten om hur jag inte ville vara som lärare. 
En del saker som mina lärare gjort var jag noga med att inte göra själv samtidigt som jag 
inspirerades av de bra lärare jag haft. Jag hoppas och tror inte att jag var hemsk som lärare 
utan att det fungerade bra och jag tror att man känner om eleverna tycker om en eller inte. 
Något som jag reflekterade under de åren jag arbetade som lärare är att de flesta favoritlärarna 
eleverna hade var faktiskt män. Alltså precis som jag själv tyckte när jag gick på högstadiet. 
 
Med mina egna erfarenheter av manliga och kvinnliga lärare och min roll som lärare själv 
blev jag nyfiken på att undersöka hur det är i skolan idag. Dessutom läste jag under detta 
uppsatsskrivande om att Skolverket gjort en undersökning som publicerats i rapport 285, 2006 
i anknytning till deras värdegrund. De har kommit fram till att många läroböcker ger en 
onyanserad och diskriminerande bild av frågor som rör bland annat kön. Männen är 
överrepresenterade och kvinnor förlöjligas i denna studie som rörde böcker för högstadiet och 
gymnasiet (http://www.skolverket.se). Med mina egna erfarenheter i bagaget undrar jag om 
jag själv kanske också diskriminerar mitt eget kön? Kanske var inte de kvinnliga lärarna jag 
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hade på högstadiet så hemska, mina åsikter kanske styrs av de läroböcker jag haft där män 
tydligen framstår som bättre. 
 
1.1 Begreppsdefinition 
 
Många olika begrepp används i uppsatsen och några av dem klargörs här.  
• Med tillsägelser så menas när läraren säger åt eleven för att den inte är uppmärksam eller 

att den pratar med någon annan när den inte ska göra det.  
• Med beröm menas att läraren säger att en elev gjort något bra, förstått något bra eller 

genomfört en uppgift bra.  
• Ordvalet ”om ämnet” som också används som en kategori i observationsschemat avser att 

läraren eller eleven diskuterar det ämne som läraren undervisar i just då, till exempel i 
matematik så kanske de diskuterar addition fastän dagens uppgift främst rör 
multiplikation.  

• Med yngre lärare menas lärare som är under 40 år och med äldre lärare menas lärare som 
är över 40 år.  

• I resultatdelen presenteras till exempel en manlig lärare som ”man, lärare år 6”, detta 
betyder att den läraren undervisade i just år 6 i denna undersökning. 

• Kommunikation är i denna uppsats ett begrepp för lärares och elevs samtal med varandra. 
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2 Problemet och dess bakgrund 
 
2.1 Skolan förr  
 
År 1868 var hälften av alla småskolelärare i Sverige män, år 1968 var siffran 49,5 procent för 
att 32 år senare, 1900, ha sjunkit till 4 procent. Vid första världskrigets slut var det nästan bara 
kvinnor som var lärare, skälen till denna förändring var bland annat av både ekonomisk och 
ideologisk art. Lönerna för småskolelärarna bestämdes och bekostades av byborna, till 
svältlön, och det ledde till att ogifta unga kvinnor anställdes då män hade försörjningen för sin 
familj att tänka på och gifta kvinnor anställdes inte. Den ”examinerade” läraren var i bästa fall 
en man, de kvinnor som undervisade i småskolan fick alltså en underordnad roll jämfört med 
sina manliga kollegor. Då folkskolan var en skola för pojkar så skulle de även undervisas av 
män. I Rousseaus bok Emile är det liknande jämförelser, kvinnan fostrar i hemmet men 
utanför hemmet ska läraren vara en man (Molloy, 1992).  
 
Enligt Molloy (1992) var det ingens avsikt att kvinnan skulle arbeta i småskolan men staten 
hade inget större intresse för pedagogiken i småskolan och därför fick yrket en lägre status. 
Lärarinnorna kunde sägas upp när som helst och det fanns inga ordinarie tjänster eller 
pensioner förrän 1897. Männen kunde däremot, via folkskolan och dess seminarier, söka 
bättre utbildning och ett yrke med högre status. Kvinnor hade alltså att välja på dessa 
arbetsförhållanden eller att svälta för att hårddra det hela. (Molloy, 1992). 
 
Runt sekelskiftet började männen med en strategi mot kvinnorna för att stärka sin status mot 
dem. Männen betonade könsegenskaper såsom förmågan att orka hålla ordning och hård 
disciplin som något de behärskade och inte kvinnorna. Skolan försvagades med kvinnliga 
lärare då eleverna inte fick någon fadersgestalt, menade männen (Blank & Palmqvist, 1998). 
 
Småskolelärarinnorna bildade 1918 ett eget förbund och startade en egen fortbildning som 
många sökte till. Men de fick inte så mycket stöd av staten som efter ett tag drog in anslagen 
helt. När kvinnor fick söka till folkskoleseminarierna var undervisningens innehåll och form 
redan sedan länge etablerade. De kvinnor som sökte kom från en växande medelklass och 
många av dem behärskade redan främmande språk när de sökte, vid 1900-talets början hade 
mer än hälften av de sökande kvinnorna just kunskaper i främmande språk till skillnad från 
männen där ytterst få av dem hade det. Det ansågs olämpligt att män och kvinnor 
undervisades tillsammans så de fick gå på skilda seminarier. Kvinnor hade fortfarande en 
mindre möjlighet att antas än männen. De fick också sämre lön än männen bland annat för att 
lön efter biologiskt kön (muskelmassa) infördes (Molloy, 1992). 
 
Några kvinnor bildade en egen facklig organisation, Sveriges Folkskolelärarinneförbund. I 
skolform efter skolform har kvinnor fått kämpa, men idag ifrågasätts inte kvinnors lämplighet 
i någon skolform (ibid). 
 
2.2 Skolan idag 
 
Finns det då idag omvänt en strukturell diskriminering mot män som vill bli lärare? Det är 
viktigt ur en jämställdhetsaspekt att försöka få in fler män i grundskolläraryrket. Det finns 
många skäl till varför män behövs i skolan. Barn behöver manliga förebilder likaväl som 
kvinnliga, enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska elever få 
kunskaper i bland annat jämställdhet i skolan och det är svårt om skolan domineras av 
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kvinnor. Sedan gynnas kvinnor, och även män, av att arbetsplatsen är mixad, bland annat vad 
gäller löneutveckling. Det har också visat sig att det är lägre sjukfrånvaro ju jämnare 
könsfördelningen är på en arbetsplats (Blank & Palmqvist, 1998). 
 
Färre män utbildas till grundskollärare och fler män hoppar av utbildningen. Dessutom är det 
fler män än kvinnor som hoppar av yrket. Detta är ett problem ur många aspekter. 
Utbildningsmässigt brukar utbildningar bli bättre om det är en blandning mellan män och 
kvinnor och det är bättre för eleverna att få både manliga och kvinnliga perspektiv på 
undervisningen (ibid). 
 
Skolan är en av de största arbetsplatserna i Sverige. Statistisk årsbok från 1999 visar att 69 
procent av alla som arbetar med pedagogiskt arbete i Sverige är kvinnor, men då är inte 
barnomsorgen inräknad (Lundahl, Martinsson, Tallberg & Broman 2001). 
 
Varje kommun har en nämnd som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, bland 
politikerna i dessa nämnder är posterna ungefär jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Tittar 
man sedan vidare på ordförandeposterna och förvaltningschefer så finns det en klar och tydlig 
manlig dominans. Man kan se barnomsorgen som en institutionalisering av den traditionella 
kvinnorollen i den meningen att vård och fostran av barn som kräver känslomässiga och 
praktiska sysslor sköts av kvinnor medan det blir fler och fler män ju högre upp i 
utbildningssystemet man kommer. Ju yngre barn desto större andel kvinnlig personal. 
Fördelningen av män och kvinnor inom barnomsorgen är alltså tydlig. Barnen i skolan möter 
alltså en traditionell könsordning där kvinnor tar hand om barnen i de yngre åldrarna och 
männen oftast undervisar i de äldre klasserna eller är chefer för den kvinnliga personalen 
(Sandquist, 1998). 
 
På gymnasiet är det dock fler manliga lärare. En förklaring till varför det kan vara så kan vara 
den så kallade aristotelska tanken som innebär att förnuft och tanke anses tillhöra mannen och 
därmed också de högre stadierna (Molloy, 1992). 
 
2.3 Lärarrollen 
 
Vad är egentligen en lärare? Man kan definiera lärare som personer som engagerar sig i 
andras lärande och som utformar den rollen olika beroende på uppgifterna. De kan ha olika 
funktioner såsom att handleda, undervisa, bedöma och organisera (Egidius, 2005). 
 
Hur har lärarna det ute i skolorna då med tanke på vilket kön de har? En kvinnlig lärare har 
intervjuats om detta och hon upplever att ett av hennes största problem som lärare är att hon 
inte är könsneutral. Hon menar att hennes kön gör att hon har ett visst perspektiv på händelser 
och sammanhang och detta har hon med sig i sitt yrke som lärare då hon ger eleverna signaler 
om vad som är okej och vad som inte är det. Hon anser att flickorna i klasserna ofta kan 
uttrycka sig på ett sätt som hon upplever som mer förståeligt och hon funderar på om det 
beror på att hon själv har samma kön. I klassrummet finns det flera situationer där hon 
upplever att hon ser olika på pojkar och flickor. Hon anser att det är lätt att tro att det är 
pojkarna som är mest högljudda men efter att hon haft halvklasser indelade efter kön märkte 
hon att det inte alls var så. Vad som däremot framkom var att hon kände mer igen sig själv i 
det flickorna pratade om och därför upplevde hon inte deras höga ljudnivå som lika störande. 
Är man inte försiktig i sådana situationer förstärks bilden av pojkarna som syndabockar och 
klyftan mellan flickor och pojkar ökar än mer (Lundahl et al. 2001).  
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2.4 Kommunikation 
 
Vad menas egentligen med kommunikation? Ordet kommer från latin, Communicare, som 
betyder meddela, göra gemensamt. När individer kommunicerar gör de på två sätt, de sänder 
kunskap och de mottar kunskap. Om den ena individen bara tar emot uppstår ingen 
kommunikation och inte heller om den ena individen bara sänder. Då talar vi istället om 
information, vilket inte är det samma som kommunikation (Walter, 1980). Kommunikationen 
mellan lärare och elev som undersöks i denna uppsats handlar just om att lärare och elev 
kommunicerar med varandra och att det inte är en envägsprocess där den ena parten inte 
svarar. 
 
 Kommunikation handlar om en ömsesidig process, när verklig kommunikation pågår 
förändras båda parter. När det handlar om kommunikation mellan människor kan det ibland 
uppstå problem på grund av att det kan vara krävande villkor för att en riktig kommunikation 
ska ske. Kommunikation kan bara ske om alla parter vill det, det är den största skillnaden 
mellan kommunikation och information som handlar om att en informerar men den som 
lyssnar måste inte vilja ta del av det som sägs, det måste man vilja i en kommunikation 
(Walter, 1980). 
 
Enligt Hougaard (2004) har Watzlawicks tagit fram tre grundläggande förutsättningar för 
kommunikation. För det första är det viktigt att känna till att även tystnaden är talande, 
kroppen bidrar mest av allt till kommunikationen med kroppsspråket. Sedan handlar 
kommunikation om sättet vi säger något på, vem som säger vad till vem och på vilket sätt. 
Slutligen måste man vara medveten om att man inte alltid säger det man tror sig säga. Hur 
mycket man än säger en sak kan det bli något annat beroende av vilket kroppsspråk man 
samtidigt förmedlar (Hougaard, 2004). 
 
Ordet, det vill säga vårt språk har blivit det vi mest använder för kommunikation men 
kommunikation kan lika väl, som nämns ovan, handla om gester, kroppsrörelser, miner, 
blickar, tonfall eller beröringar. Men det är just språket som vi använder när vi kommunicerar 
och det vi litar mest på (Walter, 1980). Det är därför jag valt att undersöka just den muntliga 
kommunikationen. 
 
Det är viktigt att verkligen ta reda på varandras verkliga mening och försöka förstå varandra 
på riktigt, inte bara på ett ungefär. Dessutom är kommunikation en tvåvägs och mångvägs 
process. Det är en händelse, när människor kommunicerar skapas något, de som 
kommunicerar skapar kunskap och förändras tillsammans. Ett annat problem med 
kommunikation är att människan ofta vill använda sig av en- vägs- kommunikation genom att 
skriva ner det vi vill (Hougaard, 2004). 
 
Män och kvinnor kommunicerar inte likadant och vad som kännetecknar manlig 
kommunikation är att de dominerar i samtal med kvinnor och kommunicerar rakt och direkt. 
Kvinnlig kommunikation är mer medlande och kvinnor fokuserar mer på varje enskild individ 
till skillnad från männen (Krolokke & Sorensen, 2006). Under teoretiska utgångspunkter, i 
stycke 5.3, tas mer skillnader mellan manlig och kvinnlig kommunikation upp. 
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3 Tidigare forskning 
 
Den forskning som har bedrivits i klassrum benämns med ett sammanfattande ord för 
klassrumsforskning. Det är ett stort område med många olika ansatser och traditioner. Arno 
Bellack gjorde för mer än tjugo år sedan en uppdelning av klassrumsforskningen i dels en 
naturvetenskaplig tradition och dels en tradition där man kodar interaktion enligt ett schema 
och slutligen en samhällsvetenskaplig/humanistisk som baseras på ljud- och videoinspelningar 
(Lindblad & Sahlström, 2001). 
 
Under slutet av 60-talet och början av 70-talet föds sociolingvistiken som intresserar sig för 
hur människor pratar och deras största intresse är interaktionen. Språkvetenskapligt 
intresserade antropologer började vid denna tidpunkt att arbeta med klassrumsinteraktion. 
1972 släpptes boken ”Functions of language in the classroom” där fokus låg på barns språk 
kontra det språkbruk skolan förväntar sig av dem. De viktigaste resultaten av denna 
klassrumsforskning i slutet av 60- och början av 70-talet var att kunskaper gavs om hur 
undervisning är organiserad som en språklig och kulturell process. Det är vanligast att läraren 
tar initiativ till kommunikation med eleven och eleven svarar, därefter följer läraren upp det 
eleven säger. Denna tidiga forskning visade hur lärardominerad kommunikationen i 
klassrummet är. Läraren pratar i genomsnitt två tredjedelar av tiden i klassrummet (ibid). 
 
Vad pågår egentligen i ett klassrum? Vad innebär undervisningen och vad gör lärare? Vad 
sysslar eleverna med? Hur är samspelet mellan lärare och elever? Det är angelägna frågor att 
få svar på, men enligt Kerstin Bergqvist (ibid) vet vi väldigt lite om detta. Bergqvist 
undersökte skolarbetet inifrån genom ett fältarbete. Hon fick arbeta med att först vinna både 
lärarnas och elevernas företroende och hon deltog i alla tänkbara situationer och ställde 
frågor, iakttog och lyssnade. Under lektionerna satt hon längst bak i klassrummet och 
observerade och antecknade. På rasterna var hon med gruppen. Några fenomen som hon 
upptäckte efter lång och nära samvaro med eleverna var att samtal mellan elever och lärare 
ofta har flera syften och skolans regler är självklara för läraren men inte för eleven. Lärarna 
ger eleverna en uppgift men ofta är eleverna inställda på att göra något helt annat (ibid). 
 
3.1 Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv 
 
Gannerud presenterade 2001 en undersökning om lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. 
Hennes undersökning är inte exakt som den som genomförts i denna uppsats men hennes 
resultat är av värde. Hon har intervjuat 20 kvinnliga klasslärare med varierande bakgrund. De 
har alla intervjuats tre gånger, bland annat om hur de upplever att det är att vara kvinnlig 
lärare i kontakt med elever, föräldrar och kollegor. De har även diskuterat hur deras eget 
moderskap eller att de inte har barn påverkar dem och om arbetsfördelning i hemmet 
(Gannerud, 2001). Här kommer bara resultaten när det gäller deras lärarroll som kvinna att 
presenteras.  
 
När lärarna fick svara på om det har någon betydelse för deras arbete att de är kvinna, var de 
flesta tveksamma till vad de skulle svara. Många sa att de inte hade tänkt på det och alla 
arbetade på skolor där kvinnliga lärare var i majoritet. De ansåg däremot att elevernas kön har 
betydelse. Ett dominerande svar på frågan om att de är kvinnliga lärare blev efter lite 
betänksamhet att de beklagar att de är kvinnor! Med det menar de att det är en nackdel för 
barnen, speciellt för pojkarna som behöver manliga förebilder. En av lärarna poängterade att 
hon inte är så manlig och att det blir ”putte-nuttigt” med henne som lärare vilket hon beklagar. 
En lärare har vid två tillfällen varit väldigt medveten om könsskillnaden till pojkarna i klassen 
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när det gällt pojkar som inte har några pappor hemma. Hon har då tydligt känt att hon inte 
räcker till utan att eleverna behövt en man i sitt liv. Vissa kvinnor menar att de har mindre 
auktoritet vilket bidragit till problem med elever från andra kulturer. Ibland kan det dock vara 
en fördel att vara kvinna som i den personliga kontakten med eleverna då det kan vara lättare 
att gå till en kvinna för att få tröst. En del av lärarna tror att flickor ofta är glada att ha en 
kvinnlig lärare för att det är lättare att prata problem med dem, medan andra tror att flickor 
tjänar mer på att ha en manlig lärare som tar fram mer positiva sidor. Någon tror att man är 
mera kritisk till någon av sitt eget kön (Gannerud, 2001).  
 
När lärarna i Ganneruds undersökning skulle beskriva om det finns några skillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare handlade deras svar mest om makt och auktoritet. Manliga lärare 
möts ofta av positiva förväntningar, menar många, eftersom det är färre män som arbetar som 
lärare så får de en helt annan pondus. Kvinnliga lärare kan möta lägre förväntningar på 
möjligheterna de har att ha ordning i klassen, både från kollegor och föräldrar som tror att 
barnen har mindre respekt för en kvinna. Anledningarna till detta kan vara att både elever och 
föräldrar har sådana förväntningar, att män fysiskt är mer respektingivande och att män har en 
starkare röst. En kvinnlig lärare som intervjuades söker alltid stöd av manliga kollegor när 
hon får problem och förlitar sig på att en man kan hjälpa henne. Kvinnorna såg inte att en nära 
relation till eleverna som ett hinder för auktoriteten. Vissa tolkade auktoritet som lydnad 
medan andra avsåg att vara en betydelsefull person. De menar dock att det är viktigt att vara 
ledaren i klassrummet (ibid). 
 
Gannerud (2003) har även i en IPD- rapport vidareutvecklat sin avhandling. Samma kvinnliga 
lärare intervjuades och hon har dessutom gjort en historisk återblick. Tidigare forskning och 
tidigare resultat hon fått fram kan användas för att få en större förståelse för denna uppsats. 
Forskning har visat att folkskolan och senare grundskolan och dess verksamhet i sin 
målsättning, innehåll och struktur har mest haft värderingar som relateras till manligt genus, 
medan arbetet oftast genomförs av kvinnor. Detta är kännetecknande för skola, vård och 
omsorg. Ju mer arbetet i skolan anses innefatta teoretisk undervisning för äldre elever, desto 
tydligare blir en manlig genustillskrivning av ämnet eller utbildningen. Det anses då kräva 
mer teoretisk kunskap hos läraren och högre utbildning samt högre lön och detta innebär att 
det finns mer män i dessa sammanhang. När det gäller yngre barn så handlar det mer om 
omsorg och fostran, Läraren behöver då inte ha lika hög utbildning. Lärarrollen bli mer 
moderlig och i vårt samhälle förknippas detta med lägre status och därmed lägre lön 
(Gannerud, 2003). 
 
Under de senaste decennierna har kvinnor utgjort en stigande andel av personalen medan 
andelen manliga lärare har sjunkit avsevärt. Även bland gymnasielärare och högskolelärare 
visar det samma tendens. De kvinnliga lärarnas professionalitet och arbetsinsats har 
ifrågasatts och den stora andelen kvinnor inom skolan anses vara skadligt för eleverna, 
speciellt för pojkarna (ibid). 
 
Läraren är ofta en betydelsefull och viktig person som har stort inflytande i elevernas liv. 
Lärarens kön, åtminstone kvinnliga lärares, har ofta varit ett ämne som diskuterats. Kvinnorna 
som intervjuades av Gannerud har tagit intryck av att det nästan bara är negativa saker med att 
vara kvinna och lärare som kommit upp när kvinnorna diskuterat detta. Känslomässigheten 
som är förknippad med det kvinnliga könet ses då som negativt. Kvinnorna tycker att något av 
det viktigaste är att skapa en god miljö för varje elev samt ett positivt klimat i klassrummet. 
En bra social situation i skolan ses som en förutsättning för elevens lärande (Gannerud, 2003). 
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Antalet elever i klassrummet har stor betydelse för om läraren hinner med att ge varje elev 
den uppmärksamhet som de vill och en av kvinnorna i undersökningen påpekade att hon är 
noga med att försöka säga något positivt till varje elev, allt från att de har en fin tröja till att de 
gjort en bra insats på ett prov. En annan lärare väljer ut en elev varje vecka som hon ägnar 
extra uppmärksamhet åt för att vara säker på att alla elever känner sig sedda, åtminstone 
ibland. Det är tydligt att lärarna vill skapa en relation med eleverna genom att låta dem känna 
sig sedda, bland annat för att förebygga konflikter och stök i klassrummet. En lärare menar att 
hon har ändrat sitt sätt att undervisa från det traditionella sättet just för att kunna ha mer 
personliga kontakter med eleverna (ibid). 
 
3.2 Elevers åsikter om manliga och kvinnliga lärare 
 
Eleverna i år 7-9 fick i en undersökning gjord 2005 svara på om de tycker att det spelar någon 
roll ifall de undervisas av en manlig eller kvinnlig lärare. De fick även berätta om den bästa 
läraren de haft var en man eller kvinna. Alla de intervjuade eleverna ,förutom en, ansåg att det 
inte spelar någon roll ifall läraren är en man eller kvinna. Den eleven menade att kvinnliga 
lärare tappar kontrollen och att de inte har någon chans, så den eleven vill undervisas enbart 
av män. En annan elev ansåg att manliga lärare brukar vara strängare, men den eleven tyckte 
inte själv att det spelar någon roll om han undervisas av en man eller kvinna (Andersson, 
Forsell & Hermansson, 2005). 
 
När eleverna fick beskriva den bästa lärare de haft fick de också ange om det var en man eller 
kvinna. En elev svarade att alla lärare den haft varit lika bra och kunde inte välja ut någon 
specifik. Av övriga elever svarade de flesta elever att den bästa läraren de har eller har haft är 
en man och ett fåtal elever svarade att det är en kvinna (ibid). 
 
3.3 Lärares och elevers interaktion i klassrummet 
 
Einarsson (2003) genomförde en undersökning där hon ville se på lärares och elevers 
interaktion i klassrummet och hon tittade på betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek 
samt lärares uppfattningar om interaktionen. Hon gjorde klassrumsobservationer i 58 klasser 
under två års tid i låg, mellan och högstadiet i matematik och svenska. Dessutom genomförde 
hon samtal med lärare i fokusgrupper där lärarna fick diskutera i grupp. 
  
Det har bara i ett fåtal studier undersökts vilken betydelse lärarens kön har och trots att så lite 
forskning har gjorts där lärarkön varit med som en variabel har vissa skillnader mellan 
manliga och kvinnliga lärare framkommit. I en studie gjord i Grekland framkom att kvinnliga 
lärare oftare gav eleverna tillsägelser jämfört med manliga lärare. De kvinnliga lärarna 
verkade dessutom ha mer förväntningar på eleverna utifrån det kön de har. Einarsson 
redovisar tidigare forskning inom området och efter genomgång av studier med lärarkön som 
variabel drar Brophy slutsatsen att likheterna mellan könen är större än skillnaderna. Bellamy 
studerade jämförelse mellan manliga och kvinnliga lärare på högstadiet och kom fram till att 
manliga lärare interagerade dubbelt så mycket med pojkar som med flickor, medan de 
kvinnliga lärarna interagerade lika mycket med både flickor och pojkar (Einarsson, 2003). 
 
Einarssons (2003) resultat visar att vad gäller betydelsen av stadium och lärarkön så 
kommunicerar manliga och kvinnliga lärare olika mycket med eleverna på de tre olika 
stadierna. Manliga lågstadielärare har fler kontakter med elever jämfört med kvinnliga 
lågstadielärare. På mellanstadiet finns det ingen skillnad i det avseendet mellan manliga och 
kvinnliga lärare. På högstadiet har eleverna fler kontakter med kvinnliga lärare. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att yngre elever har fler kontakter med manliga lärare och 
äldre elever har fler kontakter med kvinnliga lärare. Skillnaden visar allstå att det är elevernas 
åldrar som har betydelse (Einarsson, 2003).  
 
När det gäller variablerna lärarkön och elevkön så har både manliga och kvinnliga lärare i 
stort sett lika mycket kontakter med flickorna som med pojkarna om man ser på de tre 
stadierna. Vad man kan se är att pojkar, oavsett kön på läraren, har mer kommunikation med 
läraren. Tittar man på variablerna elevkön, lärarkön och elevernas ålder är det framträdande 
resultatet att interaktionen mellan lärare och elev av motsatt kön ökar relativt när eleverna blir 
äldre. En förklaring som Einarsson ger är att det kan förklaras av en attraktion mellan parter 
av olika kön vilket skulle innebära att lärare och elever av olika kön är nyfikna på varandra 
och detta gör att de kommunicerar med varandra. Flickorna kan börja att använda sin 
kvinnlighet för att fånga den manliga lärarens uppmärksamhet. Lärare och elever är kanske 
inte alltid medvetna om denna process (ibid). 
 
När kvinnliga lärare initierar lika mycket med både flickor och pojkar så initierar de båda 
könen lika mycket tillbaka, men om den kvinnliga läraren initierar mer med pojkar så initierar 
pojkarna mer aktivt tillbaka. När det gäller de manliga lärarna så initierar de mer med 
pojkarna på lågstadiet men pojkar svarar inte på detta genom att initiera mer kontakt med 
läraren. På mellanstadiet har pojkar mer kontakter med den manliga läraren men de kontakter 
skapas av eleverna själva. På högstadiet kommunicerar manliga lärare lika mycket med båda 
könen och detta upprätthålls av elever och lärare tillsammans. När det gäller 
undervisningsämnets betydelse är den enda skillnaden att kvinnliga lärare kommunicerar mer 
med eleverna i matematik än vad de manliga lärarna gör (ibid).  
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4 Syfte och undersökningsfrågor 
 
Syftet med denna undersökning är att studera skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares 
kommunikation med sina elever i år 6-9. Jag utgår från att det finns skillnader mellan manliga 
och kvinnliga lärare eftersom tidigare forskning och kommunikationsteorier visar det. 
 
Utifrån syftet ställs följande undersökningsfrågor, som också visar avgränsningen i 
undersökningen: 
• Vad kommunicerar lärare och elever om? 
• Vem tar initiativ till kommunikationen? 
• Hur ser lärare själva på sin kommunikation med sina elever? 
• Hur anser lärare själva att kvinnliga och manliga lärare skiljer sig åt i läraryrket? 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 
5.1 Skillnader mellan män och kvinnor 
 
Finns det genetiska skillnader som gör att män och kvinnor är olika? Föds vi med gener som 
säger hur vi kommer att bli och hur vi kommer att bete oss? Eller är det så att vi fostras till att 
bli ”manliga” respektive ”kvinnliga” så som det passar i dagens samhälle? Dessa frågor 
behandlas i den så kallade genusdebatten som förs. Genusföreträdarna anser att könet är en 
social konstruktion och inte något som naturen bestämmer. Alla föds lika. Biologerna anser 
att våra beteenden styrs av arvet, av hormoner och andra biologiska faktorer (Leander, 2004). 
 
Det är en skillnad mellan pojkars och flickors hjärnor redan från födseln. Testosteron gör att 
mäns hjärnor utvecklas på ett manligt sätt medan kvinnors utvecklas på ett feminint sätt. Den 
manliga hjärnan är mer symetrisk än kvinnans och dessutom har männen en större högre 
hjärnhalva. En slutsats som dras av olikheterna i könens hjärnor är att kvinnor använder båda 
sina hjärnhalvor mer flexibelt än vad män gör och en sådan hjärna borde då ha bättre förmåga 
att fatta snabba beslut. Det är däremot ingen som helst tvekan om att kvinnor är bättre på 
språk än vad män är samt att kvinnor har bättre finmotorik än vad män har. Männen använder 
främst den vänstra hjärnhalvan när de ställs inför språkproblem. Män är bättre på 
rumsskickliga uppgifter som att vrida en geometrisk figur i tankarna och de är bättre på att till 
exempel sparka en boll till ett visst ställe. När det gäller stress så har kvinnors stress oftare 
med kriser och relationsproblem i familjen att göra medan männen stressar upp sig när det 
handlar om maktspel och prestationer (ibid). 
 
Talar vi nu om det pedagogiska arbetet så innebär det att läraren använder hela sin person, allt 
den gör ska betraktas, bedömas och kritiseras. När en elev bedömer sin lärare använder den 
alla sina fördomar och utifrån det bedömer de den som lär ut. I de lägre skolstadierna bedöms 
läraren som fröken, men i de högre stadierna blir benämningen mer könlös när eleverna säger 
läraren (Blank & Palmqvist, 1998). 
 
Utbildningsutskottet betonade i mitten av 90-talet att jämställdhet mellan könen bör lyftas 
fram som en pedagogisk fråga. Detta ska bland annat gälla lärarutbildning, lärarfortbildning 
och kanske viktigast av allt, det dagliga arbetet i skolan. När man talar om kön som 
pedagogisk fråga menas val av undervisningssätt, ämnesinnehåll och interaktionen i 
klassrummet för att nämna några saker. Det är lärarens ansvar att skaffa kunskap om detta och 
se till att det används i dess arbete. Det har visat sig att elever gärna diskuterar kvinnors och 
mäns villkor i samhället (Lundahl et al. 2001).  
 
5.1.1 Rousseaus tankar om skillnader mellan män och kvinnor 
 
I Rousseaus bok Emile som nämns inledningsvis ser man tydliga mönster av hur han ser på 
skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnan ska fostra barnen i hemmet men utanför hemmet 
när barnet ska gå i skolan ska den undervisas av en man (Molloy, 1992). Barn är barn, menar 
Rousseau, men så snart som de blir könsmogna uppstår tydliga skillnader mellan könen. 
Rousseau menar att kvinnan har esprit, spirituell kvicktänkthet, och mannen har geni samt att 
kvinnan iakttar och mannen drar slutsatser. Kvinnan och mannen kan inte vara varandras 
jämlikar för då skulle konflikter uppstå (Sylwan, 1991). Vidare menar Rousseau att mannen är 
mer rationell medan kvinnan är mer emotionell och relationsinriktad. Mannen ska vara stark 
och självbehärskad och ha kontroll. I den pedagogiska världen har ett tankesätt utvecklats där 
mannen ses som kultur och kvinnan som natur. Kvinnan stod för det praktiska och mannen för 
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det teoretiska. Man och kvinna var olika och skulle hållas åtskilda och just detta stod 
Rousseau för (Lundahl et.al, 2001). Rousseaus tanke är att könen kompletterar varandra 
(Molloy, 1992). 
 
Om mannen har hand om tanken och de äldre eleverna så bör kvinnan ha hand om känslan 
och de yngre barnen. Denna tanke, som bygger på ogrundade antaganden om att det skulle 
vara kvinnans natur att ta hand om de yngre barnen, gör att det blir en skillnad mellan könen. 
Kvinnor anses vara de som ska uppfostra barnen och råda dem och trösta dem. Detta märker 
flickor i skolan och detta kan vara en förklaring till att mest flickor söker till utbildningar som 
vård och förskolelärare. Pojkar reagerar tvärtom (Molloy, 1992).  
 
5.2 Lpo 94 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 kan man läsa om vilka riktlinjer som 
gäller för lärarna när det gäller att utgå från den mångfald som finns i klassrummen både vad 
gäller svårigheter, kön och etnisk bakgrund. 
 
Läraren ska utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
Med det menas att eleven ska stärkas i att vilja lära och våga tro på sig själv och sin egen 
förmåga. Elever som har svårigheter ska ges särskild hjälp och stöd. Lärarna ska samarbeta 
med varandra för att nå utbildningsmålen. Det är lärarens uppgift att organisera och 
genomföra arbetet i skolan så att eleven bland annat utvecklas efter sina förutsättningar, 
upplever kunskapen som meningsfull, får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling och 
får ämneskunskaper som är både ämnesövergripande och fördjupade. 
 
Läraren ska även, enligt Lpo 94, utgå från att eleven kan och vill ta personligt ansvar för sin 
inlärning och sitt arbete i skolan. Vidare ska läraren se till att alla elever oavsett kön och 
social och kulturell bakgrund får inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll. Detta inflytande ska öka med elevens stigande ålder och mognad. Läraren ska också 
verka för att flickor och pojkar får lika stort utrymme i och över undervisningen. 
 
5.3 Kommunikationsteorier 
 
Manliga kommunikationsteorier har inte undersökts i samma utsträckning som kvinnliga 
kommunikationsteorier. En förklaring till det kan vara att den manliga kommunikationen setts 
som den ”rätta” och den norm som gällt. Kvinnan har varit den som fått förklara sig 
(Krolokke & Sorensen, 2006). 
 
Krolokke och Sorensen (2006) har sammanställt feministiska kommunikationsteorier och hur 
de har förändrats från 1960 fram till idag: 
 
• Den första teorin är den första till andra vågens feminism som dominerade på 1960- och 

1970-talen. Den teorin handlade om att män som grupp dominerar över kvinnorna i 
kommunikationen. Kvinnornas röster är dämpade och de måste ”översätta” det de vill 
säga till en mans språk. 

• Den andra teorin, andra vågens feminism, var den synen som gällde på 1980-och 1990-
talen. Där poängterades att kvinnors kommunikation är annorlunda från männens på grund 
av att kvinnorna har en annan social ståndpunkt och socialisation. Kvinnors sätt att 
kommunicera sågs som ett godtagbart alternativ till männens sätt att kommunicera. 
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• Den tredje vågens feminism tog över efter den andra vågens feminism och gäller idag. 
Vårt språk präglas av vårt kön. Både kvinnor och män  anpassar sin kommunikation till 
ämnet som gäller genom imitation eller genom att de tänker om. Könsuppfattningar i 
kommunikationen existerar på samma sätt som det finns uppfattningar om ras, sexuell 
läggning, etiskt ursprung och nationalitet (Krolokke & Sorensen, 2006 s.44-45). 

 
Rösten är något som skiljer mannen från kvinnan och just rösten är viktig när det handlar om 
verbal kommunikation. Graddol och Swann undersökte 1989 hur kvinnors och mäns röster 
skiljer sig åt. Männen andas starkt och har ett lågt tonläge samtidigt som de har en mörk 
stämma. Kvinnorna å andra sidan andas svagt och har ett högt tonläge samt en ljus stämma. 
Den kvinnliga röstens spektrum uppfattas ofta som svaghet, osäkerhet och avsaknad av 
auktoritet. Tvärtom gäller för den manliga rösten som uppfattas som styrka, självsäkerhet och 
auktoritet. I de flesta västländer är därför, enligt Graddol och Swann, de flesta programledare 
för nyheter och ”seriösa” program män medan kvinnor oftare är programledare för program 
med relationer som riktar sig till kvinnliga tittare (Krolokke & Sorensen, 2006). 
 
Könets betydelse på arbetsplatsen har undersökts av Kendall och Tannen (1997) och även av 
Holmes och Stubbe (2003) med samma resultat. Arbetsstilen kan indelas i en manlig och en 
kvinnlig stil. Den manliga stilen är den som ansetts som den ”rätta” på arbetsplatserna. Män 
vill oftare ha beröm när de utfört en uppgift och vill gärna ha tydliga mål med lite konkurrens. 
Kvinnor menar att de inte kan uppnå bra resultat i en tävlande miljö och de pratar inte i 
onödan, speciellt inte när de är nya på en arbetsplats. För kvinnor är det viktigare att ha en 
god relation med arbetskamrater eller patienter/elever (beroende på vad de arbetar med). 
Typiskt för den manliga kommunikationsstilen är (Krolokke & Sorensen, 2006): 
• direkt och rak 
• konfronterande 
• tävlingsinriktad 
• dominerande i samtal med kvinnor 
• avbryter aggressivt 
• resultatinriktade (s.111) 
 
Däremot kommunicerar kvinnor istället: 
• indirekt 
• medlande 
• förenklar allt 
• bara mindre inlägg i samtal med män 
• ger positiv feedback 
• fokuserar på enskilda personer (s.111) 
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6 Metod 
 
Jag valde att undersöka skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation med 
sina elever i klassrummet. Detta gjordes genom klassrumsobservationer där jag skrev loggbok 
efteråt och under tiden jag satt där samt genom att intervjua lärarna. Kommunikationen som 
studerades handlade om den verbala kommunikationen, alltså det jag kunde höra.  
 
6.1 Forskningsansats 
 
Den forskningsansats som valts för att angripa frågeställningarna är en hermeneutisk ansats. 
Med det menas att objektet för en undersökning är individers livsvärld. Man kan inte 
observera denna livsvärld direkt, utan det man kan göra är att observera individers beteenden 
och vad de säger. Det observerbara beteenden eller vad de säger tolkas, men frågan är vad 
som gör att den som observerar tolkar ett beteende som den gör. Den krävs att den som tolkar 
har kunskap om situationen, att man har en förförståelse. Slutligen kommer man att nå en 
blandning av observatörens förståelse och av den förståelse den man tolkar har. Detta innebär 
att man  aldrig kan få en total förståelse av en annan person eftersom man inte kan lägga sin 
egen förståelse åt sidan (Hartman, 2004). 
 
Anledningen till att denna ansats valts är för att jag har en viss kunskap om kommunikation i 
klassrum eftersom jag både varit elev och lärare själv. Det gör att jag har förförståelse om hur 
kommunikationen ser ut i ett klassrum. Men det kan även vara en nackdel då jag på förhand 
har en bild av skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation. 
 
6.2 Urval och genomförande 
 
Jag började tidigt i höstas med att ringa till en högstadieskola i en mindre ort i Västsverige. 
Den jag pratade med är ansvarig för sitt arbetslag. När jag hade bestämt mitt syfte tog jag 
kontakt med henne igen och vi bestämde datum för när jag skulle komma dit. Lärare som 
skulle observeras skulle lösas på plats tyckte hon. Som förberedelse, och för att kunna få ihop 
ett användbart observationsschema, gjorde jag en provobservation på en gymnasieskola i 
staden jag bor. Jag var med en barn- och fritidsklass där jag använde ett 
provobservationsschema jag konstruerat. Efter att schemat provats i verkligheten gjordes 
sedan vissa justeringar för att bli så bra som möjligt när det väl var dags för de observationer 
som ligger till grund för denna undersökning. 
 
I undersökningen deltog åtta lärare, fyra män och fyra kvinnor. Jag var med varje lärare på en 
lektion vardera där jag satt med längst ner i klassrummet och antecknade det jag såg och 
upplevde samt fyllde i det observationsschema som jag skapat för den här undersökningen. 
Alla lärarna arbetar på en högstadieskola, indelad i fem arbetslag, i en liten kommun i 
Västsverige med ungefär 10000 invånare. Jag valde att observera lärare från alla arbetslag, de 
har fem, utom ett som inte består av så många lärare så det var svårt att lösa rent praktiskt. 
Åldrarna på de observerade lärarna är från cirka 30 år upp till cirka 60 år.  
 
När jag kom dit blev jag väl bemött och det var inga som helst problem att få följa med lärare 
och observera det jag skulle, ingen av de lärare jag frågade tackade nej utan det var snarare så 
att det var fler än de som deltog som ville vara med. Jag var på skolan under två dagar och var 
med på fyra lektioner varje dag. Innan lektionen så informerade jag lärarna om att jag tittade 
på kommunikationen mellan dem och eleverna. Eleverna informerades också i alla fall utom 
ett där läraren inte tyckte att det var nödvändigt. Lärarna valdes ut slumpvis, de som hade 
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lektioner som passade mig att följa med på tillfrågades. Jag hade helst velat ha samma ämne 
och ålder på eleverna, men praktiska saker som att de hade temadagar på skolan samt att män 
och kvinnor inte alltid undervisar i samma ämnen gjorde att jag fick ändra den ambitionen när 
jag var på plats. Jag anser ändå att jag kunde få svar på mina frågeställningar  trots olika 
undervisningsämnen och lite olika ålder på eleverna. Alla lektioner utom en var likartade, 
läraren började med en genomgång och sedan fick eleverna arbeta själva medan läraren gick 
runt och hjälpte till. På den lektionen som skiljer sig från de andra hade läraren en genomgång 
men eleverna hann inte arbeta själva i någon större utsträckning. Något som också skiljer sig 
åt är längden på lektionen, eftersom inte alla lektioner är lika långa kan jag inte räkna antal 
kontakter rakt av. Efter lektionens slut intervjuade jag läraren och intervjun skedde i 
klassrummet i tre fall och i personalrummet i fem fall. Svaren antecknade jag och om jag var 
osäker på något de sagt frågade jag igen eller upprepade för att kontrollera att jag förstått och 
hört riktigt.   
 
Under lektionen fyllde jag i mitt observationsschema så fort någon kommunikation skedde 
mellan enskild elev och lärare, dessutom skrev jag ner lite anteckningar om vad som skedde 
och hur jag upplevde stämningen i klassen. Efter varje lektion och även på kvällen satt jag ner 
och skrev ner mina upplevelser av det jag sett. 
 
Fördelningen vid observationerna: 
 
Tabell 1 Fördelning vid observationerna 
Elevernas ålder/Lärares kön Kvinna Man 
År 6 1 1 
År 7 1 1 
År 8 1 2 
År 9 1  
 
De manliga lärarna undervisade i matematik, so och no. Alla deltagande kvinnliga lärare 
undervisade i språk, fördelat på svenska, tyska och franska. Vad gäller elevernas åldrar så är 
alla, från år 6-9, representerade i denna undersökning.. 
 
6.3 Undersökningsmetod 
 
6.3.1 Observationer 
 
Med observationer menas iakttagelser som görs medvetet och i ett bestämt syfte, metoder som 
kan användas är bandinspelning, video, anteckningar eller att man kan samla sina iakttagelser 
i huvudet (Rubinstein Reich & Wesén, 1986).  
 
Det finns inga givna observationsmetoder utan den som observerar måste själv komma fram 
till den rätta observationsmetoden för just en själv och jag valde att ett observationsschema 
med kompletterande anteckningar var det bästa för min frågeställning. Det finns problem med 
observationer som till exempel att vi ibland ser sådant vi vill se. Dessutom påverkas 
iakttagelseförmågan av saker såsom trötthet och vilket humör vi är på och från de 
referensramar vi själva har (ibid).  
 
Strukturerad observation är en metod där forskaren använder sig av fasta regler och ett 
schema för att varje deltagare ska kunna registreras så systematiskt som möjligt så att man ska 
kunna sammanställa på ett sanningsenligt sätt. Observationsschemat ska vara specifikt och 
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konkret för att observatören ska kunna rikta in sig på det som är av intresse. Observatören kan 
välja om den vill vara deltagande eller icke-deltagande (Bryman, 2001). Jag valde att vara 
icke-deltagande för det passade min frågeställning bäst. 
 
Utformningen av observationsschemat är ett viktigt steg i en undersökning som bygger på 
strukturerad observation och observatören måste ha klart för sig exakt vad som ska observeras 
och hur kategorierna ska utformas för att täcka in allt man söker (ibid). Observationsschemat i 
denna undersökning (se bilaga) innehåller ett mindre antal kategorier för att underlätta under 
själva observationen. Från början hade schemat med en kategori om lärarens undervisningsstil 
men eftersom jag inte använt de resultaten har jag i bilagan tagit bort det. 
 
6.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer är vanligt förekommande och en strukturerad intervju som jag använt går ut på att 
den som intervjuar i förväg har bestämt ett intervju- eller frågeschema. Målet med denna 
metod är att alla intervjuer ska vara likadana så att intervjuaren ska kunna sammanställa och 
jämföra svaren på ett liknande sätt. Frågorna är vid en strukturerad intervju oftast specifika 
och ger de som svarar ett antal svarskategorier (ibid). De lärare som jag intervjuade fick inte 
några svarsalternativ utan de fick svara fritt. Anledningen till att jag valde strukturerade 
intervjuer med förutbestämda frågor är att jag lätt kunde jämföra lärarnas svar. 
 
6.3.3 Loggbok och anteckningar 
 
Jag skrev även så kallad loggbok efter varje lektion jag observerade och jag skrev även dit 
anteckningar om jag kom på något när jag läste igenom det på kvällen. Dessutom antecknade 
jag under tiden jag satt i klassrummen. 
 
6.4 Bearbetning och analys 
 
När jag genomfört undersökningen valde jag att räkna samman antal kontakter som skedde på 
respektive lektion. För varje kategori på observationsschemat räkande jag hur många gånger 
läraren tagit kontakt med eleven, och vilket kön eleven hade, samt hur många gånger eleven 
tog kontakt med läraren och även där vilket kön eleven hade. Sedan tittade jag på 
fördelningen av flickor och pojkar i klassen och såg hur väl mönstret i kommunikationen 
stämde i förhållande till könsfördelningen bland eleverna. Slutligen tittade jag på vad det var 
som eleverna och lärarna kommunicerade om. Först analyserades de kvinnliga lärarnas 
kommunikationsmönster och sedan de manliga lärarnas innan jag ställde de olika könen mot 
varandra. 
 
Intervjusvaren skrev jag tydligt ner och sedan försökte jag se mönster på svar som förekom 
hos flera och även svar som var unika för enskild lärare. Jag jämförde de kvinnliga lärarna 
med varandra för att försöka hitta likheter dem emellan och likadant med de manliga lärarna 
innan jag såg på svaren från de kvinnliga lärarna jämfört med de manliga lärarna. 
 
Anteckningar från lektioner samt de anteckningar jag gjorde efter lektionen och på kvällen 
jämfördes med de mönster som framkom genom observationsschemat och under intervjuerna. 
Det gjordes för att se om lärarna var medvetna om hur kommunikationen fungerade just för 
dem även om lärarna svarat generellt om sin kommunikation med sina elever och 
observationen bara gällde en specifik lektion. 
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6.5 Etiska överväganden 
 
Etiken i vetenskapliga undersökningarna handlar om att man ska informera om 
undersökningens syfte, låta deltagarna själva bestämma om de vill vara med eller inte, de som 
ingår i undersökningen måste kunna garanteras att materialet behandlas konfidentiellt och 
man får bara använda de insamlade uppgifterna till forskningsändamålet. Dessa regler får man 
inte bryta mot och deltagarna får aldrig luras eller tvingas till något utan samtycke (Bryman, 
2001). Jag anser att jag följt de ovanstående reglerna när jag gjort min undersökning. Jag har 
valt att inte skriva vilket ämne respektive lärare undervisar i eller vilken ålder eleverna har på 
grund av att alla deltagande lärare ska kunna vara helt anonyma. Det har inte någon betydelse 
för det jag undersöker så därför har jag valt att göra så. 
 
6.6 Reliabilitet och validitet 
 
McCall har enligt Bryman (2001) dragit slutsatsen att strukturerade observationer jämfört med 
intervjuer bland annat ger mer tillförlitlig information om olika skeenden, ger större precision 
när det gäller val av tidpunkt, varaktighet och frekvens och bättre precision när det gäller 
tidmässig ordning mellan variabler. Det finns dock vissa saker med denna metod som inte är 
lika bra. Reliabiliteten kan påverkas av i vilken utsträckning en observatör tolkar beteenden 
jämfört med en annan observatör. Jag som observatör i denna undersökning kan tolka ett 
beteende på ett annat sätt mot vad en annan observatör skulle gjort. En annan synpunkt som 
påverkar reliabiliteten är graden av överensstämmelse då observationsschemat tillämpas vid 
olika tillfällen. Människor beter sig som bekant inte likadant hela tiden på grund av skilda 
situationer. Elever i ett klassrum beter sig inte likadant varje dag. Det är alltså inte lätt att 
uppnå en hög grad av reliabilitet vid strukturerade observationer (Bryman, 2001). Just 
kommunikation är speciellt att studera, det enda jag egentligen vet är vad lärarna och eleverna 
pratade om men jag vet inte om de egentligen menade något annat på grund av att jag inte valt 
att studera kroppsspråk i denna undersökning.  
 
Validiteten påverkas i denna undersökning av att människor ibland förändrar sitt beteende när 
de observeras och då kan en strukturerad observation inte ge en bild av vad som brukar hända 
i verkligheten, men McCall har, enligt Bryman (2001) kommit fram till att människor 
successivt vänjer sig vid att bli observerade. Dessutom har elever och lärare i ett klassrum så 
mycket annat att fokusera på att det minskar medvetenheten om observatörens närvaro, vilket 
gör att jag som observatör efter en stund ”glöms bort” (ibid). Validiteten har jag försökt stärka 
genom att jag kombinerade tre metoder för min undersökning. Jag var också noga med att 
anteckna så mycket jag bara kunde om vad som skedde i klassrummet, till exempel att flickor 
gärna pratade med läraren lite enskilt när inte övriga klassen hörde eller att vissa lärare gick 
runt och såg till att alla elever tilltalades under lektionen. Det var saker som 
observationsschemat inte hade kunnat visa.  
 
Några fel som kan uppkomma i samband med intervjuer är att den som intervjuas missförstår 
frågan, intervjuarens tonfall kan spela in och intervjuaren kan registrera informationen 
felaktigt. För att undvika dessa problem ställde jag följdfrågor eller upprepade lärarnas svar 
när något var oklart. Intervjuer spelas vanligen antingen in eller så antecknar intervjuaren 
svaren. Det är viktigt att svaren skrivs ner så exakta som möjligt och det försökte jag 
göra(ibid).  
 
Man kan se ett värde i undersökningen även om reliabiliteten och validiteten inte är så starka 
då det finns innehållsmässig kvalitet som kan jämföras med teorierna och tidigare forskning. 
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6.7 Metodkritik 
 
Efter genomförd undersökning upptäckte jag saker som jag skulle gjort annorlunda. Mitt 
observationsschema täckte inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Jag ser hur ofta läraren 
kommunicerar med flicka respektive pojke och hur ofta en flicka eller pojke kommunicerar 
med läraren. En tydlig brist i schemat är att jag inte ser om det är samma elever som 
kommunicerar med läraren eller om det är olika hela tiden. Det var ett problem som var 
ganska tydligt både när jag satt i klassrummet samt när jag tittade på resultaten. För att 
kompensera detta antecknade jag och försökte se om det var ett fåtal elever inblandade i 
kommunikationen eller om de flesta i klassen innefattades, men ett bättre utformat schema 
hade klarat av den biten. I undersökningen handlar det ju inte i första hand om i fall läraren 
kommunicerar med alla elever men det hade varit intressant att se om det är så att till exempel 
bara tre pojkar dominerar all kommunikation. Den frågan hade kunnat visa om de kvinnliga 
lärarna skiljer sig från de manliga på den punkten.  
 
Givetvis hade det optimala varit om jag hade kunnat observera elever i samma ålder och med 
samma ämne i alla observationer, men för en uppsats av den här storleken är man väldigt 
tidsbegränsad och det finns inte alltid en möjlighet att få till det rent praktiskt. Jag anser ändå 
att mina resultat inte påverkas i så stor utsträckning av just detta.  
 
Intervjuerna genomfördes med två huvudfrågor och det bästa hade varit om jag hade haft 
möjlighet att spela in dem på band för att vara säker på att jag inte missade något men tyvärr 
fick jag nöja mig med att anteckna. Det gör att jag kan ha missat något som någon av lärarna 
sa. 
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7 Resultat 
 
Resultatdelen inleds med både manliga och kvinnliga lärares kommunikation, och därefter 
behandlas de manliga lärarna för sig och de kvinnliga lärarna för sig. Elevernas 
kommunikation behandlas också för sig, för att sedan visa hur lärarna själva ser på sin 
kommunikation med sina elever och hur lärarna själva anser att manliga och kvinnliga lärare 
skiljer sig åt. Som avslutning tar jag upp hur medvetna lärarna är om sin kommunikation i 
klassrummet, även om inga större slutsatser kan dras om detta. 
 
I  7.1-7.3 redovisas resultaten från observationerna och loggboksanteckningarna, i 7.4-7.5 
synliggörs hur lärarna själva ser på sin kommunikation med sina elever och hur lärarna själva 
anser att manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt. Som avslutning på kapitel 7, i 7.6 tar jag 
upp hur medvetna lärarna är om sin egen kommunikation med sina elever.  
 
Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. 
 
7.1 Lärares kommunikation 
 
I skolan förekommer det kommunikation i alla dess former. Vi har alla gått där och som 
elever kommunicerade vi framför allt med våra klasskompisar samt med andra kompisar i 
skolan, men kommunikationen med lärarna är väl så viktig. Läraren pratar på lektioner om 
ämnet eller vad elever ska göra, men när läraren talar till en enskild elev eller när en elev talar 
enbart till läraren, skiljer det sig då vem läraren kommunicerar med beroende av lärarens kön? 
 
Det framkom i denna undersökning att den mesta kommunikationen som sker i ett klassrum 
rör det ämnet som undervisningen handlar om samt de uppgifter eller övningar som eleverna 
ska göra för dagen. Att kommunikationen till den allra största delen handlar om just detta är 
samma oavsett lärarkön, elevkön eller undervisningsämne. Övriga saker som 
kommunikationen handlar om är oklarheter, läxor eller prov samt tillsägelser. Det 
förekommer inte så långa samtal mellan lärare och enskild elev utan när de kommunicerar är 
det oftast bara några fraser de utbyter. 
 
Alla kvinnliga och två av de manliga lärarna var väldigt noga med att alla elever i 
klassrummet på något sätt skulle tilltalas under lektionen, om inte via en fråga inför hela 
klassen, så i alla fall när läraren gick runt och tittade när eleverna arbetade. 
 
Lärarna, både de kvinnliga och de manliga, kommunicerar alltså med eleverna om i första 
hand det de ska arbeta med under lektionen. Lärarna ställer frågor till elever och bestämmer 
ofta redan när frågan ställs vem som ska svara på den. De manliga lärarna säger i mycket 
större utsträckning till eleverna om de pratar eller stör än vad de kvinnliga lärarna gör. De 
som får mest tillsägelser är pojkar, oavsett kön på läraren. När det gäller beröm så är några av 
lärarna väldigt snåla med det, medan en manlig och en kvinnlig lärare berömmer sina elever 
väldigt ofta. 
 
Elevernas åldrar verkar inte ha så stor betydelse för kommunikationen i klassrummen, det 
enda mönster som kan ses är att eleverna i år 6 verkar vara de som tar mest initiativ till 
kommunikation med läraren och i år 6 var det mest kommunikation över huvud taget.  
 
 
 



 

 24

Sammanfattning 
Kommunikationen i klassrummet handlar huvudsakligen om de uppgifter som ska göras under 
lektionen. Andra saker som tas upp är oklarheter, läxor, prov och övriga saker om ämnet. Det 
förekommer knappt några längre samtal mellan lärare och elev, utan det är några fraser som 
utbyts. De manliga lärarna ger mer tillsägelser än de kvinnliga och det är främst pojkar som 
erhåller dessa tillsägelser. 
 
7.2 Initiativ till kommunikation 
 
7.2.1 Manliga lärares initiativ 
 
De manliga lärarna skiljer sig åt vad beträffar initiativtagandet. Två av de manliga lärarna 
kommunicerar lika mycket med flickor och pojkar i förhållande till fördelningen av dem i 
klassrummet. De andra två manliga lärarna kommunicerar nästan enbart med pojkar, i de båda 
klasserna var pojkarna i majoritet till antalet, men inte alls i den utsträckningen som 
fördelningen av kommunikationen är.  
 
När det gäller initiativtagande till kommunikationen för de manliga lärarna följer tre av 
männen samma mönster. De tar initiativ till kommunikation med eleverna i lite mindre 
utsträckning av vad eleverna gör med dem. Den fjärde manliga läraren tar dock mer än 
dubbelt så mycket initiativ till kommunikation mot vad hans elever gör.  
 
7.2.2 Kvinnliga lärares initiativ 
 
De kvinnliga lärarna kommunicerar både med flickor och pojkar oavsett det antal pojkar 
respektive flickor som finns i klassen. Men det som skiljer de kvinnliga lärarna från de 
manliga är att pojkar har en förmåga att kommunicera lika mycket med de kvinnliga lärarna 
som flickorna även om de är i minoritet.  
 
När det gäller de kvinnliga lärarnas initiativ till kommunikation skiljer de sig åt. Den ena 
kvinnliga läraren tar mycket initiativ till kommunikation med eleverna medan de nästan inte 
tar något initiativ till kommunikation med henne. En annan av de kvinnliga lärarna tar lika 
mycket initiativ till kommunikation med eleverna som eleverna tar för att kommunicera med 
henne. De övriga två kvinnliga lärarna tar mindre initiativ till kommunikation med eleverna 
jämfört med vad eleverna tar för att kommunicera med läraren, men i dessa båda fallen är det 
mycket mer kommunikation i klassrummet än vad det är i de övriga två kvinnliga lärarnas 
klassrum. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att initiativ till kommunikation mellan elev och lärare tas i 
större utsträckning av elever än av lärare. Två av de manliga lärarna tog nästan enbart kontakt 
med pojkarna medan de kvinnliga lärarna fördelade sin kommunikation med eleverna mellan 
flickor och pojkar, även om pojkar tog för sig lika mycket som flickorna även om de var i 
minoritet till antalet. 
 
7.3 Elevers kommunikation 
 
Eleverna kommunicerar, liksom lärarna, i första hand med läraren om det de ska arbeta med 
under lektionen. De frågar till exempel hur en uppgift ska lösas eller ber om hjälp om något är 
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oklart. Inte varken flickor eller pojkar klagade i någon större utsträckning på arbetsupplägg 
eller annat.  
 
Initiativ till kommunikation med läraren påverkas inte i någon större utsträckning av åldern på 
eleverna. Vad man kan se är att eleverna i år 6 tar ,som tidigare nämnts, mer initiativ till 
kontakt med läraren, detta märks tydligt för även om en klass i år 6 bara hade 40 minuters 
lektion var det näst mest kommunikation i den klassen av alla klasser i undersökningen. 
 
7.3.1 Flickors initiativ 
 
Flickor tar inte lika mycket initiativ som pojkar till kontakt med läraren när hela klassen kan 
höra. De pratar istället med läraren ostört när övriga klassen arbetar. Det är samma mönster 
både när det gäller flickors initiativtagande till kommunikation med kvinnliga och manliga 
lärare. Flickor tar mest initiativ till kommunikation med en lärare av samma kön som de 
själva har, alltså med en kvinnlig lärare. De kvinnliga lärarna tar dock inte mer initiativ till 
kommunikation med flickorna än vad de gör med pojkarna. De kvinnliga lärarna fördelar sin 
kommunikation ganska jämnt mellan flickor och pojkar.  
 
7.3.2 Pojkars initiativ 
 
Pojkar kommunicerar allra helst med manliga lärare, inte hos någon kvinnlig lärare tog pojkar 
mer initiativ till kommunikation med läraren än vad flickorna gjorde. Två av de manliga 
lärarna kommunicerade nästan enbart med pojkar. Pojkar tar mer än dubbelt så mycket 
initiativ till kommunikation med manliga lärare jämfört med vad flickor gör.  
 
Sammanfattning 
Elever kommunicerar om vad de ska arbeta med under lektionen. Flickorna kommunicerar 
helst med en kvinnlig lärare och  pojkarna kommunicerar helst med en manlig lärare. Flickor 
vill gärna prata lite vid sidan om med läraren istället för inför klassen. 
 
7.4 Hur ser lärare på sin kommunikation med elever? 
 
Fem av lärarna i undersökningen svarar spontant att de anser att deras kommunikation med 
eleverna är bra. En kvinna svarar att hon tycker att den är ganska bra. En man och en kvinna 
svarar att det är svårt att säga och att det är beroende av ämnet de undervisar i. 
 
7.4.1 Manliga lärares syn på sin kommunikation med elever 
 
Tre av männen svarar direkt att deras kommunikation med eleverna är bra. Två av de männen 
menar att de kan prata med elever om både skolan och ämnet samt även om privata saker.  

”Jag tar upp det som händer i deras värld som till exempel fotboll och 
innebandy och pratar med dem om det (man, lärare år 6).” 
 
”Det fungerar bra både i klassrummet och privat. Det är ont om tid att prata 
ibland. Men de känner nog att de kan prata med mig och att de inte är rädda 
(man, lärare år 7).” 

 
Denne manliga lärare tar också upp att det inte fungerar för honom att vara på samma sätt mot 
flickor och pojkar. En av de andra manliga lärarna håller också med om att lärare kan vara 
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olika mot flickor och pojkar. Han menar att han är medveten om att flickor ofta får stå tillbaka 
till förmån för pojkar. 

”Det är skillnad på flickor och pojkar, jag är försiktigare med flickor. Pojkar 
kan ta mer kritik, flickor är känsligare. Det har jag lärt mig genom erfarenheter 
genom åren, grabbar kan jag vara tuffare mot (man, lärare år 7).” 
 
”Tjejer känner sig inte sedda av manliga lärare i exempelvis idrott. Det är 
svårt, jag hoppas att jag inte gör någon skillnad (man, lärare år 8).” 
 

En av de manliga lärarna tycker dock att det ibland kan vara svårt att komma ner på elevernas 
nivå och att det kan vara svårt att veta om eleverna vet vad han verkligen menar, men han 
anser att kommunikationen fungerar bra ändå. Den manliga lärare som svarade att han inte 
riktigt vet om han har bra kommunikation uppfattar det ibland som att han för en monolog 
med vissa elever. Han känner att han pratar med eleverna ibland och att de sedan inte alls 
förstått vad han menat. 

”Bra kommunikation har vi ibland, ibland når man inte fram till 
eleverna…(man, lärare år 8)” 

 
7.4.2 Kvinnliga lärares syn på sin kommunikation med elever 
 
De kvinnliga lärarna är lite mer försiktiga när de ska beskriva sin kommunikation med 
eleverna. Två av dem svarar att den är bra utan vidare men de andra två är lite mer 
tveksamma, de två som inte svarar bra direkt är yngre. En av dem svarar ”ganska bra” och att 
hon gärna förtydligar om något är oklart, den andra svarar att det beror på vilket ämne hon 
undervisar i om kommunikationen är bra eller inte.  

”De kan alltid fråga om de inte förstår och de kan säga stopp så går jag igenom 
igen (kvinna, lärare år 8)”  

 
De två äldre kvinnliga lärarna menar att det fungerar bra i alla situationer. De känner sig säkra 
i sin roll som lärare och anser att de har erfarenhet nog för att kunna vara avslappande och 
vara sig själva. 

”Jag känner absolut att jag kan skämta med eleverna, de kan skämta med mig 
och jag kan skämta med dem utan att någon av oss tar illa upp…..Jag ger av 
mig själv, bjuder jag på mig själv får jag tillbaka (kvinna, lärare år 9).” 

 
”Det fungerar bra i alla situationer, det blir mycket privatsnack utanför skolan. 
Jag är ingen person de undviker (kvinna, lärare år 6).” 

 
En av de kvinnliga lärarna tar upp att hon anser att det är skillnad på pojkar och flickor och att 
hon inte beter sig likadant mot alla elever. Hon menar vidare att hon funderat en del på 
skillnader mellan flickor och pojkar i klassrumssituationer. 

”Det är skillnad på pojkar och flickor, de är annorlunda, svårt att säga exakt 
vad, men det är en känsla jag har. Jag är hård mot tjejer ibland. 
Jag är mjukare mot svaga elever och tuffare mot de som kan ta det. I jargongen 
skämtar jag mer med killar (kvinna, lärare år 8).” 

 
Den kvinnliga lärare, som påpekar att ämnet hon undervisar i spelar stor roll för 
kommunikationen, säger att det är lättare med mindre grupper som hon kan motivera på ett 
annat sätt. Hon anser att stora klasser är en nackdel då hon inte känner att hon hinner med att 
ge varje elev den tid de behöver. 



 

 27

Sammanfattning 
De manliga och kvinnliga lärarna är överens om att de har bra, eller i alla fall ganska bra, 
kommunikation med eleverna. Både manliga och kvinnliga lärare tar upp att de kan prata med 
sina elever om både saker som rör skolan och privata saker. De är även överens om att de är 
olika mot elever, bland annat menade flera av lärarna att de är mildare och försiktigare mot 
flickorna. 
 
7.5 Anser lärare att det är skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare? 
 
På frågan om det är skillnad på manliga och kvinnliga lärare svarar alla kvinnor direkt att det 
är skillnad, men två av dem inser efter lite närmare eftertanke att det kanske inte är så ändå. 
Av de manliga lärarna svarar två att de tror att det är så, en säger bestämt nej medan en svarar 
ja. 
 
7.5.1 Manliga lärares syn 
 
De manliga lärarnas åsikter skiljer sig åt. Den manliga lärare som först svarar ja på frågan 
menar efter lite eftertänksamhet att det nog snarare beror på hur man är som person, att lärare 
är olika men könet är inte det som gör att de är olika. Istället kan erfarenhet och personlighet 
vara det som skiljer en lärare från en annan. 
 
En av de manliga lärarna hävdar bestämt att det inte är någon skillnad på manliga och 
kvinnliga lärare. Han menar också att kvinnor kan ha det svårare att släppa arbetet när de 
kommer hem. 

”Det är en vanföreställning. Det finns duktiga lärare av båda kön, man har inte 
mer pondus som man. Kvinnliga kollegor har minst lika mycket pondus. ” 
”Jag har inte erfarenhet att kunna svara på detta egentligen men min fru säger 
att det är så att när hon var lärare så hade hon svårt att släppa yrket när hon 
kom hem. Generellt tror jag att det är så för kvinnor oberoende av arbete(man, 
lärare år 6).” 

 
Två av de manliga lärarna pratar om skillnader som respekt och pondus samt att kvinnor och 
män har olika könsroller. En av dem anser att kvinnor har det mycket tuffare att klara sig som 
lärare. 

”Jag tror att eleverna har mer respekt för manliga lärare. Om vi är strängare 
eller ej vet jag inte men när man är vikarie så testar eleverna av speciellt män 
mot kvinnor och då är det lättare att vara man än kvinna (man, lärare år 8).” 
 
”Vi är olika socialiserade. Kvinnor har nog svårt att släppa könsrollen, kvinnan 
har större ansvar (man, lärare år 8).” 

 
7.5.2 Kvinnliga lärares syn 
 
Samtliga kvinnliga lärare i undersökningen anser att det är skillnad mellan manliga och 
kvinnliga lärare, orsakerna till deras svar är delvis lika men även olika. Två av kvinnorna 
betonar att de är mer ”mammiga” än vad manliga lärare är. De kvinnliga lärare som nämner 
att de nästan fungerar som mammor är de lärarna som är äldre. 

”Vi är lite ”mammiga”, farmor har jag blivit kallad flera gånger (kvinna, 
lärare år 6).” 
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”Kvinnor får vara mer mamma. Vi tar på oss mammarollen och är mer 
”mammiga”. Man känner sig som en hönsmamma (kvinna, lärare år 9).” 

 
En av de manliga lärarna betonade att han tycker att män har mer pondus än kvinnor, och just 
detta med pondus och respekt diskuterades av två av de kvinnliga lärarna. Men en av dem 
tycker inte att pondus är lika med att ha god kommunikation med eleverna. 

”(namn på manlig kollega) har mer pondus, han har en mer kraftfull röst. Men 
jag tänker inte ändra mig, jag förställer mig inte (kvinna, lärare år 9).” 
 
”Många elever säger det och det kan vara svårt att sätta sig i respekt. En del av 
eleverna säger: Jag har inte respekt för kvinnliga lärare (kvinna, lärare år 7).” 

 
När de kvinnliga lärarna diskuterar vidare kommer två av dem fram till att det egentligen inte 
är könsskillnaden som skiljer en lärare från en annan: 

”Jag kommer nog att avskärma mig mer i framtiden. Man funderar på om man 
har gjort rätt. Det beror nog mer på åldersskillnaden än på könsskillnaden 
(kvinna, lärare år 8).” 
 
”Vi är olika som kvinnor och män. Men det planas ut alltså. Jag har blivit bättre 
på att släppa skolan när jag går hem. Det har att göra med vilka klasser man 
har……Vi arbetar olika som lärare på grund av vilket ämne vi har, erfarenhet 
är viktigt istället för just könet (kvinna, lärare år 6).” 

 
Den sistnämnda av de kvinnliga lärarna ovan påpekade att hon tycker att de äldre manliga 
lärarna är tuffare än de yngre manliga lärarna. Hon vill gärna se att de yngre inte är så veka 
utan tuffar till sig lite. 
 
Andra tankar som framkom var att en av de kvinnliga lärarna tror att könet egentligen har en 
mindre betydelse, utan det som verkligen är viktigt är vem eleven har förtroende för. Hon tror 
att pojkar har mer förtroende för män på högre nivå i skolan för att de inte träffat manliga 
lärare innan. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att både manliga och kvinnliga lärare tar upp att män kan ha 
mer pondus men det håller inte alla med om. Några lärare, både manliga och kvinnliga, menar 
att det är erfarenhet och personlighet som är avgörande i slutändan och inte vilket kön man 
har. De kvinnliga lärarna anser sig vara mer ”mammiga”.  
 
7.6 Överensstämmelse mellan vad lärare säger och vad de verkligen gör 
 
I detta kapitel synliggörs samstämmigheten mellan det lärarna sagt vid intervjuerna och det 
som observerats. Vad som framkommer kan dock inte tas som en fullständig sanning då 
lärarna svarat generellt sett på  hur de upplever kommunikationen med eleverna och inte 
specifikt för just den klassen eller lektionen som observerades. 
 
7.6.1 Manliga lärares överensstämmelse 
 
En av de manliga lärarna påpekade att man som lärare är väldigt utsatt och att man måste vara 
noga med vad man säger. Hans undervisning var tydlig och han var mån om att alla skulle 
förstå. Den manliga lärare som påpekade att han inte hoppades att han gjorde någon skillnad 
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mellan flickor och pojkar i sin kommunikation var den läraren som hade störst skillnad i 
kommunikation med könen men det gällde just den observerade lektionen.  
 
En manlig lärare sa att han inte tror att eleverna är rädda för att komma och prata med honom 
om det är något. Samma lärare poängterade också att han är mycket mer försiktig med flickor 
än med pojkar. Det märktes tydligt då han i mycket större utsträckning var hård mot pojkarna 
när det var stökigt i klassen. När eleverna pratade med varandra istället för att lyssna på 
honom gjorde han omplaceringar i klassrummet och då var det främst pojkarna som 
drabbades. 
 
7.6.2 Kvinnliga lärares överensstämmelse 
 
De kvinnliga lärarna verkade vara väl medvetna om hur de fungerade i sin kommunikation. 
En kvinnlig lärare sa att hon skämtar med eleverna och är ”mammig”. När hon undervisade 
var det just dessa två drag hon tydligt visade upp. När en elev inte hade genomfört en uppgift 
uppträdde hon som en mamma som uppmuntrade sitt barn. Hon skojade friskt med en elev 
som missuppfattat en uppgift och eleven skämtade tillbaka. 
 
Den kvinnliga lärare som sa att hon tror att vissa elever inte har respekt för kvinnliga lärare 
var väldigt försiktig i sitt sätt, hon sa inte till elever som var stökiga. 
 
Sammanfattning 
De kvinnliga lärarnas egna tankar om sin kommunikation med eleverna stämde väl överens 
med den observerade kommunikationen. Detsamma gäller för två av de manliga lärarna 
medan de andra två manliga lärarnas observerade kommunikation skiljde sig från deras 
intervjusvar om kommunikationen med eleverna. 
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8 Analys 
 
Skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares kommunikation med sina elever är ett ganska 
så outforskat område. Har det tittats på könsskillnader så har det oftare varit elevernas kön 
som studerats för att se om flickor och pojkar behandlas olika av lärarna. Därför var denna 
undersökning intressant att genomföra för att se om liknande forskning som gjorts påvisar 
andra resultat eller om den bara bekräftar tidigare resultat som framkommit. 
 
Lärarrollen har på senare år ändrats allt mer och läraren ska inte bara undervisa, bedöma och 
organisera utan de ska också hjälpa till vid sociala behov och vara goda förebilder (Molloy, 
1992). Två av de kvinnliga lärarna i min undersökning påpekade just att de är som mammor 
för eleverna och en annan kvinna trodde att pojkar har mer förtroende för manliga lärare 
eftersom de inte träffat så många tidigare under sin skolgång och behöver en förebild. 
 
Vem tar då initiativ till kommunikationen? Forskning som ligger 30-40 år tillbaka visar att det 
i störst utsträckning är läraren som tar initiativ till kommunikation och att eleven svarar 
(Einarsson, 2001). När det gäller de kvinnliga lärarna i den här undersökningen så skiljer de 
sig åt en del, en av kvinnorna tar mer initiativ till kommunikation än eleverna medan eleverna 
och läraren tar lika mycket initiativ till kommunikation när det gäller en av de andra kvinnliga 
lärarna. De övriga två kvinnliga lärarna tar mindre initiativ till kommunikation med eleverna 
än vad eleverna gör tillbaka. Vad gäller de manliga lärarna så är initiativtagandet till 
kommunikation att männen tar lite mindre initiativ till kommunikation än vad eleverna gör 
medan en lärare tar mycket mer initiativ till kommunikation än vad eleverna gör. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det främst är eleverna som tar initiativ till kontakt med 
läraren och detta är mest tydligt när det gäller elever i år 6. Så resultaten i denna undersökning 
skiljer sig från den tidigare forskningen. 
 
Einarssons (2001) redovisning av tidigare forskning i Grekland visar att manliga lärare 
kommunicerar dubbelt så mycket med pojkar som med flickor medan de kvinnliga lärarna 
kommunicerar lika mycket med både flickor och pojkar. En annan studie som Einarsson 
presenterar visar att både manliga och kvinnliga lärare kommunicerar mest med pojkar. 
Undersökningen som ligger till grund för denna uppsats visar på delvis liknande resultat. De 
kvinnliga lärarna kommunicerar ungefär lika mycket med flickor och pojkar medan två av de 
manliga lärarna kommunicerar väldigt mycket mer med pojkar än med flickor. Även om de 
kvinnliga lärarna kommunicerar med de båda könen så har pojkar en tendens att ta för sig 
nästan hälften av lärarens kommunikation även om de till antalet är i minoritet. Gemensamt 
för all ovanstående forskning är att inte i något fall kommunicerar lärarna, oavsett kön, mer 
med flickorna än med pojkarna. Anmärkningsvärt. 
 
Einarsson (2001) tar upp, från samma grekiska forskning, att kvinnliga lärare ger eleverna 
tillsägelser i högre utsträckning än vad manliga lärare gör. De kvinnliga lärarna som 
Gannerud (2001) intervjuade menade att manliga lärare har mer auktoritet än kvinnliga och 
det kan kanske vara en förklaring till att manliga lärare inte behöver ge lika många 
tillsägelser. En av de manliga lärarna i denna undersökning menar att elever har mer respekt 
för en manlig lärare och det håller två av de kvinnliga lärarna med om. I den undersökning 
som jag, Andersson och Hermansson gjorde om en bra lärare i ett elevperspektiv så var 
eleverna var nästan helt eniga om att det kvittar om läraren är en man eller kvinna. De åsikter 
som dock framkom var att eleverna hade mer respekt för manliga lärare. Mäns röster är mer 
auktoritära och de avbryter mer aggressivt än vad kvinnor gör (Krolooke & Sorensen, 2006) 
och det kan vara en förklaring till att manliga lärare ofta uppfattas ha mer pondus än vad de 
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kvinnliga lärarna har. Dessutom, enligt Rousseau, är mannen starkare och mer självbehärskad 
än kvinnan vilket kan bidra till att mannen ses som mer auktoritär (Sylwan, 1991). En av de 
kvinnliga lärarna i denna undersökning påpekade just att hennes manliga kollega har en 
starkare röst och därmed mer pondus. 
 
Resultatet i denna undersökning visar att det är de manliga lärarna som ger eleverna mest 
tillsägelser och det är i stor majoritet pojkar som erhåller dessa tillsägelser. En av de manliga 
lärarna säger att han är tuffare mot pojkarna för att de kan ta det och en av de kvinnliga 
lärarna säger att hon kan vara mer tuff i jargongen när hon skämtar med pojkar samtidigt som 
hon menar att hon är tuffare överlag mot de som kan ta det, oavsett elevens kön. 
Kommunikationsteorier visar att män och kvinnor kommunicerar olika men att båda könen 
anpassar sin kommunikation efter situationen (Krolokke & Sorensen, 2006). Det borde 
innebära att lärarna anpassar sitt sätt att kommunicera beroende på om de kommunicerar med 
en flicka eller en pojke. Lärarna är alltså olika mot eleverna och det är nog svårt att komma 
ifrån det vad läroplanen än säger. Lärarna har tydliga direktiv från läroplanen om att de ska 
utgå från varje elevs behov och att eleverna oavsett kön ska vara med och få lika stort 
inflytande över och i undervisningen. En manlig lärare påpekade att flickor ofta känner sig 
osedda av manliga lärare och han hoppas att han inte gör någon skillnad mellan könen.  
 
Några av de intervjuade kvinnorna i Ganneruds (2001) undersökning beklagar att de är 
kvinnor i just läraryrket. De kvinnorna anser att eleverna, främst pojkar, behöver manliga 
förebilder. Det är helt annat med de kvinnliga lärarna i denna undersökning, två av dem menar 
att de är ”mammiga” och har mindre pondus men påpekar att det är så de är och att det för den 
delen inte måste vara något negativt. Under de gjorda observationerna märktes att de 
kvinnliga lärarna var just lite mer ”mammiga” i sina sätt att vara mot eleverna jämfört med de 
manliga lärarna. Kommunikationsteorier visar att kvinnor är mer medlare, de bryr sig mer om 
varje enskild individ (Krolokke & Sorensen, 2006) och det stämmer väl ihop med bilden de 
kvinnliga lärarna ger av sig själva som ”mammiga”. Rousseau menar att kvinnor är mer 
spirituella och det är kvinnans natur att råda och trösta barnen. Kvinnan är mer emotionell 
(Sylwan, 1991). Gannerud (2001) kom, i sin undersökning, fram till att kvinnor vill se alla 
elever i klassen och vissa hade knep för att se till att alla elever fick känna sig sedda. Av de 
observerade och intervjuade lärarna i denna undersökning var alla de kvinnliga lärarna måna 
om att just alla elever på något sätt tilltalades på lektionen. När det gäller de manliga lärarna 
så var två av dem precis som kvinnorna måna om att alla elever uppmärksammades på något 
sätt medan de andra två manliga lärarna inte kommunicerade med alla elever, utan främst med 
pojkarna. 
 
Einarsson (2003) som forskat om interaktion i klassrummet i år 1-9 har upptäckt vissa 
skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare. I år 6-9 har de kvinnliga lärarna mer kontakter 
med eleverna än de manliga lärarna. Ju äldre eleverna blir desto mer kommunicerar de med en 
lärare av motsatt kön mot vad de själva har. I undersökningen som ligger till grund för denna 
uppsats visar det sig att flickor helst kommunicerar med en kvinnlig lärare och pojkar 
kommunicerar helst med en manlig lärare så det skiljer sig från Einarssons undersökning. 
Eftersom män och kvinnor kommunicerar olika är det kanske inte så konstigt att eleverna 
vänder sig till en lärare av samma kön då de ”talar samma språk” (Krolokke & Sorensen, 
2006).  
 
Flickorna i denna undersökning, vill gärna prata med läraren, oavsett om det är en manlig 
eller kvinnlig lärare, lite vid sidan om så inte hela klassen hör medan pojkar lika gärna verkar 
kunna prata om vad som helst när alla lyssnar. Kommunikationsteorier påvisar att kvinnor 
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inte gärna vill ta plats på arbetsplatsen och de vill inte prata i onödan medan män har ett större 
behov av att höras (Krolokke & Sorensen, 2006). Det verkar alltså redan som den här 
skillnaden är tydlig i år 6-9 eftersom flickorna inte alls i samma utsträckning pratar högt i 
klassrummet jämfört med pojkar.  
 
Lärarnas syn på sin kommunikation med eleverna visar att de flesta anser att den fungerar bra, 
ingen svarar att den är dålig även om åsikter som att det är olika eller det beror på vilket ämne 
de undervisar i framkom. De flesta av lärarna menar också att det är skillnad mellan manliga 
och kvinnliga lärare även om de sedan kommer på att det nog egentligen beror på hur man är 
som person mer än vilket kön man har. En manlig lärare svarar bestämt att det inte är någon 
skillnad beroende på kön men de andra svarar bland annat att manliga lärare har mer pondus 
och att eleverna har mer respekt för manliga lärare. Sedan kommer detta med ”mammigheten” 
upp igen och en kvinnlig lärare blir kallad farmor men det såg hon inte som något negativt. 
Kommunikationsteorier enligt Krolokke och Sorensen (2006) förstärker bilden av att män har 
mer pondus genom sin röst och att kvinnor ger mer uppmuntran och fokuserar mer på varje 
enskild elev. Tre av de kvinnliga lärarna gav intrycket av att det inte alls var något negativt att 
vara kvinna och lärare, utan att de är som de är och att det fungerar bra. Den fjärde kvinnan 
verkade anse att det är lite svårt att vara kvinna i vissa situationer. Männen verkade inte anse 
att deras kön var någon som helst nackdel i läraryrket. 
 
När det gäller om lärarna är medvetna om sin egen kommunikation med eleverna kan inga 
större slutsatser dras eftersom observationerna som gjorts innefattat en specifik lektion medan 
lärarnas intervjusvar handlat om deras kommunikation med eleverna generellt sett. Trots detta 
verkade alla kvinnliga lärare vara medvetna om att de kommunicerar annorlunda jämfört med 
de manliga lärarna och två av de manliga lärarna var väl medvetna om sin situation då deras 
beskrivningar av kommunikationen stämde väl överens med den observerade 
kommunikationen. För de övriga två lärarna stämde inte deras intervjusvar med den 
observerade kommunikationen. Det går dock inte att veta om det bara var den observerade 
lektionen som inte stämmer med deras egen syn på sin kommunikation med eleverna. 
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9 Diskussion 
 
Varför är det intressant att se om det är någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare 
över huvud taget? Är det inte bättre att resurser läggs på något mer konkret som förändrar 
något i verkligheten för lärarna och eleverna, undrade en manlig lärare på skolan där jag 
gjorde min undersökning. Han tycker att all forskning i Sverige är onödig då alla resultat vi 
vill ha finns att hitta i andra länder. Dessutom tycker han att forskningen är dyr och att de 
pengarna skulle behövas till annat inom skolan såsom att se till att lärarnas ämneskunskaper 
förbättras. Det kanske ligger något i vad han säger, visst behöver en del lärare mer 
ämneskunskaper och visst forskas det om saker ute i världen som vi i Sverige sedan forskar 
om och kommer fram till samma sak. Men är det fel? Det tycker inte jag. För mig, som 
studerande på universitet, är det en fantastisk känsla att få göra en undersökning ute i en skola 
med frågeställningar jag själv kommit fram till och sedan se att mina resultat till viss del 
stämmer överens med vad andra tidigare kommit fram till men även att jag kanske kommit på 
något som är nytt. Jag har ställt frågor som jag funnit svar på. Det kan aldrig vara onödigt att 
få reda på något som kanske kan förändra något i framtiden. Även om mina resultat i denna 
undersökning inte på något sätt är revolutionerande är de intressanta och för mig personligen 
har det fått mig att tänka till. Jag är övertygad om att i alla fall några av de deltagande lärarna 
också tänkte till lite extra efter att jag varit där, det är bra att få tänka till lite om hur man 
verkligen är som lärare även om man är 60 år och arbetat som lärare hela livet. En av de yngre 
lärarna sa att hon tänkt en hel del på att pojkar och flickor är annorlunda och om hennes 
lärarkön spelar roll. 
 
Lärarutbildningen är ofta utsatt för kritik, det hör jag ofta när äldre lärare diskuterar om att det 
var bättre förr, och det är ständigt tal om att lärarstudenter slinker igenom utbildningen utan 
att ha de kunskaper som krävs. Det är där någonstans som jag vill att resultaten från den här 
undersökningen ska komma in. Resultatet visar ju att flickor faktiskt inte får lika mycket av 
lärarnas tid och att pojkar får mest skäll. Manliga lärare har mer pondus, verkar en stor del av  
lärarna tycka, och kvinnliga lärare är ”mammiga”. Dessutom kommunicerade två av de 
manliga lärarna nästan bara med pojkarna. Pojkar vill helst kommunicera med en manlig 
lärare och flickor vill helst kommunicera med en kvinnlig lärare. Varför är det så? Jag tycker 
att vi år 2006 borde ha kommit längre än så. Det behöver väl inte vara så att vi lever upp till 
stereotypen av vårt kön? På något sätt så präntas det in i elever från starten att manliga lärare 
är lika med mer pondus samt att det är pojkarna som har myror i byxorna och stökar i 
klassrummet. Beror det på att det är så få manliga lärare som undervisar de yngre barnen i 
förskola och skola så måste man ju börja där. Män måste lockas till att arbeta med yngre 
elever och inte bara i de högre stadierna. Men då är vi tillbaka vid att yrken som domineras av 
kvinnor har lägre status och yrket dagisfröken är väl tyvärr inte ett yrke som förknippas med 
hög status idag även om de gör ett fantastiskt jobb och lägger grunden för barnen. Rousseaus 
tankar om att kvinnan ska sköta om fostran av de små barnen medan mannen tar hand om den 
högre utbildningsnivån (Molloy, 1992) stämmer alltså delvis här i Sverige även nu. 
 
Det visar sig att män och kvinnor faktiskt kommunicerar annorlunda. Teorier visar att det är 
stora skillnader mellan hur de olika könen kommunicerar på sin arbetsplats (Krolokke & 
Sorensen, 2006). Med det i åtanke är det inte så konstigt att manliga och kvinnliga lärare 
skiljer sig en del åt i kommunikationen med sina elever. Det är snarare intressant att se att de 
faktiskt är väldigt lika på många punkter trots att de kommunicerar så olika. Det som lärare 
och elever kommunicerar mest om, uppgiften de ska lösa under lektionen, är samma oavsett 
lärarens kön. Även att eleven generellt tar mer initiativ än läraren till kommunikation stämmer 
överens mellan de båda könen. 
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Lärarna anser att det finns skillnader mellan dem beroende av kön, men ju äldre lärarna är 
desto mer verkar de tycka att andra faktorer såsom erfarenhet är det som skiljer en lärare från 
en annan. Att de manliga lärarna, av vissa lärare, uppfattas ha mer pondus och att de kvinnliga 
lärarna ser på sig själva som ”mammiga” är inte så konstigt eftersom män och kvinnor 
uppenbarligen kommunicerar olika på detta sätt (Krolokke & Sorensen, 2006). Om dessa 
skillnader är medfödda eller om det är så att vi föds in i en värld där män och kvinnor 
förväntas vara på detta sätt ska jag låta vara osagt. Det är i alla fall intressant att se att 
kommunikationsteorier om skillnader mellan könen verkligen stämmer överens med hur det 
ser ut i den här undersökningen. 
 
Skolan överlag är kvinnodominerad och det behöver inte vara en nackdel, men eftersom det är 
män som oftast styr och är chefer över kvinnorna (Blank & Palmqvist, 1998) blir det en 
snedfördelning som måste kommas åt. Jag tror inte att högt uppsatta chefer bryr sig om vad 
jag kommit fram till i min uppsats men någonstans måste man börja med att uppmärksamma 
att det inte är lika ute i skolorna, att elever inte behandlas lika och att det faktiskt skiljer lite 
mellan manliga och kvinnliga lärare även om de är mer lika än olika. Har man kunskapen om 
att det faktiskt är skillnader så kan man också göra förändringar. Flickor står ju faktiskt 
tillbaka medan pojkar tar för sig mer. Det kan, till en början, vara tillräckligt att en lärare 
funderar på hur den själv fungerar jämfört med sina kollegor samt att fundera på, efter en 
lektion, vilka elever som tog initiativ till kommunikation med läraren och tvärtom. Det 
handlar om, tror jag, att bli medveten om hur man själv fungerar i kommunikationen med 
eleverna. Ditt kön kan du aldrig förändra och inte heller kan man förändra könen på sina 
elever. Dessutom kommer det inte över en natt att bli någon förändring i könsfördelningen 
inom skolan heller eller inom lärarutbildningen. Just därför tror jag att det är inom läraren 
själv som förändringen måste ske, det låter väldigt flummigt men faktum är att ingen kan 
förändra dig förutom du själv. Vill man bli en bra lärare gäller det givetvis att ha en 
ämneskunskap som är mycket god men bara det räcker inte. En bra lärare måste våga förändra 
sitt sätt att se både på sig själv och på sina elever samt inse att det aldrig är för sent att lära sig 
något nytt. 
 
Metoddiskussion 
Hade jag fått göra om undersökningen hade jag gärna velat vara med varje lärare på fler än en 
lektion, det hade varit intressant att se dem i en annan situation. Ibland kan ju en lärare 
fungera jättebra med en klass men inte med en annan och det hade varit intressant att vara 
med och se om det var någon skillnad under en dag med samma lärare. Det hade också varit 
av intresse att vara med en lärare och observera en lektion, sedan intervjua läraren och sedan 
vara med på ytterligare en lektion för att se om läraren förändrats. Vi är ju ofta så, vi 
människor, att när vi blir uppmärksammade om något tänker vi ofta på ett annat sätt direkt 
efter och ändrar kanske vårt beteende. Det var ett medvetet val av mig att inte berätta utförligt 
innan lektionen om vad jag skulle titta på för jag tror att det hade påverkat lärarna på något 
sätt. Sedan är jag väl medveten om att lärarna och eleverna påverkades av att jag var i 
klassrummet, det är ett störande moment när en okänd människa sitter och antecknar i ett hörn 
och du inte riktigt vet vad den tittar efter (Bryman, 2001). Jag vet själv att det är så, när jag 
arbetade som lärare var det ibland lärarstudenter, ibland elevassistenter eller andra som var 
med på lektioner och jag kan helt ärligt säga att det var svårare att vara mig själv och skoja 
med eleverna när det var någon annan vuxen i klassrummet. Mina värderingar och min 
förförståelse gör att jag tolkar vissa signaler som läraren ger eleverna på ett sätt, självklart är 
jag präglad av min egen tid som både elev och lärare när jag tolkar som jag gör, det kan man 
inte komma ifrån. Jag har präglats mycket av de lärare jag träffat genom min egen tid i 
skolbänken och även av de lärare jag haft som kollegor och det går inte att komma ifrån att 
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jag tänker på ett visst sätt. Jag anser ändå att jag uppnått mitt syfte med undersökningen och 
att jag fått svar på mina frågor genom att använda de tre metoder jag valde. 
 
Fortsatt forskning 
Det finns så oerhört mycket som jag skulle vilja forska vidare om som har anslutning till den 
undersökning jag gjort. Jag skulle mer djupgående vilja observera lärares och elevers 
kommunikation med fler variabler såsom lärarens ålder och antal år som läraren arbetat. För 
även om manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt på vissa punkter i kommunikationen med 
eleverna så är det mer lika än olika. Jag tror istället att lärarens personlighet och erfarenhet 
spelar in när det gäller hur bra kontakt läraren får med eleverna. Jag är intresserad av att se 
hur eleverna utvecklas beroende på hur läraren fungerar med dem. Det optimala måste vara att 
eleven får sådan kunskap att den klarar sig själv och inte bara är beroende av att läraren ska 
stå framme vid tavlan och berätta hur eleven ska tänka och om vad. 
 
Slutsatser 
Ja, manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt i kommunikation med sina elever på vissa 
punkter. Det är nog inte specifikt för just läraryrket att de båda könen kommunicerar olika. 
Skolan är ändå den plats dit alla barn går och uppfostras, undervisas och utbildas och därför 
känns det, enligt mig, viktigt att barnen träffar bra och förstående lärare. Att de sedan kommer 
att träffa manliga och kvinnliga lärare som kommunicerar olika med dem kanske inte bara är 
en nackdel. Jag tror att det är bra att träffa lärare av båda kön och bara både elever och lärare 
är medvetna om att skillnader finns så finns alla möjligheter att de ska kunna kommunicera 
med varandra på bästa sätt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Observationsschema 
 
Lärarkön: 
Ämne: 
Årskurs: 
Tid och datum: 
Antal flickor: 
Antal pojkar: 
 
Kommunikation från lärare (till elev/mindre grupp): 
 
Föreläser/pratar om aktuellt ämne  
Ställer frågor om ämnet  
Tillsägelse  
Beröm  
Privat  
Annat inom skolan  
Oklarheter  
Läxor/prov  
Övrigt  
Privat (ej inför gruppen)  
  
 
 
Samtal om (se nr under elevens kommunikation): 
 
Flicka  
Pojke  
Mindre grupp flickor  
Mindre grupp pojkar  
Mindre grupp  
 
 
 
Kommunikation från eleven: 
 
1.Tillsägelse  
2.Beröm  
3.Om ämnet för dagen  
4.Om undervisning övrigt  
5.Privat  
6.Annat inom skolan  
7.Oklarheter  
8.Läxor/prov  



 

 

9.Protester/gnäll  
10.Svarar på frågor om ämnet  
11.Frågor om uppgiften de ska göra  
12.Privat (ej inför grupp)  
  
 
F= flicka 
P= pojke 
MGF= mindre grupp flicka 
MGP= mindre grupp pojkar 
MG= mindre grupp, blandat 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Intervjufrågor: 
 
1. Hur tycker du att kommunikationen fungerar med dina elever fungerar? Nu tänker jag 

allmänt och inte bara på den lektionen jag var med och tittade. 
2. Tror du att det är någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare och i så fall hur eller 

vad? 
 


