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Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka genuskonstruerande i en specifik gymnasieklass samt 

analysera dess betydelse för deliberativ kommunikation. Utgångspunkterna i studien är alltså 

dels ett utbildningsideal – dels en genusteori. Deliberativ kommunikation är en samtalsform 

med målet att flera aspekter av en fråga ska bli beaktade i ett respektfullt samtal där alla fritt 

får säga sin mening och bli lyssnade till. Genus ses som konstruerat och föränderligt, 

samtidigt som det finns normer som ger kontinuitet. Detta har i klassen studerats genom 

observationer utifrån en etnografisk metodansats. Resultatet visar att den genusdikotomi som 

finns i klassrummet kring vem som pratar med vem ger brist på perspektiv i samtalen. Vidare 

avgör den genushierarki som finns vems röst som blir lyssnad till. Genus har också visat sig 

vara normerande för vem som får tala. Slutsatserna av studien är att genuskonstruerande är en 

utmaning i dubbel bemärkelse för den deliberativa kommunikationen. 
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1. Inledning 
Välkommen med på en resa som, via redogörelser av deliberativ kommunikation respektive 

en genusteori, avslutningsvis ska ta oss in i ett klassrum på en gymnasieskola. Denna studie 

syftar nämligen till att undersöka relationen mellan dessa båda teorier i skolans praktik. Vi 

frågar oss vilka möjligheter och problem som utifrån dessa analysverktyg kan skönjas i olika 

situationer. Medresenären kanske nu frågar sig varför det är just deliberativ kommunikation 

som står i fokus.  

     Svaret på denna fråga står Kent Larsson (2007) för då han menar att kommunikation i 

skolan ges en allt mer central roll i att förbättra både demokratiutveckling och kunskapande. 

Att kommunikation anses viktigt har vi även uppmärksammat i läsandet av skolans 

styrdokument. Samtal framhävs exempelvis i läroplanen för gymnasieskolan där det står 

angivet att skolan ska utveckla elevernas kommunikativa kompetens. I samma text finns även 

följande formulering: 

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 

sådana (Skolverket 2011, s.6). 

 

Kent Larsson (2007) menar att det finns olika utbildningsideal som på skilda vis deklarerar 

hur samtalen bör gå till. Ett av de viktigaste utbildningsidealen är den deliberativa 

kommunikationen. Författaren hävdar att det finns krafter både i den akademiska världen och 

i skolans praktik som verkar för att den deliberativa kommunikationen ska ges större 

utrymme. Utbildningsidealet innebär bland annat att fokus ligger på att kunskap uppkommer 

genom utbyte mellan olika perspektiv – gärna genom samtal mellan parter som annars inte 

skulle ha diskuterat liknande frågor. Alla deltagare har rättigheten att tala, men också 

skyldigheten att lyssna, i en process där målet ska vara att komma överens. När vi i uppsatsen 

har fördjupat oss i deliberativ kommunikation färdas vi sedan vidare mot ännu en viktig 

destination i denna studie - nämligen dess genusteori. 

     Även arbete med genusmönster där strävan är jämställdhet anges som en skyldighet i 

läroplanen för gymnasieskolan. Elisabet Öhrn (2002) som har sammanfattat forskning i ämnet 

för Skolverkets räkning menar att fler studier är nödvändiga. Detta beror på att genusmönster 

förändras samtidigt som gamla strukturer kan finnas kvar. För att förstå den egna samtiden 

behövs alltså en ständig uppdatering. Att genus bör ses som ett ständigt skiftande förlopp är 
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även fokus i den genusteori som den här studien utgår ifrån. Processen förhåller sig till 

rådande normer kring kvinnlighet och manlighet genom att dessa accepteras och reproduceras 

alternativt ifrågasätts och utmanas. Centralt är också att det manliga och kvinnliga i regel hålls 

isär samt att denna dikotomi också handlar om ett hierarkiskt maktförhållande. 

    I denna uppsats läggs alltså stor vikt vid både deliberativ kommunikation och genus. En 

viktig poäng är emellertid att även om studien tar avstamp i relationen mellan dessa, så är inte 

fokus på teorierna i sig. Nej, ovanstående resonemang används, som ni under resans gång 

kommer att bli varse, snarare som analysverktyg för att kunna tolka situationer som sker i en 

specifik gymnasieklass. Det är en klassrumspraktik som är i fokus, vilken har studerats utifrån 

deltagande observation med en etnografisk metodansats. 

     Varför gör vi då denna resa? Motivet är klart och tydligt. Trots att både deliberativ 

kommunikation och genus, som ovan visats, anses ha en viktig betydelse för 

utbildningsväsendet har relationen dem emellan beforskats i relativt liten utsträckning. Vi 

anser oss ha funnit en lucka i forskningen kring ett ämne där parametrarna var för sig anses 

vara intressanta, men där de inte har förts samman. Detta trots att deliberativ kommunikation 

förutsätter jämlikhet samtidigt som genusteorin menar att det finns makt som omöjliggör 

detta. På grund av denna lucka tror vi oss kunna tillföra ett litet bidrag till detta forskningsfält. 

     Vid den här resans slut kommer Du som läsare förhoppningsvis att ha fått en del nya 

tankar, vilka kan komma att påverka hur Du ser på kommunikationen i din omgivning. När 

genusglasögonen väl har åkt på, kan det nämligen vara besvärligt att få av dem igen. Av allt 

som denna resa har lärt oss är detta om något det mest markanta. 

 

1.1 Disposition 

Föreliggande arbete är disponerat utifrån att de teoretiska utgångspunkterna ses som centrala 

för förståelse av övriga avsnitt i uppsatsen. Till en början kommer läsaren därför att mötas av 

dels en redogörelse för utbildningsidealet deliberativ kommunikation, dels en genusteori. 

Vilken tidigare forskning som finns inom ämnet blir sedan uppmärksammat. Efter detta 

presenteras vilken metodologi och metod som studien tar som utgångspunkt - med önskan att 

därmed göra arbetsprocessen transparent för läsaren. Vidare följer det resultat som 

empiriinsamlingen har genererat. Detta är uppdelat utifrån tre kategorier där olika exempel 

först skildras, för att sedan analyseras. Avslutningsvis finns så en diskussion där även 

slutsatser av studien dras. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka genuskonstruerande i en specifik gymnasieklass 

samt analysera dess betydelse för deliberativ kommunikation. Med utgångspunkt i vårt 

resultat avser vi diskutera de problem och möjligheter kopplade till genus som finns i den 

studerade klassen. Dessa sätts även i relation till utbildningsidealet deliberativ 

kommunikation. 

 

 Hur konstrueras genus i klassen? 

 Vilken betydelse har genuskonstruktionen i klassen för uppfyllandet av den deliberativa 

kommunikationens kriterier? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer den här studiens två teoretiska utgångspunkter att presenteras. Dessa 

berör deliberativ kommunikation och genus, där vi anser relationen dem emellan vara särskilt 

intressant. Undervisningsidealet förutsätter nämligen en jämlikhet där det är allas rätt att göra 

sin röst hörd och bli lyssnad till. Denna studies genusteori poängterar snarare att relationer 

baseras på makt och hierarkier. De båda delarna i relation till varandra skulle därför kunna 

innebära både problem och möjligheter. 

     Då deliberativ kommunikation är just ett ideal, blir ett klassrum där detta införlivats svårt 

att hitta. Den här studiens empiri är därför insamlad bland elever som inte uttalat strävar mot 

deliberation. Istället blir fokus att undersöka utbildningsidealets förutsättningar - huruvida 

genuskonstruerande och dess normer påverkar vilka principer i den deliberativa 

kommunikationen som kan uppfyllas i konkreta situationer. Det är alltså empirin som står i 

förgrunden medan teorierna kan anses vara verktyg för att analysera de situationer som 

uppkommer i klassen. Vi presenterar i det följande teorierna var för sig. 

 

3.1 Deliberativ kommunikation 

Det utbildningsideal som denna studie fokuserar är den deliberativa kommunikationen. Detta 

avsnitt ger en inblick i vad utbildningsidealet innebär. Genom att presentera fördelar och 

nackdelar med deliberativ kommunikation ges förhoppningsvis en nyanserad bild. Då detta 

utbildningsideal har sitt ursprung i en demokratimodell som traditionellt applicerats på den 

politiska världen kommer vissa av de argument som redovisas från denna arena. Överlag är 

ändå fokus på idealet i utbildningssammanhang. För att sätta in den deliberativa 

kommunikationen i ett större sammanhang redovisas till en början hur pedagogisk forskning 

idag kan se på lärande. Sedan berörs deliberativ kommunikation utifrån olika perspektiv.  

 

Vilka utgångspunkter kan finnas för lärande? 

I sin läroplansteoretiska studie tecknar Ninni Wahlström (2009), professor i pedagogik, en 

bild av hur mångfacetterat ett begrepp som lärande kan vara. Genom att intervjua människor 

från skolans praktik framkommer att ett enhetligt synsätt på vad lärande innebär lyser med sin 

frånvaro. Trots att det finns en läroplan som ska bidra till en likvärdig utbildning, verkar det 

tolkningsutrymme som finns i dokumentet utnyttjas på olika sätt i differentierade kontexter 
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och av olika individer. En utgångspunkt i studien är att dessa olika tal om lärande, de 

föreställningar som artikuleras, starkt påverkar vilket agerande som finns i skolan. Språket 

anses vara skapande eller performativt och konstituerar de ramar som pedagoger väljer att 

verka inom, och därmed i förlängningen hur hela utbildningssystemet bedrivs. 

     Wahlström utgår, i sin strävan efter att undersöka hur styrdokumenten tar form i 

klassrummen runt om i Sverige, ifrån att det finns två kraftfält som skolans aktörer har att 

förhålla sig till. Ett av dessa kallar författaren för lärande som leverans. När lärande beskrivs 

som leverans är det viktiga att nå ett i förväg bestämt resultat under så kort tid som möjligt. 

Ett ledord är effektivitet, och tanken är att resultatet med lätthet ska kunna mätas kvantitativt. 

Lärande som leverans är starkt influerat av ett ekonomiskt marknadstänkande där skolan blir 

en producent som förväntas hjälpa eleven att leverera rätt resultat. Kunskapen blir en 

handelsvara. Lärandet handlar dessutom i förlängningen om att förbereda individer för 

arbetsmarknadens behov. 

     Motpolen till denna beskrivning kallar Wahlström för lärande som utbildning. Detta 

kraftfält karaktäriseras av att undervisningen bör formas i mötet mellan olika perspektiv och 

erfarenheter. Utbildning handlar om att fundera över vem man är som människa, och vad som 

händer med den egna identiteten och kunskapen när andra människor bidrar med sina synsätt. 

Lärande som utbildning innebär att kasta sig ut i det oförutsägbara - varken undervisning eller 

individens utveckling är på förhand given. 

     Om lärande som leverans karaktäriseras av marknadsekonomiska ideal, baseras lärande 

som utbildning snarare på en önskan om att forma demokratiska medborgare. Dessa båda 

kraftfält kan kopplas samman till det som Wahlström (2009) kallar för vetenskaplig rationell 

utbildningskonception respektive demokratisk utbildningskonception. 

     Wahlström menar vidare att det finns tre olika kunskapskonceptioner som pedagoger 

ständigt inspireras och influeras av. Den första kallas för den meningsskapande 

kunskapskonceptionen. Kunskap uppstår utifrån detta perspektiv i mötet mellan olika synsätt 

och värderingar. Genom kommunikation mellan människor kan nya insikter formas. Den 

andra som benämns den essentialistiska kunskapskonceptionen betonar istället vikten av 

objektiv vetenskap. Förespråkarna för synsättet argumenterar för att det finns en fast kärna av 

kunskap som sällan förändras. Det gäller sedan att överföra den traditionen till en ny 

generation. Den tredje namnges den resultatorienterade kunskapskonceptionen fokuserar 

däremot på effektivitet. Lärandet ska vara lätt att mäta och därmed mer kvantitativt. 

Framgången kan utan svårigheter utvärderas med exakthet. 
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Vikten av att länka samman kunskapssyn och lärandesyn 

Det är ovanstående teoretiska bakgrund som Wahlström har att luta sig emot när hon sedan 

redovisar sina empiriska resultat. Utifrån de intervjuer som hon har utfört framkommer fem 

olika utgångspunkter för lärande som informanterna i olika utsträckning implementerar. 

 

1. Ämnesbetonande. En förmedlande undervisning där eleverna skriver av från tavlan samt lär 

för provet. Här finns en färdig uppfattning om vilken kunskap eleverna behöver. 

2. Målbetonande. Eleverna handleds individuellt i sitt arbete, utifrån mål som de själva 

formulerat och redovisar på det sätt som passar dem bäst. 

3. Resultatbetonande. Liknar det målbetonande - men istället för kunskap är betygen i sikte. 

En bokstav i ett dokument är av största vikt. 

4. Socialisationsbetonande. Skolans demokratiska uppdrag står i fokus och processen blir 

viktigare än produkten. Trygghet och struktur behövs för det gemensamma lärandet. 

5. Utvecklingsbetonande. Elevgruppen leds i en tålmodig process mot måluppfyllelse. Också 

estetiska, sociala, emotionella och praktiska förmågor anses angelägna. 

 

Ovanstående lista är förstås en förenklad bild med syfte att strukturera upp hur lärande som 

begrepp kan tolkas. Wahlström framhåller att de flesta som vistas i skolan anammar flera av 

dessa utgångspunkter, och att kombinationerna kan utformas med olika proportioner och 

sammanlänkningar. Vi hävdar emellertid att en viktig poäng som Wahlström för fram, och 

som därmed blir den största förtjänsten med studien, är den koppling som hon gör mellan 

större teoretiska ansatser och den konkreta skolpraktiken. 

 

Sammanfattningsvis kan ett socialisationsbetonande och målbetonande lärande sägas 

ha potential att utvecklas mot en meningsskapande kunskapskonception; ett 

ämnesbetonande och utvecklingsbetonande lärande riktar sig mot en essentialistisk 

konception av kunskap medan ett resultatbetonande lärande sammanfaller med en 

resultatorienterad konception av kunskap (Wahlström 2009, s.194). 

 

Wahlström visar, utifrån vår tolkning, att de funderingar som finns kring vad kunskap är 

också påverkar synen på hur kunskap bör tillägnas. Författaren poängterar alltså att den 

kunskapssyn som får störst utrymme också påverkar vilken form av lärande som ges 

företräde. Det abstrakta sammanlänkas med det konkreta på ett intressant vis. Genom att mer 



 

 7

teoretiska perspektiv så tydligt knyts till skolverkligheten är Wahlström enligt oss en given 

utgångspunkt i diskussioner om lärande. Ovanstående bild av de olika perspektiv på lärande 

som författaren funnit får agera språngbräda, från vilken vi tar vårt avstamp till denna studies 

egna teoretiska utgångspunkt - deliberativ kommunikation. Nedan presenteras som tidigare 

nämnts tankar från olika förespråkare och motståndare till utbildningsidealet. 

 

Lärande bör ske relationellt 

Det är alltså deliberativ kommunikation som i det följande ska stå i fokus. Som vi kommer att 

visa finns flertalet forskare som förespråkar detta utbildningsideal. En av de dessa är 

pedagogikprofessor Christer Fritzell (2003) som menar att det relationella perspektivets 

betydelse för lärande under senare år har fått större genomslag i forskning kring utbildning. 

Detta kopplar författaren till den så kallade språkliga vändningen som mer än någonsin 

understryker hur viktigt samtalet är för kunskapandet. Fritzell menar att fokus inte bör vara 

elevers tänkande på egen hand. Deras kognition ska inte vara i fokus och inte heller utvecklas 

genom en förmedlingspedagogik. Att föredra är istället det intersubjektiva mötet där 

erfarenheter och perspektiv utbyts, för det är när man tillsammans genom språket överväger 

olika möjligheter som kunskapen kan utvecklas till nya höjder. 

     Författaren hävdar att istället för detta har skolans demokratisering i mångt och mycket 

kommit att handla om dels att skapa jämlikhet mellan individer, gällande antingen 

förutsättningar vid skolstart eller utfall vid skolans slut. Dels om möjligheten att välja 

utbildning efter individuella behov och intressen. Det Fritzell däremot efterfrågar är alltså 

fokus på vad demokrati kan innebära i skolans praktiska, pedagogiska arbete. Hur kan 

undervisningen bidra till ett demokratiskt lärande? Enligt honom medför den traditionella 

”förmedlingspedagogiken” att både lärande och demokrati får stå tillbaka. 

 

Ett deliberativt kommunikationsperspektiv på skolans praktik 

I enlighet med detta har Fritzell (2003), som ett alternativ till förmedlingspedagogiken, 

försökt staka ut en väg för alla de pedagoger som vill öka samtalets betydelse i den 

pedagogiska praktiken. Den förespråkade proceduren är enligt Fritzell inspirerad av ett 

deliberativt kommunikationsperspektiv som anpassats till skolans värld. I detta finns tre 

grundläggande kriterier som bör uppfyllas. För det första handlar det om att kunna inta och 

söka förståelse för olika perspektiv, kallat reversibilitet. För det andra krävs också ett visst 

mått av universalitet som innebär att alla de som är berörda ska få vara en del av samtalet. För 
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det tredje är även reciprocitet en central del av upplägget, då det är viktigt att alla parter ska 

ha rätt att få göra sin röst hörd. Fritzell uttrycker det som att deltagarna ska erkänna varandras 

giltighetsanspråk, att det de säger skulle kunna vara väsentligt. Målet för kommunikationen är 

även att komma överens och inta en gemensam hållning i den specifika fråga som samtalet 

belyser. Konsensus är därmed en viktig del i den deliberativa kommunikationen. 

     I grund och botten handlar alltså detta om att inte exkludera någon. Samtalet bygger både 

på rättigheten att tala och skyldigheten att lyssna. Ömsesidighet är ett nyckelord. Syftet med 

denna modell för lärande är att eleverna ska utveckla en så kallad sociomoralisk kompetens. 

Enligt Fritzell bör detta inte ses som avskilt från kunskapsuppdraget, utan frågor som handlar 

om demokrati och bemötande är kunskap. Begreppen kunskapsskola och medborgarskola ger 

en falsk bild av att dessa uppdrag skulle vara åtskilda. Moralutveckling bör enligt Fritzell 

likställas med kunskaps-/kompetensutveckling. Då samtalen även har vad författaren kallar 

för en sökande kvalitet, uppkommer en nyfikenhet och lust inför lärandet som ytterligare 

fördjupar kunskapen. 

     Den viktigaste poängen är kanske emellertid att deliberationen i samtalen inte ska vara i 

förväg beslutad. Syftet ska inte vara att uppnå bestämda mål och omfamnande av vissa 

värderingar. Det enda som deltagarna bör förenas kring är den öppna proceduren och det 

ramverk som avgör om mötet blir ett samtal eller en debatt. Lärandet måste inbegripa en 

“enighet” kring hur samtal ska gå till, i bemärkelsen hur deltagarna ska behandla varandra. 

Dessa kriterier behöver kvalificeras som en principiell övertygelse bland var och en av 

deltagarna. 

     Något som Fritzell endast berör kortfattat, men som för denna studie ändå är högst 

relevant, är vilken kritik som författaren kan se mot sina egna resonemang kring deliberativ 

kommunikation. Dialogens roll är förstås central, men enligt författaren är det också viktigt att 

fråga sig hur denna dialog faktiskt ser ut; Vilket slags språkligt handlande äger rum, på vems 

villkor och med vilka kvaliteter? Det här är dock något som Fritzell bara tillägger i 

förbifarten, utan att fördjupa nämnvärt. 

 

Konflikt istället för konsensusbaserad deliberativ demokrati? 

Chantal Mouffe (2008), professor i politisk teori och internationellt erkänd inom sitt fält, 

beskriver detta maktperspektiv på samtal i ett resonemang kring nackdelarna med 

konsensusbaserad deliberativ demokrati. Hon hävdar att strävan efter nationell politisk enhet i 

många fall har väckt nytt liv i ickedemokratiska extremistgrupper, och betonar därför vikten 

av att inte rädas antagonism. 
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Det handlar om att inse att ett demokratiskt samhälle innehåller en mångfald intressen 

och krav som visserligen befinner sig i konflikt och aldrig kan bli slutgiltigt försonade, 

men som trots detta måste betraktas som legitima. [...] att radera ut skiljelinjen som 

sådan skulle innebära att förneka sociala klyftor och tysta en ensemble av röster. 

Därför antar den demokratiska politiken helt naturligt motståndarmodellen som sin 

form (Mouffe 2008, s.117). 

 

Att våga konflikter är alltså enligt Mouffe en förutsättning för demokrati. I samma anda anser 

författaren att de styrande och de oppositionella därför bör uppvisa olika alternativ för hur de 

anser att samhället ska formas. Förutsättningen för detta är en, utifrån hennes benämning, 

konfliktpräglad konsensus. Detta skulle innebära att samtliga erkänner centrala värden om 

allas lika värde och rätt till frihet - däremot är olika synsätt angående tolkningen av dessa 

värden välkomna. Mouffe avslutar med ett konstaterande: “Strävan att försvara och 

radikalisera det demokratiska projektet kräver att vi erkänner den antagonistiska dimensionen 

av det politiska och överger drömmen om en slutgiltigt försonad värld bortom makt, 

suveränitet och hegemoni” (Mouffe 2008, s.126). Mouffe skriver om politik i allmänhet, men 

deliberativ kommunikation i skolan har den konsensusbaserade demokratin som 

utgångspunkt, vilken Mouffe kritiserar. Vi hävdar därför att argumenten är tillämpbara även 

på skolans värld. Det finns också fler än Mouffe som framför den här typen av tankegångar. 

     Exempelvis kritiserar pedagogikprofessor Sharon Todd (2010) den deliberativa 

demokratimodellen utifrån dess normativa regler för samtal, vilka hon anser vara grundade i 

en historisk syn på det mänskliga subjektet. Den rationella aspekten i modellen innebär 

nämligen att sanningsanspråk endast kan begäras utifrån argument grundade på förnuft. Om 

argumenten däremot utgår från exempelvis värderande omdömen, kommer de per automatik 

att ses som illegitima. Vidare hävdar Todd att kravet på konsensus innebär att åsikter som inte 

stämmer överens med övrigas tankar kommer att benämnas irrationella alternativt anses 

grundade på privata intressen. “Avvikelse måste med andra ord betraktas som något som skall 

övervinnas eftersom den inte till fullo kan tolereras inom den rationella kommunikationens 

regler” (Todd 2010, s.171). När målet är att uppnå en gemensam ståndpunkt, blir det alltså 

nödvändigt att det annorlunda göms undan. Det som blir viktigt att föra fram i ljuset är då 

vilka som har makt att fatta beslutet och därmed vilka som står för normen. 
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Social ojämlikhet som kritik mot deliberativ demokrati 

Även sociologen Mikael Carleheden (2007) presenterar kritik mot den deliberativa 

demokratimodellen. Enligt honom handlar den om ett ideal, vilket måste relateras till rådande 

sociala samhällsvillkor för att inte riskera att bli utopisk. Den starkaste kritiken utgår därför, 

enligt densamme, från tre sociala villkor som utmärker dagens samhälle; social ojämlikhet, 

kulturell missaktning och social komplexitet. Då den förstnämnda ligger närmast vår studies 

fokus, är det den kritiken vi nu tar fasta på. Carleheden lyfter alltså inte specifikt fram genus, 

men då vi hävdar att dess konstruerande ofta resulterar i en social ojämlikhet blir 

resonemanget betydelsefullt. 

     Carleheden kritiserar föreställningen om att man inom politiken kan sätta social ojämlikhet 

inom parentes och på så sätt mötas som jämlikar. Istället är det av stor vikt att denna 

ojämlikhet synliggörs. Huvudpoängen är här att den egentliga underordningen döljs genom att 

individer med olika makt inkluderas i samma grupp. På så sätt bildas nämligen ett “vi” som 

utåt sett tycks enhetligt och jämlikt. Men de som redan är privilegierade får ofta 

tolkningsföreträde även när det, rent formellt, råder politisk jämlikhet. 

     Det rör sig om en strukturell motsättning, anser Carleheden, där ett demokratiskt system 

som förutsätter politisk jämlikhet möter ett system som producerar social ojämlikhet. Detta 

skulle i skolans värld motsvaras av en motsättning mellan ett ideal om jämlikhet inom 

deliberativ kommunikation och en faktisk social ojämlikhet: “Även skolan präglas naturligtvis 

av den sociala ojämlikhet som råder i samhället i allmänhet och måste - för att kunna leva upp 

till sin demokratiska värdegrund - finna vägar att minska snarare än reproducera denna 

ojämlikhet” (Carleheden 2007, s.178). 

     Även om också Carleheden huvudsakligen behandlar deliberativ demokrati på en politisk 

och samhällelig nivå - och endast avslutningsvis anknyter till skolans värld - anser vi ändå att 

delar av hans resonemang varit angeläget att återge. Trots en hel del kritik avslutar han med 

att slå fast att den deliberativa demokratimodellen är den som, trots allt, har bäst 

förutsättningar “att realisera demokrati i en värld som präglas av social ojämlikhet...” 

(Carleheden 2007, s.192). 

     Även pedagogen Eva Hultin (2007) förespråkar den deliberativa demokratimodellen men 

problematiserar det faktum att den deliberativa kommunikationens mål är att uppnå konsensus 

- eller att åtminstone komma överens om att man inte är överens. Hon frågar sig om vi kan 

tala om konsensus i de fall då enigheten uppnåtts genom att en aktör har maktövertag. Det är 

enligt henne skillnad på autentisk och skenbar konsensus. Risken för en icke-artikulerad 

oenighet är nämligen överhängande. Även om Hultin främst tycks tala om kulturella 
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ojämlikheter utifrån etnisk bakgrund, hävdar vi att resonemanget också kan vara angeläget att 

applicera på frågor om genus. Trots den problematik som Hultin belyser är hennes slutsats 

ändå att deliberativ kommunikation “bär på viktiga pedagogiska och demokratiska potentialer 

i värdegrundsarbetet” (Hultin 2007, s.317). 

 

Kritiken till trots... 

Mouffe (2008), Todd (2010), Carleheden (2007) och Hultin (2007) framför alla, enligt vår 

mening, relevanta argument. Förvisso intar flera snarare ett perspektiv på deliberativ 

demokrati på en samhällsnivå. Men då denna demokratimodell är grunden för deliberativ 

kommunikation inom skolans värld, är som sagt resonemang om nackdelar med konsensus 

och förekomsten av social ojämlikhet viktiga att ta med. Det är emellertid inte alla författare 

som lägger lika stor vikt vid detta. Nedan följer ett resonemang kring hur det trots allt har 

förutsättningar att uppfylla skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. 

 

Deliberativ kommunikation kan uppfylla skolans uppdrag 

Att deliberativ kommunikation i enlighet med ovanstående resonemang kan ha sina brister är 

även Tomas Englund (2000) på det klara med. Men trots dessa invändningar är den 

deliberativa kommunikationen, som han benämner deliberativa samtal, det alternativ som 

också enligt honom främst uppfyller skolans uppdrag. Englund är pedagogikprofessor och i 

Sverige en av dem som tydligast förespråkar det deliberativa samtalets betydelse. Han hävdar 

att genom att olika ståndpunkter ställs mot varandra i ett nyanserat och respektfullt samtal, 

kan deltagarna åtminstone temporärt komma överens och skapa en gemenskap över gränser 

och grupperingar. 

     Det största hindret för deliberativa samtal kommer enligt Englund ifrån det paradigm som 

har upphöjt den objektiva vetenskapen, att det skulle förekomma rätta svar i de flesta frågor. 

Författaren framhåller att fokus för detta paradigm har varit kunskapsuppdraget - men att det 

knappast är kunskap som har blivit resultatet, utan snarare en tro på en neutralitet som ofta 

inte existerar. Det är inte en mångfald av röster som fått komma till tals, utan endast 

experternas. Genom att perspektiv får stötas och blötas fördjupas dock, utifrån Englunds 

resonemang, även argument som traditionellt kopplats till kunskapsuppdraget. Deliberativa 

samtal handlar alltså inte endast om deltagande i en demokratisk kontext, utan även om 

kunskapsbildning. 
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     Deliberativa samtal ger möjligheter för elever att lära om både demokratiska värden och 

den pluralistiska världen i ett ständigt samspel. Englund ifrågasätter därmed även 

uppdelningen mellan demokrati- och kunskapsuppdrag, och ser den som en destruktiv 

dikotomi. Att skapa ett deliberativt klimat är på grund av den påverkan som finns från den 

objektiva vetenskapen ett långsiktigt projekt, anser Englund. Trots allt anser han det vara ett 

projekt väl värt att sträva mot. 

      

Detta tar vi med oss 

Ovanstående argument för och emot deliberativ kommunikation tar vi med oss när vi 

analyserar våra resultat genom att ställa detta utbildningsideal sida vid sida med en 

genusteori. Genom att beskriva situationer som sker i en klassrumspraktik vill vi alltså 

undersöka relationen dem emellan. För att få en större förståelse för den deliberativa 

kommunikationen ämnar vi emellertid att nedan sätta in den i ett större sammanhang.  

 

Kan deliberativ kommunikation kopplas till sociokulturell lärandeteori? 

Deliberativ kommunikation är som tidigare nämnts ett utbildningsideal. Det anger alltså hur 

skolans verksamhet bör bedrivas. Detta innebär emellertid inte att det i idealet finns åsikter 

om, eller belägg för, hur lärande faktiskt går till. Deliberativ kommunikation har alltså inte en 

deskriptiv karaktär, utan är i allra högsta grad normativ. Vi hävdar oss ändå kunna se vissa 

kopplingar till den sociokulturella lärandeteorin. Även om denna istället fokuserar hur 

människor lär, i alla situationer alltid, så finns även här uppfattningar om kommunikationens 

centrala betydelse. Om det faktiska lärandet skulle studeras den dagen då deliberativ 

kommunikation införlivades borde enligt vår mening sociokulturell teori bli ett viktigt 

verktyg. Enligt Roger Säljö (2011) är nämligen en central tanke även inom sociokulturell 

lärandeteori att kunskapande sker i mötet mellan människor och perspektiv. Till skillnad från 

den sedan antiken ständigt pågående diskussionen om huruvida lärande kommer inifrån eller 

utifrån det mänskliga tänkandet - är fokus här, liksom i den deliberativa kommunikationen, 

snarare relationellt. 

     Säljö med flera ställer sig alltså i polemik mot både rationalismen och empiristiska 

tankegångar. Kunskap handlar varken om individuella mentala processer eller om 

reproduktion av en objektiv verklighet. Det går enligt den sociokulturella lärandeteorin inte att 

teoretiskt resonera om ett problem för att sedan applicera lösningen i praktiken. Snarare har 

teori och praktik, tankeverksamhet och handling, ett ständigt och dialektiskt förhållande till 

varandra. 
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Den traditionella synen på lärande [...] bygger på en stark tro på dikotomier; skillnaden 

mellan det fysiska och det mentala, mellan kropp och själ, mellan känsla och förnuft, 

mellan den yttre och den inre verkligheten. När det gäller synen på lärandet innebär 

detta att vi i pendlingarna mellan empiristiska och rationalistiska uttolkningar kommer 

att svänga mellan uppfattningar som beskriver människan i det ena fallet som en 

“mindless body” (behaviourismen) och i det andra som en “bodiless mind” 

(kognitivismen) (Säljö 2011, s.75). 

 

Elever bör enligt den sociokulturella lärandeteorin alltså varken syssla med inlärning eller 

kunskapsinhämtande och pedagoger kan inte lära ut. Det finns ingenting som kommer utifrån 

och in, utan kunskap skapas i möten. Därigenom blir kunskap inte heller personliga 

egenskaper som individer då och då kan välja att visa upp - snarare är kunskap en gemensam 

ägodel som konstrueras genom språkliga aktiviteter. Säljö menar att verkligheten blir “talked 

into being” och därmed tolkad. En viktig poäng är även att det i olika situationer krävs skilda 

tolkningsläror. Lärandet är nämligen situerat i en viss kontext. 

     Om problem i lärandet uppstår är dessa alltså av kommunikativ karaktär snarare än 

psykologiskt bryderi. Då lärande handlar om att bli delaktig och därmed se saker ur olika 

perspektiv upphöjer Säljö (2011) vad han kallar för didaktiska eller pedagogiska samtal som 

ett viktigt utbildningsideal. De tidigare lärandeteorierna har enligt honom blockerat det så 

viktiga intersubjektiva meningsutbytet och först när samtalet får en central roll i 

undervisningen kan kunskapen blomstra fullt ut. 

 

Utvecklingen av förmågan att föra pedagogiska samtal bör istället grundas i 

utgångspunkten att kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor. Kunskap 

är ingen neutral bild av verkligheten utan argument, och argument förutsätter 

kommunikation (Säljö 2011, s.81). 

 

Att sociokulturell teori både är kvalitativt skild från, och delar vissa ingångar med, den 

deliberativa kommunikationen tycker vi oss alltså vara på det klara med. De kopplingar som 

faktiskt finns hävdar vi kan bidra till att sätta in deliberativ kommunikation i denna vidare 

kontext.  
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Avslutningsvis 

Ninni Wahlström (2009) menar som sagt att det är viktigt att fundera över vilka 

utgångspunkter för lärande, vilka kunskapskonceptioner och vilket kraftfält som står i 

förgrunden när man formulerar vilket utbildningsideal som är mest relevant. Utifrån de 

författare som ovan belyst den deliberativa kommunikationen hävdar vi att fokus i 

sammanhanget är det socialisationsbetonande lärandet som i sin tur har sin grund i en 

meningsskapande kunskapskonception och en demokratisk utbildningskonception. Därmed 

anser vi att deliberativ kommunikation kan placeras under kraftfältet lärande som utbildning. 

Fokus är nämligen som bekant gemensamma samtal där målet är att komma överens i en 

respektfull miljö, inte att leverera ett visst betyg eller nå till ett förutbestämt resultat. Då 

ovanstående utbildningsideal är ett centralt analysverktyg i denna uppsats finns under rubrik 

6.3 Hur har analysen av materialet gått till? en lista där några av de viktiga delarna i 

deliberativ kommunikation sammanfattas.  

 

3.2 Genusteori 

I detta avsnitt presenteras den genusteori som är ett av de analysverktyg som används för att 

tolka resultatet av undersökningen, vilken har genomförts i en gymnasieklass. Begrepp såsom 

genusmönster, normer, föränderlighet, isärhållande och hierarki är en viktig del i denna teori. 

Judith Butler ges i det följande en central roll, vilket motiveras av att hon i mångt och mycket 

var banbrytande inom genusvetenskapen. Likaså refereras till Yvonne Hirdman som har haft 

stor betydelse inom den svenska genusforskningen.  

 

Genus som något föränderligt socialt snarare än beständig biologi 

I den här studien används begreppet genus både flitigt och envist. Fanny Ambjörnsson (2004) 

som i sin avhandling sammanfattat den genusteoretiska debatten, menar att detta begrepp är 

allmänt vedertaget i Sverige sedan ungefär trettio år tillbaka. Men ordets definition blir enligt 

henne ändå ofta föremål för debatt, både inom och utom vetenskapssfären. Därför hävdar vi 

att det krävs en redogörelse för vilken betydelse som läggs i ordet i denna studie. 

    När begreppet genus introducerades var det ett intellektuellt vapen i den polemik som 

uppkommit med den då rådande biologiska diskursen. Istället för att fokusera genitalier och 

hormoner önskades detta perspektiv ersättas av synen på genus som socialt och kulturellt 

skapat. En av de ivrigaste förespråkarna för detta var den då framträdande Yvonne Hirdman 
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(1988). Att kvinnligt och manligt inte först och främst handlar om natur utan om kultur är 

emellertid inte en ny tanke. De för feminismen grundläggande tankarna från Simone de 

Beauvoir (1949/2002) om att kvinna inte är något man föds till, utan något man blir är 

exempelvis centralt i sammanhanget. I den nutida synen på konstruerande av genus gäller 

detta i allra högsta grad även män, vilket bland annat Rickard Jonsson (2007) visar i sin 

avhandling. 

 

Normer skapar det mönster som bildar manligt och kvinnligt 

Eftersom genus enligt ovanstående resonemang är socialt konstruerat är det inte statiskt, utan 

snarare någonting som ständigt skapas och omskapas i varje kontext. Det är en föränderlig 

process vilken, enligt den berömda poststrukturalistiska genusteoretikern Judith Butler (1993), 

hela tiden hålls levande genom människors medvetna och omedvetna agerande. Denna 

process förhåller sig till rådande normer kring kvinnlighet och manlighet, genom att dessa 

accepteras och reproduceras alternativt ifrågasätts och utmanas. Normer kan ses som en 

grundbult i vad begreppet genus innebär då det är dessa som bildar den väv eller det mönster 

som gör att människor tolkar attribut och egenskaper såsom manliga eller kvinnliga. 

     Ett betydelsefullt kännetecken för normer är emellertid, som tidigare nämnts, att de i 

mångt och mycket är osynliga. Många av dem synliggörs först då någon bryter mot rådande 

uppfattning angående vilket beteende, utseende eller liknande som är allmänt accepterat. 

Normer bör därför förstås i relation till avvikelserna från desamma. Utan motpoler förlorar de 

nämligen sin mening. Detsamma gäller även de avvikelser som, enligt Butler, uppkommer 

som en reaktion eller protest mot normen. Det är nämligen ofta genom gränsöverskridanden 

som normen synliggörs och därmed kan börja uppfattas som föränderlig snarare än naturlig. 

     Det som gör situationen komplex är alltså att normer inte är likadana i alla tider och på 

alla platser. Normerna behöver inte ens vara likadana med samma människor varje dag då de i 

allra högsta grad är föränderliga. Vad som är accepterat varierar med kontexten och dessutom 

kan olika normer existera sida vid sida. 

 

Kvinnligt och manligt som adjektiv eller verb? 

Trots att större delen av alla genusteoretiker numera fokuserar den sociala konstruktionen av 

genus och ser normskapande som en viktig del av detta är de ändå inte alltid överens. Vid ett 

viktigt vägskäl går de nämligen enligt Butler (1990) åt två motsatta håll. Det gäller synen på 

vilket som kommer först - varandet eller agerandet. Somliga hävdar att våra handlingar 
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grundar sig på vilka vi är, medan andra anser att våra handlingar formar dem vi är - att vi blir 

till genom vårt agerande. Den sistnämnda vägen är den som vi i den här studien slår in på och 

huvudsakligen influeras av. Det är även den riktning som Butler själv agiterar för. Hon slår 

fast att det inte finns någon biologisk och naturlig könsuppdelning som råder över våra 

identiteter – och därmed inte heller några könade personliga egenskaper som kan styra oss.  

     Därmed ser vi genus som en följd av människors handlande, som någonting man 

gemensamt gör. Kvinnligt och manligt bör inte ses som ett beskrivande adjektiv utan som ett 

verb, vilket innebär att genus sker i ständigt agerande. Detta ställningstagande får förstås 

också viktiga implikationer för denna studie. Utgångspunkten är som bekant att genus är 

något som gemensamt konstrueras, men det är också centralt att detta anses vara ett 

fundamentalt sätt för människor att organisera det sociala livet. Slutsatsen är alltså att 

huvuddelen av de handlingar som sker både i den stora vida världen och i ett klassrum på en 

gymnasieskola går att studera med genusglasögon. Teorin kan appliceras på det mesta då 

genus är en primär social ordning. 

 

Normerna syftar ofta till isärhållande och hierarki 

En central del i genusteorin är emellertid att normerna kring kvinnligt och manligt inte 

konstrueras på ett helt oväntat vis som alltid är svårt att förutse. Det finns också en kontinuitet 

och struktur i de genusmönster som karaktäriserar både samhället och skolans värld. Att så är 

fallet har Yvonne Hirdman (1988) beskrivit i sin teori om att det som författaren kallar för 

genussystem framför allt organiseras genom två principer eller logiker. Den första innebär att 

det kvinnliga och det manliga hålls isär - en tydlig dikotomi där uppdelningen är distinkt 

avgränsad. Alla människor ska utifrån denna logik kunna placeras in i ett av dessa två fack 

utan vidare reflektion, vilket i allra högsta grad aktualiseras av den starka reaktion som kan 

uppkomma då människor inte per automatik kan avgöra en individs könstillhörighet. 

    Den andra grundbulten kallar Hirdman för den manliga normens primat och belyser det 

faktum att dikotomin mellan män och kvinnor även handlar om ett hierarkiskt 

maktförhållande. De normer som skapas och så småningom bildar ett genusmönster innebär 

nämligen allt som oftast att det manliga får företräde och upphöjs till det ordinära och allmänt 

vedertagna. Kvinnligheten blir i samma stund avvikelsen, vilken ger mening åt normen. 

     En viktig poäng som Hirdman framför är att dessa två logiker också är avhängiga 

varandra. Den strikta uppdelningen skulle inte finnas om det inte var så att någon vann på 

dess existens. På samma sätt skulle hierarkin och de maktförhållanden som konstrueras inte 

vara möjliga utan dikotomin mellan kvinnor och män. Hur manligt och kvinnligt uppfattas 
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utgör dessutom en primär social ordning. Självklart är inte Hirdman ensam om dessa tankar, 

även om hon helt klart har varit den teoretiker som vi hävdar har formulerat uppfattningen 

vassast och därmed fått störst genomslag. 

     Det finns dock de som anser att resonemanget kring strukturen och det beständiga i 

isärhållande och hierarki har fått lite för stort genomslag. Exempelvis Chantal Mouffe (1992) 

menar att mänskligheten förvisso delas in i män och kvinnor som tydliga kategorier - men att 

dessa grupperingar även är heterogena. Författaren anser att den destruktiva skillnad som 

hierarkin försöker upprätthålla i värsta fall kan förstärkas av genusteoretikernas tendens att se 

alla män som förtryckande och alla kvinnor som förtryckta. Det finns nämligen även 

hierarkier inom grupperna kvinnor och män. Mouffe poängterar att det gäller att se till 

nyanserna och dynamiken i genusmönstren, utan att för den sakens skull blunda för att vissa 

delar i dessa har funnits och förmodligen kommer att finnas under lång tid. 

 

Slutsatsen blir... 

En viktig slutsats av ovanstående teoretiska resonemang är att genusmönster och de normer 

som finns inom dessa både är konstruerat föränderliga - och inlemmade i ett mer fast system 

som är svårt att rubba. Poängen är alltså att dessa båda delar av genussystemet får genomslag 

- ibland samtidigt och ibland i olika situationer. I denna studie av genus i relation till 

deliberativ kommunikation är det alltså av största vikt att se på genus både som nydanande 

normer och traditionella strukturer. 
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4. Tidigare forskning 
Sökord: utbildning*, skol*, deliberativ*, genus*, kön*.  

 

För att sätta in denna studie i ett forskningssammanhang följer nedan flera nedslag i studier 

som vi hävdar är kopplade till syftet att undersöka relationen mellan deliberativ 

kommunikation och konstruerandet av genus. Som vi kommer att visa finns alltför lite 

forskning som direkt överensstämmer med detta syfte, men beröringspunkter finns ändå. 

Dessa får stå som en bakgrund till denna studies resultat. 

     Vid sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av LIBRIS som är de svenska 

universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. Denna motor tillhandahålls alltså av de 

bibliotek som inom forskningsvärlden kan sägas ha störst utbud av material från akademiska 

sammanhang. LIBRIS innehåller exempelvis alla avhandlingar utgivna vid svenska 

universitet, vilket i denna studie är en viktig avgränsning. Att den forskning som presenteras 

nedan endast är svenska avhandlingar motiveras med att omfånget på studien inte möjliggör 

en bredare sökning av exempelvis internationell forskning. De sökningar som har genomförts 

gäller tioårsperioden 2002-2012. 

     För att få en så nyanserad bild som möjligt av den tidigare forskning som finns kring vårt 

ämne har sökorden ovan använts i olika kombinationer. Den kombination som vi hävdar är 

mest relevant för detta arbete, nämligen deliberativ* + genus*, har tyvärr inte gett några för 

studien relevanta träffar. Då vi i och med det torftiga sökresultatet började tvivla på vår egen 

sökning kontaktade vi Tomas Englund vars forskningsintresse är just deliberativ 

kommunikation. Inte heller utifrån hans kännedom finns det någon forskning som direkt berör 

denna studies syfte (skriftlig kommunikation 121114). För att trots detta kunna få en översikt 

har istället fokus varit att hitta dels tidigare empirisk forskning som rör deliberativ 

kommunikation, dels tidigare empirisk forskning som rör genuskonstruerande. Då vi redan 

har presenterat teoretiker som forskar på ämnena - vill vi nu visa hur dessa teorier kan ta sig 

uttryck i praktisk verksamhet utifrån den tidigare forskning som finns. 

     För båda dessa teman har kravet på beröringspunkter till skolans värld varit en viktig 

avgränsning. När det gäller den sistnämnda sökningen om genuskonstruerande har vissa 

ytterligare avgränsningar dessutom varit nödvändiga eftersom sökord såsom genus* + 

utbildning* leder till hundratals träffar. I vårt fall är dessa avgränsningar att vi dels har snävat 

in på forskning som berör årskurs 7-9 samt gymnasiet. Dels har vi har också valt att endast 
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använda oss av etnografiskt inriktad forskning, då det är den metodansats som denna studie 

utgår från. Att det är genuskonstruerande mellan elever (snarare än mellan elever och lärare) 

som har varit ett kriterium för urval innebär även det en begränsning. Flertalet träffar har 

vidare handlat om genuspedagogik eller betygsresultat vilket vi hävdar inte är helt relevant för 

denna studie. Därmed blir dessa ämnen viktiga att avgränsa bort. 

     Vår förhoppning är att läsaren nu har en tydlig bild av hur urvalet av tidigare forskning har 

genomförts. Nedan följer så resultatet av dessa sökningar. Då det för oss är viktigt att 

tydliggöra vilken forskare som delger vilket resultat presenteras avhandlingarna separat. Vi 

ämnar emellertid ställa dessa olika resultat gentemot varandra, och dessutom diskutera dessa i 

relation till den egna studiens utfall, senare i arbetet. För att understryka vad vi tar med oss 

från den tidigare forskningen följer också under varje tematiskt avsnitt en sammanfattning. 

 

4.1 Forskning om deliberativ kommunikation 

Under detta avsnitt följer en redogörelse för innehållet i tre svenska avhandlingar där 

författarna empiriskt har studerat deliberativ kommunikation inom skolans värld. Alla 

författare har bedrivit sin forskning inom pedagogikämnet. 

 

Informanters uppfattning om deliberativ kommunikation 

Kent Larsson (2007) studerar och analyserar, i avhandlingen Samtal, klassrumsklimat och 

elevers delaktighet, lärande genom deliberativa samtal i ämnet samhällskunskap. Han har 

genomfört gruppintervjuer om detta med elever och lärare på en gymnasieskola, eftersom det 

enligt honom syns ett ökande intresse för deliberativ demokrati och kommunikation. Detta 

både i skolans styrdokument och i samhället i stort. 

     Utifrån genomförda intervjuer med elever framkom att de överlag är positivt inställda till 

samtal och diskussioner i klassrummet, vilka de ser som ett bra sätt att lära och få nya 

perspektiv. Det är roligt och intressant, väcker en nyfikenhet att lära samt ger en ökad 

förståelse för andra människor och andra åsikter än de egna. Bland de problem som belystes 

fanns det faktum att vissa elever uttrycker extrema, främlingsfientliga och/eller rasistiska, 

åsikter. Detta ansåg både lärare och elever vara allvarligt och svårhanterligt. Ytterligare ett 

problem som nämndes av flera informanter var svårigheten att skapa ett bra samtalsklimat i 

klassrummet. Främst poängterades att vissa elever är väldigt tystlåtna och därmed inte får 

möjlighet att göra sin röst hörd, en problematik till vilken informanterna främst angav 
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individuella orsaksförklaringar. Detta framförs kanske mest koncentrerat och tydligt i 

avhandlingens sammanfattning: 

 

When the reasons for and ways of handling such situations were discussed in the 

interviews, most participants believed that they were due to the individuals involved. 

Some people were quiet and others liked to talk a lot, and there was not much to be 

done about it, at least not at school. Perhaps, the students suggested, the teacher could 

restrain those who were always talking and try to encourage the quiet ones to take part. 

No one in the focus groups explicitly expressed the idea that the situation in the 

classroom or other factors related to the interaction there could be the reason for the 

problem. Here I see a need to look more closely at how to handle situations like these. 

When the question is asked why some students are silent and do not take part in 

conversations in the classroom, we also have to listen to the silence and try to 

understand the reasons behind it (Larsson 2007, s.189).  

 

En anledning till vissa elevers tystnad i klassrumskontexten skulle, enligt Larsson, kunna vara 

att samtalsdeltagarna inte känner varandra. Detta kan hos en del leda till en stor osäkerhet 

inför att uttrycka sina åsikter. Ett mer öppet samtalsklimat och en förstärkt gruppkänsla i 

klassen skulle kunna öka möjligheterna till att diskutera problematiken vid deliberativa samtal 

och på så sätt förbättra dem. Larsson anlägger emellertid inte ett genusperspektiv på denna 

problematik. 

 

Utvecklar deliberativ kommunikation lärandet? 

Klas Andersson (2012) menar, i sin avhandling Deliberativ undervisning, att deliberativ 

kommunikation kan ses som ett utbildningsideal vars innehåll främst diskuterats på en 

teoretisk nivå. Enligt författaren finns det väldigt lite empirisk forskning som berör hur 

deliberativ kommunikation i praktiken påverkar både elevers kunskaper och deras utveckling 

till demokratiska medborgare. Det är detta tomrum som Andersson vill vara delaktig i att 

fylla. Genom fyra fältexperiment på gymnasiet och på vuxenutbildning i ämnet 

samhällskunskap sker i studien en jämförelse mellan undervisning som använder deliberativ 

kommunikation och den kontrast som har en mer lärarcentrerad prägel. Två parallella klasser 

blir tilldelade varsin av dessa inriktningar. Genom att eleverna får genomföra en enkät om 

demokratiska värden och ett prov om kunskaper utifrån målen i kursplanerna, både före och 

efter kursens avslut, anses effektiviteten kunna mätas. Författaren kompletterade även denna 

surveyundersökning med observationsstudier för att få en bättre förståelse för resultaten. 
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   Studien visar att deliberativ kommunikation, i de studerade klasserna, aldrig gav sämre 

resultat än lärarcentrerad undervisning. I hälften av fallen blev till och med resultatet bättre 

när deliberativ kommunikation var i fokus. Däremot gavs liknande resultat i två av fallen - det 

kan då alltså sägas handla om ett nollsummespel. Andersson är själv förvånad över att de 

bästa resultaten av undervisning baserad på deliberativ kommunikation tycktes ske på 

yrkesprogram. Tilläggas bör dock att dessa positiva resultat har skett i grupper där den stora 

majoriteten har varit tjejer. Att det skulle kunna finnas en genusdimension berör författaren 

endast kortfattat. 

     Andersson menar då att det eventuellt kan vara så att tjejer kan få bättre resultat av 

deliberativa samtal i jämförelse med killar. Hans förklaring till detta är att tjejer ofta är mer 

relationsinriktade och vana vid samtal då de på ett annat sätt strävar efter social tillhörighet. 

Författarens resultat kan emellertid enligt honom inte anses vara statistiskt säkerställda. Vi 

hävdar även att den förklaring som ges i alltför hög grad baseras på ett dikotomiskt tänkande 

kring genus som två avgränsade motpoler. Resultatet baseras endast på könstillhörighet och 

inte på konstruerande av genus. Kommentaren tar även upp en så pass liten del av uppsatsen 

att Andersson inte kan sägas ha ett utpräglat genusperspektiv på deliberativ kommunikation. 

 

Ökat intresse och engagemang av deliberativ kommunikation? 

Åsa Forsberg (2011) har i sin forskning, presenterad i avhandlingen Folk tror ju på en om 

man kan prata, intresserat sig för unga män på yrkesprogram eftersom de ofta beskrivs som 

mindre intresserade av samhällsfrågor. Genom att med hjälp av tre lärare iscensätta en så 

kallad deliberativt arrangerad undervisning i några klasser, en gång i veckan under ett läsår, 

ville hon utröna om detta kunde vara ett sätt att öka engagemanget. Varje vecka fick två 

elever hålla i vad som kallades för veckans spaning. Denna spaning innebar att aktuella 

samhällsfrågor blev föremål för samtal med deliberativa kvaliteter utifrån i förväg fastställda 

regler. 

     De enkätsvar som handlade om just intresset för samhällsfrågor som kom in efteråt visade 

ingen större skillnad i jämförelse med de enkätsvar som eleverna hade fått fylla i innan 

projektets början. Däremot framkom både i individuella intervjuer och i fokusgrupper att 

deras engagemang och förståelse för sådant som politik och sociala frågor faktiskt hade ökat. 

Enligt eleverna själva var det dessa lektioner som var de mest intressanta i ämnet, då det 

kändes relevant att lära sig att både prata och lyssna respektfullt. 

     Forsberg skriver som en förklaring till detta att klassrumsklimat på yrkesprogram ofta 

präglas av en motståndskultur, där elever inte tar uppgifter på allvar. Utifrån lärarnas 
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beskrivning av klassen gällde det även en stor andel av dessa elever. Denna motståndskultur 

bröts åtminstone delvis upp under projektets gång då ett intresse för samhällsfrågor blev något 

sånär socialt accepterat. Forsberg berör kort att detta i sin tur förmodligen handlar om 

förändrade konstruktioner av normer kring maskulinitet, men går inte djupare in på denna 

diskussion. 

 

Avslutningsvis 

Dessa avhandlingar hävdar vi (givet våra avgränsningar) ger en bild av det forskningsläge 

som finns kring deliberativ kommunikation. Som framgår handlar alla om ämnet 

samhällskunskap, vilket förklaras av att ämnet är det mest beforskade utifrån detta 

utbildningsideal. Eftersom samhällskunskap och svenska är de ämnen som undersökts i denna 

studie, är det passande. 

     Denna forskning har dock haft en helt annan infallsvinkel på utbildningsidealet än vår egen 

studie. Medan Klas Andersson (2012) har mätt effektiviteten i lärandet som kommer av 

deliberativ undervisning har Kent Larsson (2007) och Åsa Forsberg (2011) snarare försökt 

fånga elevers upplevelser av sådan undervisning. Ingen har använt sig av en etnografisk 

metodansats eller observationsstudier. Värt att nämna är även att denna forskning har 

bedrivits i kontexter där en uttalad strävan är den deliberativa kommunikationens ideal. 

Forskarna har till och med försökt skapa sådana situationer för att sedan kunna studera dessa. 

Det som dock inte har studerats är vilka förutsättningar som finns för uppfyllande av 

deliberativa kvaliteter i ett “vanligt” klassrum. 

 

4.2 Forskning om genuskonstruerande 

Under detta avsnitt följer en redogörelse för innehållet i fyra svenska avhandlingar där 

författarna etnografiskt har studerat genuskonstruerande mellan elever inom skolans värld. 

 

Att konstrueras till olika slags femininiteter 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2008) har följt tjejer i två olika gymnasieklasser, en 

barn och fritids- samt en samhällsklass, under ett år. I avhandlingen I en klass för sig – genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer jämför hon dessa tjejgrupper med varandra. Fokus 

ligger på hur olika femininiteter skapas i olika kontexter och i samspel med andra individer, 

vilket hon formulerar som att hon valt att studera varierande former av över- och 
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underordning. Avhandlingen har ett intersektionellt perspektiv där inte bara genus, utan också 

klass och sexualitet får stort utrymme i analysen. 

     Resultatet visar att föreställningar om femininitet i allra högsta grad är föränderliga sociala 

konstruktioner. Informanterna hade generellt sett liknande övergripande normer att förhålla 

sig till, både på den mellan tjejerna homosociala arenan och på den heterosexuella 

begärsmarknaden där killarna ska tillfredsställas och pareras. Trots det fanns en mängd olika 

taktiker kring hur dessa normer skulle omsättas i praktiken. Den så kallade 

könsmaktsordningen var ständigt närvarande och satte ramar för vad som ansågs accepterat, 

samtidigt som det också fanns förhandlingsbara situationer vilka hela tiden omdefinierades. 

Exempelvis verkade alla tjejer balansera mellan att vara allt för oskuldsfullt okvinnliga och 

alltför lösaktigt superfeminina. Detta skedde emellertid på olika sätt - vissa försökte 

exempelvis göra motstånd genom att tydligt positionera sig som vad de benämnde horor. 

Detta för att slippa bli kallade detsamma av någon annan. Framför allt gällde det tjejer från 

arbetarklassen som på många sätt var mer utsatta i sin skolvardag. Andra valde att ingå ett 

seriöst förhållande med en man, inte alltid på grund av kärlek, utan ofta för att kunna upplevas 

som attraktiva och begärliga utan att verka alltför inbjudande. Exemplet visar, enligt vår 

mening, att normer kan hanteras på olika sätt - somliga accepterar och reproducerar medan 

andra ifrågasätter och utmanar dem. Viktigt att notera är dock att i en annan situation kan 

rollerna vara ombytta. Att roller kan växla visas inte minst av att informanterna i studien beter 

sig annorlunda i olika kontexter. 

     Ambjörnsson noterade under sina observationer exempelvis att tjejerna i samhällsklassen 

på ett tydligt sätt skiftade beteende när de rörde sig mellan det offentliga och det något mer 

privata rummet. Med ord som “måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga och tolerans” 

(Ambjörnsson 2008, s.57) beskriver hon hur de försökte leva upp till normer kring vilka 

egenskaper en ung kvinna från medelklassen bör anamma. 

 

En sorts tillbakadragen försiktighet, kryddad med en kroppslig närhet, var även något 

som präglade S-tjejernas beteende under lektionstid. Trots att jag under den första tiden 

i skolan förvånades över hur utåtriktade, pratsamma och öppenhjärtliga tjejerna var, 

fanns det en tydlig diskrepans mellan beteendet i det könsblandade klassrummet och i 

den renodlade tjejgemenskapen. Till skillnad från samtalen vid det könsseparerade 

lunchbordet, där tjejerna ofta talade med höga röster, avbröt varandra eller småbråkade 

sinsemellan, var deras agerande i klassrummet oftare av mer kontrollerad och måttfull 

karaktär (Ambjörnsson 2004, s.58). 
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Även om Ambjörnssons studie främst har genomförts i skolmiljö, finns varken tydliga 

kopplingar till deliberativ kommunikation eller lärande i allmänhet. Trots det anser vi att den i 

allra högsta grad tillför viktiga perspektiv till denna studie, då konstruerande av genus i skolan 

så tydligt beskrivs. 

 

Att få namnet pojke och därmed bli man 

Även pedagogen Rickard Jonsson (2007) presenterar i sin etnografiska studie Blatte betyder 

kompis, genomförd på en högstadieskola, ett perspektiv på olika stereotypa fack som i allra 

högsta grad dynamiska. Författarens fokus är de ungdomar som av omgivningen ofta 

definieras som invandrarkillar. Genom att visa varför dessa killar pratar, rör sig, klär sig och 

uppträder på ett visst sätt framträder en bild av hur konstruerandet av maskulinitet iscensätts. 

Det som är av allra största vikt är enligt Jonsson andras förväntningar - både från de närmaste 

vännerna, lärarna och samhället i stort. 

     Vad som är utmärkande för Jonsson är även det tydliga fokus som författaren har på 

språkets konstituerande makt. Utgångspunkten är att när man benämner en situation och 

definierar in människor i vissa roller befästs också vissa handlingsmönster. Han visar att 

språkanvändning påverkar människors identitet i allra högsta grad. 

 

Att få namnet “pojke” ger möjlighet att under sitt liv svara som en pojke och man, 

genom att upprepa allt det som i sin specifika tid är förknippat med det maskulina. Men 

att få namnet pojke eller kille innebär på samma gång en begränsning av alla andra 

möjliga namn (Jonsson 2007, sida 28). 

 

Jonsson lägger alltså också vikt vid att studera vad killarna i studien inte kan/får säga och göra 

utifrån normen - det outtalade. Vilka positioner är det svårt eller omöjligt, utifrån samhälleliga 

strukturer och förväntningar från vänskapskretsen, att inta utan att uteslutas ur 

kompisgruppen? 

     En central del i studien är även att killarna i många fall beter sig på olika sätt, och 

använder olika former av språk, i skilda kontexter. Även om vissa normer är en viktig 

följeslagare i gemenskapen finns också motsägelser i denna bild. Av största vikt för Jonsson 

är även de situationer som uttrycker ett motstånd mot normerna, där killarna tycks gå mot 

strömmen och staka ut en annan väg. Exempelvis fanns det vissa av killarna som vid något 

tillfälle bröt mot gruppens klädkoder, men trots det kom undan med endast några få gliringar 
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eftersom de i övrigt hade en hög status i gruppen. Normen är alltså sällan helt tvärsäker. 

  Då författaren också applicerar ett tydligt intersektionellt perspektiv på olika händelser, 

genom att belysa relationerna mellan den normerande maskuliniteten, heterosexualiteten och 

svenskheten, blir situationen än mer komplex. Det är denna svåröverskådliga process som 

visar att manifesterandet av genus inte är absolut. Jonsson formulerar det som att om pojke är 

förnamnet, så är det bara ett av många namn som påverkar vem man anser sig vara och vilken 

grupp man känner samhörighet med. 

 

En underpresterande maskulinitet 

Sociologen Ann-Sofie Nyström (2012) har i sin avhandling Att synas och lära utan att synas 

lära tagit avstamp i den forskning som visar att skillnaden i studieresultat mellan tjejer och 

killar har ökat de senaste åren. Generellt sett får killar sämre betyg än tjejer - men hur 

kommer det sig? Genom en etnografisk studie med fokus på deltagande observation har 

forskaren studerat några manliga gymnasieelever och hur deras identitetsprocesser formar 

deras inställning till utbildning. Det är konstruerandet av maskulinitet som står i centrum - 

både vad det gäller den egna erfarna och den tillskrivna identiteten. Det som gör studien unik 

är enligt Nyström att de unga män som har studerats kan anses ha en privilegierad position i 

samhället. De är nämligen uppvuxna i den övre medelklassen och går på ett 

naturvetenskapligt program. Detta är enligt författaren en kategori av elever som sällan 

problematiseras i forskningen. 

     Resultatet visar att det är viktigt att synas i klassrummet, i bemärkelsen att vara vältalig 

och kunnig, för att få ta del av den gemenskap som finns killarna emellan. Det som gör 

situationen något paradoxal är emellertid att det är förenat med låg status att faktiskt plugga 

och lägga ned energi på studierna. Den allmänna uppfattningen bland dessa elever var att 

skolan inte är tillräckligt utmanande och att de därför inte behövde slösa tid på dess innehåll. 

Att i trots mot denna allmänna uppfattning ändå anstränga sig kunde uppfattas som illojalt av 

kamratgruppen. Med andra ord kombinerades ett högt självförtroende, med ofta oförberedda 

prestationer. På grund av de konstruktioner av maskulinitet som fanns bland eleverna var 

underprestation vanligt förekommande. Mekanismer såsom inneslutning och uteslutning som 

var kopplade till olika perspektiv på genus bidrog alltså till att kunskapen blev lidande. Det 

var förenat med låg status att lära, men med hög status att trots detta kunna mycket. Genus 

kan alltså avslutningsvis konstateras vara en viktig struktur som påverkade den interaktion 

som fanns mellan dessa elever. 
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     Nyström studerar förvisso interaktionen mellan elever ur ett genusperspektiv och kopplar 

dessutom samman detta med lärande. Det som fokuseras är emellertid attityder till 

studieresultat och inte deliberativ kommunikation. Då Nyström ändock kopplar samman 

genus med lärande kan hennes avhandling ses som viktig i en bakgrund till denna studie. 

 

Genus som stereotyp eller individuell särart? 

Pedagogen Ann-Sofie Holm (2008) har, i avhandlingen Relationer i skolan - en studie av 

femininiteter och maskuliniteter i år 9, genomfört klassrumsobservationer och intervjuer med 

elever på två olika skolor. Detta med syfte att studera maskuliniteter och femininiteter i två 

olika kontexter, i de fall då dessa framträder bildligt och/eller rumsligt. Enligt Holm blir de 

synliga och möjliga att studera “dels genom flickors och pojkars observerbara handlingar, dels 

genom hur de omtalas och beskrivs av sig själva och andra” (Holm 2008, s.49). Det är 

vardagslivet i skolan som fokuseras och hur flickor och pojkar i årskurs nio där relaterar till 

varandra, lärarna samt rådande normer. 

     Resultatet av studien visar att processerna för genuskonstruktion både är flytande, flexibla 

och kontextuellt beroende. Eleverna har att förhålla sig både till normerna kring hur en elev 

bör vara samt till hur de bör uppträda bland klasskamraterna. Vännerna är därmed av stor 

betydelse - olika slags femininiteter och maskuliniteter premieras i olika grupper. I vissa 

sammanhang tillåts exempelvis att genusgränser överskrids och i andra finns betydligt 

strängare gränskontroller. 

     Då eleverna pratar om den egna kontexten ser de genusmönster som flexibla och 

varierande. Vissa hävdar till och med att olikheter i större grad har med individuell särart än 

med genus att göra. När det pratas om pojkar och flickor på ett mer övergripande sätt 

framträder dock, enligt Holm, en bild som är både stereotyp och dikotomisk. Flickor beskrivs 

som tysta och mogna, medan pojkar anses vara störande och barnsliga. Denna syn på pojkar 

både omyndigförklarar dem och ursäktar dåligt beteende, anser Holm. Studien visar trots detta 

att samtliga, paradoxalt nog, tenderar att upphöja det manliga och nedvärdera det kvinnliga. 

Holm hävdar, ur ett intersektionellt perspektiv, att svenskhet, manlighet och medelklass står 

högt i rang. 

 

Sammanfattningsvis 

De avhandlingar som ovan presenteras visar alltså tydligt hur genus är något konstruerat och 

föränderligt. Femininitet och maskulinitet hanteras på olika sätt i skilda kontexter. Vad som 
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framgår i avhandlingarna är också att genus verkar vara en viktig del i vilka relationer som 

skapas mellan elever. Hur dessa tar form baseras på de genusmönster som finns. 

 

4.3 Forskning om relationen mellan teorierna 

Vilken forskning finns då som handlar om deliberativ kommunikation i relation till 

genuskonstruerande inom skolans värld? Utifrån de sökningar som vi har genomfört finns, 

som tidigare nämnts, ingen sådan forskning än så länge. Vi hävdar emellertid att det med lite 

viljestyrka kan skönjas relevanta passager i det material som här ovan presenterats. Som vi 

har sett finns både hos Andersson (2012) och Forsberg (2011) kommentarer som kan kopplas 

till genus. Däremot sätts detta inte explicit i förbindelse med ett genusperspektiv och läggs 

inte heller utifrån vår tolkning särskilt stor vikt vid. 

     När det gäller etnografisk forskning som studerar genuskonstruerande är det endast Ann-

Sofie Nyström (2012) som har en tydlig lärandeaspekt med i sin studie. Denna handlar 

emellertid inte om deliberativ kommunikation, utan snarare om betygsresultat och elevers 

motivation till studier. Överlag finns alltså utifrån våra sökningar än så länge inte någon 

forskning som har studerat deliberativ kommunikation i relation till genuskonstruerande. 

Föreliggande uppsats kan därför sägas vara en ödmjuk början till att fylla detta tomrum. 
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5. Metodologi  
Under detta avsnitt presenteras redogörelser av och reflektioner kring denna studies 

metodologiska utgångspunkter. Motiveringar görs till valet av etnografi som metodansats 

samt till hermeneutiken som vetenskapsfilosofisk grund. Vidare behandlas också möjligheter 

och svårigheter med att grunda en studie i befintliga teorier. 

 

5.1 Metodansats: Etnografi 

Den här studiens metodansats är huvudsakligen inspirerad av etnografin, vilken enligt Martyn 

Denscombe (2009) har rötter i antropologins studier av det främmande och avlägsna, i forna 

kolonier och isolerade folkgrupper. Han beskriver dock hur metoden har utvecklats - via 

studier av subgrupper i det egna samhället - till att nu också användas för att studera det 

närliggande och vardagliga i den egna kulturen. Etnografin kommer därför, sin historia till 

trots, väl till pass när det gäller genomförandet av en observationsstudie i klassrumsmiljö. 

     Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2009) beskriver metodansatsens 

kännetecken som att forskaren befinner sig “på fältet” och att hen använder flera olika typer 

av data. Traditionellt är det främst observationsanteckningar som använts, men numera ses 

även intervjumaterial och olika typer av dokument som ytterst relevanta. Ofta arbetar man 

samtidigt med både teori och praktik - problemformulering, datainsamling, tolkning och 

analysarbete sker tidvis parallellt. Under rubriken metod återkommer vi till hur just den här 

etnografiska studien har genomförts, för att nu inledningsvis fokusera på att måla en bild av 

ansatsen överlag. 

 

Varför använda sig av etnografi? 

Enligt Denscombe (2009) har etnografin sitt etymologiska ursprung i grekiskan och betyder 

ungefär beskrivning av folk. Detta tycks också stämma överens med John W. Creswells 

(2007) resonemang om att metodansatsen möjliggör för beskrivning och tolkning av 

beteendemönster hos en grupp som delar någon typ av kultur. Författaren poängterar även att 

detta i mångt och mycket är vad som är unikt med etnografin, då andra metodansatser ofta har 

individen eller samhället i stort som analysenhet. Detta poängteras också av andra författare: 
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Fältforskning som metodansats lämpar sig väl vid studier av sociala och kulturella 

mönster i grupper, till exempel i klassrum, på skolgårdar eller i föreningsliv. När 

forskaren är närvarande i den verksamhet som står i fokus kan hon själv se och 

registrera de sociala handlingar som undersöks (Elvstrand m.fl. 2009, s.178). 

 

Därför är en etnografisk metodansats, enligt vår mening, mest lämplig för den här studiens 

syfte; att i en specifik gymnasieklass undersöka relationen mellan deliberativ kommunikation 

och konstruerandet av genus. Både lärande och genuskonstruerande bör, enligt vår tolkning av 

valda teorier, kunna betraktas som grupprocesser. 

 

5.2 Vetenskapsfilosofi: Hermeneutik 

Creswell (2007) understryker vikten av att ta genomtänkta beslut vad gäller de ontologiska 

och epistemologiska grundantaganden som vägleder studier. Forskning bör aldrig reduceras 

till att endast handla om metod, utan en insikt om att verksamheten alltid är en del av en mer 

abstrakt diskussion krävs. Vad är egentligen verkligt och vad är möjligt att veta om denna 

verklighet? Vilket svar på denna fråga som utifrån syftet är relevant avgör vilken metodansats 

som valts. Hermeneutiken är därmed en viktig del av våra metodologiska beslut och nedan 

presenteras denna. 

                 

Kunskap innebär att tolka en komplex verklighet... 

En central utgångspunkt för denna studie är uppfattningen att verkligheten är både komplex 

och i ständig förändring. Det är därför inte möjligt att en gång för alla definiera den värld vi 

lever i. Detta gäller framför allt möten mellan människor (såsom när det gäller genus och 

lärande) eftersom sådana situationer alltid är unika. Alan Bryman (2008) menar att motståndet 

mot objektivism därför är stort inom den kvalitativa forskningen då fokus ligger på att 

verkligheten inte är möjlig att fånga och avgränsa. Den ontologiska utgångspunkten är därför i 

sådan forskning ofta att verkligheten är konstruerad, vilket bättre svarar mot påståendet att 

kunskapen aldrig kan anses vara slutgiltig. Denscombe (2009) menar att kritiken även 

kommer från den etnografiska metodansatsen, som till och med har vad författaren kallar för 

en djupt rotad misstro mot objektiva ideal. En etnograf kan inte bidra med en neutral 

beskrivning. 

     Detta perspektiv på ontologi ger således konsekvenser för hur kunskap anses kunna 

tillägnas. Då verkligheten inte är statisk går det heller inte att utifrån positivistiska ideal på ett 
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absolut vis mäta sig till klara lagbundenheter. Alan Bryman (2008) menar att tolkningen ofta 

står i centrum för den epistemologi som hör till den samhällsvetenskapliga utgångspunkten. 

Den fasta kärnan eller essensen är omöjlig att finna, och därför är det sätt varpå vi talar om 

och försöker lära känna verkligheten oundvikligen sociala konstruktioner. Även Elvstrand 

m.fl. (2009) poängterar att den etnografiska metodansatsen allt som oftast ger som resultat att 

studien har en tolkningsbaserad, ofta kallad hermeneutisk, utgångspunkt. Hermeneutiken 

karaktäriseras också enligt Torsten Thurén (2007) av en spiralliknande rörelse som innebär att 

tolkningen alltid är en del av ett ”växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori 

och praktik, mellan del och helhet” (Thurén 2007, s.61). 

                  

…men detta görs i polemik med positivism och fenomenologi 

Att tolkning är en viktig del i att nå kunskap är det inte alla teoretiker som håller med om. 

Den största kontrasten ges som nämnts av positivismen som förespråkar fullständig 

objektivitet och därmed enkel mätbarhet. Även fenomenologin ställer sig kritisk till 

hermeneutiken, trots att inriktningarna har flera beröringspunkter. Alfred Schütz (1999) 

menar, utifrån sitt fenomenologiska perspektiv, till exempel att viss tolkning och selektivt 

inhämtande av kunskap förekommer. Detta förfaringssätt förlägger emellertid författaren i 

första hand till vardagsvärlden. När det gäller forskning är det dock utifrån författarens 

perspektiv eftersträvansvärt att tillfälligt sätta sin förförståelse i karantän och därmed bli 

objektiv. Att distansera sig från den egna livsvärlden och med detta bli en opartisk observatör 

är enligt Schütz fullt möjligt. 

     Inom hermeneutiken är det tvärtemot ovanstående inte endast de olika sinnena och logiken 

som får antas vara verktyg för att nå kunskap, utan även empatin och förmågan att sätta sig in 

i en annan människas situation är redskap som kan bidra med nya perspektiv. Vid studier av 

mellanmänskliga relationer, såsom i ett klassrum mellan elever, är hermeneutiken enligt 

Ingrid Westlund (2009) därför en stor tillgång. Denscombe (2009) framhäver att den 

etnografiska metodansatsen på grund av den hermeneutiska prägeln har en stor fördel i att den 

kan handskas med komplexa processer och bidra med mer holistiska förklaringar. Under 

rubrik 3 Teoretiska utgångspunkter framkommer att både deliberativ kommunikation och 

konstruerande av genus kan ske dels subtilt och uppenbart, och dels i de stora sammanhangen 

och de mindre gesterna. Därför är hermeneutiken enligt vår uppfattning överensstämmande 

med vårt syfte. Men det finns förstås även nackdelar med denna vetenskapsfilosofi. 
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Forskarens roll påverkar reliabiliteten 

Elvstrand m.fl. (2009) menar att tolkningsaspekten gör att hermeneutiken inte kan anses vara 

fullt tillförlitlig. Trots det menar författarna att den har en stor fördel då det genom detta 

perspektiv går att nå kunskap om sådant som annars inte hade varit möjligt att studera. Att 

Elvstrand m.fl. både ställer sig tveksamma till och upphöjer hermeneutiken beror på att denna 

tradition i mångt och mycket måste lita på forskarens uppfattning om sakernas tillstånd. Den 

egna personen får ett stort avgörande för vilket resultat som presenteras. Den egna personen är 

till och med det enda redskap som används för att nå kunskap. Enligt hermeneutiken är det 

därför viktigt att inse att all återgivning av sociala sammanhang blir någon form av, mer eller 

mindre partisk, konstruktion av verkligheten. Liksom Elvstrand m.fl. menar Denscombe 

(2009) att etnografer som utgår från ett hermeneutiskt perspektiv alltid på grund av detta 

behöver förhålla sig till hur de ideal, värderingar och förkunskaper som forskaren tar med sig 

in i situationen påverkar materialet. Det är inte möjligt att se på ett sammanhang utifrån, på ett 

neutralt och distanserat sätt, snarare kan forskaren bara utifrån sin egen position redovisa vad 

som uppfattas ha skett. 

     Detta gäller kanske framför allt eftersom tolkningen också medför ett visst urval. Inför 

vidare analys är det enligt Denscombe (2009) nödvändigt för samhällsforskaren att välja ut 

händelser och processer. Därmed tvingas forskaren samtidigt att välja bort andra sådana, vilka 

kunde ha bidragit till rapportens tydlighet och bredd. Urvalet skulle ha sett annorlunda ut om 

en annan forskare tagit sig an materialet. 

     Akilleshälen i sammanhanget är alltså bristen på reflexivitet över de egna 

utgångspunkterna. Detta skulle kunna tolkas som en allvarlig brist i reliabiliteten, kanske 

framför allt av positivister vars käpphäst enligt Thurén (2007) är den intersubjektiva 

testbarheten. Utifrån hermeneutiken är det nämligen inte möjligt att identiskt göra om och 

därmed kontrollera en undersökning. Men fungerar det någonsin när det gäller 

mellanmänskliga relationer? Genom att redovisa de egna utgångspunkterna och vara 

transparent med forskningsprocessen upplever vi att läsaren ändock får tillfälle att avgöra om 

resultatet, utifrån de premisser som funnits, kan anses vara tillförlitligt. Ett nyckelord i 

sammanhanget är perspektivmedvetenhet som bland annat Robert Thornberg och Andreas 

Fejes (2009a) använder frekvent, vilket vi återkommer till under rubrik 6 Metod. 

 

Att placera den egna studien i ett större sammanhang                  

Ett argument som Westlund (2009) menar ytterligare ökar tilltron till hermeneutiken är att 

spiralen som går mot ökad förståelse alltid innehåller en dialektik mellan den empiri som 
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samlas in och den kunskap som finns sedan tidigare. Genom att forskaren jämför de egna 

resultaten med tidigare studier, och dessutom gör det utifrån ett visst teoretiskt perspektiv, 

bibehålls en kritisk medvetenhet. Westlund uttrycker det som ett misstänkliggörande av en 

naiv tolkning. Inget kan anses vara självklart, men framför allt inte om det inte sätts in i ett 

större akademiskt sammanhang. Med anledning av detta har denna studie två teorier som 

redskap för tolkning. 

 

5.3 Teorianvändning 

Att studien har två teorier som redskap för tolkning innebär ett viktigt ställningstagande. Detta 

är nämligen en variabel som skiljer olika former av forskning åt. Bör teorier användas som ett 

sätt att analysera sin empiri utifrån, eller bör studien ske mer förutsättningslöst? Bryman 

(2008) samt Thornberg och Fejes (2009a) menar att kvantitativa och ofta positivistiska studier 

som regel utgår ifrån ett deduktivt perspektiv. Syftet med en sådan undersökning är att 

verifiera eller falsifiera olika hypoteser som genererats från en teori. Det är alltså teorin som 

avgör vilket resultat som framkommer. I kvalitativa metoder däremot är det mer vanligt att 

utgå ifrån ett induktivt perspektiv, som formulerar hypoteser först efter att empirin har 

undersökts. Det är alltså resultatet som avgör vilken teori som framkommer. Det finns 

fördelar och nackdelar med båda dessa förfaringssätt, vilket kommer att synliggöras nedan. 

Mellan dessa ytterligheter finns enligt Denscombe (2009) också dem som menar att det är 

möjligt att ta sin utgångspunkt i både teori och empiri – att exempelvis etnografins detaljrika 

återgivning av specifika, naturliga situationer bör placeras i en teoretisk kontext. Det är denna 

sistnämnda medelväg som vi hävdar är mest relevant för uppfyllande av studiens syfte och 

som vi i det följande ämnar motivera. 

 

Teorier som en guide mot ett uppfyllande av syftet... 

I denna studie använder vi både ett utbildningsideal och en genusteori. Eftersom studien 

tydligt präglas av ett hermeneutiskt perspektiv är det enligt vår uppfattning konstruktivt att 

formulera och redovisa vad som lotsar oss i tolkningsprocessen. Hur detta har genomförts i 

den här studien presenteras mer konkret under rubrik 6.3 Hur har analysen av materialet gått 

till? Enligt Elvstrand m.fl. (2009) är denna tydlighet en viktig vinst med att använda sig av 

teorier. Författarna poängterar även att användning av begrepp och antaganden bidrar med att 

abstrahera studier till en nivå som ökar kvaliteten och ger ett större djup i analysen. Genom att 
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koppla samman det egna resultatet med teorier blir det också mer explicit på vilket sätt den 

egna undersökningen relaterar till annan forskning inom liknande ämnesdiscipliner. 

                  

...eller teorier som en destruktiv katalysator för det selektiva seendet? 

Att använda sig av teorier är emellertid inte helt riskfritt. Enligt Thornberg och Fejes (2009a) 

kan detta nämligen leda till att forskaren istället för att låta resultatet vägleda analysen, lockas 

av att förbise viktiga händelser för att istället argumentera för riktigheten i den egna teorin. 

Om forskning som baseras på tolkningar av somliga anses kunna bli godtyckliga, finns det en 

fara i att teorin ytterligare bidrar till detta genom att förvärra det selektiva seendet. Uttrycket 

självuppfyllande profetior skulle här kunna vara lämpligt. 

     I hermeneutiken finns det enligt Westlund (2009) nämligen ett viktig ideal om att 

forskaren bör vara nyfiken och öppen inför att oväntade saker kan inträffa. Även lyhördhet 

framförs som ett viktigt nyckelbegrepp. Att gå in i en studie med färdiga föreställningar om 

vad som ska ske kallar Westlund för konventionernas fängelse. Även enligt Bryman (2008) är 

flexibiliteten en dygd i vetenskapliga sammanhang. Det gäller att vara öppen för vad som kan 

hända och inte fabricera fram ett påstående. Hermerén (2011) framhåller det sistnämnda som 

en forskningsetisk regel. 

                  

Teorianvändning ökar transparensen och ger trovärdighet 

Ovanstående kritik är förstås viktig att ta i beaktande. Faktum kvarstår dock, enligt oss, att 

tolkning trots brist på teori kan färgas av fördomar och tidigare erfarenheter. Genom att på ett 

medvetet sätt framföra våra teoretiska utgångspunkter upplever vi att reliabiliteten ökar då 

även transparensen blir högre. Uppriktighet om intentioner, liksom ett tydligt markerande av 

vilken forskningstradition som studien utgår ifrån är först och främst en fördel. Hermerén 

(2011) menar till och med att detta kan vara forskningsetiskt korrekt, då det är viktigt att på 

ett medvetet sätt redovisa sina utgångspunkter för att kunna upplåta dessa för granskning. 

Detta gäller kanske framför allt med tanke på vår etnografiska metodansats. 

 

Den etnografiska forskningen har möjlighet att skapa en rad ”bilder” som existerar sida 

vid sida, men som har en tendens att förbli åtskilda och isolerade historier. Det finns 

enligt mitt förmenande en inbyggd tendens att slumpmässigt sprida ut dessa 

”byggstensbilder”, snarare än att bygga upp en struktur där varje bild är en byggsten 

som tjänar som grund för ytterligare byggstenar i en hela tiden uppåtgående rörelse. 
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För att undvika detta måste etnografer vägledas av [...] en sammanhängande teoretisk 

konstruktion (Denscombe 2009, s.106). 

 

Utifrån dessa motiv utgår denna studie alltså både ifrån ett utbildningsideal och en genusteori. 

Dessa är dock inte formulerade utifrån vad Bryman (2011) kallar för definitiva, och därmed 

tydligt avgränsade, begrepp. Snarare är de sensitiva begreppen och den något abstrakta 

prägeln på teorierna ett sätt för oss att öppna upp för nyanser och utblickar vi annars inte hade 

uppmärksammat. Något som saknas är förstås också en teori som visar på vilka relationer som 

finns mellan deliberativ kommunikation och genus. Målet är alltså att ta reda på just detta 

genom teoretiska glasögon, men samtidigt ”förutsättningslöst” då inga hypoteser kring 

relationen av oss är formulerade. Användningen av teori i denna studie kan därför varken 

påstås vara renodlat deduktiv eller induktiv. Studien innehåller alltså två teorier, men ingen 

teori som förenar dessa. Genom ovanstående överväganden tror vi oss ha kunnat ta tillvara 

fördelar från båda dessa förhållningssätt. Studien är en balansakt mellan de båda. 

 

Resultatet är en ögonblicksbild snarare än en allmän sanning 

Viktigt att tänka på i sammanhanget är emellertid att teori inte bara kan användas som ett 

verktyg för att spegla resultatet. Empirin kan som tidigare nämnts också generera teorier om 

verklighetens beskaffenhet. Vad gäller synen på forskningsresultatets generaliserbarhet finns 

två ytterligheter. I ena änden av skalan befinner sig de som djupt och detaljerat vill kunna 

synliggöra komplexiteten i ett sammanhang, utan att behöva reflektera över hur representativt 

materialet är eller huruvida det kan bidra till de stora teorierna. Dessa har en idiografisk 

inställning till etnografin. I den andra änden av skalan finns istället de med nomotetisk 

inställning som menar att det man beforskar kan upphöjas till en allmän teori som gäller i alla 

liknande situationer. 

     I denna studie kan likafullt inte nog betonas att resultatet endast är en ögonblicksbild av 

den gymnasieklass som vi har observerat. Vi gör inga som helst anspråk på att resultatet 

skulle vara av allmän övergripande karaktär. Det reflekterar snarare dessa elever i en viss 

kontext och under en kort tidsperiod. Enligt Denscombe (2009) är detta en vanlig inställning 

inom etnografisk forskning. Att påstå något annat vore helt enkelt oärligt. Det anses enligt 

författaren också vara en viktig fördel med den etnografiska metodansatsen då det är 

komplexiteten och det detaljerade djupet som eftersträvas, snarare än “enkla” observationer 

lätta att generalisera. Enligt de perspektiv på ontologi och epistemologi som presenterats kan 
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sociala fenomen inte heller upphöjas till någon slags allmän lag eftersom de per automatik är 

föränderliga och kontextbundna. 

     Men om variationerna kan anses vara oändliga, blir studien då onödig eftersom den inte 

kan lära oss något om andra liknande situationer? Enligt Thornberg och Fejes (2009b) är detta 

absolut inte fallet. Ett grundantagande inom hermeneutiken är nämligen att sådan forskning 

kan vara vägledande för läsaren då nya perspektiv tillfogas den spiral av delar och helheter 

som avgör vad vi uppmärksammar. Genom att ge ännu en ögonblicksbild kan läsaren se andra 

sociala sammanhang på ett alternativt vis än vad som annars skulle vara fallet. Den 

idiografiska inställningen har som sagt kraft i det djup som en sådan analys kan bidra med. 
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6. Metod 
Under det här avsnittet presenteras mer konkret hur den egna studien har gått till, den process 

som har lett fram till resultatet. Särskilt betonas forskningsetiska överväganden och vår egen 

inverkan på studiemiljön.  

 

6.1 Observation 

I den här studien har vi använt oss av observation på fältet, vilket sannolikt öppnat för 

möjligheter som exempelvis intervjuer och enkäter inte hade kunnat ge. Denscombe (2009) 

lyfter fram fördelen med att få förstahandsinformation istället för eventuellt tillrättalagda 

intervju- eller enkätsvar från välvilliga informanter. Han anger också att observation gör det 

lättare att få en helhetsbild. 

     Det finns dock inte enbart fördelar med metoden. Denscombe betonar risken att forskarens 

perception kan vara påverkad av personliga faktorer. Dessutom glömmer vi, enligt densamme, 

huvuddelen av det vi ser och hör eftersom minnet är selektivt. Vi ser det vi är vana att se och 

filtrerar redan i observationsstadiet. Detta resonemang till trots har vi ändock valt att göra 

observationsanteckningar istället för att exempelvis använda oss av ljudupptagning. Det finns 

flera anledningar till detta beslut, där studiens begränsade omfattning i tid är en central del. 

     Valet föll alltså på att göra observationsanteckningar och där bör det vara en klar fördel att 

vi var två observatörer. Vi satt exempelvis på olika platser i klassrummet. På det viset fick vi 

tillfälle att observera elevernas kommunikation från olika vinklar, vilket rimligtvis öppnade 

för att se/höra mer. Dessutom gav det oss möjligheten att i efterhand diskutera och jämföra 

våra fältanteckningar och tolkningar. 

 

Vår inverkan på studiemiljön 

Den observerande forskaren bedriver fältarbete, på verkliga platser och i situationer som 

skulle ha ägt rum på ett snarlikt sätt även utan dennes närvaro. Som vi tidigare berört så är 

forskaren som person det främsta redskapet. Det är därför, enligt Elvstrand m.fl. (2009), 

oerhört viktigt att reflektera över den egna inverkan på miljön och de egna erfarenheternas 

inflytande på tolkningen av det som sker. På så sätt kan man förhoppningsvis hitta en balans 

mellan att vara en del av en grupp, om så bara för en liten tid, och att förbli en utomstående 
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med forskarblick. Tidigare diskuterades hur detta inflytande skulle kunna bli så litet som 

möjligt. Nu kretsar diskussionen snarare kring det samspel som förekommer, utifrån 

antagandet att forskaren alltid har en inverkan på den miljö som ska studeras. Utifrån vår 

tolkning påverkade vi säkerligen situationen genom att exempelvis vara unga vuxna, kvinnor 

och akademiker. Det är omöjligt att avgöra hur, men ändå viktigt att ta i beaktande. Det 

faktum att en av oss även har träffat eleverna innan, under ett kortare vikariat, kan självklart 

också bidra till vilket resultat som framkommit. Även om detta kan ha medfört nackdelar, ser 

vi det ändå som en fördel då vi blev välkomnade så snabbt. Eleverna tycktes inte uppleva vår 

närvaro som besvärande. 

     Det finns enligt Denscombe (2009) två skilda sätt att observera, vilka medför olika slags 

forskarinverkan. Systematisk observation har rötter i socialpsykologin och används 

huvudsakligen för att få fram kvantitativa data, som exempelvis statistik över talutrymme i 

klassrummet. Här försöker forskaren smälta in i miljön för att göra sig så osynlig som möjligt. 

Deltagande observation härstammar istället från sociologi och antropologi. Den används för 

att studera kulturer och/eller grupprocesser, med målet att få fram data av kvalitativ karaktär. 

Forskaren blir här, som begreppet avslöjar, något mer synlig i den miljö som studeras. 

Elvstrand m.fl. (2009) benämner deltagande observation som den etnografiska 

metodansatsens kärna. 

 

Den deltagande observationens beskaffenhet gör det också möjligt för forskaren att 

lägga större vikt vid djup än bredd i materialet. Deltagande observation kan i högre 

grad än andra metoder producera data som reflekterar detaljerna, subtiliteterna, 

komplexiteten och de inbördes förhållandena i den sociala värld som undersöks 

(Denscombe 2009, s.284). 

 

Med anledning av ovanstående resonemang valde vi att bedriva deltagande observation 

framför en systematisk sådan. Det innebar att vi inte var främmande för att sitta med eleverna 

i klassrummet och samtala med dem, även om vi inte hann skapa några närmare relationer 

under den begränsade tid vi var där. Vi valde alltså bort alternativet att göra en systematisk 

observation, där närvaron på fältet innebär en mer distanserad och diskret position. 
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6.2 Vår forskningsetiska strategi på fältet 

Hermerén (2011) belyser att observation som metod kan vara forskningsetiskt besvärlig. Dock 

fokuserar han då främst på den dolda varianten där informanterna inte vet om att det är 

observerade. Som i all forskning handlar det om att nyttan med den kunskap som kan 

uppbådas måste vägas mot den integritet som informanterna har rätt till. Dold observation kan 

kanske ge mer genuin kunskap, medan informerat samtycke anses mer forskningsetiskt 

korrekt. Det var för oss viktigt att av eleverna få informerat samtycke till att bedriva forskning 

för att de inte skulle känna att deras integritet blev kränkt. Inledningsvis presenterade vi därför 

vår studie och gav dem möjlighet att ställa frågor samt att individuellt ta ställning till den egna 

medverkan. Detta genom ett samtyckesformulär med tydlig information och kryssrutor för ja 

respektive nej (se bilaga). Informationen innehöll bland annat vad vi skulle studera och på 

vilket sätt samt att deras namn skulle komma att ändras i den färdiga studien. Givetvis fanns 

också möjlighet att ångra sig, både under tiden och i efterhand. 

     Samtycket skedde även kontinuerligt under arbetets gång genom att vi hela tiden var 

tydliga i våra roller som forskare och inte försökte dölja att vi observerade och antecknade. En 

nackdel var dock att vi med stor sannolikhet störde det naturliga samspelet. Detta särskilt med 

tanke på att vi var på fältet under en begränsad tid - förmodligen är det lättare att smälta in 

och minimera påverkan när man som forskare har möjlighet att stanna en längre tid med en 

grupp. Denscombe (2009) skriver att det tar tid att skapa relationer, få informanternas tillit 

samt att få de insikter som behövs för forskningsresultatet. 

     Deltagande observation kan alltså genomföras på olika sätt, vilket blir tydligt i några av de 

avhandlingar som vi har använt oss av. Fanny Ambjörnsson (2004) följde exempelvis tjejer i 

två olika gymnasieklasser under ett år. Hon anger att hon tidigt i studien valde strategin att 

visa för eleverna vem hon är som privatperson, för att då på ett mer genuint sätt bli inbjuden 

till samtal. Därmed tog Ambjörnsson delvis ett kliv ur forskarrollen, vilket enligt henne fick 

eleverna att delge mer av sina djupaste tankar. Rickard Jonsson (2007) följde en grupp 

högstadiekillar under lika lång tid, men med en något annorlunda observationsstrategi. Han 

gick ofta omkring med inspelningsutrustning och under elevernas samtal antecknade han 

frekvent för att de skulle förstå att det som sades samtidigt studerades. Även han strävade 

efter att komma nära eleverna, men betonade i större utsträckning sin forskarroll. 

     Dessa strategier baseras, utifrån vår tolkning, på ett noggrant övervägande kring dilemmat 

mellan närhet och distans. Forskaren vill få en inblick och vara förtroendeingivande. Men det 

gäller att inte bli för uppslukad av sina informanters meningsstrukturer, då det försvårar en 
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klar tolkning baserad på relevanta teorier. Informanterna bör inte heller få intrycket att man 

som forskare är så nära att forskningen har upphört. Det är av vikt att behålla det dubbla 

perspektivet, att både vara nära och distanserad. Genom att bibehålla distansen, men samtidigt 

öppna upp för möjlighet till närhet, blir det informerade samtycket inte endast en påskrift utan 

också ett kontinuerligt förtroende. Enligt vår tolkning är det vad Jonsson (2007) lägger vikt 

vid och också ett förhållningssätt som vi alltså använt oss av. 

 

6.3 Hur har analysen av materialet gått till?  

En stor del i analysen av denna studies empiri är teorierna om deliberativ kommunikation och 

konstruerandet av genus. De situationer som observerats i klassrummet analyseras med hjälp 

av teorierna. Vilka händelser och mönster som utifrån våra fältanteckningar kan anses vara 

relevanta avgörs alltså av vad de teorier som tidigare presenterats finner viktigt. De är, som 

tidigare nämnts under rubrik 3 Teoretiska utgångspunkter, en slags guide i vår tolkning av 

materialet. 

     För att det ska bli tydligare för läsaren hur teorierna har väglett analysen har de nedan 

konkretiserats. Då teorierna i sig själva till viss del kan anses vara abstrakta är förstås 

nedanstående listor över dess innehåll inte helt och hållet precist formulerade. Det skulle 

enligt vår mening vara att förändra deras karaktär alltför mycket. Vi hävdar att analysen av 

situationerna inte blir densamma om forskaren väljer att operationalisera teorierna allt för 

mycket. Den relation som undersöks är då en annan, tillrättalagd, än vad som ursprungligen 

var tanken. Däremot blir den sammanfattade och uppställda formen här nedan 

förhoppningsvis ett mer tydligt analysverktyg än vad teorierna i sig själva kan sägas vara. De 

analysfrågor som formulerats utifrån studiens genusteori kan ses som en kortfattad 

sammanfattning av de mest centrala delarna. Den deliberativa kommunikationens 

analysfrågor är direkta formuleringar från Christer Fritzells (2003) sammanfattning (s.23) av 

vad utbildningsidealet innebär. Dock är dessa omformulerade till frågor. Anledningen till att 

Fritzell får stå som utgångspunkt är att vi upplever att hans formuleringar är mer konkreta och 

tydliga än de andra författarnas. Viktigt att poängtera är att nedanstående alltså inte är 

studiens frågeställningar, utan redskap för analys. 
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Analysfrågor utifrån studiens genusteori 

 Sker ett isärhållande av vad som är manligt och kvinnligt? 

 Finns en hierarki mellan manligt och kvinnligt? 

 Blir också exempel på föränderlighet och motstånd synliga? 

 

Analysfrågor i enlighet med den deliberativa kommunikationen 

 Blir flera aspekter av frågan beaktade? 

 Får alla fritt säga sin mening, resa nya frågor och ge förslag till hur man ska gå vidare? 

 Kan eleverna ta andras perspektiv och se saken från olika håll? 

 Uppfattar eleverna de olika, kanske konfliktfyllda, intressen som kan aktualiseras, och 

försöker de förhålla sig till dessa på ett medvetet, öppet och konstruktivt sätt? 

 Visas andra personer, närvarande eller mer eller mindre avlägsna, respekt genom att deras 

röst blir hörd och deras uttalande eller antagna önskemål visas tillbörlig hänsyn? 

 Ges var och en av deltagarna integritet genom att sakfrågan står i fokus, samtidigt som 

alla ger sin ärliga mening tillkänna och knyter an till övrigas successivt allt mer 

förtydligade ståndpunkter? 

 Lyssnar eleverna aktivt till vad de andra verkligen försöker säga, för att därmed också 

kunna kräva desamma i det framväxande meningsutbytet? 

 

Ett sätt att studera ovanstående analysfrågor är förstås att undersöka vad som sägs mellan 

eleverna. Förutom innehåll har vi även studerat sådant som tonfall, gester, kroppsspråk och 

placering. Det är även av största vikt att närmare studera vilka som samtalar med varandra 

och på vilket sätt. 

     Det var med dessa teorier i förgrunden som vi, efter att allt material blivit insamlat, valde 

att börja koda vad som kunde anses vara relevant. Både kodning och kategorisering 

genomfördes på två skilda håll. Anledningen till detta var att få ett mer säkert resultat. Då vi 

oberoende av varandra markerade samma saker som relevanta och formulerade ungefär 

likadana kategorier anser vi att trovärdigheten blir högre. I denna studie innebar kodning att 

de anteckningar som varken kunde kopplas till ovanstående lista om deliberativ 

kommunikation, eller ovanstående lista om genus direkt valdes bort. De händelser och 

konversationer som blev kvar kunde därmed anses vara relevanta för att uppfylla studiens 

syfte. 



 

 41

     Nästa steg innebar att det kvarstående materialet kategoriserades. Genom att markera vilka 

regelbundenheter som kunde hittas i materialet, både vad det gäller likheter och skillnader 

mellan olika observationer, kunde så småningom tre olika kategorier utkristalliseras. 

Kategorierna presenteras under rubrik 7 Resultat. Dessa bör uppfattas som just kategorier som 

framkommer i en analys, och inte i verkligheten helt avgränsade från varandra. För att ge en 

struktur till både tanke och skrift krävs ändå sådana uppdelningar. 

    

Olika grader av analys 

Det bör poängteras att analys av empirisk materialinsamling förstås kan ske på olika sätt. 

Dock verkar det vanligt att utföra den process som ovan beskrivits när det gäller forskning 

som utgår från etnografi. Elvstrand m.fl. (2009) menar att det inom valda metodansats finns 

olika grader av analys och tolkning som avgör i vilken grad en studie av ett visst 

ämnesområde blir fördjupad. Tolkning av första graden innebär enligt författarna att ute på 

fältet registrera intressanta händelser och därmed göra ett första urval genom att sålla bort 

oväsentligheter, utan att direkt applicera akademiska teorier eller begrepp på dessa. Då 

tolkning av andra graden inträffar finns emellertid en viss repertoar av antaganden och ord 

som kan vara en del i att koda och kategorisera materialet. En väl fördjupad tolkning baseras 

emellertid på att de fältanteckningar som gjort ställs mot tydligt formulerade teorier. Den 

tredje gradens tolkning hävdar vi är ett sätt att gå bortom både vår egen och elevernas 

förståelse av ett förlopp. Då denna studie har en stark teoretisk koppling är det viktigt att 

sträva mot att uppfylla alla tre grader av tolkning. Vår förhoppning är att de teoretiska 

glasögonen ska visa på fler möjligheter och risker vad gäller relationen mellan deliberativ 

kommunikation och konstruerande av genus än vad som annars skulle ha framkommit. 

 

6.4 Avgränsningar 

Denna studie har förstås inneburit en mängd avgränsningar. Detta kan ses som en självklarhet 

i all forskning, och kanske speciellt i en studie av detta omfång. En sådan viktig avgränsning, 

som även innebär en nackdel med studien, är vilken tid som har spenderats ute i fält. Vi är 

som sagt medvetna om att en längre tids observation förmodligen hade gett ett mer fördjupat 

resultat. Det hade då också varit möjligt att komplettera materialet med intervjuer och enkäter. 

Mönster hade kanske framkommit tydligare, men framför allt hade dessa hade kunnat 

beläggas med större säkerhet eller dementerats. Vi har deltagit på fem lektioner. Planen var att 
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delta på åtta - men dessvärre flyttades en lektion utan vår kännedom, en lektion innehöll 

filmtittande och en innebar eget arbete på valfri plats. 

     Ytterligare en avgränsning som är oerhört viktig att tydliggöra är att studien endast 

bedrivits i en klass. I en annan klass hade förmodligen ett annat resultat framkommit, men det 

är omöjligt att säkert fastställa. Viktigt att poängtera är även att det som studerats är 

genuskonstruktionen eleverna emellan. Lärarens pedagogik får därmed en perifer roll. Ännu 

en central avgränsning är att denna studie berör genus som ett avgränsat fenomen. I verkliga 

livet framträder förstås långt fler hierarkier och sociala ordningar. Om mer tid och utrymme 

hade funnits skulle självklart ett intersektionellt perspektiv varit att föredra. Vi hävdar dock 

att det här är en relevant avgränsning för att kunna göra studien greppbar. 
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7. Resultat 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för uppfyllandet av uppsatsens syfte - att i en specifik 

gymnasieklass undersöka vilken betydelse genuskonstruerande skulle kunna ha för deliberativ 

kommunikation. Resultatet visar, i stora drag, att genus konstrueras i klassen genom 

isärhållande och maktasymmetri, vilket ger upphov till normer kring hur eleverna kan 

kommunicera. I det följande kommer utvald empiri att presenteras utifrån följande tre 

kategorier: 

 

1) Genusdikotomi i klassrummet ger brist på perspektiv 

2) Genushierarki i klassrummet avgör vems röst som blir lyssnad till 

3) Genus är normerande för vem som får tala 

 

Under respektive kategori inleder vi med att ringa in situationen för att sedan beskriva ett 

antal händelser som får agera exempel. I slutet av varje kategori redogörs sedan för vår analys 

av händelserna. För att sätta in dessa kategorier i ett sammanhang följer inledningsvis en 

presentation av den kontext där observationerna har ägt rum. 

 

7.1 Kontext: På en gymnasieskola i november 

Den här studiens empiriinsamling har ägt rum i november månad, i en klass på en mindre 

fristående gymnasieskola i en mellanstor stad. Den aktuella klassen består av totalt 19 elever 

varav, enligt klasslistan, tio är tjejer och nio är killar. Eleverna går alla ett estetiskt program 

och sitt näst sista år på gymnasiet. Samtliga är 17 eller 18 år gamla. 

     Vi deltog på samhälls- och svensklektioner under två veckors tid vilket innebär att vårt 

resultat grundar sig på totalt fem lektioner i klassrumsmiljö. Två av dessa var på morgonen 

och tre var förlagda till eftermiddagen. En skillnad från många andra klassrum är här att varje 

elev på skolan har fått en egen dator, vilket är ett hjälpmedel som stora delar av 

undervisningen utgår ifrån. Denna beskrivning får utgöra en kuliss för de exempel som i det 

följande beskrivs. 
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Kategori 1 

7.2 Genusdikotomi i klassrummet ger brist på perspektiv 

En central aspekt i den deliberativa kommunikationen är som framkommer under rubrik 3.1 

Deliberativ kommunikation att samtal enligt detta utbildningsideal bör karaktäriseras av att 

flera aspekter av frågan blir beaktade. Samtidigt ska deltagarna även kunna se saken från 

många olika håll, genom att kunna ta andras perspektiv. Målet med deliberativ 

kommunikation är därmed att kunskap ska bildas mellan människor då grupperingar tillfälligt 

bryts upp, när människor som vanligtvis inte umgås möts. Det anses vara positivt när flera 

synvinklar belyses eftersom förståelsen för en viss fråga då fördjupas. Resultatet visar att en 

utifrån genusnormer allt för uppdelad placering i klassrummet dock skulle kunna motverka 

dessa möjligheter. 

 

Exempel 1: Vilka samtalar med varandra? 

Under den tid då vi vistades i klassen var elevernas placering i klassrummet i det närmaste 

identisk vid varje lektionstillfälle. För att belysa detta förflyttar vi oss nu till en svensklektion, 

en tidig fredagsmorgon den 23 november, där temat för dagen är grammatik. I klassrummet 

finns fyra stora bord där eleverna vid varje bord är vända mot varandra. I bakre delen av 

rummet står två bord där det vid det ena endast sitter tjejer, och vid det motsatta endast sitter 

killar. I den främre delen av klassrummet finns ytterligare två bord där eleverna har placerat 

sig i två grupper med övervägande del tjejer - men med en kille vid vardera bordet. 

     Under lektionen får eleverna i uppgift av läraren att lösa olika grammatiska exempel som 

de har tillgång till i sina datorer. I uppmaningen från läraren ingår också en tydlig instruktion 

om att eleverna ska lösa dessa exempel tillsammans. Upplägget ger alltså möjlighet, eller 

kräver, att eleverna ska bolla idéer med sina klasskamrater och därmed belysa olika aspekter 

av frågorna. Vad som händer i denna situation är att eleverna som sitter vid de utifrån 

genusnormer mer homogena borden i den bakre delen av klassrummen genast ger sig i kast 

med att tillsammans lösa uppgifterna. Det uppkommer ett sorl där eleverna gemensamt 

kommer med förslag och testar olika varianter. I den främre delen av klassrummet är det å 

andra sidan nästintill knäpptyst. Eleverna har förvisso tagit sig an uppgiften och arbetar på vid 

sina datorer. Men detta sker istället mestadels enskilt. Vid de utifrån genusnormen mer 

heterogena borden uppstår alltså inte något regelrätt samtal. Det enda vi kan observera är att 



 

 45

två elever vid ett tillfälle utbyter ett par meningar där de är ute efter vad den andra har skrivit 

för svar. 

     När eleverna får välja mellan att arbeta gemensamt eller enskilt är det allt som oftast 

eleverna i den bakre delen av klassrummet som främst arbetar i par, medan eleverna i den 

främre delen av salen ofta väljer ett individuellt angreppssätt. Utifrån det omfång som denna 

studie har kan vi inte på något sätt hävda att denna situation skulle vara representativ för 

klassen. Det vi däremot anser oss ha belägg för är att liknande placering, och vilka som 

samtalar med varandra, återkommer på alla de andra lektioner då vi närvarar i klassrummet. 

Samma elever sitter alltid vid borden i den bakre delen av klassrummet. I den främre delen 

ändrar sig konstellationerna något ibland - men fördelningen av tjejer och killar vid borden är 

ändå intakt. 

 

Exempel 2: Placeringen densamma trots ny möblering 

Placeringen återkommer även under lektionen den 26 november då eleverna i ämnet 

samhällskunskap har ett så kallat seminarium, vilket senare i resultatet kommer att behandlas 

mer utförligt. Bänkarna är då formade som en hästsko så att alla elever ska kunna se varandra. 

Trots den annorlunda inredningen väljer ändå eleverna att sitta på ett liknande sätt som när 

klassrummet har de vanliga borden. Den bänkrad som är närmast dörren befolkas av killar, 

medan den som är i bakre delen av rummet ockuperas av tjejer. Närmast fönstret sitter fyra 

tjejer och två killar - överensstämmande med de personer som vanligtvis brukar uppta borden 

i den främre delen av klassrummet. Att denna uppdelning i klassen har återkommit under de 

gånger då vi har varit där märks även i hur eleverna har stått i korridoren innan lektionerna 

börjat. Samma personer står bredvid varandra, ofta med ett markant avstånd till de elever som 

de inte heller sitter med under lektionstid. Det verkar alltså som att det överlag finns en 

välordnad placering i klassrummet. Men vad får då ovanstående exempel för konsekvenser för 

elevernas kommunikation och vilken förklaring kan finnas till denna återkommande 

uppdelning? 

 

Analys: Genus som en primär social ordning 

Våra observationer har alltså tagit sin utgångspunkt i deliberativ kommunikation. Detta 

utbildningsideal innebär som bekant att flera aspekter av en fråga bör tas upp och att en 

heterogen grupp därmed är att föredra. Denna heterogenitet kan baseras på flera olika 

kategorier, varav en skulle kunna vara genus. Dock saknas ofta förutsättningar för att 



 

 46

pluralismen i den deliberativa kommunikationen ska kunna finnas i den aktuella klassen. 

Detta kan förmodligen ha en mängd olika orsaker, såsom lärarnas val av 

undervisningsmetoder eller elevernas privata relationer. När situationen observeras ur ett 

genusperspektiv framkommer emellertid även att de genusnormer som finns i klassen tydligt 

verkar ordna både placering och vem som samtalar med vem. 

   Att uppdelningen i den bakre delen av klassrummet är som ovan beskriven kan kopplas till 

det isärhållande, den dikotomi, som utifrån studiens teori är en grundläggande del av det 

genussystem som ordnar relationer mellan människor. Det är en del av våra sociala 

konstruktioner att tjejer och killar ska umgås separat på en homosocial arena. Att vara 

inplacerad i ett genusfack innebär därför även att vara avgränsad eller exkluderad från det 

motsatta fackets domäner. Utifrån vår tolkning verkar det exempelvis osannolikt att någon av 

killarna skulle sätta sig vid det homogena tjejbordet. Placeringen i den bakre delen av 

klassrummet kan till synes framstå som orubblig. 

     Men hur förklaras då placeringen i den främre delen av klassrummet? Skulle blandningen 

mellan tjejer och killar där kunna ses som ett motstånd mot den isärhållande normen och ett 

bevis på genussystemets föränderlighet? Utifrån de observationer och fältanteckningar som 

detta resultat vilar på är det svårt att avgöra, men så skulle förstås kunna vara fallet. Samtidigt 

var det också vid dessa bord som det uppmanade samtalet vid flera tillfällen uteblev. Även om 

killar och tjejer vid dessa bord satt bredvid varandra, utbytte de inte tankar och perspektiv i 

den utsträckning som läraren önskade. Placeringen avgjorde därmed inte helt vem som talade 

med vem, då isärhållandet också tycktes konstrueras i den främre delen av klassrummet. 

     Det faktum att det där satt en kille vid varje bord skulle också kunna baseras på att de inte 

ville sitta, och kanske heller inte var välkomna, vid det homogena killbordet. Det förekom 

nämligen en del gliringar mot de killar som satt i den främre delen av klassrummet, vilket 

skulle kunna förklara uppdelningen. Att dessa grupperingar utifrån ett genusperspektiv kan 

anses vara heterogena skulle alltså kunna baseras på ett motstånd, men det kan som sagt även 

finns andra inte fullt lika nyskapande orsaksförklaringar. 

     Utifrån den genusteori som denna studie utgår ifrån är genus som bekant en primär social 

ordning. Även om det förstås kan finnas andra aspekter såsom klass och personliga 

preferenser med i uppdelningen är det missvisande att hävda att genusnormer inte alls skulle 

vara närvarande. Vårt resultat visar snarare det motsatta. Om eleverna under 

svensklektionerna har fått lära sig att grammatik är en relevant del i hur det svenska språket 

ordnas, har vi som observatörer märkt att genusnormer kan anses vara en relevant del av den 

sociala världens grammatik. 
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Kategori 2 

7.3 Genushierarki i klassrummet avgör vems röst som blir 
lyssnad till 

I utbildningsidealet deliberativ kommunikation som beskrivs under rubrik 3.1 Deliberativ 

kommunikation poängteras att alla samtalsdeltagare bör ha en rättighet att tala, men likväl att 

det därmed bör finnas en skyldighet att lyssna. För att parterna ska bli jämbördiga kan detta 

anses vara två sidor av samma mynt. Deliberativ kommunikation innebär att deltagarna visas 

respekt genom att deras röster blir hörda och att deras uttalanden visas hänsyn. Nedan ges 

olika exempel på hur bristen på aktivt lyssnande kan göra så att vissa elever inte hörs.  

 

Exempel 1: Vem är värd att ge uppmärksamhet? 

För att synliggöra några situationer där dessa frågor aktualiseras förflyttar vi oss nu till 

måndagseftermiddagen den 26 november, där eleverna under vad som kallas för ett 

seminarium ska genomföra redovisningar. Ämnet är samhällskunskap och temat är olika 

konfliktmönster runt om i världen. Allt ifrån situationerna i Syrien, Nordirland och Tjetjenien 

till Kongo-Kinshasa och Colombia belyses. Eleverna sitter under lektionen, som tidigare 

nämnts, trots den hästskoformade bänkplaceringen relativt uppdelade utifrån genusnormer. 

Det är den bänkrad där det bara sitter killar som blir uppmanade att börja. Mot slutet av 

lektionen är det därför huvudsakligen (med något undantag) tre grupper med endast tjejer som 

har kvar sina presentationer. Detta skulle visa sig vara problematiskt i bemärkelsen att det inte 

verkar som om klasskamraterna lyssnar på vad som sägs. 

     Under tiden som Malin och Natalie, och sedermera Beata, redovisar i den ände av 

klassrummet som vetter mot fönstret pågår annan aktivitet i den andra delen. Exempelvis 

väljer Adam och Johannes att prata med varandra istället för att rikta uppmärksamheten mot 

dem som redovisar. Detta varvas med att de låtsasslåss och tumbrottas för att fördriva tiden. I 

sammanhanget finns också en pingisboll som flera av eleverna studsar med på bänken. Efter 

ett tag kommer denna pingisboll på avvägar och ramlar ned på golvet, vilket tillfälligt 

avbryter den pågående presentationen. Någon plockar då upp bollen och killarna fortsätter att 

leka med den, genom att försöka få in pingisbollen under varandras tröjor. På andra sidan 

klassrummet sitter Oskar och skrattar åt upptåget. Oskar sitter precis bredvid Beata som för 
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stunden redovisar. Läraren bemöter till en början utåtagerandet genom att tröstande säga till 

dem som stör: “Vi är snaart klara! Det är bara några få kvar så får ni gå sen!”. 

     För att visa sin rastlöshet börjar efter ett tag Isak och Johannes att packa ihop sina väskor 

och skrapa med stolarna, som för att markera att de är på väg därifrån. Läraren säger då med 

vädjande tonfall: “Nu vet jag att ni börja sega... Håll i nuu!”, men rastlösheten verkar kvarstå 

vilket blir synligt genom minspel och fortsatt lek med pingisbollen. Läraren verkar märkbart 

stressad och avbryter Beata efter ett par minuter in på hennes redovisning med orden “Vi 

kommer gå igenom den här konflikten ytterligare lite senare, men nu har vi inte tid. Har du 

nåt mer eller?” Lektionen slutar tio minuter för tidigt.  

     Ovanstående exempel är dock endast ett av flera där det märks att det aktiva lyssnandet är 

frånvarande. När en elev redovisar finns det sällan någon annan blick än lärarens att möta. 

Klasskamraterna är allt som oftast upptagna med sina datorer eller mobiltelefoner. Intressant 

nog uppmärksammade vi även att de som inte var inne i teknikens värld inte heller valde att 

möta den pratande personens blick. Som sagt verkade dock tekniken vara den huvudsakliga 

distraktionsfaktorn. Flera elever sitter och filar på sina egna presentationer in i det sista, 

varvat med att vara ute på Facebook. En elev tittar på film med hörlurar i öronen. En annan 

sitter väl synligt med telefonen i handen hela lektionen, till synes sms:ande. Ingen antecknar 

vad de andra säger. Det händer endast vid två tillfällen att andra elever har kommentarer till 

det som precis har sagts. Markant är då att de vänder sig till läraren med någon enstaka fråga, 

och inte till dem som redovisar. 

 

Exempel 2: Malin pratar för döva öron 

Vi har som bekant inte deltagit på dessa elevers lektioner under någon längre tidsperiod, men 

de gånger då vi varit där har bristen på aktivt lyssnande vid flertalet tillfällen varit märkbar. 

Ett mönster som vi har kunnat uppfatta är hur det bord som, när klassrummet varit möblerat 

som vanligt, på ett homogent sätt består av killar verkar ha särskilt svårt att lyssna. Att 

koncentrera sig på vad andra säger verkar emellertid inte vara särskilt svårt när det är 

kamrater vid samma bord som har något på hjärtat. Det sorl som lätt uppkommer samtidigt 

som någon annan pratar verkar främst anses passande när det är någon vid de andra borden 

som har ordet. Låt oss illustrera detta med ett exempel. 

     Under en svensklektion den 22 november frågar läraren eleverna om ordklasser och 

satsdelar av alla de slag. Malin svarar då på en fråga som läraren betecknar som svår, 

eftersom klassen ännu inte har gått igenom denna del i grammatiken. Trots att Malin alltså 

verkar ha koll på läget uppkommer, i samma stund som hon börjar prata, ett samtal i den 
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bakre delen av klassrummet. Utifrån vad vi har observerat verkar exempelvis Sixten och 

Benjamin vara något sånär tysta och fokuserade när det är läraren som pratar. När så en annan 

elev, ofta vid de andra borden, tar till orda finns istället en massa andra spännande saker att 

avhandla. Konversationen som följer på att Malin svarat rätt på den svåra frågan exemplifierar 

detta: 

 

Läraren: Ja, men det stämmer! Varför kan du det? 

Malin: För att jag har lärt mig det i Svenska A. (med ett leende) 

Läraren: Jaha! Men vi låtsas att vi inte hörde vad Malin sa, så får ni andra testa! (glatt) 

Sixten: Vad sa hon? (ser förvirrad ut) 

Benjamin: Det gjorde jag inte heller! (med högt, skämtande tonfall) 

De andra vid killbordet skrattar. 

Malin ser förlägen ut. 

 

Situationen där eleverna vid det bakre bordet pratar om något annat samtidigt som Malin 

försöker göra sin röst hörd får alltså ett märkbart avslut så snart läraren börjar prata igen. 

Eleverna förefaller utifrån lärarens kommentar förstå att det som Malin sa var något 

spännande, vilket de alltså inte verkade förutsätta innan. Att de pratat samtidigt som detta 

spännande tog form verkade emellertid inte vara något att hymla med. Killarna gör det snarare 

till ett skämt, vilket tycks ske på Malins bekostnad. 

 

Analys: Genus som maktasymmetri 

Det förekommer alltså i väldigt liten utsträckning ett verbalt samtal mellan eleverna under 

dessa lektioner. Vi hävdar emellertid att det trots denna avsaknad av verbal kommunikation 

likväl förekommer ett slags samtal. Detta utbyte är istället baserat på kroppsspråk och gester. 

Att exempelvis ignorera den som talar är i allra högsta grad en form av kommunikation, då 

det förmedlar ett budskap om vem som är värd att lyssna på. Ibland kanske ett beteende säger 

minst lika mycket som en nedsättande kommentar kan göra. 

     Genom att lyssnandet inte är aktivt, eller åtminstone inte optimalt, uppfattar vi det alltså 

som svårt för eleverna att göra sina röster hörda. Vi hävdar att redovisningarna i 

samhällskunskap inte kan ses som ett sätt att dela kunskap med andra och mötas i ett samtal, 

utan snarare syftar lektionen till att visa läraren vad man kan. Likaså innebär det faktum att 

Malin inte blir lyssnad till att ett viktigt perspektiv blir förbisett. Klassrummet blir utifrån 

denna genushierarki därmed inte tillräckligt flerstämmigt. 
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     En central del av resultatet är, som vi har visat, att det huvudsakligen är killar som inte 

aktivt lyssnar och visar respekt när det är tjejer som talar. Men bilden bör ändå nyanseras 

utifrån att situationen i klassrummet är mer komplex än så. Förutom ovanstående finns 

nämligen en hel del tecken på att det aktiva lyssnandet inte är optimalt i klassen överlag. Alla 

elever tycktes exempelvis, som tidigare presenterats, under samhällskunskapslektionen den 26 

november upptagna med annat än att lyssna. Det som skiljer är emellertid hur markant denna 

ovilja till deltagande är och huruvida eleverna avbryter pågående redovisningar. Det finns 

med andra ord uppenbart normer kring vad som är manligt och kvinnligt beteende. Bilden är 

emellertid så mångfacetterad att det inte går att dra tydliga generella slutsatser kring hur 

grupperna tjejer respektive killar i klassen beter sig. 

 

Kategori 3 

7.4 Genus är normerande för vem som får tala 

Om den förra kategorin betonade lyssnandets centrala roll, kommer vi nu snarare att fokusera 

på den andra sidan av myntet – nämligen talandet. Inom den deliberativa kommunikationen 

poängteras som tidigare nämnts, under rubrik 3.1 Deliberativ kommunikation, att samtliga 

samtalsdeltagare bör visas respekt genom att deras röster blir hörda och deras uttalanden visas 

hänsyn. Dessutom är det viktigt alla fritt får säga sin mening och ta upp nya infallsvinklar. 

Resultatet visar att dessa kriterier inte uppfylldes i klassen, även om det fanns de elever som 

försökte skapa ett sådant samtalsklimat. Nedan återges en rad empiriska exempel på bådadera. 

 

Exempel 1: Vem får svara på frågan? 

Under svensklektionen den 22 november får eleverna, som sagt, en rad grammatikuppgifter 

att lösa tillsammans. Singular ska böjas till plural samt göras om till bestämd form. Övningen 

inkluderar både kluriga svenska ord och låneord från exempelvis engelskan. För att 

kontrollera att eleverna har förstått uppgifterna tar läraren upp några exempel i helklass. Ett 

problem visar sig dock vara att några få elever vill svara på huvuddelen av alla frågor, och 

detta utan att räcka upp handen. Läraren har fullt sjå med att parera spontana svar för att 

kunna inkludera de något mer tystlåtna. Här följer ett sådant exempel. 

 

Läraren: “Om vi frågar Anna vad...” 

Anna: “Jag vet inte!!!” (med oro i rösten) 



 

 51

Läraren: “...vad baby i bestämd form plural heter...” 

Adam: “Jag vet! Babys!” (skrikande) 

Läraren: “Den ville Adam svara på!” (glatt konstaterande) 

Adam: “Babys!” (med triumferande tonfall) 

 

Läraren vänder sig alltså till Anna som hittills har varit fåordig, men blir avbruten av denne 

redan innan frågan är färdigformulerad. Hon vill uppenbarligen inte svara på någon fråga om 

svensk grammatik, oavsett vilken den är. Adam är däremot på hugget. Han hör med största 

sannolikhet att frågan ställs till Anna och ser att läraren vänder sig till henne, men väljer ändå 

att snabbt svara själv. Läraren verkar inte uppfatta vad Adam säger, men likväl att han svarar. 

Därför ber han om en upprepning genom att konstatera: “Den ville Adam svara på!” 

 

Exempel 2: Förväntningar på omedelbar respons 

Ytterligare exempel som kan sägas illustrera vem som talar är de gånger när ett par av killarna 

högt ställer en fråga till läraren på andra sidan klassrummet – ett beteende vilket vi inte 

observerade från övriga elever. Under en morgonlektion i samhällskunskap den 21 november 

arbetar eleverna enskilt eller i par med de olika konflikter som de ska hitta orsaker och 

förklaringar till. Här är det Natalie som inledningsvis har lärarens uppmärksamhet, då hon och 

läraren pratar om hennes arbete. Adam, som sitter i bakre delen av klassrummet, skriker “Öh, 

vad menar du med ideologi?”. Läraren svarar direkt med hög röst tillbaka för att sedan lugnt 

fortsätta att prata med Natalie, utan att be om ursäkt för att han avbrutit. Natalie som håller på 

att säga något, blir alltså avbruten i och med att läraren ger direkt uppmärksamhet till den elev 

som ropar. Adam verkar förvänta sig ett omedelbart svar trots att läraren är i full färd med 

någonting annat, vilket han också får. 

     Detta exempel kan ställas i relation till ett liknande, under en lektion den 22 november, när 

Adam ropar till läraren som befinner sig på andra sidan klassrummet. Han frågar: “Öh, stavas 

koncept med k eller c?” Läraren vänder då ryggen mot Adam och fortsätter att prata med den 

elev som han för tillfället har kontakt med. När Adam således inte direkt får ett svar sjunker 

han ihop och säger irriterat “neheee...”. Det verkar som att han hade förväntat sig omedelbar 

respons. 

     Alla elever ställer dock inte lika stora krav på uppmärksamhet. Vid det homogena 

tjejbordet hänger de vid ett tillfälle inte med i lärarens grammatikgenomgång, varpå de viskar 

till varandra: “Kan han inte prata så man förstår?!” Vid bordet bredvid, där Sixten och Tomas 
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sitter, efterfrågas däremot förtydliganden - de undrar högt “Varför?” och frågar “Hur menar 

du nu?”. Dessa genusnormer möter emellertid, som vi nedan ska visa, motstånd då och då.  

 

Exempel 3: Avvikelser från normen om vem som får prata 

Vid det tidigare beskrivna lektionstillfället den 26 november, när eleverna ska genomföra 

redovisningar om konflikter, finns ett fåtal tillfällen då genusnormerna kring vem som får tala 

rubbas. När det är Angelicas tur att presentera sin grupps arbete pratar hon, till skillnad från 

en klar majoritet av sina kvinnliga klasskompisar, högt och lugnt. Hon svarar relativt 

självsäkert på lärarens frågor. Denne försöker gång på gång att avbryta för att flika in egna 

funderingar, utan att lyckas. Angelica höjer rösten, pratar till punkt och avslutar sina 

resonemang. Detta kräver en hel del då Adam och Johannes samtidigt har en dialog, och även 

läraren alltså verkar mån om att få göra sin röst hörd. Angelica är också en av de få som 

bryter in med en egen aspekt av ämnet som hon vill ta upp, fastän läraren påbörjar ett försök 

att runda av åt henne. 

     Även Natalie vågar sig, under sin redovisning, på att ta upp ett eget perspektiv och därmed 

delge information som läraren inte har frågat efter. Hon berättar att i det land som hennes 

grupp har arbetat med så är medelåldern 22 år. När Natalie bidrar med denna information är 

det också en av de få gånger som andra klasskamrater reagerar: “Va?!”. Här avbryter dock 

läraren som snabbt förklarar vad han själv anser vara orsaken till detta faktum, för att nästa 

person sedan ska kunna påbörja sin redovisning.  

     Det finns också några få exempel på avvikelser från hur de flesta killar i klassrummet 

samtalar. Medan Angelica, som omnämnts ovan, högt och lugnt presenterar sin grupps arbete 

- sitter hennes kompanjon mestadels tyst. Niklas och hon har tillsammans letat och 

sammanställt relevant information, men när det är dags för redovisning är det hon som blir 

förgrundsfigur i paret. Även Isak sticker ut från mängden genom att låta Tomas tala för dem 

båda. Under hela redovisningen gör Isak endast ett kort instick, vilket han inte heller 

uppmuntras att vidareutveckla. Tilläggas kan även att dessa mer tystlåtna killar är samma 

personer som inte sitter vid det bakre homogena killbordet. 

 

Analys: Genus som både struktur och förändring 

Enligt vår tolkning blir det i samtliga ovanstående exempel tydligt hur talutrymme inte enbart 

handlar om att tilldelas ordet. För även om läraren ger en elev möjlighet att uttrycka sig, så 

kan denne begränsas av andra faktorer, som exempelvis att bli avbruten av en klasskompis. 
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Annas ovilja att svara bottnar möjligen i en osäkerhet inför om hon är en sådan som får ta 

plats. I samma anda kan Adams spontanitet och självklarhet grunda sig i en vana att ta 

utrymme, vilket också tycks allmänt accepterat i klassen. Att ges utrymme i det gemensamma 

samtalet verkar inte vara något som eleverna kan ta för givet. Vidare tycks det ofta 

problematiskt att ta upp en ny fråga eller ett nytt perspektiv, vilket bland annat exemplet med 

Natalie visar. Det finns alltså normer kring vem som får ta plats i klassrummet. 

     Att somliga fritt vågar säga sin mening medan andra sitter tysta, skulle kunna grunda sig i 

skiftande självförtroende eller i en hierarki vad gäller popularitet. Även det faktum att alla 

elever inte känner varandra, kan tänkas skapa en osäkerhet i helklassamtal. Utifrån den 

genusteori i vilken den här studien tar sitt avstamp är det emellertid sannolikt att normer kring 

manlighet och kvinnlighet är en central förklaring. Det är dock, som vi har visat, inte alla som 

lever upp till de genusnormer som tycks finnas i klassen. Normerna möter under seminariet 

också motstånd genom att de som verkar förväntas vara tysta höjer sina röster och de som till 

synes förväntas tala istället tystnar - däribland Angelica som är mån om att få tala till punkt 

samt hennes kompanjon Niklas som inte säger många ord under deras redovisning. Normer 

finns i klassen, men också avvikelser från dem har alltså blivit synliga. Genus visar sig både 

som struktur och förändring. 

 

7.5 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna i den studerade gymnasieklassen har en 

mängd normer att förhålla sig till. Dessa är en central del i det genuskonstruerande som finns 

dem emellan. Men hur går då detta genuskonstruerande till? En viktig del i skapandet av 

normer är den dikotomi som finns kring placering i klassrummet och vem som samtalar med 

vem. Förutom detta isärhållande mellan tjejer och killar framkommer i resultatet även bilden 

av en hierarki - eleverna ordnar utifrån genusnormer vem som är värd att ge uppmärksamhet. 

Denna maktasymmetri avgör vem som har möjlighet att ta plats i det gemensamma utrymme 

som klassrummet erbjuder. En viktig del i resultatet är även att dessa normer möter motstånd 

när några (om än få) elever ibland frångår de förväntningar som verkar finnas på vem som får 

göra sin röst hörd. 

     Men vilken betydelse har då detta genuskonstruerande för uppfyllandet av den deliberativa 

kommunikationens kriterier? Det är uppenbart att flera aspekter av en fråga inte framkommer 

i ett samtal som domineras av några få personer. Denna pluralism blir även frånvarande då 

eleverna i sin placering i klassrummet på flera sätt delar upp sig utifrån genusnormer. När 
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samtalsdeltagarna varken kan räkna med att bli lyssnade till, eller få sin rättighet att tala 

tillgodosedd, innebär inte det en deliberativ kommunikation. 

     Utifrån den studie som har genomförts framkommer alltså ett resultat som visar hur 

genuskonstruktion i klassen kan försämra förutsättningarna för den deliberativa 

kommunikationen. Genusdikotomi i klassrummet ger nämligen brist på perspektiv. Likaså 

avgör genushierarki i klassrummet vems röst som blir lyssnad till. Genus är även normerande 

för vem som får tala. Det är framför allt dessa centrala delar i resultatet som vi nu ämnar 

diskutera. 
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8. Diskussion 
I följande avsnitt avser vi inledningsvis att föra en kortare metoddiskussion för att sedan ställa 

denna studies resultat i relation till tidigare forskning. Vidare förs en diskussion kring 

problem och möjligheter kring genuskonstruktion i det studerade klassrummet samt dess 

koppling till deliberativ kommunikation. En rad idéer till vidare forskning på området 

presenteras slutligen. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vid undersökning av genuskonstruktionens betydelse för den deliberativa kommunikationen 

har vi som författare ställts inför ett centralt dilemma viktigt för läsaren att få ta del av. Om 

uppsatsen hade gett möjlighet till ett annat omfång hade materialet och analysen förmodligen 

blivit en annan. Under arbetets gång framkom nämligen hur obeskrivligt central lärarens roll 

var vid genuskonstruerandet i klassrummet. Trots att det är kommunikationen mellan elever 

som i denna studie har stått i fokus är som bekant lärarna ändå delaktiga i majoriteten av de 

exempel som presenterats. Vår förhoppning har varit att i dessa exempel ändock fokusera på 

elevernas samtal. Vår ståndpunkt är att lärarens närvaro inte nödvändigtvis innebär att denne 

bör vara fokus vid analys av materialet. Lärarens roll har med andra ord avgränsats bort. 

     Att läraren inte är en del i analysen är förstås en tankekonstruktion som inte motsvaras av 

de verkliga händelserna. Trots att det teoretiskt går att bortse från lärarens roll i 

kommunikationen finns denna centrala gestalt i praktiken – oavsett i vilken utsträckning detta 

uppmärksammas. Vi hävdar att avgränsningen i vår analys är en nackdel med studien. 

Framför allt blir denna nackdel påtaglig då ett viktigt ideal inom etnografin är att vara nyfiken 

och öppen inför sitt material och vara beredd på att förändra sin inriktning under studiens 

gång. Vi har inte uppfattat detta som möjligt – dels för att vi då behövt avgränsa bort 

elevernas samtal med varandra för att få ett hanterligt material, dels för att vi endast fått 

samtycke för att studera eleverna. Forskningsetiskt hade det därför blivit tveksamt att ändra 

syftet med studien. Med tanke på studiens omfång hade det inte heller varit möjligt. 
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8.2 Genuskonstruerandet en del av ett större sammanhang 

Som bekant visar denna studies resultat att genuskonstruerande i klassen var ett viktigt inslag 

i vem som fick delta i de samtal som fördes. Genus skapades bland annat genom isärhållande 

där placeringen i klassrummet i mångt och mycket var avgörande för vem som talade med 

vem. Likaså var den hierarki kring vem som var värd att lyssna till, och vem som fick 

talutrymme, avgörande för vilka röster som blev hörda. Att normer kring genus är en viktig 

komponent kring hur elever interagerar med varandra kan alltså anses vara tydligt. Vår studie 

överensstämmer därmed på flera punkter med tidigare presenterad etnografisk forskning som 

har undersökt genuskonstruerande mellan elever. Något som samtliga författare understryker 

är exempelvis att genus i allra högsta grad är en social konstruktion som är föränderlig. Genus 

skapas och omskapas därmed ständigt, inte bara i den klass där vi har utfört våra 

observationer utan också i andra grupper. 

     Fanny Ambjörnsson (2004) tydliggör exempelvis i sin studie (se rubrik 4.2 Forskning om 

genuskonstruerande) hur genusnormer kan hanteras på olika sätt, vilket också vårt resultat 

visar. Medvetet eller omedvetet tycks eleverna, både de i Ambjörnssons studie och de i vår, 

välja att antingen acceptera och reproducera eller ifrågasätta och utmana dessa normer. 

Rickard Jonsson (2007) belyser (se rubrik 4.2 Forskning om genuskonstruerande) det faktum 

att eleverna har en rad förväntningar att förhålla sig till, både från de närmaste vännerna, 

lärarna och från samhället i stort. Med andra ord är dessa en del av hur killarna i studien 

iscensätter maskulinitet. Jonsson har uppenbarligen kunnat gå in djupare på detta ämne än vad 

vi har, men även i vår studie upplever vi att normer kring vad som får och inte får sägas är 

närvarande. 

     Av samtliga avhandlingar framgår att genus är en viktig del i vilka relationer som skapas 

mellan elever - hur dessa tar form baseras på de genusmönster som finns. Kanske är det just 

detta som är det tydligaste resultatet även i vår egen studie då genus ordnar både placeringen i 

klassrummet och vem som pratar med vem – samt på vilket sätt. Som vi har kunnat visa är 

alltså genuskonstruerande på flera sätt en viktig aspekt i denna klass. Ovan har vi ställt detta 

resultat i relation till den tidigare forskning som finns på området. I det följande ämnar vi 

även, utifrån resultatet, diskutera vilken betydelse genuskonstruerande kan ha för uppfyllandet 

av den deliberativa kommunikationens kriterier. 
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8.3 Genuskonstruktion som problem för deliberativ 
kommunikation? 

Utbildningsidealet deliberativ kommunikation innehåller som bekant flera normativa 

ställningstaganden om hur samtal i ett klassrum bör se ut. I den bästa av världar får alla, 

utifrån dessa, fritt säga sin mening samtidigt som allas röster blir hörda och aktivt lyssnade 

till. Sakfrågan belyses ur flera aspekter och deltagarna sätter sig in i andras perspektiv. Ingen 

av de författare som vi, under rubrik 3.1 Deliberativ kommunikation, har redogjort för verkar 

mena att detta ideal skulle innebära något ofördelaktigt. Det som däremot verkar svårt att med 

säkerhet veta är om detta endast är en utopi eller om en konkret deliberativ praktik kan 

uppbådas. Vi hävdar att det är detta implementerande som förespråkare och motståndare till 

deliberativ kommunikation är oense om - snarare än idealet i sig. Kan de fina orden bli 

verklighet? Det är förstås svårt att slutligen fastslå – och det är inte heller ett mål som vi har 

strävat mot. 

     Vad som däremot framkommer i resultatet är att förutsättningarna för deliberativ 

kommunikation, i det klassrum där vår observationsstudie tagit plats, på flera sätt hindras av 

genuskonstruerande med tillhörande normer. När placeringen i klassrummet innebär en 

dikotomi mellan det manliga och det kvinnliga är det inte säkert att olika aspekter av en fråga 

framkommer. När Beata inte får slutföra sin presentation, och inte blir lyssnad till den korta 

tid då ordet är hennes, blir inte allas röster hörda. När det verkar kutym att prata samtidigt 

som Malin har något på hjärtat blir situationen knappast optimal. När Adam anser sig kunna 

ta stort utrymme på Annas bekostnad får inte alla fritt säga sin mening - och alla blir inte 

heller respekterade. Genusnormer verkar alltså kunna sätta käppar i hjulet för en tillämpning 

av deliberativ kommunikation. 

     Vi hävdar att den fråga som Christer Fritzell (2003) ställer sig om på vems villkor ett 

språkligt handlande äger rum därför är högst relevant. Detta kan även kopplas till det 

resonemang som Mikael Carleheden (2007) för om att social ojämlikhet kan riskera att göra 

den deliberativa kommunikationen ouppnåeligt utopisk. Om idealet förutsätter en jämlikhet 

som samhället, och i detta fall eleverna, inte klarar av att uppbåda faller alla förhoppningar 

platt. Att genus – som det finns exempel på i resultatet – verkar ordna relationerna i 

klassrummet genom att eleverna anpassar sig till normer kring kvinnligt och manligt skulle 

kunna vara en sådan brasklapp. Isärhållande och hierarki baserat på genusmönster minskar 
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jämlikheten och därmed förutsättningarna för att en deliberativ kommunikation ska kunna 

realiseras. Könsmaktsordningen blir ett hinder för att implementera utbildningsidealet. 

     Då konsensus är en central del i den deliberativa kommunikationen blir denna 

maktasymmetri särskilt viktig att fundera över. Risken är annars att det uppkommer vad Eva 

Hultin (2007) benämner en skenbar konsensus. Utifrån vår tolkning är detta att jämföra med 

ett beslut baserat på dominans där endast de som ser till att höras blir delaktiga i utslaget. 

Frågan är helt enkelt om autentisk konsensus är möjlig att nå när de genusnormer som 

konstrueras verkar till några personers fördel, samtidigt som andra inte tas på allvar? 

     Med den begreppsapparat som Ninni Wahlström (2009) använder sig av finns här alltså, 

utifrån vår tolkning, en risk att det lärande som skulle syfta till utbildning snarare kan bli 

lärande som leverans. Det viktiga blir inte att utifrån ett socialisationsbetonande lärande 

utbyta erfarenheter, utan att visa upp sig för läraren och nå individuella resultat på andras 

bekostnad. 

 

8.4 Är verkligen isärhållande ett hinder för pluralism? 

Ett återkommande resonemang i denna uppsats är att inte tillräckligt många aspekter av en 

fråga framkommer i samtal där inte gruppsammansättningen (utifrån ett genusperspektiv) är 

heterogen. Då detta är en så pass central del av studiens resultat önskar vi förtydliga och 

problematisera det något. Ett fullt relevant motargument skulle nämligen kunna vara att det 

inte finns något som säger att fler perspektiv framkommer bara för att en blandning av tjejer 

och killar föreligger. Som bekant är det nämligen inte endast genus som avgör människors 

erfarenheter och därför kan säkerligen flera perspektiv bli synliga även i homogena kill- och 

tjejgrupper. Begreppet homogena grupper kan därför i sig även problematiseras, då människor 

säkerligen kan bidra med unika erfarenheter även där deltagarna delar samma genusfack. 

Variationerna inom de två delarna i dikotomin kan vara stora. 

     Ännu ett relevant motargument är enligt oss att om det förekommer ett hierarkiskt förtryck 

där vissa i klassen tar upp stor plats på andras bekostnad, kanske till och med ett visst mått av 

särundervisning skulle vara att föredra. Det bord där det endast fanns tjejer samtalade 

exempelvis mycket med varandra - i jämförelse med andra bord. De verkade mer bekväma att 

ta plats bland andra tjejer än i klassrummet i stort. 

     Vi hävdar att alla dessa motargument förstås bör tas i beaktande, men vår hållning är ändå 

att genusmönster måste ifrågasättas för att kunna förändras. Då genus är en social 
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konstruktion förstärks snarare isärhållande och hierarki vid en uppdelning. På kort sikt kanske 

eleverna skulle samtala mer i uppdelade grupper, men på lång sikt befästs förmodligen de 

mönster som bör förändras. Samtidigt måste hänsyn tas till att dikotomin mellan män och 

kvinnor utifrån vår genusteori är en primär social ordning i samhället, och inte bara i skolan. 

Det är därför rimligt att anta att de skilda sfärer där genus konstrueras bidrar med skilda 

erfarenheter. Även om genusnormer inte är det enda som avgör våra värderingar och tankar, 

är det ändå en del i den pluralism som finns. Då deliberativ kommunikation syftar till att 

skapa en gemensam förståelse där flera aspekter behandlas, bör rimligtvis genus vara en 

komponent som bidrar till denna flerstämmighet. Flerstämmigheten kan i sig sedan bidra till 

att uppdelningen uppluckras, vilket vi berör mer här nedan.  

 

8.5 Deliberativ kommunikation som möjlighet för 
omskapandet av genusnormer? 

Samtidigt som det för oss alltså har blivit synligt hur deliberativ kommunikation utifrån ett 

genusperspektiv kan innebära en rad problem, finns det också utifrån ett mer konstruktivt 

perspektiv incitament för att titta på det motsatta: Kan deliberativ kommunikation i 

klassrummet tänkas förändra destruktiva genusmönster till det bättre? 

     En förutsättning för att utbildningsidealet ska kunna användas är enligt Fritzell (2003) att 

alla närvarande enas kring ramarna för hur proceduren ska gå till. Med en medvetenhet om, 

och enighet kring, dessa kriterier är förhoppningen att detta ska förändra möjligheterna för 

alla närvarande att delta i samtalet på lika villkor. De som förespråkar utbildningsidealet 

deliberativ kommunikation påstår alltså att en tillämpning i sig kan ge upphov till jämlikhet. 

Ett tankeexperiment relevant för denna studie är därför också huruvida deliberativ 

kommunikation i sig skulle kunna förändra genusmönster till det bättre. Vi hävdar att detta 

skulle kunna vara fallet, förutsatt att de olika kriterierna kan tillämpas fullt ut. 

     Om strävan är att alla ska få delta i det samtal som pågår skulle detta nämligen kunna sätta 

käppar i hjulet för den destruktiva genushierarki som formats. Att olika perspektiv ska kunna 

framkomma gör en dikotomisk placering problematisk. Dessutom gör kriteriet kring allas 

möjlighet att göra sin röst hörd att den som gör motstånd mot nu rådande normer snarare 

uppmuntras till detta. När fler perspektiv presenteras skapas möjligheter för nya normer att ta 

plats. Det behöver inte längre ses som fel att inte leva upp till omgivningens förväntningar 

kring exempelvis talutrymme. Den deliberativa kommunikationen kan bidra med alternativa 

förväntningar att förhålla sig till. Överlag skulle genuskonstruerande alltså kunna förändras i 
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en praktik där deliberativ kommunikation tillämpas. Men hur skulle denna förändring kunna 

ta form i det aktuella klassrummet? 

     Låt oss återvända till det exempel som återgivits ovan, då Beata inte får slutföra sin 

presentation. Hon blir inte heller lyssnad till av sina klasskamrater, under den begränsade tid 

som hon har på sig att göra sin röst hörd. Hade denna situation, i den bästa av världar, kunnat 

se annorlunda ut om klassen hade strävat mot deliberativ kommunikation och därmed enats 

kring dess kriterier? Möjligen. Beata hade kunnat förvänta sig sina klasskamraters fulla 

uppmärksamhet under tiden som hon redovisade. Hon hade haft nitton intresserade blickar att 

möta under tiden som hon pratade. Hon hade inte heller blivit avbruten. Högljudda suckar av 

trötthet hade uteblivit till förmån för följdfrågor samt en gemensam diskussion kring 

orsakerna till den aktuella konflikten. Därmed hade Beata fått möjlighet att göra sin röst hörd, 

vilket dels kunde ha stärkt hennes förmåga att förmedla kunskap utifrån sitt perspektiv och 

dels kunde ha möjliggjort för övriga elever att ta till sig ytterligare ett perspektiv på ämnet i 

fråga. När fler röster blir hörda lyfts också fler åsikter fram, vilka kan sätta genusnormer kring 

vem som får tala i gungning. Röster som tidigare varit tystade får komma till tals, vilket kan 

medföra att helt nya värderingar kommer upp till ytan. Det är dock osannolikt att detta kan 

ske i en helomvändning. 

     Då genusnormerna är en del av en struktur kallad könsmaktsordning kommer de knappast 

att förändras över en natt. De finns därför förmodligen kvar även då en strävan mot 

deliberativ kommunikation påbörjats. Att allas röster blir hörda medför exempelvis inte per 

automatik att dessa röster tas på lika stort allvar - risken för skenbar konsensus kvarstår. Trots 

detta skulle alltså deliberativ kommunikation i förlängningen, rent teoretiskt, kunna förändra 

normer kring kvinnligt och manligt. Det som gör deliberativ kommunikation svår att fullt ut 

definiera och tillämpa är dock, utifrån vår synvinkel, att det rör sig om en process. 

 

8.6 En utmaning i dubbel bemärkelse 

Att deliberativ kommunikation är en process innebär att den kan ses som ett komplext ideal. 

Vi hävdar att detta blir särskilt tydligt när den ställs i relation till genuskonstruerande. För 

samtidigt som deliberativ kommunikation i enlighet med exempelvis Carleheden (2007) 

förutsätter jämlikhet mellan alla deltagare - syftar också själva processen till att uppnå 

densamma. Det rör sig om ett växelspel där resultatet av den deliberativa kommunikationen 

också förväntas förbättra den deliberativa kommunikationen i sig. Det förtryck som 

uppkommer i genusnormernas fotspår motverkar alltså utbildningsidealet, men detta ideal kan 
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också förändra hur deltagarna ser på varandra och det samtal som förs. Genuskonstruerande 

blir den deliberativa kommunikationens utmaning - en utmaning i dubbel bemärkelse. Å ena 

sidan kan deliberativ kommunikation förhindras av genuskonstruerande, å andra sidan kan 

denna förändra genuskonstruerande till det bättre.  

     Viktigt att komma ihåg är dock att även genus, utifrån den teori som denna studie utgår 

ifrån, är en process. Liksom i deliberativ kommunikation finns en föränderlighet inbyggd i 

teorin. Det skulle därför inte vara missvisande att ange relationen mellan dessa båda som två 

virvlar i rörelse - som utifrån vårt resultat ibland möts och måste samverka för att komma 

framåt. Både deliberativ kommunikation och genusnormer kan förmodligen dels cementera 

och dels förändra strukturer som bygger på isärhållande och hierarki. 

 

8.7 Uppslag för vidare forskning 

Vi hävdar att denna uppsats har en förtjänst i att den påbörjar studiet av ett ämne som tidigare 

är föga beforskat. En viktig poäng är emellertid att den har ett alltför litet omfång för att 

kunna ge säkra resultat. Ett förslag för vidare forskning är därför att fördjupa resonemangen 

genom observation i fler klasser och under längre tidsperioder.   

     Självklart omfattar inte heller detta arbete alla de infallsvinklar som skulle kunna tas mot 

ämnet. En sådan, som vi uppmuntrar andra att sätta tänderna i, är hur genuskonstruerande 

skulle kunna ta form i ett klassrum där strävan faktiskt är deliberativ kommunikation. I denna 

studie finns deliberativ kommunikation med som ett ideal ännu inte prövat i klassen. Hade de 

genusnormer som eleverna verkade förhålla sig till sett annorlunda ut med en deliberativ 

undervisning? 

     Vidare är som bekant genus den kategori som står i fokus i denna studie och får agera 

förklaringsmodell till de situationer som uppkommit i klassen. Vi hävdar att ett viktigt 

forskningsbidrag i framtiden skulle vara att dessutom anlägga ett intersektionellt perspektiv på 

ämnet. Detta med tanke på att även klass, etnicitet, sexualitet etc. förmodligen är viktiga 

faktorer när det gäller kommunikation i en klassrumskontext. Förutom denna uppmaning 

skulle ytterligare en viktig infallsvinkel kunna vara att komplettera liknande 

observationsstudier med intervjuer. Elevers egna upplevelser och synsätt är viktiga att ta 

hänsyn till och vägledas av i skolans värld. 

     En viktig lucka att fylla är även vilken roll lärare har gällande genuskonstruerande och 

dess betydelse för deliberativ kommunikation. Trots att vi inte ämnade studera lärarna i denna 

studie har deras närvaro ändå visat sig märkbar i flera av exemplen. Dessa står trots allt för 



 

 62

lektionsplanering, fördelar ordet och är (medvetet eller omedvetet) en del i att upprätthålla 

eller bryta normer. Detta perspektiv har emellertid blivit perifert då studien tar sin 

utgångspunkt i kommunikationen eleverna emellan. I framtida studier skulle lärarens inverkan 

kunna få en mer central position. De didaktiska överväganden som en lärare gör i rollen som 

samtalsledare har troligtvis betydelse både för hur deliberativ kommunikation och 

genuskonstruerande tar form. Det finns således många spännande öppningar för vidare 

forskning på området. 

 

8.8 Avslutningsvis 

Som framgått i uppsatsens inledning framhåller läroplanen för gymnasieskolan att 

utbildningssystemet bör verka både för samtalets centrala roll och för att de destruktiva 

genusmönster som finns ska luckras upp. Ett samtalsideal som vinner allt större genomslag är 

som bekant den deliberativa kommunikationen. Att de båda delarna inte ställs i relation till 

varandra i forskningen - varken i teori eller i praktik - kan tänkas utgöra en motivation för 

framtida studier. Härmed slutar den här resan, men vi vill alltså uppmuntra till vidare 

upptäcksfärder i detta relativt outforskade landskap. Genus tycks nämligen på många sätt vara 

en gedigen utmaning för den deliberativa kommunikationen, vilken ännu inte tagits itu med 

fullt ut. 
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9. Slutsatser 
Studien visar att de observerade eleverna har en mängd genusnormer att förhålla sig till. 

Dessa utgör en central del i hur genus konstrueras mellan eleverna. En utifrån genus 

dikotomisk placering i klassrummet ger nämligen brist på perspektiv. Likaså avgör 

genushierarkin i klassrummet vems röst som blir lyssnad till. Genus är också normerande för 

vem som får tala. I den bemärkelsen utgör genuskonstruerandet i klassen ett problem för den 

deliberativa kommunikationen, som förutsätter jämlikhet mellan samtalsdeltagarna. 

     Men samtidigt som genuskonstruerandet kan utgöra ett hinder för utbildningsidealet, har vi 

även diskuterat en potential för det omvända. Deliberativ kommunikation syftar nämligen 

också till att uppnå jämlikhet, vilket med tiden skulle kunna förändra destruktiva 

genusmönster. På det sättet utgör genuskonstruerandet i klassen en dubbel utmaning för 

utbildningsidealet. Normer kring kvinnligt och manligt kan förmodligen utgöra både problem 

och möjligheter för den deliberativa kommunikationen. 
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Bilaga 

 

Samtycke till observation 

C-uppsats om lärande och genus 

 

 

Jag förstår att: 

 delar av den utbildning jag deltar i kan komma att observeras av två 

universitetsstudenter, 

 det jag gör och säger kan komma att antecknas, 

 det kan hända att ljudupptagning kommer att göras, 

 anteckningar och ev. ljudupptagning kommer att ligga till grund för en C-uppsats, 

 deltagandet i denna studie är frivilligt och att om jag inte vill delta kommer det inte ha 

några negativa konsekvenser för mig, 

 jag när som helst kan begära att lämnas utanför observation, anteckningar och 

ljudupptagning. Jag kommer då inte att nämnas i uppsatsen. 

 studenterna kommer att skriva om några av de saker vi gör under lektionerna men 

kommer inte att nämna mitt namn eller namnet på min skola, 

 anteckningarna kommer endast att användas av studenterna och deras handledare, 

 anteckningarna kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga, 

 om jag har några funderingar om studien kan jag när som helst prata med studenterna i 

projektet. 

 

□ Ja, jag samtycker till att bli observerad 

□ Nej, jag vill inte bli observerad  

 
 
……………………………………………………………… 
                            Namn 


