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Sammandrag 
Klassrummet kan betraktas som en betydelsefull social kontext, inom vilken elevernas 

självbild, syn på varandra och sitt lärande etableras genom interaktion. Syftet är att belysa hur 

diskursiva könsnormer manifesteras inom klassrummets språkpraktiker, för att synliggöra vad 

detta innebär för elevers förutsättningar i lärandet. Undersökningen bygger på 17 timmars 

observerad svenskundervisning fördelad på tre klasser i årskurs nio. Materialet har undersökts 

både kvantitativt i form av statistik över talutrymmet, samt kvalitativt genom diskursanalys. 

Tre tematiska diskurser har tagits fram: humordiskurs, konkurrerande diskurs och svordomar 

och skällsord som diskurs. Resultatet visar att eleverna främst tar talutrymme, samt att en större 

andel flickor är tysta i klassrummet. Könsrelaterade skillnader inom språkpraktikerna visar att 

samtliga elever använde humor samt svordomar, men att könsrelaterade skillnader går att utläsa 

i praktiserandet. Den konkurrerande diskursen och skällsord är dock dominerade praktiker av 

pojkar. Slutsatsen är att de språkliga praktikerna skapar ramverk för hur eleverna agerar i 

undervisningen och påverkar således elevernas lärande, där flickor tenderar att förbli mer 

passiva medan pojkarna agerar motstridigt mot svenskämnet. 

 

Nyckelord: språkpraktiker, könsnormer, observationsstudie, årskurs 9, diskursanalys, 

svenskämnet 

 
 
 
   



	 2 

Innehåll 
Sammandrag ............................................................................................................................ 1 
1 Inledning ................................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte & frågeställning .................................................................................................................. 4 
1.2 Didaktisk relevans ....................................................................................................................... 4 
1.3 Uppsatsens disposition ................................................................................................................ 5 

2 Teoretiska ansatser & forskningsöversikt .......................................................................... 5 
2.1 Diskursteori & poststrukturalistisk genusteori ........................................................................ 5 
2.2 Forskningsöversikt ...................................................................................................................... 7 

2.2.1 Språk & kön .......................................................................................................................... 7 
2.2.2 Språkliga praktiker i klassrummet .................................................................................... 7 

3 Material & metod ................................................................................................................ 10 
3.1 Källmaterial: eleverna som studieobjekt ................................................................................. 10 
3.2 Deltagande observation ............................................................................................................. 10 
3.3 Diskursanalys ............................................................................................................................. 12 
3.4 Etiska överväganden ................................................................................................................. 13 
3.5 Avgränsning ............................................................................................................................... 14 

4 Resultat ................................................................................................................................ 14 
4.1 Helklassamtalet .......................................................................................................................... 14 

4.1.1 Fördelningen av talutrymmet ........................................................................................... 14 
4.1.2 Språkpraktiker i helklass .................................................................................................. 16 
4.1.3 Sammanfattande analys: helklassamtalet ........................................................................ 20 

4.2 Gruppsamtalet ........................................................................................................................... 22 
4.2.1 Humordiskursen ................................................................................................................. 22 
4.2.2 Konkurrerande diskursen ................................................................................................. 24 
4.2.3 Svordomar & skällsord som diskurs ................................................................................ 27 
4.2.4 Sammanfattande analys gruppsamtalet ........................................................................... 29 

4.3 Könsnormer och svenskämnet ................................................................................................. 30 
5 Slutdiskussion ...................................................................................................................... 31 

5.1 Talutrymme i helklass ............................................................................................................... 31 
5.2 Språkpraktiker, könsnormer och svenskämnet ..................................................................... 33 
5.3 Sammanfattning ........................................................................................................................ 35 

Litteratur ................................................................................................................................ 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3 

1 Inledning  
Professor emerita vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet 

Gun-Marie Frånberg skriver följande i sin rapport Att bli medveten och förändra sitt 

förhållningssätt: 

 
Om undervisningen är stereotypsförstärkande bidrar den till att upprätthålla könsmyter om exempelvis 

femininitet som passiv och maskulinitet som aktiv. En könsblind undervisning problematiserar inte 

genusskillnader och ämnet framställs som könsneutralt (Frånberg 2010, s. 58). 

 

År 2009 utgavs Statens offentliga utredning Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? 

där det framgick att ojämlikheter mellan pojkar och flickor existerade i skolan, bland annat i 

förhållande till skolprestationer och talutrymmet i klassrummet. Enligt utredningen tenderar 

flickor att prestera bättre i skolan, medan de manliga eleverna får mer talutrymme än sina 

kvinnliga klasskamrater. Grunden till olikheterna härleds i utredningen till normativa 

föreställningar om vad det innebär att vara man och kvinna (SOU 2009:64:169 f.). Studier har 

således kommit fram till att pojkar får mer talutrymme i klassrummet än flickor. Anledningen 

bakom den könsrelaterade uppdelningen har dock givits mindre uppmärksamhet. 

Universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet Katarina Kärnebro  

betraktar i sin avhandling Plugga stenhårt eller vara rolig? all social interaktion i klassrummet 

som centrala delar av elevers lärande. Hon menar att både samtal med och utan lärarens närvaro 

påverkar processen. För att närmare beskriva fenomenet använder hon begreppet 

språkpraktiker. Hon skriver följande om begreppet: ”Med språkpraktiker avses då de 

återkommande språkliga aktiviteter och interaktionsmönster som framträder i samtalen” 

(Kärnebro 2013:44). Det finns således olika språkpraktiker som kan betraktas som olika 

diskurser, vilka agerar spelregler för klassrummets samtal. Tidigare forskning har 

uppmärksammat bland annat humor och konkurrens som drag i elevers samtal i klassrummet 

(Edlund m.fl. 2013:103–109 och där anförd litt.). Klassrummet kan utifrån ett sådant 

förhållningssätt betraktas som en betydelsefull social kontext, inom vilken elevernas självbild, 

syn på varandra och sitt lärande etableras genom interaktion. Det blir därför av intresse att 

närmare studera diskursiva könsnormer inom den språkliga praktiken i klassrummet, för att på 

så vis öka förståelsen för ojämlika förhållanden inom klassrummets interaktioner. 
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1.1 Syfte & frågeställning 

Uppsatsen behandlar elevers språkpraktik i svenskundervisningen genom en undersökning av 

tre klasser i årskurs 9. Syftet är att belysa hur diskursiva könsnormer manifesteras inom 

klassrummets språkpraktiker, för att synliggöra vad detta innebär för elevers förutsättningar i 

lärandet. Fokus ligger på vem som kommer tills tals och vad eleverna talar om, samt explicit i 

vad mån några olika typer av språkliga diskurser som tidigare forskning lyft fram förekommer. 

Undersökningen har ett poststrukturalistiskt genusperspektiv för att uppmärksamma hur 

normativa föreställningar om genus kontextualiseras och upprätthålls genom elevernas 

språkpraktik. Följande frågeställningar har konstruerats för att besvara undersökningens syfte:  

• Hur tar eller tilldelas eleverna talutrymme? Finns det könsrelaterade skillnader? 

• Hur manifesteras språkpraktikerna i klassrummet? På vilket sätt praktiseras de i 

förhållande till kön? 

• Vilka språkliga normer om kön kopplade explicit till svenskämnet går att utläsa 

genom elevernas språkpraktiker i klassrummet?  

1.2 Didaktisk relevans 

I kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter av Skolverket framgår det tydligt att: ”Eleverna 

ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ” (Skolverket 2011:7). I avsnittet Normer och 

värden lyfts jämställdhet som en central del av skolans demokratiska värderingar, vilket 

undervisningen ska ta hänsyn till (Skolverket 2011:11). Det innebär att eleverna ska ha samma 

möjlighet att utveckla sin förmåga att delta i det demokratiska samhället. Läraren är således en 

del av uppdraget att fostra aktiva demokratiska medborgare. Ett sätt att aktivt delta och ta 

initiativ i ett demokratiskt samhälle kan sägas vara genom det talade språket. Elevernas syn på 

sig själva som talare kan vidare kopplas till centrala delar av svenskämnet. Kunskap om elevers 

olika sätt att tala skulle därav kunna främja lärarens didaktiska arbete i att uppnå ett av ämnets 

syften: ”stimulera elevernas lust att tala” (Skolverket 2011:160).  

Universitetslektor inom matematik och ämnesdidaktik vid Mittuniversitet Nina Eliasson  

skriver i sin doktorsavhandling Att kommunicera skolans naturvetenskap att ”naturvetenskaplig 

kunskap precis som all annan form av kunskap är färgad av genus och att vetenskapen i sig inte 

kan skapa en könsneutral kunskap eller en kunskap fri från kultur” (Eliasson 2017:19). Hennes 

tankar om normer om kön och didaktik kan kopplas till Frånbergs resonemang om en könsblind 

undervisning som presenterades i inledningen (Frånberg 2010, s. 58). Även svenskämnet kan 
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betraktas som påverkat av stereotyper och diskursiva könsnormer, vilka präglar synen på 

svenskämnet kopplat till könsstereotypa ageranden (Frånberg 2010:58). Genom att 

uppmärksamma stereotyperna och hur de påverkar undervisningen kan didaktiska 

överväganden göras för att främja en mer jämlik undervisning. Den här uppsatsen betraktar 

språkpraktiken som ett uttryck för den rådande diskursiva könsnormen i klassrummet. 

Undersökningen ämnar fånga upp både en större bild av fördelningen av talutrymme i 

helklassamtalen och granska elevernas språkpraktiker i helklassamtal och gruppsamtal, för att 

öka förståelsen för hur stereotypa uppfattningar om kön inom svenskämnet påverkar 

förutsättningar i lärandet. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Först presenteras uppsatsens teoretiska ansatser och forskningsläge, där undersökningens 

diskurs- och genusteoretiska utgångspunkter närmare beskrivs samt en översikt över den 

forskning som gjorts på området språk, kön och lärande. Därefter presenteras uppsatsens 

studieobjekt och metoderna observationsstudie och diskursanalys under avsnitt 3 Material & 

metod. Det efterföljande avsnittet redovisar undersökningens resultat. Resultatavsnittet är 

indelat i tre separata delar: helklassamtalet, gruppsamtalet samt könsnormer och 

svenskundervisningen. Först presenteras resultatet för varje del och därefter följer en 

sammanfattande analys av de två första delarna. Slutsatser och vidare didaktisk och teoretisk 

reflektion följer sedan i det avslutande avsnittet 5 Slutdiskussion.  

2 Teoretiska ansatser & forskningsöversikt 
Nedan följer de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, det vill säga diskursteori i 

kombination med poststrukturalistisk genusteori. Därefter presenteras en översikt av tidigare 

forskning inom området språk, kön och lärande. 

2.1 Diskursteori & poststrukturalistisk genusteori  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips definierar diskurs som uppfattningar om 

världen, vilka är socialt konstruerade genom mänsklig interaktion. Vår verklighetsuppfattning 

som diskurserna konstruerar generar olika ramverk, genom vilka vi utgår från i vidare 

interaktioner med andra. Enligt författarna konstruerar även diskurser normer för hur vi beter 

oss i olika sammanhang, vilket gör att vi också får en uppfattning om hur vi inte förväntas bete 



	 6 

oss. Det finns dock en ständig maktkamp mellan diskurser, eftersom människor besitter olika 

uppfattningar om världen. Diskurser beskrivs således inte som något oföränderligt, då de 

omformas genom våra sociala interaktioner (Winter Jørgensen & Phillips 2000:7–12, 31–34, 

43). Svenskundervisningen kan betraktas som en social kontext, utifrån vilken diskurser formas 

för det sociala samspelet i klassrummet.  

Socialantropologen och genusvetaren Fanny Armbjörnsson samlar i sin bok I en klass för 

sig föreställningar om kön under genusbegreppet och ger det en ytterligare dimension via den 

poststrukturalistiska synen på ämnet. Det som blir centralt är individers handlande, vilket lägger 

grunden för våra föreställningar. Hon hävdar att genus också är något som skapas och blir 

normativt i och med att det upprätthålls genom återkommande mönster (Armbjörnsson 2004:12 

f.). Utifrån ett sådant perspektiv kan elevernas språkpraktiker i klassrummet betraktas som 

språkliga handlingar, vilka kan bidra till ett upprätthållande eller ifrågasättande av normativa 

föreställningar om könen. Tillsammans med ett diskursteoretiskt förhållningssätt kan elevernas 

språkpraktiker i klassrummet betraktas som upprätthållande av etablerade diskursiva 

könsnormer i det sociala sammanhang som svenskundervisningen innebär. 

Forskarna Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles menar i Språk och kön att det  

inte är okomplicerat att dra slutsatser om språk och könstillhörighet, eftersom människor 

påverkas av flera faktorer och sammanhang när de uttrycker sig. Däremot menar författarna att 

kön skapas och upprätthålls genom språkliga handlingar (Edlund m.fl. 2013:38, 51 f.). 

Författarna skriver följande: ”vi blir helt enkelt skickliga på att framställa oss som kvinnor eller 

män” (Edlund m.fl. 2013:38). Kön och språk är således nära sammanlänkade, även om andra 

faktorer också påverkar hur vi uttrycker oss. Fokus för uppsatsen ligger dock på de 

könsrelaterade skillnaderna i språket. 

Nina Eliasson använder i sin doktorsavhandling en positioneringsteoretisk utgångpunkt med  

ett genus- och diskursteoretiskt förhållningssätt till talutrymmet i klassrummet, där hon 

behandlar den sociala interaktionen i naturvetenskap som en diskurs inom vilken föreställningar 

om identitet uppkommer (Eliasson 2017:18–21). På liknande sätt blir svenskundervisningen en 

social kontext, inom vilken eleverna genom sina diskursiva språkpraktiker deltar i den 

kommunikativa situationen som skapar och upprätthåller könsnormer. 
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2.2 Forskningsöversikt  

Forskningsläget inkluderar både studier som gjorts om språk och kön generellt och forskning 

inriktad på elevers språkpraktiker i klassrummet i förhållande till kön. 

2.2.1 Språk & kön 

I Språk och kön menar Edlund, Erson och Milles att vi har olika förväntningar på hur män  

och kvinnor ska tala, vilket resulterar i olika förväntningar på språket. De menar att det finns 

väletablerade föreställningar om att kvinnor och män talar olika språk. En sådan stereotypisk 

föreställning kallar de för den planlöst pladdrande kvinnan. Den innefattar tankar om att 

kvinnan skulle tala i större omfattning, men utan något sammanhängande innehåll. Andra 

föreställningar som lyfts är att kvinnor är mer ursäktande och humorlösa. De betonar dock att 

för att en föreställning ska vidmakthålla sin position behöver den upprätthållas, genom 

människors handlingar och förenklade syn på hur vissa grupper i samhället är. För att beskriva 

fenomenet rörande etablerade föreställningar använder de begreppet stereotyp, vilket blir ett 

sätt att upprätthålla hegemonin där vissa grupper i samhället står över andra genom stereotypa 

uppfattningar om gruppen. De menar att stereotyper riktar sig mot de i lägre social ställning 

såsom kvinnor (Edlund m.fl. 2013:56–59). Författarna skriver följande ”Eftersom skapandet av 

stereotyper i första hand tar sikte på underordnade grupper, finns det inte stereotypa 

föreställningar om mäns samtalsstil i samma utsträckning som om kvinnors samtalsstil.” 

(Edlund m.fl. 2013:59 f.). Stereotypen skapar vidare olika uppfattningar och förväntningar på 

könen, vilket resulterar i att människor behöver förhålla sig till dem (Edlund m.fl. 2013:60).  

2.2.2 Språkliga praktiker i klassrummet 

Det finns forskning som tyder på att pojkar tar mer av klassrummets talutrymme än sina 

kvinnliga klasskamrater. Pojkarna ska inte enbart ta ordet oftare i klassrummet utan även ges 

det i högre grad, vilket framgick i Statens offentliga utredning (SOU 2009:64:169 f.). Edlund, 

Erson och Milles menar att ”Flickor och pojkar har olika samtalsstilar” samt att ”Pojkars 

samtalsstil medför att de dominerar i klassrumsmiljön” (Edlund m.fl. 2013: 98). Författarna 

hänvisar till Hultmans forskning som indikerar att flickornas deltagande i talutrymmet 

motarbetas snarare än problematiseras av lärare. De menar vidare att pojkar även bekräftas mer 

och tenderar även att få mer uppmärksamhet av lärare. Problemet hänvisas till att flickor tvingas 

foga sig efter den dolda läroplanen, medan den inte gäller i samma uträckning för pojkar. Med 
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den dolda läroplanen menar författarna sådant som ordningsregler i klassrummet, såsom att 

sitta tyst och lyssna (Edlund m.fl. 2013:98–103 och där anförd litt.).  

När det kommer till kön och språk i skolan skiljer Edlund, Erson och Milles på det  

problemlösande samtalet och helklassamtalet. Det problemlösande samtalet beskriver 

författarna som det samtal som sker mellan elever under undervisningen. Samtalen präglas till 

skillnad från helklassamtalet av lärarens frånvaro. En tydlig komponent i det samtalet beskrivs 

vara humor, där Maria Ohlssons forskning visat att både flickor och pojkar använder humor i 

problemlösande samtal. Däremot visade resultaten på skillnader i förhållande till vad eleverna 

skämtade om. Flickorna tenderade att skämta om sådant inom hemmet, medan pojkars skämt 

cirkulerade kring andra ämnen såsom motordrivna fordon. Båda könen använde humor men det 

var framförallt pojkar som praktiserade det. Humor kopplas därav till bilden av manlighet. 

Studier visar även att humor främst används av pojkar när gruppen är könsblandad. Humor 

beskrivs vidare som kopplat till maktstrukturer, där praktiserandet av humor är ett hierarkiskt 

vågspel då bemötandet inte är självklart. Annan forskning som hänvisas till är Gun Rooswalls. 

Roswall har påvisat att konkurrens skiljer sig åt mellan pojkar och flickor i deras samtal. Den 

existerar hos båda men är tydligare hos pojkarna, där de konfronterar varandra med ibland hårda 

uttryck både mot person och åsikt (Edlund m.fl. 2013:103–109 och där anförd litt.).  

Tidigare forskning på området språk och genus har bedrivits av professorn i svenska med  

didaktisk inriktning Tor Hultman i Språk och kön i skolan. Han skriver om talutrymmets ojämna 

fördelning mellan eleverna, där han även lyfter vad de olika könen tenderar att föra fram i sitt 

talutrymme. Manliga elever talar mer erfarenhetsbaserat, avbryter andra och griper an 

talutrymmet utan att tillfrågas menar Hultman. Flickorna beskrivs i kontrast till pojkarna som 

tysta iakttagare. Hultman förklarar fenomenet med den dolda läroplanen, det vill säga 

förhållningsregler i klassrummet och skolan. Pojkar förväntas således inte följa dem lika hårt 

som flickor (Hultman 1990:24 f.). 

Andra studier som har vidare fokuserat på genus och skolsamtalet är Katarina Kärnebros 

avhandling Plugga stenhårt eller vara rolig? Kärnebros studie baseras på observationer och 

inspelningar i klassrum på fordonsprogrammet. Hennes studie visar att eleverna identifierade 

sig med och talade ett typiskt ”grabbigt” språk, genom bland annat svordomar och nedsättande 

uttryck mot varandra. Vidare indikerar resultatet på att samtalen är situationsbundna och att den 

hierarkiska ordningen inte är statisk. I hennes studie tog eleverna främst ordet i klassrummet 

snarare än att läraren tilldelade eleverna ordet. Utmaningar och humor utgjorde centrala drag i 

elevsamtalen i hennes studie, vilka främst riktades mot andra personer. Den som kunde skämta 

erhöll även en högre hierarkisk position och skämtandet bidrog även till att upprätthålla normer 
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såsom heteronormativitet. Kärnebro uppmärksammar även normer kopplade särskilt till pojkar 

och svenskämnet, där eleverna hade en negativ inställning till läsningen i ämnet. Hon lyfter 

även att eleverna samtalade om annat än uppgifterna på lektionerna, vilket i sig blir en protest 

mot ämnets relevans (Kärnebro 2013:297–312). 

Nina Eliassons resultat visade att pojkar i något högre grad än flickor visade sina 

ämnesrelaterade kunskaper i klassrummet. Hon menar även att det inte rådde någon skillnad 

mellan pojkar och flickor i förhållande till hur ofta de svarade på lärarens öppna frågor. Hennes 

avhandling stödjer även forskning som visat att pojkarna tar två tredjedelar av klassrummets 

talutrymme. Eleverna tog oftare ordet själva än tilldelas det, där menar Eliasson att flickor 

upplevs som mer passiva. Forskningen visar även en viss skillnad när det kommer till den 

lyssnande och kunnande rollen i klassrummet, där flickor oftare än pojkar intog den 

förstnämnda och pojkar den sista (Eliasson 2017: 55–58, 69–73).  

Eliasson menar att positioneringen inte nödvändigtvis är självvald i flickornas fall, utan en  

effekt av pojkarnas positionering. Könsskillnaderna är dock inte markanta utan snarare vaga 

menar Eliasson. Studien uppmärksammar även att pojkar bekräftas mer av läraren än flickor. 

Vidare visar hennes studie att flickorna i hennes undersökning tenderade att svara på mer 

kognitivt ansträngande frågor som kräver längre svar, medan pojkarna upplevdes som mer 

impulsiva. Undervisning som skulle gynna ett mer jämställt klassrum menar författaren skulle 

vara mer kognitivt utmanade uppgifter, då flickor tenderar att komma fram mer där. Vidare 

skulle tävlingsinriktad undervisning enbart missgynna flickor, medan en mer målinriktad 

undervisning skulle gynnar alla elever (Eliasson 2017:55–58, 69–73).  

Uppsatser på kandidatnivå har förutom elevernas talutrymme även fokuserat på lärarens roll  

i fördelningen, bland annat genom intervjustudier såsom Sofia Swärds uppsats Elevers 

talutrymme i klassrummet (Swärd 2019:20). Vidare har studier lyft varför könsskillnader finns 

i talutrymmet såsom Sofie Gabrieliis uppsats Vem får ordet, där intervjustudier med elever 

visade att flickors mindre talutrymme verkade grunda sig i rädsla att säga fel (Gabrielii 2018:23 

f.).  
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3 Material & metod 
Metoden som används för att operationalisera uppsatsens syfte och frågeställningar är en 

deltagande observation. 17 timmar svenskundervisning observerades och har sedan närmare 

analyserats och kategoriserats genom en diskursanalys. Utöver diskursanalys har även en 

kvantitativ metod använts för att ta fram statistiska skillnader mellan pojkar och flickors 

deltagande i klassrummets talutrymme. 

3.1 Källmaterial: eleverna som studieobjekt 

Den valda undersökningsgruppen bestod av elever i årskurs 9 från en högstadieskola belägen i 

Uppsalaområdet. Undersökningens studieobjekt var tre klasser i årskurs 9, som totalt bestod av 

58 elever. Fördelningen mellan flickor och pojkar i klasserna var relativt jämnt, bortsett från i 

en klass där övervägande delen var flickor. I övrigt kan grupperna betraktas som heterogena i 

förhållande till skolprestationer och socioekonomisk bakgrund. En viss problematik bör lyftas 

med indelningen pojkar och flickor utifrån biologiskt kön. Detta tas även upp av Eliasson som 

menar att indelning och jämförelse mellan grupperna kan leda till ett konserverande av 

genusrelaterade skillnader. Att göra indelningen kan också felaktigt tyckas peka mot att 

skillnaderna är större än de i själva verket är (Eliasson 2017:18 f.). Med ett hänsynstagande till 

det tidigare nämnda har därför undersökningen fokuserat på hur niondeklassarna som grupp 

samtalar, dock har en könsmässig indelning gjorts från början i förhållande till den kvantitativa 

statistiken över vem som tar och får ordet. När enskilda individer nämns i undersökningen 

benämns de flicka A, B, C och pojke A, B, C, vilket i sig enbart är förknippat med individens 

biologiska kön och inte hur individen själv identifierar sig.  

3.2 Deltagande observation 

Kaijser och Öhlander beskriver observationsstudiers fördelar i förhållande till intervjuer på 

följande vis: ”Observation kan ge information om det som är så givet och självklart för 

människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer.” (Kaijser & Öhlander 2011:114). 

Observationer kan således öppna upp möjligheten att fånga upp det egentliga beteendet hos 

människor, medan intervjuer mer kan sägas spegla hur vi vill bete oss eller ett slags idealt 

beteende. En annan viktig komponent som författarna lyfter som fördelaktig med metodvalet 

är att den ger en vidare insyn i beteenden via icke-verbala handlingar såsom kroppsspråket 

(Kaijser & Öhlander 2011:114–116).  
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Studien utfördes under svenskundervisning i tre separata klasser med tre olika lärare, vilket  

innebar att jag som observatör blev en synlig individ som både iakttog och tog anteckningar 

under lektionerna. Det hände flera gånger att jag var en del av den sociala interaktionen i 

klassrummet, då exempelvis frågor ställdes av elever eller lärare. Under vissa lektioner var jag 

mindre deltagande, något som ofta utmärker observationsstudier enligt författarna (Kaijser & 

Öhlander 2011:123–125). Under de lektionerna satt jag enbart tyst längst bak i klassrummet 

och observerade eleverna.  

Undersökningen sträckte sig över sammanlagt två veckors observation. Totalt rörde det sig  

om 170 minuter svenskundervisning i veckan för samtliga klasser, vilket resulterade i totalt 17 

timmar observerad svenskundervisning. Under lektionerna utförde eleverna varierade 

aktiviteter, vilka kategoriserades in som det lärarledda helklassamtalet och gruppsamtal. Den 

första kategorin innebar aktiviteter där läraren ledde samtalet i helklass. Gruppsamtalet avser 

det samtal eleverna förde mellan varandra när de skulle lösa uppgifter de tilldelats under 

lektionen, där läraren inte hade en lika aktiv roll. Samtliga kategorier innehåller även samtal 

som inte var inriktade mot skolarbetet, exempelvis förekom småprat under det lärarledda 

helklassamtalet och samtalsämnen om vardagliga företeelser under det gruppsamtalen.  

Dokumentationen av klassrummets talutrymme och språkpraktiker gjordes delvis via  

anteckningar under lektionerna, delvis genom ljudinspelning med mobiltelefonen. 

Anteckningar togs under lektionen men också efter varje lektion, där tankar som väckts efter 

lektionen och en sammanfattning av språkpraktikerna under lektionen skrevs ned. Frågor att 

observera närmare i ljudinspelningen och nästkommande lektion antecknades också.  

Kaijser och Öhlander skiljer mellan öppen och fokuserad observation och utvärdering av  

materialet i en observationsstudie. Den förstnämnda formen handlar om att ta in allt det som 

sker och att konstruera olika frågeställningar till det som observerats. Undersökningen av 

svenskundervisningen började även med ett sådant tillvägagångsätt, där så mycket som möjligt 

av det som sades och skedde observerades och formulerades i frågor. Sedan undersöktes varje 

frågeställning och antagande som gjorts under den öppna observationen närmare under en 

fokuserad observation. Efter den första veckan av observationer genomfördes en utvärdering 

av det material som samlats in under en veckas tid, därefter genomfördes nästkommande veckas 

studier för att närmare granska de antaganden som gjorts första veckan. Motiveringen till ett 

sådant tillvägagångsätt menar Kaijser och Öhlander är att få tillgång till nya infallsvinklar på 

det undersökta, men samtidigt avgränsa undersökningen så den fyller sitt syfte. Delarna 

möjliggör således en systematisering av metoden (Kaijser & Öhlander 211:128–130). 
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Undersökningen första fråga operationaliseras genom att statistik fördes under 

helklassamtalet över tagandet och tilldelandet av talutrymme i förhållande till kön. Varje gång 

en elev tilldelades eller tog talutrymme nedtecknades det. Vidare togs även anteckningar på hur 

många flickor respektive pojkar i klassen som kom till tals och hur många som satt tysta. 

Anteckningarna över helklassamtalet berörde även observerade språkpraktiker under samtalet. 

Under gruppsamtalet låg fokus på sådant som tidigare forskning lyft fram som centrala delar i 

elevernas samtal i klassrummet. Fokus låg på humor, konkurrens samt svordomar och skällsord 

som språkliga diskurser, närmare beskrivning av kategorierna återfinns under nästföljande 

rubrik. 

Subjektiviteten i en deltagande observation kan problematiseras. Kaijser och Öhlander  

menar att själva redskapet för den empiriska insamlingen i en observation är observatören. Med 

det tillkommer sådant som redan etablerade tankar om det som ska observeras. Andra faktorer 

som lyfts fram är sådant som intersektionella aspekter av observatören, såsom kön och 

socioekonomisk bakgrund (Kaijser & Öhlander 2011:130–133). I undersökningens fall 

påverkades jag av att redan ha en roll som vikarie på skolan, vilket innebar att jag hade en 

relation till eleverna. Den påverkades även av min bakgrund som svensk kvinna med 

medelklassbakgrund, vilket även kan ha påverkat deltagarna i studiens syn på mig. Min 

bakgrund som ämneslärarstudent och kunskap om tidigare forskning kan även ha påverkat mig 

genom undermedvetna förväntningar på samtalen i klassrummet. Därav har stort fokus lagt på 

att systematisera undersökningen för att minska förekomsten av subjektiva slutsatser. 

3.3 Diskursanalys 

Det material som samlades in under observationen i form av anteckningar och ljudinspelningar 

analyserades vidare för att närmare studera normativa företeelser i elevernas språkpraktiker. 

Winter Jørgensen och Phillips presenterar en kritisk diskursanalys som ligger till grund för 

analysen av observationen. Författarna trycker på att analysen bör fokusera på den kamp som 

finns mellan diskurser för att en viss diskurs ska anses som allmängiltig (Winter Jørgensen och 

Phillips 2000:31, 72–75). Klassrummet betraktas således som en kommunikativ situation där 

genusföreställningar etableras, utmanas och upprätthålls genom språkliga diskurser. Syftet med 

undersökningen är att belysa hur diskursiva könsnormer manifesteras inom klassrummets 

språkpraktiker för att synliggöra vad detta innebär för elevers förutsättningar i lärandet. Den 

första frågeställningen rörande hur eleverna kommer till tals och könsrelaterade skillnader 

operationaliseras i undersökningen första del, där det lärarledda helklassamtalet granskats både 
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kvantitativt genom statistiska skillnader och kvalitativt genom hur eleverna uttrycker sig.  

Undersökningens senare underfrågor berör normer om språk, kön och svenskämnet.  

Frågan om elevernas språkpraktiker i klassrummet operationaliseras genom att identifiera 

återkommande diskurser, vilka även lyfts fram av tidigare forskning. Förhoppningen var att 

komma närmare hur generaliserade uppfattningar om genus tar sig uttryck i just dessa klassrum 

genom elevernas språkpraktiker. Efter granskningen av materialet formades följande tematiska 

kategorisering: humordiskurs, konkurrerande diskurs samt svordomar och skällsord som 

diskurs. Inom samtliga kategorier har samtal som både berör skolarbete och andra 

samtalsämnen observerats. Humordiskursen som tematisk kategori innehåller uttalanden och 

konversationer, där målet var att uppnå komisk effekt och få andras bekräftelse genom skratt. 

Den konkurrerande diskursen innehåller uttalanden där eleverna konkurrerar med varandra i 

samtalet, ofta om skolarbete eller vardagliga samtal. Den sista kategorin om skällsord och 

svordomar innehåller uttalanden där skällsord och svordomar används i olika syften. Den sista 

frågan om könsnormer och svenskämnet operationaliseras genom en vidare analys av 

helklassamtalen och gruppsamtalen, där könsnormer som identifierats kopplas samman med 

elevernas förhållningssätt till ämnet. 

3.4 Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden som togs hänsyn till var att upplysa eleverna om deras 

anonymitet och att undersökningen byggde på frivilligt deltagande, dessutom fick de 

information om att de när de ville kunde avbryta sitt deltagande. När citat från elever tas upp i 

undersökningen kommer de enbart benämnas som flicka A, B och C och vidare pojke A, B, C. 

Detta för att bevara elevernas anonymitet. Eleverna fick också information om att det som 

observerades var klassrumsmiljön och att de kunde bli citerade, men att om de blev det så skulle 

det inte gå att spåra vem som sagt vad. Däremot berättade jag inte förrän efter att materialet 

samlats in att det var språkpraktiker kopplat till kön som jag studerade. Eleverna fick även veta 

att deras samtycke behövdes för att de skulle vara deltagare i undersökningen. Krav om 

anonymitet, samtycke och frivilligt deltagande är aspekter som lyfts av Kaijser och Öhlander 

som betydelsefulla i det etiska övervägandet inför en observationsstudie (Kaijser & Öhlander 

2011:80–83). Ett annat etiskt övervägande har varit att inte explicit anger antal flickor 

respektive pojkar i klasserna. Valet grundar sig i att skydda elevernas anonymitet.  
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3.5 Avgränsning 

Avgränsningar som har gjort är dels kopplade till att enbart undersöka eleverna under 

svenskundervisningen, dels i förhållande till att det enbart är tre klasser på en skola som 

undersöks. Undersökningen är således avgränsad till en viss plats, vilket Kaijser och Öhlander 

lyfter som nödvändigt för en observationsstudie (Kaijser & Öhlander 2011:116–119). 

Motiveringen till att enbart studera elever i svenskundervisningen är kopplat till studiens syfte 

och didaktiska ambition. Svenskundervisningen blir således den plats som är mest relevant att 

undersöka för att synliggöra hur könnormer i språkpraktiker påverkar förutsättningar för 

lärande. 

4 Resultat 
Först presenteras resultaten för helklassamtalen, vilka karaktäriseras av samtal där elever fick 

talutrymme i helklass och läraren ledde samtalet. Statistik för hur mycket elever tilldelats och 

tog talutrymme presenteras har samlats in, samt en analys av hur eleverna uttryckte sig när de 

kom till tals. Därefter presenteras resultaten för undersökningens andra del, vilket är 

gruppsamtalen. Gruppsamtalen karaktäriseras av att eleverna självständigt, det vill säga utan 

styrning av läraren, samtalade under de uppgifter de förväntades lösa under lektionen. 

Resultatet har delats in i tre underkategorier: humordiskurs, konkurrerande/problemlösande 

diskurs samt skällsord och svordomar som normativ diskurs. Resultatdelen avslutas med en 

analys av identifierade könsnormer kopplat till svenskämnet.  

4.1 Helklassamtalet 

Helklassamtalet betraktades således som de samtal där läraren ledde samtalet i helklass, 

exempelvis under en genomgång av läraren eller under diskussioner i helklass. Det som 

närmare undersöktes var hur eleverna tog eller tilldelades ordet under helklassamtalet. För att 

synliggöra eventuella könsrelaterade skillnader undersöktes skillnaden mellan den biologiska 

könstillhörigheten, där anteckningar togs för hur ofta flickor respektive pojkar tog eller 

tilldelades ordet.  

	
4.1.1 Fördelningen av talutrymmet 

Resultatet i procent relaterat till det totala talutrymmet för elever går att utläsa från 

nedanstående stapeldiagram. 
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Figur 4.1: Fördelningen av talutrymme mellan flickor respektive pojkars i förhållande till det 

totala talutrymmet, taget talutrymme och tilldelat talutrymme.  

 
Fördelningen av det totala talutrymmet tedde sig relativt jämt, där pojkarna tog och tilldelades 

52% av det sammanvägda talutrymmet, medan flickor tog och tilldelades 48%. I förhållande 

till det totala tagandet av talutrymme, det vill säga när eleverna själva tog ordet under det 

lärarledda helklassamtalet, syns en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna låg där 6 

procentenheter högre än pojkarna. Däremot visade studien att pojkar i betydligt högre 

utsträckning än flickorna tilldelades talutrymme, där pojkarna tilldelades 78% av det totalt 

utdelade talutrymmet. Det bör dock tilläggas att antalet gånger eleverna tilldelades talutrymme 

var betydligt lägre än antalet gånger de tog talutrymme, vilket resulterar i den jämna 

fördelningen av det totala talutrymmet. Enligt tabellen ovan kan det dock tyckas finnas en 

relativt jämn fördelning mellan flickornas och pojkarnas talutrymme i förhållande till hur 

mycket talutrymme som delas ut och tas. Det gick dock att urskilja större skillnader vid en 

närmare undersökning av talutrymmet under varje lektion, i förhållande till hur många av 

klassens flickor respektive pojkar som tog talutrymme.   
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Figur 4.2: Medelvärdet för procentenheterna för taget talutrymme per lektion i relation till antal 

närvarande elever utifrån biologisk könstillhörighet. 

 

De första staplarna visar medelvärdet för taget talutrymme i förhållande till antalet flickor 

respektive pojkar som närvarade på lektionen. Resultatet visar medelvärdet för hur många 

flickor av det totala antalet flickor i klassen som tog talutrymme per lektion, respektive pojkar. 

Andelen flickor i klasserna var något högre än pojkar, speciellt i den ena klassen där en större 

majoritet var flickor. Resultatet för pojkarna visade ett medelvärde som tydde på att 74 % av 

de deltagande pojkarna tog talutrymme under lektionerna. Staplar till vänster visar det lägsta 

respektive högsta värdet för andel pojkar och flickor som tog talutrymme under lektionen. 

Resultatet visade att minst 50 % av pojkarna under de observerade lektionerna tog talutrymme, 

medan flickorna som lägst hade 17 % deltagande. I förhållande till det högsta antalet tagande 

av talutrymme uppnådde pojkarna 100%, medan flickorna hade som högst 75%. Procentuellt 

skiljer sig elevernas aktivitet åt i förhållande till den biologiska könstillhörigheten, där pojkarna 

uppvisar en högre delaktighet i förhållande till hur många killar i klassen som kommer till tals. 

Vidare kan skillnaden även betraktas utifrån elevernas språkpraktiker i helklass.  

4.1.2 Språkpraktiker i helklass 

Normen för hur eleverna får del av talutrymmet i klassrummet att de själva tar ordet. Sällan 

tilldelades elever ordet och de gånger som det inträffade gick ordet nästan uteslutande till 

pojkar. Det tilldelade talutrymmet var sällan en följd av handuppräckning, utan snarare läraren 

som tilldelade ordet till en inaktiv elev, som under följande sekvens.  
Sekvens 1. Inspelning 7, tid 1.01-1.46 
Läraren: Så vad har ni för uppgifter? 
Flicka A: Bokredovisning och berättelsen. 
Flicka B: Filmgrejen. 
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Flicka C: Jag måste ha hjälp med en sak, min word är helt fucked up. 
((Två pojkar småpratar)) 
Läraren: Hur ska ni göra den här bokredovisningen ((tilltalar en av de småpratade pojkarna)) 
Pojke A: Öh, jag vet inte. 
Läraren: Du vet inte? Hur kan du inte veta? 
Pojke A: Jag har varit sjuk. 
Läraren: Nej du var här.  
Flicka B: Vadå hur man gör en bokredovisning? 
Läraren: Nej på vilket sätt ska ni genomföra den? 
Pojke A: Muntligt 
Läraren: Precis! Muntligt ja.  

 

I sekvensen tilldelade läraren ordet till en pojke som inte verkade uppmärksam under 

helklassamtalet. Läraren konfronterade först eleven, men bekräftade honom därefter när Pojke 

A listade ut vad läraren var ute efter för svar genom att upprepa svaret. Flickornas svar 

bekräftades dock inte i samma utsträckning, vilket synliggjordes i början av sekvensen där 

flicka A svarade rätt på vilka uppgifter de hade kvar. Flickan svarade rätt och läraren gick 

därefter vidare med att ställa en fråga till en av pojkarna. Enbart tre gånger under samtliga 

observerade lektioner tilldelades flickor talutrymme. Det som skiljde pojkarnas tilldelning mot 

flickornas var att två av tre gånger som flickorna tilldelades ordet var det genom 

handuppräckning. Det förekom dock få tillfällen generellt då eleverna tilldelades talutrymme. 

Normalfallet och den av lärarna accepterade praktiken var att eleverna svarade på frågor, kom 

med påståenden eller ställde frågor rakt ut. Både pojkar och flickor tog ordet själva i 

klassrummet, men i förhållande till den totala andelen flickor respektive pojkar så fanns en 

övervägande del tysta flickor i relation till pojkar (se Figur 2). Gemensamt för de observerade 

helklassamtalen var att varje klass hade en grupp flickor som satt tysta. Gruppen tysta flickor 

satt alltingen och tog anteckningar, lyssnade eller tittade ner i mobiltelefonen.  

Gemensamt för elevernas tagande av talutrymme var att det ofta handlade om att få svar på 

oklarheter. En gemensam nämnare för flickornas samtal i helklass var att de ofta interagerade 

med läraren genom frågor. Återkommande språkpraktik i helklassamtalet bland flickorna var 

att de ofta ställde frågor av mer personlig karaktär till läraren. Under en lektion skulle eleverna 

se på film; innan filmen började återkopplade läraren till vad som skedde i filmen den tidigare 

lektionen. En av flickorna utbrast då ”Vad hette han snygga?”, vilket ledde till ett samtal om 

vem av filmens karaktärer som flickorna fann mest tilltalande. De flesta av flickorna nämnde 

manliga karaktärer, men en flicka la även in en kommentar om en kvinnlig skådespelares 

utseende. Under samtalet frågade de även läraren vilken karaktär som hen fann mest objektivt 

tilltalande, genom att en flicka frågade läraren ”men vilken karaktär tycker du är snyggast?”. 
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Pojkarna satt under samtalsämnet tysta och visade inget intresse att delge sina iakttagelser. 

Flickorna ställde även frågor till lärarna om uppgifterna på lektionerna. Pojkarna däremot 

protesterade i högre utsträckning mot lärarens direktiv, ofta genom suckande eller protesterande 

kommenterar. Sekvensen nedan visar hur en flicka tog ordet genom att dels ställa frågor om 

själva uppgiften, dels genom att ställa en fråga om lärarens välmående. 

	

Sekvens 2. Inspelning 3, tid 4.45-5.10	

Läraren: Sista skrivuppgiften ska bli en krönika. 
Flicka A: Vad är en krönika? 
Läraren: Det är det vi ska prata om.  
Flicka A: Hur är det? Du verkar lite virrig idag. 
Läraren: Det är måndag eftermiddag. 

 

Frågorna kan sägas syfta till ett relationsskapande till läraren eller för att visa intresse för läraren 

som person. En annan språkpraktik som var framträdande speciellt i en av klasserna var de 

småpratade pojkarna, vilka ofta satt och diskuterade annat under lärarens genomgång. Deras 

interaktion med läraren kunde ibland bestå av suckande eller olika läten i skämtsam ton. Ofta 

satt de och visade varandra olika innehåll på mobiltelefonerna eller så satt de och skrattade och 

skämtade med varandra. Det var inte sällan som interaktionen mellan pojkar även var icke-

verbal och bestod av retsamma puttningar i sidan. Ett annat exempel på icke-verbal interaktion 

mellan pojkarna var när några pojkar kastade hopknölade papper mot varandra när läraren 

vände ryggen mot klassen. Sekvensen nedan kan agera exempel för hur interaktionen kunde se 

ut. 

 
Sekvens 3. Inspelning 3, tid 5.28-5.55 
Läraren: ((hyschar pojkarna)) grabbar sluta babbla här nu.  
Pojke A: Mäh 
((Några pojkar fortsätter småprata)) 
Läraren: Om man slår upp sida 11 här 
Pojke B: Åh 
Läraren: Så står det krönika  
Pojke C: Är det en krönika?  
((skratt från pojkarna som fortfarande småpratar)) 
Läraren: Ja precis, ni har läst en krönika innan också  
Pojke D: Sheesh 

 
En identifierbar könsrelaterad skillnad hörde till den roll som eleverna intog när de inte var 

aktiva deltagare i helklassdiskussionen. De flickor som inte deltog satt tysta och gjorde annat 

såsom såg ner i mobiltelefonen, medan pojkarna i högre utsträckning småpratade med varandra 
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samtidigt som andra elever och läraren pratade. Det skedde ofta utan kommentar eller 

tillrättavisning av läraren.  

En könsöverskridande språklig praktik i helklass var även humor. Både pojkarna och 

flickorna skämtade mycket genom kommentarer i helklass, inte sällan på någon annans 

bekostnad. De humoristiska inslagen förstärktes även ofta av glåpord mot varandra eller 

svordomar. Pojkarna tenderade dock i högre utsträckning än flickorna att kalla varandra för 

glåpord och använda nedsättande uttryck. De tenderade även att använda mer slang än 

flickorna. Under ett helklassamtal hade några pojkarna tidigare kastat runt en takplatta. 

 
Sekvens 4. Lektion 11, tid 34:13–34:27. 
Pojke A: Alltså kukhuvud nu börjar det klia på händerna. 
Pojke B: Alltså jävlar vad det sticks i fingrarna  
Pojke A: Men snälla du överdriver. 
Pojke B: Men walla nej. Det är som nålar som sticker in. 
Pojke A: Så jävla dramatisk. 
((Pojke B skrattar)) 

 

Sekvensen kan agera exempel på hur killarna uttryckte sig mot varandra i helklassamtalet, även 

om deras samtalsämne inte hörde till ämnet som läraren diskuterade. Ofta talade killarna om 

annat än det som läraren lyfte som aktuellt för lektionen. Flickorna tenderade dock att lägga in 

mer kommenterar om den aktuella undervisningen, eller om andra aktuella skolämnen i andra 

ämnen. När det kom till svordomar för att förstärka den komiska effekten rådde dock ingen 

större skillnad mellan pojkarna och flickorna. Under en lektion bad läraren eleverna att välja en 

dag att genomföra en muntlig bokredovisning på.  

 
Sekvens 5. Inspelning 10, tid 02.21-02.40. 
Läraren: Är det någon som vill redovisa på onsdag? 
Flicka A: Skriv upp mig på onsdag! 
Flicka B: Du tar det ju för fan nästa termin. När det är sommarlovsskola då kan ju du redovisa din. 
((Flicka A skrattar och sträcker ut tungan åt flicka B)) 

 

Förutom att använda svordomar i sitt humoristiska inslag gör flickan något som inte var lika 

vanligt förekommande bland flickorna, nämligen att skämta på en annan flickas bekostnad. Det 

rådde däremot ingen skillnad mellan flickornas och pojkarnas tendens att skämta på en annan 

pojkes bekostnad, även om pojkarna även också skämtade på flickornas bekostnad. Det 

vanligaste förekommande objektet för humor i helklass var alltså riktade mot pojkar. Flickorna 

tenderade dock att skämta om själva innehållet i lektionen, eller om interna företeelser mellan 

några av flickorna. Skämtandet bland pojkar mot andra pojkar var ofta nedsättande mot pojken 
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i frågas intelligens, genom kommentarer som ”är du dum i huvudet eller?” eller ”Men du är ju 

efterbliven”. I exemplet ovan skämtar dock flicka A om flicka Bs förmåga att slutföra en 

skoluppgift, något som inte hörde till det vanliga i helklassamtalet mellan flickor. Gemensamt 

för elevernas skämtande i sekvens 4 och 5 ligger i responsen hos de som mottar mothuggen. 

Både flickan och pojken skrattar åt klasskamratens skämt på deras bekostnad. Det kan sägas 

vara en norm för skämtandet i helklass. Skämtandet var en integrerad del av den språkpraktiken 

i klassrummet, något som dock inte utfördes av alla utan av gruppen elever som tog talutrymme 

i klassrummet. En skillnad mellan klasserna kunde också utläsas, då färre flickor tenderade att 

skämta i helklass i klasserna med majoriteten pojkar. I den andra klassen där majoriteten av 

eleverna var flickor var skämtandet i helklass mer jämt fördelat mellan eleverna. 

4.1.3 Sammanfattande analys: helklassamtalet 

Könsfördelningen av talutrymme under helklassamtalet kunde uppfattas som jämnt i relation 

till det totala antalet tagna talutrymme, dock visade det sig mer ojämnt i förhållande till hur 

många av klassernas pojkar respektive flickor som tog ordet. Det totala antalet talutrymme 

skiljde sig enbart med 4 %, till skillnad från i det tagna talutrymmet i relation till antalet flickor 

respektive pojkar där skillnaden låg på 28 % (se Figur 1). Resultatet visar således att det totala 

tagna talutrymmet ter sig relativt jämt fördelat mellan könen, men att det finns en större andel 

tysta flickor i klasserna än tysta pojkar. Det går vidare att koppla till tidigare forskning, såsom 

Eliassons som pekade på pojkarnas dominans av elevernas talutrymme, samt flickornas roll 

som tysta deltagare i klassrummet (Eliasson 2017:55–58, 69–73).  

Resultatet indikerade även på en könsmässig skillnad i relation till den inaktiva rollen i 

helklassamtalet. Flickorna intog en tyst roll när de var inaktiva, medan pojkar i högre 

utsträckning småpratade med varandra. De olika rollerna skulle kunna förklaras med Edlund, 

Erson och Milles resonemang om den dolda läroplanen, där flickor i högre utsträckning behöver 

foga sig efter den (Edlund m.fl. 2013:98–103). Förklaringen skulle vidare kunna stärkas av att 

flickorna som även utförde uppgifterna i klassrummet satt tysta och lyssnade, även om de inte 

bidrog till helklassamtalet. De tysta lyssnande flickorna kan relateras till den lyssnande roll som 

Eliasson menar att flickorna oftare har i klassrummet (Eliasson 2017:55–58, 69–73). 

Helklassamtalet kan utifrån observationerna betraktas som något pojkar i högre utsträckning än 

flickor kände sig manade att delta i. Återkommande var också att två roller fanns i klassrummet, 

den som deltog i helklassamtalet och den som inte gjorde det. De elever som intog en tyst roll 

gjorde det under samtliga lektioner, medan de som småpratade under helklassamtalet också 
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gjorde det under övriga svensklektioner. De elever som tog talutrymme hade också statiska 

roller som deltagare, vilket gjorde att samma elever i stor utsträckning var de som kom till tals 

i helklass. En könsrelaterad skillnad fanns i förhållande till det utgivna talutrymmet, där 

inaktiva pojkar i högre utsträckning tilldelades ordet. Normen för deltagandet i helklassamtalet 

var dock tydligt att eleverna tog ordet när de hade funderingar eller svar, något som 

överensstämmer med Kärnebros forskning där eleverna också tog ordet snarare än tilldelades 

det (Kärnebro 2013:297–305). 

Vidare visade språkpraktikerna i klassrummet på vissa könsrelaterade skillnader. Flickorna 

som tog talutrymme interagerade ofta med läraren och ställde mycket frågor, både i förhållande 

till undervisningsämnet och till läraren som person. Pojkarna ställde i viss mån också frågor, 

men de handlade ofta om att reda ut frågor om uppgiften under lektionen. Andra språkliga 

praktiker som utmärkte pojkarna var de läten och ord som de under genomgången använde, 

ofta som en reaktion på något som en klasskamrat eller läraren sagt. Flickorna visade även ett 

större intresse för ämnet, medan killarna protesterade i högre utsträckning.  

En tydlig språkpraktik i helklassamtalet var humor. Aktiviteten var könsöverskridande med 

vissa skillnader i förhållande till skämt på andras bekostnad, där pojkarna främst fick motta 

skämten i en hårdare jargong. I Kärnebros studie var utmaningar och humor centrala delar av 

elevsamtalen, vilka främst var riktade mot andra personer. Det visade sig även tydligt i den här 

studien att humor på andras bekostnad hade en central roll framförallt bland pojkarna. Kärnebro 

menar även att den som kan skämta erhåller en högre hierarkisk position (Kärnebro 2013:297–

305). Resultatet av studien visade att tydliga roller togs i helklassamtalet, där samma personer 

som tog talutrymme också var de som skämtade i klassrummet. De två praktikerna hade således 

ett tydligt samband. Resultatet indikerade vidare att flickorna i klassen med en majoritet av 

pojkar tenderade att skämta i lägre utsträckning än flickorna i klasserna med majoriteten flickor. 

Edlund, Erson och Milles hänvisar till studien som visade att pojkar tenderar att skämta mer än 

flickor i könsblandade grupper, något som stärker bilden av skämtande som en manlig aktivitet 

(Edlund m.fl. 2013:103–109 och där anförd litt.). 

 

 

 



	 22 

4.2 Gruppsamtalet 

Med gruppsamtalet menas de samtal som skedde mellan elever i lärarens frånvaro. Det var 

samtal som utspelade sig när eleverna själva skulle lösa uppgifter de fått av läraren. Läraren 

hade förvisso en viss närvaro, då lärarna gick runt till eleverna under gruppsamtalen. Den stora 

skillnaden mot helklassamtalet var att samtalet skedde i små grupper, vilka eleverna placerade 

sig i själva. Språkpraktikerna som beaktats under analysen har tematiskt delats in i 

underrubrikerna: humordiskurs, konkurrerande diskurs samt skällsord och svordomar som 

normativ diskurs. Elevgrupperna under samtalen var i ett omfång på 3 till 5 elever per grupp. I 

redovisningen av resultatet presenteras ofta gruppsamtalen könsmässigt uppdelat. Anledningen 

till uppdelningen är att eleverna själva valde att dela in sig i könshomogena grupper när de 

arbetade. Enbart ett fåtal gånger skedde gruppsamtal i heterogena könsgrupper. 

4.2.1 Humordiskursen 

När eleverna mottog informationen om att en observationsstudie skulle ske under två veckor 

utropade en av pojkarna ”Du vet att vi bara skojar va?”. Citatet visar på elevens medvetenhet 

om den humoristiska praktiken som pågick i grupperna. Humor var en integrerad del av 

samtliga elevgruppers språkpraktik under gruppsamtalen. Skämtandet manifesterades både 

verbalt och kroppsligt. I ett grupprum där två flickor och en pojke satt och skulle träna på sina 

muntliga redovisningar stod en flicka på alla fyra och sträckte ut ryggen. De andra skrattade 

och flickan på golvet tittade upp och sa ”Ring Brita sjukgymnasten och fråga. Jag måste göra 

min sjukgymnastik!”. Pojken i rummet responderade snabbt med ”Det är den konstigaste 

sjukgymnastiken jag sett”, varpå den andra flickan i rummet skrattade ännu mer och tillade 

”Visa henne den där du måste twerka”. Flickan på golvet svarade snabbt ”Förstår du vilket 

proffs jag kommer vara sen på att twerka. Du kommer aldrig kunna slå mig.” och flinade mot 

den andra flickan som brast ut i skratt. Återkommande framförallt bland flickorna var att de 

ofta blandade verbala och fysiska komiska effekter. De använde ofta sina kroppar för att 

förstärka skämten. Under en annan observation lämnade läraren klassrummet för att hjälpa 

grupperna ute i de anliggande grupprummen, då gick en flicka fram till tavlan för att ställa sig 

på händer.  

 
Sekvens 6. Inspelning 11. Tid 2:32-3:23. 
((Flicka A sparkar upp benen och skriker till när hon misslyckas med att få fäste)) 
Flicka B: Gör den där Tiktoken! 
Flicka C: Hon har redan gjort den. 
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((Flicka A ramlar skrattande ner och gör illa foten. Övriga flickor skrattar)) 
Flicka A: Aj fucking hell, AJ! 
Flicka C: Go (Flicka As namn)! 
Flicka B: Men du ska ju typ hjula upp. 
Flicka C: Hon är inte så vig. 
Flicka A: JO! ((Skrattar och ramlar igen)) Jag dör! 
Flicka C: Jag sko-ojar! ((Ler och skickar en slängkyss till flickan)) 
Flicka D: Kan du inte sätta dig i soptunnan? 
((Flicka A sätter sig i soptunnan som går sönder. Flickorna fortsätter skratta högljutt)) 

 

Under sekvensen skapar flicka A komik genom att gå fram till tavlan och försöka ställa sig på 

händer, när hennes försök väcker kamraternas intresse och bekräftas genom skratt fortsätter hon 

med aktiviteten. Även Flicka C använder humor under sekvensen i verbal form när hon retsamt 

kommenterade Flicka As smidighet. Skämtet mötte snart motstånd av Flicka A och därefter 

avväpnades genom förtydligandet om att det var ett skämt. Återkommande drag i flickornas 

skämtande var att de ofta tydliggjorde att de skämtade genom att verbalisera det, som i 

sekvensen ovan eller genom en vänlig blick. Ett annat exempel var när tre flickor skrev på sina 

bokrecensioner. Den ena flickan frågade då hur de andra skulle beskriva henne, varpå hennes 

kamrat snabbt svarade ”EPA-raggare” och tjejerna började skratta. Flickan som frågat svarade 

snabbt ”Ni kan inte definiera mig utifrån min långsamt gående bil”, vilket bemöttes med ett 

leende och ett ”Jag skojar bara” från flickan som skämtat.  

Både pojkarna och flickorna skämtade ofta på andras bekostnad. Pojkarna fick dock ofta 

utstå mer personangrepp och nedsättande uttryck än flickorna. Mer djupgående om nedsättande 

uttryck och svordomar följer under rubriken skällsord och svordomar som diskurs nedan, ofta 

handlade skämten från killarna om att få någon annan att skämmas. Under en lektion satt 

pojkarna och diskuterade en film som nyligen kommit ut på biografen. En av pojkarna nämnde 

att slutet var riktigt sorgligt, varpå en av de andra pojkarna i gruppen responderade med ”Satt 

du och grät din mes?”. Pojkarna tenderade även att använda varandras sexualitet i sitt 

skämtande. En annan lektion satt två killar och visade varandra filmklipp på telefonerna. Den 

ena pojken tog då fram en video där en kvinna syntes i bild. 

 
Sekvens 7. Inspelning 15. Tid 28:31–29:01. 
((Pojke A tar fram videon)) 
Pojke B: Jahaja nu vet vi vad du sitter och kollar på om kvällarna. 
Pojke A: Käften! 
Pojke C: Nä han kollar ju på snubben i bakgrunden. 
((Pojke A slår till Pojke C på armen och pojkarna skrattar)) 
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Under sekvensen skämtar pojkarna om Pojke As sexualitet, där skämtet delvis ifrågasätter 

pojkens sexuella läggning. En annan lektion kom en pojke inhaltande till grupprummet, varpå 

en annan pojke utbrast ”Det ser ut som att du har fått kuk i röven”. Flickornas samtalsämnen 

och skämt berörde ofta relationer dels till det andra könet, dels till vänner och lärare. 

Exempelvis under en lektion pratade några flickor om en pojke som tidigare gått på deras skola. 

Flickorna skämtade då om hur pojken hade gjort närmanden på olika flickor utan framgång. 

Vid ett annat tillfälle retade en flicka en annan för att hon alltid skulle prata om sin pojkvän. 

Det fanns dock en avsaknad av skämt som ifrågasatte flickornas sexuella läggning, där pojkarna 

ofta skämtade om andra pojkar som homosexuella på ett nedlåtande sätt. Som tidigare nämnt 

delade flickorna och pojkarna in sig nästan uteslutande i könshomogena grupper utifrån 

biologisk könstillhörighet. De få samtal som observerades i könsblandade grupper skiljde sig 

dock åt i förhållande till elevernas användning av humor. Två flickor och en pojke satt under 

en lektion i ett grupprum och förberedde sina muntliga redovisningar. En av flickorna sträckte 

fram mobiltelefonen för att visa mig en bild där hon låg på sjukhuset. 

 
Sekvens 8. Inspelning 12. Tid 28:32–28:58. 
Jag: Oj vad var det som hade hänt? 
Flicka A: Ja jag ramla av hästen lite grann så jag fick morfin av (pojke på skolans namns) pappa. 
Flicka B: Haha nödvändig information. 
Flicka A: Aa jag var hur glad som helst och mådde som en jävla Gud alltså. Jag låg såhär ((visar med 
kroppen)) och log hela vägen till akuten i ambulansen. Fast jag hade så jävla ont i ryggen. 
((Den andra pojken och flickan skrattar)) 

 

Pojken som deltog i samtalet brukade ofta skämta, när han befann sig i gruppkonstellationen 

där majoriteten var pojkar. Under samtalet med flickorna tog han dock ett steg tillbaka. Det var 

främst flickorna som skämtade under samtalet, även om pojken ibland la in kommentarer som 

”No shit” och ifrågasättande kommentarer som ”Så du menar att du minns det alltså?”. Humorn 

som användes i gruppen som var könsblandad innehöll inte samma nedlåtande kommentarer 

som vanligtvis förekom bland pojkarna när de skämtade med varandra.  

4.2.2 Konkurrerande diskursen 

Under elevernas gruppsamtal förekom konkurrens, vilket tidigare uppmärksammats av 

forskning såsom Edlund, Erson och Milles lyfter (Edlund m.fl. 2013, s. 103–109 och där anförd 

litt.). Även Kärnebro lyfter att utmaning har en central roll i elevers språkpraktik, vilket kan 

betraktas som en del av en konkurrerande diskurs (Kärnebro 2013, s. 297–305). Pojkarna 

tenderade att konkurrera både fysiskt och verbalt. Den fysiska interaktionen utgjorde således 
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även en del av den konkurrerande språkpraktiken. Fyra pojkar satt och skrev på sina datorer, 

när en av pojkarna tittade över på den andra pojkens dator och utbrast ”Du har ju inte skrivit 

någonting din sopa” samtidigt som han petade på den andra pojkens dator.  

 
Sekvens 9. Inspelning 2. Tid 11:09-11:30 
((Pojke A petar på Pojke Bs dator)) 
Pojke B: Släpp min dator, pilla på någon annans. 
((Pojke A petar på den en gång till)) 
((Pojke B tar tag i pojke As arm)) 
Pojke A: AJ AJ! 
Pojke B: Vet du vad det här greppet kallas? Muskelgreppet kallas det här! ((Nyper tag i armen)) 
Pojke A: AJ släpp för fan! ((Flera pojkar hoppar in och börjar nypa varandra)) 
Pojke B: Ska du pilla igen eller? 

 

Reaktionen från Pojke A kan betraktas som ett resultat av Pojke Bs retsamma kommentar i 

kombination med det fysiska utmanandet. Pojkarna tenderade ofta att konkurrera om hur långt 

de kommit i sina skoluppgifter eller vilka betyg de givits av lärare. En grupp pojkar satt ofta 

tillsammans i ett intilliggande grupprum. En lektion pratade de om hur långt de kommit i sina 

arbetsuppgifter. När den ena pojken berättade att han var på en fråga långt före de andra blev 

han anklagad för fusk. Pojken som inte hunnit långt i sitt arbetshäfte fick istället höra att han 

var ”efterbliven”. Även när en av pojkarna bad om hjälp med en fråga bemöttes han av ”Sluta 

va så jävla lat, läs i häftet”. Några lektioner senare satt pojkarna i samma konstellation och 

jämförde hur långt de hunnit i sina skönlitterära böcker, samt hur långa böcker de läste. 

Eleverna placerade sig som tidigare nämnt nästan uteslutande i könshomogena grupper. 

Konkurrensen om skolprestationer gjorde sig dock tydligt även i den könsblandade gruppen, 

vilket går att utläsa ur sekvensen nedan. 

 
Sekvens 9. Inspelning 12. Tid 35:21–35:57. 
Flicka A: Är din krönika ens en krönika nu eller? Eller är det fortfarande nästan en krönika? 
Flicka B: Aa jag vet inte riktigt. 
Pojke A: Till och med (lärarens namn) skrattade åt den. Hon har inte ens sett den. 
Flicka B: Nej men det var ju för att jag berättade att min moster sa att det nästan var en krönika typ. 
Pojke A: Typ. 
Flicka A: Ja det är inte en krönika. 
Pojke A: Hon vill bara vara lite snäll istället för att säga att den är skitdålig. 
Flicka B: Hörredu min moster hade sagt att den var skitdålig om den var det. 

 

Flicka A och Pojke A började med att ifrågasätta Flicka Bs genreskrivande. Samtalet övergick 

vidare till att eleverna började diskutera vems muntliga presentation under tidigare lektion som 

var bäst. Flicka B hävdade att hon fått ett lägre betyg än Pojke A, trots att hennes redovisning 
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skulle uppnått samma kvalité i hennes mening. Pojke A försvarade då sin egen redovisning 

genom att hävda att Flicka As uttal var värdelöst i jämförelse med hans eget. En avsevärd 

skillnad gick att utläsa mellan grupperna med enbart flickor i samtal om skolarbeten. Flickorna 

tenderade att snarare fråga varandra om hjälp och stötta varandra i uppgifterna. Sekvensen 

agerar ett exempel på hur flickorna tenderade att samtala om skolarbetet. 

 
Sekvens 10. Inspelning 1. Tid 42:11–42:51. 
Flicka A: Hallå jag hittar inte svaret på fråga 3. Var står det? 
Flicka B: Vänta jag ska kolla i mitt häfte. Svarade på den förra lektionen. ((Bläddrar i sitt häfte)) 
Flicka C: Men det står på sida 5 du vet där det står om norska dialekter. 
Flicka A: Men jag fattar inte. 
Flicka B: Vi pratade om det på lektionen när du var borta. Här står det ((pekar på texten i häftet)) 

 

Konkurrensen var inte lika tydlig i flickornas samtal där ett tydligare samarbete istället gick att 

utläsa. Att ett skifte skedde i språkpraktik beroende på grupp var tydligt då en av flickorna 

deltog i båda sekvenserna, i den ena som Flicka A där hon intar en mer konkurrerande 

språkpraktik och i den andra som Flicka B där hon agerar hjälpsamt mot Flicka A.  

Flickornas avsaknad av konkurrens som språklig praktik gjorde sig även tydlig när flickorna 

samtalade om betyg. Fyra flickor samtalade om vilket betyg de fått på sin muntliga redovisning. 

Den ena flickan suckade och berättade med en missnöjd ton att hon fått ett B, varpå en annan 

flicka snabbt konstaterade att det var ett önskvärt betyg. En annan flicka instämde och berättade 

att hon fått ett lägre betyg, men att hon inte var förvånad över att hennes klasskamrat fått högre. 

Flickorna tenderade således även i samtalen om betyg att snarare bekräfta och stötta varandra, 

något som kan kontrasteras med pojkarnas samtal om samma ämne. Ena pojken frågade om 

vad de andra fått för betyg, varav en berättade att han fått ett C. Uttalandet väckte en diskussion, 

där pojkarna började diskutera vem som egentligen var bäst på ämnet. Varefter de gick över till 

att samtala om fotboll, även under det samtalat förekom utmaningar och konkurrens om vem 

som tillägnat sig mest kunskap om fotbollsspelare. Pojkarna började förhöra varandra om 

kunskap om spelare i olika lag och om vilka positioner spelarna hade. När en inte kunde svara 

förkom utmaningar som ”Ha kan du inte det?”. Under den konkurrerande diskursen förekom 

även många skällsord och svordomar, något som närmare presenteras i nästkommande avsnitt.  
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4.2.3 Svordomar & skällsord som diskurs 

Kärnebros studie visade att eleverna identifierade sig själva med ett ”grabbigt” språk, vilket 

bland annat innebar att användandet av svordomar och nedsättande uttryck mot varandra 

(Kärnebro 2013, s. 297–305). Observationerna tydde på att svordomar och skällsord var 

integrerade språkpraktiker bland eleverna. Svordomarna användes frekvent under 

gruppsamtalen av samtliga elever oavsett biologisk könstillhörighet. Ofta fyllde svordomarna 

en förstärkande effekt för att visa på missnöje mot skolarbete. Några pojkar satt och läste i sina 

skönlitterära texter när den ena utbrast ”Vafan skulle vi läsa den här jävla skittexten för?”. 

Pojkarna fortsatte samtalet på följande vis: 

 
Sekvens 11. Inspelning 5. Tid. 12:53-13:31. 
Pojke A: Hur jävla lång bok har du egentligen? ((Tar tag i en annan pojkes bok)) 
Pojke B: Den är normalt lång för en som inte är efterbliven som du. 
Pojke C: Så fucking tråkigt, kommer sula dosan i väggen fan. ((Lägger handen på sin snusdosa som 
han gömt i huvtröjan)) 
((Den fjärde pojken sitter och läser baksidan av sin bok)) 
Pojke A: Vem fan läser baksidan på en bok?  
Pojke D: Den som vill skriva en bokrecension utan att läsa boken. 

 

I sekvensen exemplifierar pojkarna en återkommande språkpraktik bland eleverna, där 

svordomar användes för att ta avstånd från undervisningen. Flickorna tenderade att inte prata 

nedsättande om skoluppgifterna på samma sätt, även om kommentarer som ”Det här är sån 

bullshit” om uppgifter under lektionerna förekom. Däremot användes svordomar i förstärkande 

syften när flickorna talade om det motsatta könet. Två flickor satt och diskuterade sociala 

medier, där en man sexuellt trakasserat en flicka. Den ena flickan yttrade då ”Klart det var en 

jävla man” på andra lektioner förekom kommentarer som ”Han är så jävla äcklig” och ”Fan va 

han tror” om pojkar i samma ålder. Flickorna tenderade ofta att svära för att förstärka känslor. 

Kommentarer som ”Aj fucking hell”, ”Det var så fucking kul” och ” jag mådde som en jävla 

Gud” förekom bland flickorna för att förstärka positiva och negativa känslotillstånd.  

Inom humordiskursen förekom svordomar frekvent, vilket går att utläsa i Sekvens 6 och 

Sekvens 8. Några flickor satt en lektion och diskuterade hur de skulle beskriva varandra. De 

ritade upp bilder på tavlan bilder som de tyckte representerade varandras personlighet.  

Sekvens 12. Inspelning 4. Tid 13:56-14:26. 
Flicka A: Nej nu får fan göra om min. ((Flicka B går fram till tavlan och börjar rita ett fordon)) 
Flicka B: Du är ju din jävla EPA. ((Flickorna skrattar)) 
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Flicka A: Och du snackar om din jävla vedstapel hela tiden.  
Flicka C: Det gör du faktiskt hela jävla tiden. ((Flickorna skrattar)) 

Svordomar kunde betraktas som väl etablerade delar av elevernas språkpraktik i gruppsamtalen. 

Ibland förekom de även spontant utan att fylla ett specifikt syfte. En annan språkpraktik som 

uppmärksammades under studien var användandet av skällsord. Skällsord var särskilt 

förekommande bland pojkarna i samband med den konkurrerande diskursen. Pojkarna 

tenderade att kalla varandra glåpord som var kopplade till sexualitet eller könsord, såsom 

kukhuvud, rövhål och antydningar på en homosexuell läggning. Det förekom även nedsättande 

kommentarer kopplade till personens intelligens, ofta genom kommentaren dum i huvudet. I 

gruppsamtalen förekom inga nedsättande kommentarer kopplade till sexualitet bland flickorna. 

Ett fåtal gånger kallade flickorna varandra för bitch ofta i en skämtsam ton som i sekvensen 

nedan.  

 
Sekvens 13. Inspelning 13. Tid 27:31–27:58. 

Flicka A: Kan du hämta min mapp? 

Flicka B: Jag är inte din bitch. 

Flicka A: Jo snälla, bitch ((Flicka A blinkar mot Flicka B)) 

 

Flickorna använde generellt sett mindre nedsättande ord och skällsord mot varandra i 

gruppsamtalen i förhållande till pojkarna. Förekom skällsord var det nästan uteslutande 

efterföljda av en blinkning eller ett vänligt leende. Sekvensen kan jämföras med när två pojkar 

kastade ett föremål mellan varandra.  

 
Sekvens 14. Inspelning 16. Tid 39:21–39:32. 

Pojke A: Kasta hit den då idiot! 

Pojke B: Fan nu tappa jag den ju jävla kukhuvud 

 

Sekvenserna kan agera exempel för könsmässiga skillnaden mellan elevernas språkpraktiker i 

förhållande till svordomar och skällsord. Diskursen skilde sig mellan pojkar och flickor i 

förhållande till vilka ord som användes och hur de användes. Pojkarna tenderade att använda 

skällsord som syftade på personens intelligens eller relaterat till könsord. Flickorna däremot 

tenderade att använda skällsord relaterade till personens personlighet. En markant skillnad var 

dock att flickorna var noga med att förtydliga att det rörde sig om ett skämt. Det gjorde de dels 

genom att verbalt berätta att det, dels kroppsligt genom gester eller blickar såsom en smekande 

hand på den andres rygg, en blick eller leende.   
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4.2.4 Sammanfattande analys gruppsamtalet 

Gruppsamtalet präglades av samtal i könshomogena grupper, då eleverna tenderade att placera 

sig med andra av samma biologisk könstillhörighet. Tre diskurser undersöktes närmare under 

analysen av språkpraktiken inom gruppsamtalet. Gemensamt för samtliga diskurser var att de 

praktiserades av alla elever. Inom humordiskursen tenderade pojkarna och flickorna att 

praktisera den frekvent och i samma utsträckning, däremot förekom könsrelaterade skillnader i 

förhållande till hur och vad eleverna skämtade om. Resultatet stödjer således forskning som 

Edlund, Erson och Milles hänvisar till om en könsmässig skillnad i själva praktiserandet av 

humor. Den stödjer dock inte att pojkar skulle tendera att använda humor i högre utsträckning. 

Resultatet av observationerna tyder snarare på att både flickor och pojkar använder humor inom 

gruppsamtalet (Edlund m.fl. 2013:103–109). Under observationerna kunde olika mönster för 

hur pojkar respektive flickor skämtar utläsas, där pojkarna tenderade att skämta på andras 

bekostnad i högre utsträckning. Flickorna skämtade ofta på sin egen bekostnad och inte sällan 

i samband med fysisk komik genom sina egna kroppar. Pojkarna följde därmed den humorn 

som även observerades av Kärnebro i hennes studie, med skämt som riktade sig mot andra och 

återkommande utmaningar (Kärnebro 2013:297–305). 

Inom den konkurrerande diskursen var särskilt pojkarna framträdande. Tidigare forskning 

har även påvisat att konkurrens skiljer sig åt mellan pojkar och flickor i deras samtal. Den 

existerar hos båda men är tydligare hos pojkarna, där de konfronterar varandra med ibland hårda 

uttryck både mot person och åsikt (Edlund m.fl. 2013:103–109). Studiens resultat stödjer 

forskning om att pojkar i högre utsträckning praktiserar konkurrens ofta i samband med 

svordomar och skällsord. Flickorna däremot tenderade snarare att praktisera diskursen i 

könsblandade grupper, när de befann sig i könshomogena grupper fanns snarare en avsaknad 

av konkurrens bland flickorna. Kärnebros forskning visade på ett motstånd till svenskämnet 

från framförallt pojkar, där ämnets relevans motsattes särskilt i förhållande till läsning 

(Kärnebro 2013:310–313). I den könsblandade gruppen framkom konkurrens med fokus på 

vem som klarat utförandet av en uppgift på bästa sätt, där ett högt betyg avsåg hur väl en uppgift 

genomförts. När pojkarna själva diskuterade uppgifter förekom dock motstånd, även här 

särskilt i förhållande till läsning. 

Kärnebros studie visade att eleverna identifierade sig med och talade ett typiskt ”grabbigt” 

språk, genom bland annat svordomar och nedsättande uttryck mot varandra (Kärnebro 

2013:297–305). Svordomar var frekvent praktiserade av samtliga elever, både i förstärkande 

syfte av humor, känslor eller konkurrens. Vanligt förekommande var även att eleverna genom 
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svordomar positionerade sig själva mot svenskundervisningen och lärarens uppgifter. Det 

förekom även flertalet fall där eleverna använde svordomar spontant utan att fylla ett annat 

syfte än att praktisera språkpraktiken. En större könsrelaterad skillnad gick dock att utläsa i 

elevernas praktiserande av skällsord, där pojkarna ofta använde fler skällsord mot varandra och 

av annan karaktär. Pojkarna använde ofta skällsord kopplade till könsord, sexualitet och 

intelligens, medan flickorna tenderade att använda skällsord riktade mot personens 

personlighet. Skällsorden användes ofta i samband med den konkurrerande diskursen bland 

pojkar, där de fyllde ett nedsättande syfte mot den som mottog orden. En annan könsrelaterad 

skillnad som observerades var flickornas tendens att förtydliga skämtsamheten i sina skällsord, 

ibland genom att lägga till ett ”jag skojar” och andra gånger genom blickar, ansiktsuttryck eller 

en kroppslig kontakt i form av en smekande rörelse på den andres kropp. 

4.3 Könsnormer och svenskämnet 

Kärnebros forskning visade på ett motstånd till svenskämnet från framförallt pojkar, där ämnets 

relevans motsattes särskilt i förhållande till läsning. Motståndet menar hon skedde aktivt genom 

både protester och genom att samtala om annat än uppgiften (Kärnebro 2013:310–313). Under 

helklassamtalet var ett återkommande drag att eleverna började prata om annat. Flickornas 

avvikelser i helklass handlade ofta om frågor riktade till läraren av mer personlig karaktär. 

Pojkar däremot tenderade att småprata under genomgångarna. Småpratandet kan betraktas som 

ett oengagerat och ointresserat intryck till lärare och övriga klasskamrater, även pojkarnas läten 

och utrop i klassrummet agerade ofta protester mot lärarens instruktioner. Under gruppsamtalen 

fanns vidare en tydlig motsättning, särskilt mot läsning bland pojkarna. Även bland flickorna 

förekom protester, dock inte i samma utsträckning. Motstånd mot ämnet gjorde sig tydligt under 

svordomar och skällsord som diskurs, där ett återkommande syfte med svordomar var att 

tydliggöra missnöje med uppgifter eller för att ta avstånd från att utföra skolarbete. 

En skillnad kunde dock synliggöras i flickornas gruppsamtal och samtal i könsblandade 

grupper. Konkurrens förekom i den könsblandade gruppen med fokus på vem som klarat 

utförandet av en uppgift på mest önskvärt sätt, där ett högt betyg avsåg hur väl en uppgift 

genomförts. Det återkom även när flickorna själva diskuterade betyg, där ett högt betyg tydligt 

värdesattes högt. Bland pojkarna som under gruppsamtalen samtalade om samma ämne 

förekom även där en vilja att få höga betyg. Däremot tenderade pojkarna oftare att konkurrera 

om hur långt de kommit i uppgifter under lektionen, medan flickorna snarare stöttade varandra 

för att lösa uppgifterna. 
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Vidare visade språkpraktikerna i helklassamtalet på vissa könsrelaterade skillnader. 

Flickorna som tog talutrymme interagerade ofta med läraren genom att ställa frågor, både i 

förhållande till undervisningsämnet och till läraren som person. Flickorna visade således ett 

större intresse för ämnet till läraren men också i sina gruppsamtal, där de ofta samtalade om 

uppgifterna. Resultatet tyder således på att motstånd mot svenskundervisningen främst var en 

språkligpraktik som praktiserades av pojkar. 

 

5 Slutdiskussion 
Syftet med undersökningen är att belysa hur diskursiva könsnormer manifesteras inom 

klassrummets språkpraktiker för att synliggöra vad detta innebär för elevers förutsättningar i 

lärandet. Följande frågeställningar konstruerades för att besvara undersökningens syfte:  

• Hur tar eller tilldelas eleverna talutrymme? Finns det könsrelaterade skillnader? 

• Hur manifesteras språkpraktikerna i klassrummet? På vilket sätt praktiseras de i 

förhållande till kön? 

• Vilka språkliga normer om kön kopplade explicit till svenskämnet går att utläsa 

genom elevernas språkpraktiker i klassrummet?  

Nedan följer en vidare analys av resultatet med särskilt fokus på uppsatsens didaktiska syfte 

om följder för förutsättningarna i lärandet, samt resultatet ur ett diskurs- och genusteoretiskt 

förhållningssätt. Första underrubriken behandlar enbart helklassamtalen, medan den andra 

rubriken behandlar språkpraktiker, könsnormer och svenskämnet inom både helklassamtalen 

och gruppsamtalen. 

5.1 Talutrymme i helklass 

Resultaten tydde på en jämn könsfördelning i klasserna i förhållande till tagandet av 

talutrymme. Det som gjorde sig tydligt vid en närmare undersökning var dock att antalet 

inaktiva flickor var högre än inaktiva pojkar. Den tydliga normen för hur en elev kom till tals i 

helklassamtalet var att de tog ordet själva, något som överensstämmer med Kärnebros forskning 

där eleverna också tog ordet snarare än tilldelades det (Kärnebro 2013:297–305). Klassrummet 
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präglades således av ett talutrymme där fler flickor intog en tyst roll, vilket kan sägas påverka 

den diskursiva normen för flickors deltagande i interaktionen i helklass.  

Könsrelaterade skillnader förekom även inom rollerna som eleverna intog under den 

inaktiva rollen i helklassamtalet, där pojkarna ofta småpratade medan flickorna satt tysta. Detta 

kan vidare kopplas till Edlund, Erson och Milles resonemang om den dolda läroplanen, som 

pekar mot att flickor i högre utsträckning behöver foga sig efter den (Edlund m.fl. 2013:98–

103). De tysta flickorna kan även relateras till den lyssnande roll som Eliasson menar att 

flickorna oftare intar (Eliasson 2017:55–58, 69–73). Det var samma elever som tenderade att 

komma till tals, respektive sitta tyst där majoriteten var flickor. Inaktiva pojkar tenderade även 

att få ordet i högre utsträckning än inaktiva flickor, vilket syntes på fördelningen mellan det 

tilldelade talutrymmet mellan flickor och pojkar. Pojkarna tilldelades 78 % av det tilldelade 

talutrymmet, medan flickorna enbart stod för 22 %, även om det totala antalet tilldelade ord var 

väldigt lågt så indikerar resultatet på en tydlig skillnad i lärarens inkluderande av inaktiva 

elever. Att pojkar som sitter tysta eller är inaktiva tilldelas ordet kan vara ett resultat av 

stereotypa föreställningar om flickors och pojkars lärande. Den inaktiva pojken anses inte vara 

en aktiv del av undervisningen genom sin tystnad, medan flickornas tystnad verkar betraktas 

som lyssnande. Det kan säga något om lärarens syn på pojkar respektive flickors deltagande i 

helklassamtalet, där läraren behöver försäkra sig om att pojkarna hänger med på uppgifternas 

utförande om de inte talar. Flickornas tystnad problematiserar dock inte utan agerar snarare som 

ett tecken på att flickorna gör det som efterfrågas. Den dolda läroplanen som efterfrågar en tyst 

och lyssnande elev tycks därmed vara synonymt med flickor, medan synen på pojkarnas 

deltagande utgörs av den samtalande pojken.  

Slutsatsen som dragits utifrån observationerna var att helklassamtalet var något pojkar i 

högre utsträckning än flickor kände sig manade att delta i. En tydlig diskursiv könsnorm för 

vem det är som är deltagare i klassrummet kan därav sägas finnas, där pojkar i synnerhet verkar 

inta rollen som talare. Resultatet indikerar på att enbart 17 % av flickorna tog talutrymme som 

lägst och som högst 75 %, vilken kan kontrasteras med pojkarnas motsvarande siffror 50 % och 

100 % under den inspelade undervisningen. Kärnebro lyfter problematiken med ett klassrum 

där interaktionen präglas av att eleverna själva tar ordet med att en stor grupp förblir tysta 

(Kärnebro 2013:301). Gruppen flickor som i undersökningen tenderade att bli den tysta 

gruppen kan även problematiseras ur ett didaktiskt perspektiv på svenskämnet. I ämnet syfte 

framgår det att undervisningen ska: ”stimulera elevernas lust att tala” (Skolverket 2011:160). 

Observationerna tyder på att pojkar både bekräftas mer av läraren när de tar ordet samt tilldelas 

ordet i högre utsträckning än flickor när de är tysta. Det kan således sägas att i huvudsak pojkars 
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lust att tala stimuleras. Undersökningen bekräftar således Hultmans forskning om att flickornas 

deltagande i talutrymmet inte problematiseras av lärare, samt att pojkar bekräftas mer av lärare 

(Edlund m.fl. 2013:98–103 och där anförd litt.).	 

5.2 Språkpraktiker, könsnormer och svenskämnet 

I förhållande till frågan om hur eleverna tog talutrymme så gick vissa könsrelaterade skillnader 

att utläsa. Flickorna ställde i högre utsträckning än pojkarna frågor till läraren, både av mer 

personlig karaktär och om uppgifterna. En annan språkpraktik som skiljde pojkarna och 

flickorna åt i förhållande till tagandet av talutrymme var pojkarnas olika läten och utbristande 

i korta fraser.  

En annan tydlig språkpraktik i både helklassamtalet och gruppsamtalet var humor. 

Aktiviteten var könsöverskridande med vissa skillnader i förhållande till skämt på andras 

bekostnad, där pojkarna främst fick motta skämten i en hårdare jargong. Flickorna skämtade 

ofta på sin egen bekostnad och ofta i samband med fysisk komik genom sina egna kroppar i 

gruppsamtalen. Humor på andras bekostnad förekom även i Kärnebros undersökning, där hon 

även menar att den som kan skämta erhåller en högre hierarkisk position (Kärnebro 2013:297–

305). Det fanns en tydlig koppling mellan att ta talutrymme och praktisera humor i 

helklassamtalen, vilket kan indikera på att de båda är en form av maktpraktik. Den ojämna 

könsuppdelningen mellan tysta flickor och pojkar indikerar således att pojkar i högre 

utsträckning vågade inta och tillhandahöll en högre hierarkisk position. Det bekräftar vidare 

stereotypen om den tysta flickan och den aktiva pojken i klassrummet. Flickorna i klasserna 

med en majoritet pojkar tenderade att skämta i lägre utsträckning i helklass än flickorna i 

klassen med majoriteten flickor. Resultatet kan kopplas till det Edlund, Erson och Milles skriver 

om att pojkar tenderar att skämta mer än flickor i könsblandade grupper, vilket gör skämtande 

till en manlig aktivitet (Edlund m.fl. 2013:103–109 & där anförd litt.). Att inta en högre 

hierarkisk position genom att skämta tenderade i undersökningen att bekräfta bilden av humor 

i helklass som kopplat till den manliga stereotypen.  

Undersökningen stödjer forskning som Edlund, Erson och Milles som hänvisar till en 

könsmässig skillnad i själva praktiserandet av humor. Den indikerar dock inte att pojkar skulle 

tendera att använda humor i högre utsträckning i gruppsamtal, utan snarare på att både flickor 

och pojkar använder humor under gruppsamtalen (Edlund m.fl. 2013:103–109). Det ska dock 

nämnas att elevernas tenderade att placera sig i könshomogena grupper under gruppsamtalen, 
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något som indikerar på att flickor aktivt brukar praktiken men inte i lika hög utsträckning när 

pojkarna är en majoritet. Detta kan åter bekräfta bilden av humor som något främst maskulint. 

Inom den konkurrerande diskursen i gruppsamtalen var särskilt pojkarna framträdande, 

vilket stödjer forskning som lyfts av Edlund, Erson och Milles där pojkar beskrivs som mer 

konfronterade (Edlund m.fl. 2013: 103–109 & där anförd litt.).	Resultatet indikerar vidare som 

tidigare forskning nämnt att pojkarna konfronterar varandra med hårda uttryck både mot person 

och åsikt (Edlund m.fl. 2013:103–109). Flickorna tenderade att praktisera diskursen i 

könsblandade grupper, när de befann sig i könshomogena grupper fanns snarare en avsaknad 

av konkurrens. Vidare visade sig svordomar vara en integrerad praktik inom diskurserna, men 

även spontant utan att fylla något annat syfte än att praktisera språkpraktiken. Både flickor och 

pojkar använde svordomar frekvent, däremot fanns större könsrelaterade skillnader i 

förhållande till praktiserandet av skällsord, där pojkarna ofta använde fler skällsord mot 

varandra och av annan karaktär. 

Konkurrens, skällsord och skämtande på andras bekostnad framstod i undersökningen som 

integrerade delar av pojkarnas språkpraktiker. Den diskursiva könsnorm som trädde fram var 

en manlighet sammankopplad med ett hårdare språk och en ständig hierarkisk kamp med andra 

pojkar. Pojkarna skulle även vara kapabla att ta emot skämt, något som gjorde sig tydligt då det 

kontrasteras med flickornas ursäktande eller förtydliganden efter sina skämt. Även om humor 

i hög grad gick att koppla till även en kvinnlig norm, så kan den manliga humorn sägas vara 

med konkurrensinriktad och präglad av skällsord. De olika normerna för skämtande mellan 

könen skulle kunna agera en förklaring till flickornas tystnad under helklassamtalen, där 

pojkarnas hårdare jargong var dominerande.  

Pojkarna skämtade och använde skällsord kopplade till sexualitet, där en tydlig 

heteronormativitet rådde. Även Kärnebro uppmärksammade hur heteronormativitet 

upprätthölls genom skämtande om sexualitet, där homosexualitet framställdes som det 

avvikande (Kärnebro 2013:303). Sexualiteten kan således betraktas som en viktig del av 

manligheten, där det avvikande skulle vara homosexualitet. Ur ett didaktiskt perspektiv får detta 

konsekvenser för det inkluderande klassrummet. Att en grupp av andra betraktas som avvikande 

mot normen kan vidare få konsekvenser för individers självbild och viljan att delta till 

klassrummets talutrymme, något som tidigare nämnt är en central del i svenskämnet.  

Kärnebros forskning visade som tidigare nämnt på ett motstånd till svenskämnet från 

framförallt pojkar, där ämnets relevans motsattes särskilt i förhållande till läsning (Kärnebro 

2013:310–313). Pojkarnas småpratade under genomgångarna kan betraktas som ett oengagerat 

och ointresserat intryck till lärare och övriga klasskamrater, men även pojkarnas läten och utrop 
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i klassrummet. Under gruppsamtalen förekom även motsättningar mot läsning bland pojkarna. 

Motstånd mot ämnet gjorde sig tydligt under svordomar och skällsord som diskurs, för att 

tydliggöra missnöje med uppgifter eller för att ta avstånd från att utföra skolarbete. En diskursiv 

könsnorm växte därmed fram där pojkar tog avstånd från aktiviteter som läsning och 

arbetsuppgifter i svenskämnet. Svenskämnet framställdes således som något som inte tillhörde 

den manliga normen. Flickornas sällan gjorda motstånd och frågvishet gav snarare ett 

intresserat intryck, där höga betyg framstod som något önskvärd. Det var tydligt att lyckas i 

skolan var en norm som många av flickorna öppet försökte eftersträva. Svenskämnet kunde på 

så vis utifrån de observerade diskurserna framställas som något sammankopplat med 

kvinnlighet. 

En vidare könsrelaterad skillnad var hur eleverna pratade om uppgifterna i svenskämnet. 

Flickorna tenderade att be om och ge varandra hjälp med uppgifter, medan pojkarna snarare 

konkurrerade om hur långt de kommit i uppgifterna. Det fanns således även hos pojkarna en 

tydlig norm om att lyckas med skolarbete, där ett lyckande innebar att vara snabb med att 

fullfölja uppgifterna. Synen på intelligens verkade således nära sammankopplat med 

effektivitet. Eliasson menar att pojkar ofta sammankopplades med den kunnande rollen i 

klassrummet (Eliasson 2017: 55–58, 69–73). Hennes forskning grundade sig på en 

undersökning av det naturvetenskapliga klassrummet, i kontrast till hennes studie verkar 

svenskämnet inte på samma vis vara ett ämne där kunnande värderades högt av pojkarna. Åter 

kan det sägas att bilden av svenskämnet som ett kvinnligt ämne förstärks, där kunnande inte 

verkar vara av samma betydelse som i tidigare forskning inom ett naturvetenskapligt ämne. 

5.3 Sammanfattning 

Observationerna av de tre klasserna i årskurs nio resulterade i både kvantitativa data över 

fördelningen av talutrymmet i helklassamtalet, samt kvalitativa data i form av elevernas 

interaktion både i helklassamtal och gruppsamtal. Syftet med studien var att närmare studera 

diskursiva könsnormer inom elevernas språkpraktiker för att synliggöra vad detta innebär för 

elevers förutsättningar i lärandet. Svenskämnet betraktas här som en central utgångspunkt, då 

elevernas syn på sig själva som talare kan påverka deras utveckling inom ämnet. Svenskläraren 

kan sägas ha en viktig roll i att skapa en stimulerande lärmiljö där eleverna kan utvecklas som 

talare, eller som det står att ämnet ska göra i dess syftesformulering: ”stimulera elevernas lust 

att tala” (Skolverket 2011:160).  
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Armbjörnsson menar att individers handlande lägger grunden för våra föreställningar. Hon 

hävdar att genus också är något som skapas och blir normativt i och med att det upprätthålls 

genom återkommande mönster (Armbjörnsson 2004:12 f.). Resultatet indikerar på att vissa 

diskursiva könsnormer går att finna i återkommande mönster i elevernas språkpraktiker. 

Manlighet verkar väl sammankopplat med språkpraktikerna humor, konkurrens, svordomar och 

skällsord. Ofta användes de för att upprätthålla eller utmana hierarkiska positioner. Pojkarna 

framstod även som aktiva deltagare i samtal. Den kommunikative pojken verkade därmed 

synonymt med den deltagande pojken. Det gjorde sig särskilt tydligt när ordet delades ut till 

pojkar som inte verkade aktiva. Kvinnlighet verkar också nära sammankopplat med humor och 

svordomar bland de observerade ungdomarna. Framgång i svenskämnet i form av höga betyg 

verkar även nära sammankopplat till flickorna, medan pojkarnas relation till ämnet verkar 

motstridig med protester och lyckande i form av tidseffektivitet. Svenskämnet tycks utifrån 

elevernas språkpraktiker vara sammankopplat med kvinnlighet, där särskilt läsning motsattes 

av pojkarna.  

Svenskämnet precis som övriga vetenskaper är präglat av stereotypa uppfattningar om kön. 

Detta tydliggjordes inte minst i lärarnas agerande gentemot de inaktiva pojkarna. Pojkarnas 

motstånd mot ämnet och ointresserade framförhållning kan tänkas vara en bidragande faktor 

till att de tilldelades ordet när de var inaktiva. De tysta flickorna däremot gavs inget talutrymme, 

vilket kan indikera att läraren hade tillit till flickornas förmåga att ändå lösa uppgifterna. Ämnet 

svenska kan således sägas präglas av stereotypa uppfattningar såsom att flickor skulle behärska 

ämnet med större enkelhet och att pojkar snarare än flickor bör uppmuntras till deltagande.  

Skolverket trycker tydligt på initiativtagande och jämställdhet som viktiga grunder för 

skolan och elevernas lärande (Skolverket 2011:7–11). Edlund, Erson och Milles menar även att 

”Pojkars samtalsstil medför att de dominerar i klassrumsmiljön” (Edlund m.fl. 2013, s. 98). 

Även om fördelningen mellan hur flickor och pojkar tog talutrymme i helklass var jämn, så 

fanns en större del tysta flickor i grupperna. Pojkarnas hårdare ton dominerade samtalet i 

helklass, eftersom fler av pojkarna kom till tals. Initiativtagande var således starkt kopplat till 

något som pojkarna gjorde när de tog talutrymme. Hultman beskriver pojkarna som aktiva och 

avbrytande, medan flickorna beskrivs som tysta iakttagare (Hultman 1990:24–25). De tysta 

flickorna i undersökningen rörde sig snarare om en mindre grupp flickor, dock var det en 

bestående grupp och betydligt fler än de tysta pojkarna.  

Resultatet kan sägas ge konsekvenser för lärandet både när det kommer till läroplanen och 

den dolda läroplanen. Tidigare forskning har tyckt på att flickor främst behöver foga sig efter 

den dolda läroplanen såsom Edlund, Erson och Milles (Edlund m.fl. 2013: 98–103) samt 
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Hultman (Hultman 1990:24 f.). För att skolan ska kunna sträva mot en jämlik och likvärdig 

utbildning behöver åtaganden göras för att inkludera fler elever i samtalen i skolan. Resultatet 

för lärandet av könsnormerna som observerades i studien resulterade i en grupp tysta flickor, 

vilka verkades ta för givet kunna slutföra uppgifter och pojkar som öppet gjorde motstånd mot 

ämnet. Genom diskurserna humor, konkurrens och svordomar och skällsord etablerades normer 

om hur eleverna skulle agera under svenskundervisningen. Flickorna tenderade att agera mer 

engagerat, stöttande och med ambitioner om högre betyg, medan pojkarna oftare agerade 

ointresserat med mål om tidseffektivitet. Det går att jämföra med det som Statens offentliga 

utredning la fram om att flickor generellt sätt erhåller högre betyg än pojkar (SOU 2009:64:169 

f.).  

Det blir således av vikt att inte betrakta svenskämnet som något könsneutralt, då det är fyllt 

av stereotypa uppfattningar om kön. Precis som Edlund, Erson och Milles är det inte 

okomplicerat att dra slutsatser om att en person uttrycker sig på ett visst sätt på grund av sin 

könstillhörighet, eftersom människor påverkas av flera faktorer och sammanhäng när vi 

uttrycker oss (Edlund m.fl. 2013:38, 51 f.). Det går dock att finna mönster i elevernas 

språkpraktiker i förhållande till könstillhörighet. Elevernas egna medvetenhet om sina 

språkpraktiker kan urskiljas ur citatet från en av pojkarna första dagen av observationsstudien, 

då han sa ”Du vet att vi bara skojar va?”. Det som blir av vikt är vidare att svensklärare 

medvetengörs om könsstrukturerna under undervisningen. Genom att uppmärksamma elevers 

språkpraktiker och de diskurser dessa utgör för våra föreställningar om kön kan vi komma 

närmare strategier för en mer jämställd undervisning. Vidare forskning inom ämnet skulle 

närmare kunna fokusera på lärarens roll i elevernas språkpraktiker, samt elevernas egna 

uppfattningar om sina språkpraktiker. Det skulle även behövas mer forskning som kan tala för 

om resultatet i denna studie är ett resultat av en specifik skolkultur, en lärarkultur eller om 

könsstrukturerna är ämnesspecifika.  
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