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Sammanfattning  

Min empiriska studie grundar sig på intervjuer av 9 kvinnor mellan 17 och 46 år som själva sett sig som 

”duktiga flickor”. Syftet har varit att öka kunskapen om duktiga flickors upplevelse av sin skoltid. Jag har 

använt mig av enskilda kvalitativa intervjuer som har bandats, transkriberats och kodats för att sedan 

kategoriserats. Litteraturen jag läst kring ämnet visar att det i första hand är läraren som ställer höga krav på 

enskilda elever och frambringar rollen som duktig flicka. Resultatet av min studie visar dock att det finns 

många orsaker till varför vissa elever blir duktiga flickor eller hjälpfröknar. Lärarens krav är emellertid inte en 

av de mest framträdande orsakerna. Informanterna har också beskrivit på vilket sätt deras beteende yttrade sig i 

klassrummet. Dessa beteenden går att dela in i två kategorier; för lärarens skull och för klasskamraternas skull. 

En majoritet av kvinnorna angav att de hade ändrat sitt beteende på grund av att de börjat ifrågasätta meningen 

med att vara en duktig flicka.   
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Inledning 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

(Skolverket, 2002b) tar bland annat upp vikten av att omsorg om individen ska prägla skolan, 

att kvinnors och mäns lika rättigheter främjas samt att eleven ska mötas av respekt för sin 

person. Trots detta har jag både upplevt och observerat flera ”duktiga flickor” som, ibland 

mot sin vilja, används av läraren för att hålla ordning i klassen. 

 

Alla som har någon relation till skolvärlden, även om det bara rör vår egen skolgång, har 

troligen kommit i kontakt med en eller flera duktiga flickor. Den duktiga flickan är den elev 

som ofta hjälper fröken att dela ut böcker, samla in papper, eller helt enkelt håller reda på 

klasskamraterna. Inte sällan har den duktiga flickan även bra betyg.  

 

Jag vill ta reda på hur duktiga flickor upplevde sin situation i grundskolan och vad de anser 

drev dem i önskan om att vara duktiga. Ofta är det de ”stökiga pojkarna” som märks och 

uppmärksammas i klassrummet. Därför anser jag att det är alla lärares angelägenhet att lägga 

märke till de duktiga flickorna och deras beteende. Dessa flickor är enligt min mening en 

direkt motsats till problembarnen.  
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Teori 
Yvonne Hirdman (1988) framhäver två logiker som bildar hennes teori kring genus. Den ena 

kallar hon för dikotomin (isärhållandet); människor är uppdelade i två grupper som ska hållas 

separerade, vi föds till antingen man eller kvinna. Utöver detta råder hierarkin, det är 

männens åsikter, tankar och sysslor som är bättre och viktigare än kvinnornas. Detta innebär 

att mannen används som norm, det är han som räknas som människa. Kvinnan värderas 

utifrån mannens norm. Mannen är stark och kvinnan är svag. 

 

Att människan är uppdelad i manligt och kvinnligt blir tydligt när vi möter någon som det är 

svårt att bestämma kön på. Vi söker efter ledtrådar för att kunna fastställa vilket kön personen 

ifråga har och nöjer oss inte förrän vi anser oss vara säkra på personens kön.   

 

 

Litteraturgenomgång 
För att kunna förstå hur de duktiga flickorna upplevde sin skolgång, kommer jag att titta på 

vad som kännetecknar duktiga flickor och hur de presenteras i litteraturen. Jag kommer att 

redogöra för forskning som behandlar psykologi, klassrumsinteraktion och genus. Jag har 

delat upp avsnittet i dessa rubriker för att sammanhanget ska bli tydligt. Rubrikerna får inte 

ses som tydliga gränser mellan områdena utan mer var tyngdpunkten ligger i varje del. 

 

Mycket av litteraturen kring interaktion och genus i skolan är gjorda i de äldre åldrarna. En 

del undersökningar är även gjorda i andra länder än Sverige, till exempel Danmark (Bjerrum 

Nielsen, 1981). Wernersson (1977, s. 82) hävdar dock att så länge det rör sig om liknande 

kulturer och skolsystem går det att översätta undersökningarna till den svenska skolan. Med 

liknande system menar hon här bland annat kvinnodominans i yrket, en bred bas i 

utbildningssystemet samt att flickor och pojkar går i samma klass. 

 
 

Psykologiska teorier om ”duktighetssyndromet” 
Eftersom ”duktighetssyndromet” är ett beteende är psykologin oundviklig. Psykologi handlar 

om att förklara eller att försöka förstå ett visst beteende. 
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Renstig och Sandmark (2005), forskningsledare vid Women’s Bussnies Research Institute, 

Wombri1 respektive medicine doktor, har forskat kring långtidssjukskrivna kvinnor med 

diagnosen utmattningsdepression. Studien har även getts ut i en populärversion2 vilket tyder 

på att det allmänna intresset är stort. Författarna har intervjuat 13 långtidssjukskrivna kvinnor, 

vilket har påvisat ett samband mellan duktighetssyndromet och senare stressrelaterade 

sjukdomar. De menar att flickor under skoltiden uppmuntras att vara ordentliga och utföra 

sina uppgifter väl. Pojkar däremot tillåts att slarva lite, bara de blir klara fortare. Detta kan ge 

signaler till de unga flickorna att allting alltid ska vara perfekt, annars duger det inte (Renstig 

& Sandmark, 2005). Denna studie är visserligen gjord på vuxna kvinnor i arbetslivet, men 

Renstig & Sandmark menar att grunden till duktighetssyndromet läggs redan under skoltiden. 

Denna undersökning är genomförd genom ett forskningsanslag från tjänstepensionsföretaget 

Alecta. 

 

Wahlström (1995), lågstadielärare och utbildad inom S:t Lukasstiftelsen, anser att eftersom 

flickorna får mindre uppmärksamhet än pojkarna så är de mer benägna att vara till lags. Det 

kan bli så att flickorna hindrar sig själva att bli unika individer och istället blir sådan som de 

tror att fröken vill att en elev ska vara. Hon menar även att det för flickorna är umgänget som 

är av stor betydelse, medan pojkarna värdesätter sysselsättningen mer. Detta anser hon vara en 

av anledningarna till att flickorna gärna vill skapa en god relation till läraren. Hon skriver 

vidare att vi måste bli medvetna om de vuxnas sätt att tilltala flickor och pojkar för att uppnå 

ett jämlikt samhälle. Fröken kan då inte uppmuntra ett beteende där flickorna får i uppgift att 

hålla reda på pojkarna (1995, s. 42-43). Wahlströms åsikter grundar sig endast på hennes egna 

erfarenheter som lågstadielärare. 

 

Det finns även en gruppsykologisk aspekt i ”duktig flicka-beteendet” enligt psykologen 

Svedberg (2003), som menar att vissa standardroller alltid uppstår vid gruppbildningar. Här 

kallas den duktiga flickan för gruppens okrönta drottning. Detta är enligt honom en direkt 

orsak av duktighet. Den okrönta drottningen tar direkt initiativ och de andra följer efter. Hon 

jämför sig med de övriga i gruppen för att höja sig själv och öka sitt eget självförtroende. ”I 

sitt inre får hon dessutom bekräftelse på sin självbild som mogen, kompetent och 

handlingskraftig” (s. 159). 

                                                 
1 Wombri forskar och studerar kring kvinnors hälsa, yrkesliv, karriärutveckling och eget företagande. 
2 Studien som helhet finns endast på Arbetslivsinstitutet, vilket har upphört. En kortare version finns dock på 

nätet: http://www.wombri.se/files/Sjuka_Karriarkvinnor-Alecta-pop16maj.pdf 
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Med tanke på Hirdmans teori (1988) kanske det är ofrånkomligt att det finns ”okrönta 

drottningar” som vill hävda sig mot hierarkin. Detta är deras sätt att sätta sig upp mot männen 

som enligt Hirdman styr samhället. 

 
 

Eleven som hjälplärare 
Redan i förskolan går det att se tendenser till hjälpfrökenbeteendet. Rithander (1991), 

förskollärare och utredningssekreterare vid barnomsorgsbyrån, har skrivit en bok baserad på 

egna upplevelser som pedagog i förskolan. Hon har gjort intervjuer med andra förskollärare 

men även hänvisat till litteratur som behandlar kön, uppfostran och barnomsorg. Hon menar 

här att redan de allra minsta flickorna i en barngrupp tar hand om småbarnen, säger åt 

pojkarna och hjälper fröken med diverse praktiska ting. Trots Rithanders iakttagelser står det i 

läroplanen för förskolan, Lpfö98, att förskolan ska sträva efter att traditionella könsmönster 

och könsroller motverkas (Skolverket, 2002a). 

 

Det finns en del litteratur om begåvade barn som också tar upp fenomenen duktiga flickor och 

hjälplärare (se t.ex. Wahlström, 1995). Duktiga flickor kan givetvis vara begåvade men det är 

inte alltid dessa två egenskaper går hand i hand. Begåvning handlar om kunskap, medan 

”duktig flicka-syndromet” är mer ett beteende. 

 

Bjerrum Nielsen (1981) menar att det finns ett behov av de duktiga flickorna i klassrummet. 

Pojkarna är mer dynamiska och livfulla och då behövs flickorna som motvikt för att skapa en 

balans i klassrummet. Detta är något som hon anser att lärarna tar för givet, de räknar 

(omedvetet eller medvetet) med flickornas stöd för att hålla ordning. Om alla elever var som 

pojkarna, menar hon, skulle undervisningen bryta samman, men om alla vore som flickorna 

skulle inte lektionen drivas framåt. Pojkarnas kommentarer är kanske något för många och 

spontana, men flickornas tendens att hela tiden påminna läraren om undervisningens struktur 

kan vara irriterande, speciellt för den progressive läraren. Här bekräftas Hirdmans teori (1988) 

om hierarkin, att männen står överst, samt dikotomin, manligt och kvinnligt ställs mot 

varandra. 

 

Filosofie doktor Michael Tholander (2002) har forskat i hur vissa elever alltid tar på sig rollen 

som lärare vid grupparbeten. Han har observerat hur ”hjälplärarna” framträder och agerar vid 

grupparbeten i skolans senare år. Tholander menar att det ofta är en eller flera elever (ofta 
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flickor) som tar på sig eller tilldelas rollen att leda, styra och hjälpa de övriga i gruppen. De 

upprepar lärarens instruktioner, delar ut uppgifter med mera. Detta är en roll som bara delvis 

uppskattas av de övriga i gruppen. En del elever kan tycka att hjälpläraren lägger sig i och styr 

för mycket. Samtidigt kan samma elever söka bekräftelse från hjälpläraren när han/hon har 

skrivit något eller till och med önska direkta direktiv. Ofta lär sig hjälpläraren att manipulera 

fram sin vilja eftersom hon ändå anses ha lärarens stöd i ryggen, men det är inte alltid som 

hjälpläraren är uppskattad av den formella läraren (Tholander, 2002).  

 

Einarsson och Hultman (1984) beskriver hur de har uppmärksammat den duktiga flickan i 

klassrummet. Även de kallar eleven för hjälpläraren och anser liksom Tholander (2002) att 

det oftast är en flicka. Einarsson och Hultman menar att hon har en roll som ligger någonstans 

mellan lärarens och de övriga elevernas. Hon agerar ofta som en självutnämnd talesman för 

klassen. Detta gör hon genom att hålla reda på läraren, så att inte han/hon begår några 

misstag. Hjälpläraren instruerar även klassen, berättar återigen vad de ska göra och håller 

ordning i klassrummet. Detta är något som även Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar, 

att flickorna får en roll av läraren att hjälpa till i klassrummet. De hjälper till att sätta igång 

pojkarna och förklarar återigen vad fröken har sagt. Einarsson och Hultman anser till och med 

att det kan vara så att hjälpläraren tar över lärarens roll och vill till exempel ge fler uppgifter 

och vidare instruktioner som inte stämmer överens med lärarens tanke. Författarna vill dock 

poängtera att detta knappast handlar om alla flickor. Hjälpläraren i klassrummet är ofta en 

talför och omtänksam flicka som kan uppfattas ha en naturlig auktoritet. Vidare har de 

observerat att placeringen i klassrummet utgår från att flickorna ska hålla reda på pojkarna. 

Läraren sätter en duktig flicka bredvid en stökig pojke för att hålla honom lugn. Den duktiga 

flickan hjälper dessutom till att upprepa vad som ska göras, vilken bok som ska användas och 

så vidare.  

 

Även Gulbrandsen (1994) talar om placeringen i klassrummet, att lärarna ofta sätter en duktig 

flicka bredvid en stökig pojke så att hon kan hålla koll på honom. Hon kallar här flickorna för 

fendrar, stötdämpare mellan två stökiga pojkar. Gulbrandsen (1994) funderar vidare kring de 

duktiga flickornas självbild, hur påverkas den av att utnyttjas för lärarens vinning? Hon menar 

att de duktiga flickorna är i skolan för andras skull, för att hålla ordning, inte för sin egen. Det 

Gulbrandsen uppmärksammat stämmer dock inte överens med läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, (Skolverket, 2002b) 

som påpekar att alla ska ha en likvärdig utbildning och att skolan aktivt ska arbeta med 
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flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. På vilket sätt har flickorna samma rättigheter 

och möjligheter till en likvärdig utbildning när de tvingas att hålla ordning på pojkarna? 

Precis som Tholander (2002) har även Gulbrandsen studerat grupparbeten. Där har hon 

kommit fram till att vid skapandet av grupper inför grupparbeten placeras en duktig flicka 

(eller pojke) i varje grupp för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. Det som gör 

Gulbrandsen orolig är hur det ska gå för de här flickorna senare i livet. Om de i skolan har fått 

lära sig att vara till för andra, hur ska de då senare kunna bryta sig loss, gå sina egna vägar 

och vara stora och starka? 

 

I Hur flickor och pojkar gör kön skriver Bronwyn Davies (2003) hur vuxna skapar dessa 

duktiga flickor. Hon menar att när vi uppmuntrar dem genom att använda just uttrycket 

”Duktig flicka!” skapar vi en mall för hur flickor ska bete sig. Det handlar i det här fallet 

egentligen inte om beröm, utan ett uppmuntrande av beteende som passar in i den feminina 

könstillhörigheten (s. 27). Davies tes kan förenas med Hirdmans teori (1988) då även hon 

anser att det är männen som står för normen i samhället.  

 

Wernersson (1977) skriver i avhandlingen för sin doktorsexamen att flickor anses vara 

duktiga, ordentliga och skötsamma. Pojkarna å andra sidan beskrivs som aggressiva 

problemelever. Men när de ska bedömas som individer uppfattar samma lärare pojkarna som 

mer intressanta medan flickorna mest uppfattas som en grupp. Dessutom ser många lärare i 

första hand flickorna som elever. Bjerrum Nielsen (1981) håller med och uppmanar till att se 

att; ”Piger er ikke kun elever, de er også veninder, søstre og døtre” (s. 27). För att förstå hur 

duktiga flickor skapas i klassrummet måste vi därför utgå från teorier om interaktion och 

genus i klassrummet. 

 
 

Genus i klassrummet 
Genus i klassrummet är ett aktuellt område i lärarutbildningen vilket går att se på den mängd 

examensarbeten som behandlar ämnet. Flera studenter (Appelgren, 2002; Brüde, 1998; 

Karlsson, 2003 och Mattsson, 2002) har berört just flickors och pojkars olika roller, 

behandlingar och upplevelser i skolan.  

 

Appelgren (2002) har undersökt varför en del duktiga flickor är så tysta, samt vilka könsroller 

flickor och pojkar har i klassrummet. I hennes studie har hon intervjuat tysta, duktiga flickor 

 6



om deras upplevelser av skolan. Min undersökning bygger vidare på Appelgrens studie då jag 

har intervjuat kvinnor som ser tillbaka på sin skoltid som duktiga flickor. Förutom 

tidsperspektivet skiljer sig studierna åt genom att jag inte utgått från tystnad som ett kriterium. 

 

Att pojkar anses ta mer plats i klassrummet, genom att höras och synas, kom Brüde (1998) 

fram till i sitt examensarbete. Hon intervjuade lärare om deras uppfattningar om skillnader 

mellan könen. Lärarna ansåg att flickor och pojkar beter sig olika och därför behandlas olika i 

klassrummet. Även här syns Hirdmans (1988) teori om dikotomin. 

 

Karlsson (2003) har genom sin litteraturstudie kommit fram till att flickor och pojkar 

tillrättavisas på olika sätt. Lärarna har olika toleransnivå: flickorna får inte lika många 

tillsägelser som pojkarna utan de har mer överseende med flickornas normbrott.  

 

Sophie Mattson (2002) skrev ett examensarbete som handlade om hur pedagoger bemöter 

flickor och pojkar olika i klassrummet. Hon konstaterade att pojkarna oftare än flickor blir 

tillsagda och att en del lärare använder en hårdare ton åt pojkarna. 

 

Staberg (1992) har däremot i sin doktorsavhandling observerat interaktionen i klassrummet 

under högstadiets fysik-, teknik- och kemitimmar. Där har hon fastställt att det i den öppna 

diskussionen är pojkarna som dominerar. Men när det till exempel är läxförhör är det 

flickorna som har störst talutrymme. När flickorna pratar är det under ordnade former genom 

att de räcker upp handen och svarar på tilltal, medan pojkarna oftast bara säger rakt ut vad de 

har på hjärtat. 

 

Källers (1997) doktorsavhandling Fostran till andrarang behandlar genusperspektivet i 

skolmiljön. Hon menar att flickor i samhället, men även skolan, fostras till att alltid hamna på 

en andraplats. Hennes ena delstudie bygger på intervjuer med före detta elever som ger sin 

bild på skoltiden. Även min studie bygger på tillbakablickar till skoltiden, dock med den 

skillnaden att jag har avgränsat min studie till att bara innefatta duktiga flickors upplevelse av 

skoltiden, samt att mina informanter fick anmäla sig till intervju. Käller använde sig av större 

mängd flickor från en tidigare undersökning. 

 

I litteraturgenomgången har jag uppmärksammat att de flesta författare ställer de duktiga 

flickorna mot de stökiga pojkarna, de stärker Hirdmans (1988) tanke om särskiljandet av 
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könen. Jag är medveten om att det även finns ett stort antal elever mellan dessa grupper och 

att långtifrån alla pojkar är stökiga.
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Syfte 
De studier som tidigare gjorts har ökat förståelsen för de duktiga flickornas beteende i skolan. 

Men frågan hur de duktiga flickorna själva har uppfattat sin situation i skolan har inte tidigare 

behandlats. Syftet med föreliggande uppsats är att öka kunskapen om unga kvinnors 

upplevelser av att ha varit duktiga flickor under skoltiden.  

 
 

Frågeställningar 
Syftet kan definieras i följande frågeställningar: 

• Vad uppfattar de unga kvinnorna vara bakgrunden till att de var duktiga flickor under 

skoltiden? 

• På vilket sätt upplevde de att de var duktiga flickor? 

• Uppfattar kvinnorna att de har fortsatt att vara duktiga flickor även efter skoltiden? 
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Metod 
Under den här rubriken redogör jag för mitt tillvägagångssätt under datainsamlingen. Till en 

början klargör jag vilka val jag har gjort och metoder jag använt mig av. Sedan följer 

tillvägagångssätt och etiska principer. 

 
 

Kvantitativ och kvalitativ metod 
Stukát (2005) redogör för skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder i 

forskningssammanhang. Han förklarar att den kvantitativa metoden används när forskaren vill 

kunna dra säkra slutsatser som gäller för en större mängd människor, resultaten ska gå att 

generalisera. Vidare nämner Stukát att till exempel enkäter, strukturerade intervjuer och 

standardiserade test används vid den kvantitativa forskningen. En del kritiker menar dock att 

resultaten inte blir tillräckligt djupa.  

 

Den kvalitativa metoden däremot ger resultat som inte går att tillämpa på fler än de som ingått 

i studien.  
Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera eller 

gestalta något. Ett viktigt instrument är djupintervjun när man försöker beskriva och 

förstå det enskilda – kanske unika – fallet.                    Stukát, 2005 s. 32 

 

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på duktiga flickors upplevelse av sig själva 

var det för mig ett givet val att använda den kvalitativa metoden. Stukát anger att öppna 

intervjuer och ostrukturerade observationer är vanliga inslag i denna metod. 

 
 

Val av metod 
Efter att ha läst en del forskning på området insåg jag att det i sådana här sammanhang är 

väldigt vanligt med observationer. En del forskare (Einarsson & Hultman, 1984; Staberg, 

1992; Tholander, 2002; Wernerson, 1977) har observerat klassrumssituationer för att 

undersöka de duktiga flickornas beteende. Eftersom det är de duktiga flickornas egna 

uppfattning som jag undersöker var detta dock inte intressant. Av etiska skäl skulle det 

dessutom inte vara försvarbart att jag skulle utnämna vissa elever till duktiga flickor. Mitt val 
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föll istället på före detta elever för att få en djupare bild av och förståelse för de duktiga 

flickornas självuppfattning.  

 
 

Urval 
När jag kommit fram till att intervjuer vore den bästa metoden för mina frågeställningar 

började jag fundera på vilka som skulle passa att intervjua. Alla vuxna har ju gått i skolan, 

men vilka vuxna skulle jag välja? Jag ansåg att lärarstudenter är väl insatta i skolväsendet. 

Dessutom har en del under utbildningen gjort Life History-övningar3, där syftet är att 

reflektera över sin egen skolgång. De som kände igen sig i min beskrivning av en duktig 

flicka (eller pojke) fick själva anmäla intresse att delta i studien. 

 

Jag började med att skicka ut ett mail (se bilaga 1) till alla studenter år 2 på lärarprogrammet 

vid ett universitet i Mellansverige. Detta resulterade dock i för få svar. Därför utökade jag 

utskicket till att även inkludera alla studenter år 1 i samma stad, samt alla studenter vid 

lärarprogrammet i en annan studieort. Till en början hade jag tänkt ha två fokusgrupper med 

5-6 deltagare i varje grupp, eftersom fokusgrupper kan vara ett passande sätt att ta reda på en 

specifik grupps uppfattningar av ett problemområde (Wibeck, 2000). Fokusgrupp är en 

intervju med flera personer samtidigt, kring samma ämne. Samtalet blir mer informellt och 

styrs till stor del av deltagarna. En fördel med fokusgrupp är enligt Wibeck att deltagarna kan 

få impulser och minnesbilder av de andras berättelser. Wibeck skriver vidare att ett problem 

dock kan vara att hitta en tid som passar alla. Jag ansåg att det var tillräckligt svårt att hitta en 

tid för varje student, delvis för att deltagarantalet var så lågt, så därför passade enskilda 

intervjuer bättre. Ytterligare en anledning till att enskilda intervjuer passade bättre var att jag 

på grund av tidsbrist var tvungen att börja intervjua på en gång, jag kunde inte vänta in fler 

anmälningar. 

 

Eftersom jag fick ett väldigt lågt antal informanter vid universiteten fick jag tips från vänner 

och bekanta om duktiga flickor. Vid kontakt med dessa var jag noga med att försäkra mig om 

att de själva ansåg sig vara duktiga flickor. Det som talade emot att använda dessa personer 

som informanter var delvis att alla inte var lärarstudenter, med tanke på Life History-

                                                 
3 Life History är en övning som ingår i kursen Leva i Världen vid lärarutbildningen. Där ska studenten reflektera 
över sin barndom; uppfostran, skoltiden, värderingar med mera. 
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övningen. Fördelen med dessa var dock att en av dem inte är så gammal och fortfarande hade 

grundskolans upplevelser färskt i minnet och en annan informant är före detta lärarstudent. 

 

Till en början hade jag som tanke att komplettera intervjuerna med duktiga flickor med 

lärarintervjuer för att få en annan dimension på mitt undersökningsområde. Jag skrev ett 

missiv, fick tillstånd hos rektorn, skickade ut missivet till berörda lärare, bestämde träff och 

till och med intervjuade några stycken innan jag insåg att det även här är någon annan som 

sätter stämpeln duktig flicka på berörda elever. Därför kategoriserades aldrig det material som 

då samlades in. 

 
 

Etik 
Vetenskapsrådet (2002) föreskriver fyra forskningsetiska principer, vilka behandlas nedan. 

 
 

Informationskravet 
Denna forskningsetiska princip gäller att informanten vet vad forskningen kommer att 

användas till. I mitt fall informerades informanterna redan vid första kontakten, antingen det 

gällde mailkontakt eller kontakt via telefonen, att det gällde ett examensarbete vid 

lärarutbildningen. 

 
 

Samtyckeskravet 
Detta innebär att deltagaren måste lämna sitt samtycke, i de fall där informanten är under 15 

år ska även målsman godkänna deltagandet. I och med att alla mina informanter är över 15 år 

behöver ingen annan ge tillstånd utöver de deltagande själva. Innan jag startade varje intervju 

upprepade jag vilka regler som gäller; informationen kommer att behandlas konfidentiellt, det 

är tillåtet att avstå från att svara eller att när som helst avbryta intervjun utan några negativa 

påföljder för deltagaren. När intervjun sedan var avklarad bad jag den intervjuade om tillstånd 

att eventuellt citera vid behov. Den tillåtelsen finns inspelad på band, vilket gör att den 

fungerar som ett muntligt avtal.  
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Konfidentialitetskravet 
Den här regeln medför att all information ska behandlas konfidentiellt, informanternas 

identiteter ska inte kunna avslöjas. I mitt arbete har alla informanter tilldelats fingerade namn 

för att de inte ska gå att identifiera. Jag har även justerat eventuella dialektala uttryck eller 

detaljer som kan röja informantens identitet. Inspelningarna samt transkriptionerna kommer 

dessutom att förvaras så att ingen obehörig kan komma över dem.  

 
 

Nyttjandekravet 
Denna princip innebär att informationen som insamlas till denna studie endast är avsedd för 

detta ändamål, vilket informanterna är informerade om. När undersökningen är avslutad 

kommer materialet att förstöras. 

 
 

Utförandet av intervjuer 
Wibeck (2000) beskriver skillnaderna mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Med strukturerad intervju menar hon att det är intervjuaren som styr samtal efter redan givna 

frågor eller samtalsämnen. I den ostrukturerade intervjun är det deltagarna själva som styr, 

men intervjuaren kan ändå göra inlägg eller försöka styra tillbaka samtalet till 

utgångspunkten. Wibeck skriver vidare att det även går bra att kombinera dessa två varianter. 

Det är denna variant, den halvstrukturerade, som jag använt mig av. Detta innebär att jag har 

utgått från ett intervjuschema (se bilaga 2) men ändå varit öppen för följdfrågor eller andra 

vinklingar. 

 

Kylén (1994) redogör för två nackdelar med att använda bandspelare under en intervju. Han 

talar framförallt om att bandspelaren kan hämma den som blir intervjuad. Detta var ett 

problem som jag själv var medveten om, men alternativet, att anteckna, ansåg jag vara mer 

problematiskt. Jag var rädd för att mina anteckningar antingen skulle vara oläsliga eller att jag 

skulle missa det väsentliga i samtalet. Den andra nackdelen Kylén rapporterar är 

transkriberingen, att intervjuaren måste lyssna igenom hela intervjun flera gånger. Detta såg 

jag dock inte som något bekymmer, utan snarare som något positivt. När jag lyssnade på 

intervjuerna igen upptäckte jag detaljer som jag missat under pågående intervju. I och med att 

jag, trots Kyléns argument, använde mig av bandspelare kunde jag lättare koncentrera mig på 

svaren och ställa relevanta följdfrågor. Intervjuernas längd varierade mellan 20 minuter och 

 13



upp till över en timme. När intervjuerna var transkriberade i sin helhet kunde jag sedan i lugn 

och ro gå igenom svaren och analysera dem närmare. 

 
 

Bearbetning av insamlad data 
Jag började med att lyssna igenom banden från intervjuerna. Därefter transkriberade jag dem i 

sin helhet. För att få en överblick över materialet skrev jag dessutom ut dessa sidor så att jag 

hade dem i pappersform. Därefter kunde jag sedan med hjälp av överstrykningspennor koda 

materialet för att dela in intervjustoffet i olika kategorier. Detta resulterade i tre olika 

kategorier som senare presenteras i Analys och resultat.  

 
 

Informanterna 
Av nio informanter är det sju av dem som läser på lärarprogrammet, från år 1 till år 4. En 

läser på gymnasiet och en är yrkesverksam lärare. Informanternas ålder varierar mellan 17 

och 46 år. Som jag nämnt tidigare är det av stor vikt att informationen hålls konfidentiell. 

Därför har jag namngett intervjupersonerna i bokstavsordning; Anja, Beata, Claire, Desirée, 

Elena, Fiona, Gisela, Heidi och Irma. Jag har även justerat citaten i den mån det behövs för att 

inte avslöja informantens identitet. Det kan röra sig om dialektala ord eller uttryck, eller fakta 

och detaljer som kan vara utmärkande. Även om jag hade föredragit en personlig intervju med 

Irma fick jag på grund av yttre omständigheter acceptera ett skriftligt svar på mina 

intervjufrågor. 

 
 

Studiens tillförlitlighet 
Stukát (2005) skriver att ett problem med den kvalitativa metoden är just att studiens 

tillförlitlighet påverkas. Han menar att det är viktigt att inse att ett stort bortfall, liten 

undersökningsgrupp och så vidare, faktiskt påverkar tillförlitligheten (s. 130). Eftersom mina 

informanter själva fick anmäla sig inträffade inget bortfall av den karaktär Stukát anser. 

Däremot kanske min undersökningsgrupp är något liten. Dock ser jag det inte som ett stort 

problem eftersom syftet med studien inte är att dra generella slutsatser. Jag är dessutom 

medveten om eventuella brister i min intervjuteknik. 
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Metoddiskussion 
Som jag tidigare nämnt, avrådde Kylén (1994) från att använda bandspelare vid intervjuer då 

detta kan hämma den intervjuade. Jag kan inte annat än att hålla med. En del intervjuer var 

väldigt krystade och fåordiga, men när bandspelaren stängdes av kom intressant information 

fram. Eftersom informanten då ansåg att intervjun var över, kan jag tyvärr inte använda mig 

utav det materialet. 

 

Jag har fått lägga ner mycket tid på metoden i mitt arbete. Eftersom mina intervjuer byggde 

på flickornas egen uppfattning kunde jag inte gå ut och övertala någon att ställa upp. Mycket 

av min tid under det här arbetet har gått åt till att få tag på informanter. Jag har fått åka runt 

till flera städer, olika skolor men även gjort hembesök för att samla in min data. Anledningen 

till att det har varit svårt att få tag på informanter är att det inte finns något samlat forum där 

det går att få tag på duktiga flickor. Att det inte var så många som svarade på min förfrågan 

om en intervju borde väl ha varit mer väntat än vad jag insåg. En del av att vara en duktig 

flicka tror jag handlar om att inte förhöja sig själv, eller på något sätt utmärka sig. Jag trodde 

mer på bilden av att duktiga flickor alltid vill hjälpa till och ställa upp. 

 

Trots att de genomförda intervjuerna med lärarna aldrig användes som resultat, var de viktiga 

i mitt fortsatta arbete. Jag upptäckte en del brister i min intervjuteknik när jag lyssnade 

igenom banden och transkriberade intervjuerna. Detta hade jag användning av vid de senare 

intervjuerna som användes i arbetet. 
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Analys och resultat 
Materialet från intervjuerna gick att dela in i tre kategorier; orsaker till duktighetssyndromet, 

på vilket sätt detta yttrade sig samt hur de är idag. 

 
 

Orsaker till duktighetssyndromet 
I litteraturgenomgången redogör jag för en del psykologiska teorier om duktighetssyndromet. 

Under den här rubriken behandlas frågan om orsaker istället ur de duktiga flickornas egna 

uppfattningar. 

 
 
Hemförhållanden 
Trots att den här uppsatsen behandlar duktiga flickors upplevelse av skoltiden, har det i 

intervjuerna framkommit att hemförhållandena har bidragit till deras beteende i skolan. 

På olika sätt anger flera informanter att det är deras hemförhållanden som gjort dem till 

duktiga flickor. Ingen känner dock att de haft tydlig press från föräldrar, utan det har i så fall 

varit mer outtalat. 
 

Det var inga tydliga, ingen tydlig press hemifrån, absolut inte. Men, det kan ju va 

underliggande liksom /…/ Sen tror jag att man kände det, att man hade en press hela tiden, 

att man skulle vara bra.  

Fiona 

 

Det har nog legat i min uppfostran hemifrån att man ska hjälpa de som behöver hjälp och 

att i skolan ska man vara duktig och göra sina uppgifter. 

Irma 

 

Beata däremot tror att mycket av hennes beteende grundar sig i att hon hade det jobbigt 

hemma. Hon upplevde att föräldrarna ofta bråkade och smet därför upp på sitt rum där hon 

pluggade eller läste skönlitteratur för att komma undan. Beatas föräldrar är dessutom 

högutbildade och hon har hela tiden känt ett krav att prestera bra i skolan för att kunna läsa 

vidare.  
 

Det här att jag var duktig i skolan och pluggade mycket hade nog att göra med att jag inte 

trivdes så bra hemma. Att jag hade det jobbigt hemma. Så jag flydde undan till att läsa. 

Både vanliga böcker men också att jag gick upp till mitt rum när jag inte ville vara med när 
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mina föräldrar bråkade så `jag måste plugga` så stack jag upp /…/ mamma är lärare och min 

pappa är jättehögt utbildad också, eller dom har alltid varit så att det är väldigt fint att vara 

duktig. Så, det har inte varit nåt alternativ. Det finns inte att inte vara duktig. Mina föräldrar 

skulle inte, okej, mamma säger att det är okej om du får ett godkänt i matte, medan pappa 

skulle liksom tycka, jaha, varför fick du bara godkänt för. 

Beata 

 

När Ellneby (1999, s. 72) listar de vanligast sätten som tonåringar flyr undan på är överdrivet 

skolarbete ett av dem. Hon menar att orsaken till att en del elever studerar mycket mer än 

andra kan vara en flykt från verkligheten, antingen från hemmiljön eller skolan. 

 

Många hade även ett eller flera småsyskon som de ansåg var en orsak till att de tog så mycket 

ansvar hemma. Det här ansvaret tog de sedan med till skolan och utövade det på 

klasskompisarna. 
 

Det [ansvar] var nånting jag valde att ta själv och det tror jag att mycket berodde på att jag 

hade yngre syskon hemma så jag var van vid ansvaret hemifrån och så fortsatte väl den 

rollen när jag kom till skolan. 

Claire 

 
Det kanske var lite det här, att man var van själv, jag har många syskon, det måste vara 

ordning annars funkar det inte. Och när det var stökigt i klassen försökte jag som den 

storasyster jag är fostra dom också /…/ Men vi är fem stycken, så jag har tre stycken att 

vara storasyster åt. Och massa små kusiner, så man har nog varit ganska mycket 

extramamma åt dom.  

Elena  

 

Bjerrum Nielsen (1981) hävdar att lärarna tar flickornas omhändertagande roll för givet i 

klassrummet. Detta bör då även gå att översätta till hemmet, där föräldrarna omedvetet räknar 

med döttrarnas hjälp. I min studie är 4 av 9 informanter dessutom storasystrar vilket säkert 

ökar kraven på omhändertagande. 

 

Heidi kände att framförallt hennes pappa satte stor press på henne. Hans avsikt var säkert att 

peppa och uppmuntra till fortsatt hårt arbete, men det var inte så Heidi uppfattade det. 
 

Jag vet när jag kom hem och hade näst bäst i hela länet eller nåt på ett prov och då sa min 

pappa: ja nästa gång kanske du är bäst /…/ han har ju inte menat när han har sagt nåt sånt, 
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’men nästa gång kanske du är bäst’, alltså han har ju menat det som ’jag vet att du kan’, 

men jag hörde ju bara att det inte dög. 

Heidi 

 
 

Skolmiljön 
Andra informanter meddelade att det till viss del var skolmiljön som gjort dem till duktiga 

flickor. Bland annat kände många att det var viktigt för dem att prestera bra för lärarens skull.  

 

En av de kvinnor som jag intervjuade angav att det var pressen att få bra betyg som gjorde 

henne till en duktig flicka. Redan i tidig ålder förstod Anja att det var genom att få bra betyg 

som hon kunde styra sin framtid och välja vad hon ville bli.  
 

Enda förklaringen jag har är väl att jag hade inställningen att jag skulle få bra betyg och att 

jag ville kunna börja, om jag skulle plugga vidare, och vad i såna fall. 

Anja 

 

I och med att hon var väldigt duktig i skolan fick hon även en roll som hjälplärare eftersom 

hennes kompisar ofta frågade henne och ville ha hjälp. Anja tillhör den grupp av 

informanterna som gick i skolan under Lpo94 (Skolverket, 2002b), som förespråkar en 

likvärdig utbildning. Detta borde kanske ha inneburit att läraren tog det ansvaret så att Anja 

kunde fokusera på sina egna studier. Anja kände inte att föräldrarna hade pressat henne till att 

prestera bra, utan det var på eget initiativ som hon ville vara duktig och få bra betyg. 

 

Många forskare (Einarsson & Hultman, 1984; Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991; Wahlström, 

1995) hävdar att det främst är läraren som ger flickor rollen som hjälpreda i klassrummet. 

Trots de många olika forskningsresultaten är det inte något som så framträdande framgick i 

min studie. En del informanter medger att läraren ibland gett dem i uppgift att hålla lite extra 

koll på klassen eller så, men att det var en roll de trivdes med eller till och med hade sökt sig 

till. 

 
Det var ofta man fick lite gruppledarroll, när vi gjorde saker tillsammans, framförallt om 

det var temadagar när man skulle gå runt bland olika stationer då var det ofta liksom: då tar 

du hand om ert papper här och ert protokoll, ert schema och tar hand om de små bråkiga 

pojkarna. Ungefär så.                    Elena 
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Elenas lärare visar här att Hirdmans (1988) teori om dikotomin stämmer; flickorna ställs emot 

pojkarna, det finns ett antingen eller. 

 

Desirée anger att det handlar om ett eget intresse för skolan, att pluggandet är mer som en 

hobby än ett krav från skolan eller hemmet. 

 
Jag och min kompis vi är såna här tjejer som gillar att plugga, det är inget konstigt, man 
gillar att sjunga, eller gillar att plugga.   

Desirée 
 

Att känna överlägsenhet gentemot de övriga i klassen anser Gisela var orsaken till att hon 

blev en duktig flicka. Eftersom både läraren och övriga elever tyckte att hon var begåvad 

kände Gisela pressen att motsvara deras förväntningar. 

 
Jag kände mig lite duktigare, än flera andra i klassen i alla fall på vissa ämnen, och då låg 

man före i dom ämnena, att man liksom fick specialuppgifter av läraren för att man hade 

gjort klart alla uppgifter som fanns att göra, man fick specialarbeten och så där, som att: du 

är så duktig, du skulle kunna gå upp på en högre nivå, typ högstadienivå, då blev man 

peppad liksom, så det började där att man verkligen ville prestera bra.  

Gisela 

 

Även Fiona påpekar betydelsen av begåvning. Hon menar att fröken tidigt uppmuntrar den 

som är duktig till att också bli en duktig flicka. 
 

Om man är sån här som har lärt sig allting innan man börjar skolan, och så kommer man till 

skolan och så ser läraren det och uppmuntrar det här, ’åh en duktig flicka’, då får man den 

rollen direkt. Men sen tror jag inte man, alltså man tar på sig den själv, man kan inte skylla 

på nån annan. Men det är klart, man får kanske en roll då, som man har svårt att bara säga 

nej till, för det är ju trevligt alltså. 

Fiona 

 

Att jämföra sig med andra elever är för Svedberg (2003) en förutsättning för att bli en duktig 

flicka, eller gruppens okrönta drottning som han kallar fenomenet. Utan jämförelsen får 

eleven ingen bekräftelse på sin prestation, varken från sig själv eller från omgivningen. 
 

Men jag ville ju bli omtyckt av fröken liksom. Det var ju det som var mycket målet.  

Claire 
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Lite tävlingsinriktad också, ville ha bra betyg, som för en tävling och när man är van att få 

MVG efter ett tag så känns det som en besvikelse att få ett VG. Man vänjer sig vid det, så 

då blir det naturligt, får man ett VG så tycker man: vad dåligt, vad gjorde jag för fel? Det 

ska va perfekt, annars är det inte bra nog.                     

Claire 

 

Desirée har gått i skolan i ett land utanför Europa. Även om hon trivdes med sin skolgång där 

upplevde hon att det kan ha bidragit till hennes strävan efter att vara en duktig flicka. 
 

Jag var inte rädd för någon lärare. Fast det var, om man tänker på 1-6, vi hade aga i skolan, 

och man är lite rädd, man vill inte hamna i den situationen.  

Desirée 

 
 

På vilket sätt yttrade det sig? 
Under den här rubriken redogörs för på vilket sätt informanterna betedde sig enligt deras egen 

uppfattning om en duktig flicka. 

 
 

För lärarens skull 
Det som framkommer i nästan alla intervjuer är informanternas känsla av att tycka synd om 

läraren. De duktiga flickorna håller ordning på de stökiga eleverna, försöker hjälpa till i 

undervisningen och på alla sätt underlätta för läraren.  

 
Om folk eller i klassen eller så snackade skit om läraren på rasterna så där, var jag alltid 

tvungen att försvara läraren, av nån anledning även om jag höll med, jag tyckte det var elakt 

att säga dumma saker om andra bara för att det var en lärare. 

Beata 

 

Jag har alltid varit ändå ganska, inte försökt utmärka mig på något sätt. Alltid försöka göra 

som läraren säger. Vara snäll och lydig och ja, duktig. Inte uppkäftig och, inte försöka 

utmärka mig så mycket, utan precis så som läraren önskar att man är, kanske. 

Claire 

 

Wahlström (1995, s.42-43) menar här att eftersom flickorna anser att umgänget är viktigt, ser 

de till att skapa en god relation till läraren genom att alltid stå på lärarens sida. Likaså 

förstärks Hirdmans teori (1988) som innebär att det är pojkarna som står i första rummet. 
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Men känslan att man kan tycka synd om läraren att man gör det för att va snäll, det har jag 

nog haft, även på gymnasiet, om man hade en riktigt vimsig lärare då fick man hjälpa dom 

och styra upp lite. 

Elena 

 

Källers (1997) teori om att flickorna uppfostras till att hamna på andraplats bekräftas i min 

studie. Många av informanterna anser dessutom att de finns till för andras skull, precis som 

Gulbrandsen (1994) anser. 

 
Jag var väldigt ordentlig och jag kunde bli irriterad på andra som inte var ordentliga /…/ jag 

tyckte synd om lärarna ibland tror jag, jag ville: lyd nu då, gör som dom säger. /…/ men jag 

hjälpte nog till att hålla ordning på klassen, hålla ordning på kompisarna. 

Elena 

 

Som på hemkunskapen, då försökte jag få killarna… det var viktigare att dom liksom 

gjorde nåt, att dom inte sprang omkring och saltade i maten åt andra än att jag fick maten 

gjord. Jag sprang omkring och försökte hålla ordning på dom.  

Claire 

 

Rithander (1991) framhåller att vissa flickor redan i förskolan hjälper fröken med praktiska 

ting. I min studie går det att se att detta beteende håller i sig även högre upp i åldrarna. 

 
Jag tog alltid mycket ansvar typ grejer som vattna blommorna, försökte hålla i ordning på 

de stökiga eleverna utan att nån hade sagt till mig att göra det. Och svarade gärna på frågor 

om man hade nån föreläsare eller nån författare eller nåt som var där så säger fröken eller 

han: är det nån som har några frågor. Och då blir det alltid tyst, det är ingen som har några 

frågor, men då kunde jag typ räcka upp handen och säga nåt bara för att, ja, tycker att jag 

rädda situationen. /…/ Ja, lite för lärarens skull, för allas skull, för hans skull också. Ja, och 

för lärarens skull, för att nån skulle ha nån fråga. 

Claire 

 
Jag var en sådan elev som hjälpte min fröken att plocka iordning i klassrummet, sa ifrån om 

det var stökigt och hög ljudnivå. Jag hjälpte andra elever, fungerade som extrahjälp om 

läraren hade många personer framme vid katedern. 

Irma 
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Det är detta Einarsson och Hultman (1984) menar när de skriver att den duktiga flickans roll 

ligger någonstans mellan lärarens och de andra elevernas. Hon håller både reda på läraren och 

eleverna för att underlätta för läraren. 

 

Både Lpo94 (Skolverket, 2002b) och Lpfö98 (Skolverket, 2002a) betonar vikten av att låta 

eleverna utvecklas till självständiga individer samt motverka könsroller. Om läroplanerna 

efterföljdes borde denna problematik minska.  

 
 

För klasskamraternas skull 
Även att jag tidigare nämnt att relationen begåvning och duktig flicka inte är en självklarhet 

framkommer det ändå i intervjuerna att så faktiskt är fallet. De flesta informanter ansåg att de 

var framstående i de olika ämnena och att de hade bra betyg. Detta ledde i sin tur att de fick 

hjälpa övriga elever att hinna ifatt eller förklara ytterligare en gång. 

 
Mina klasskompisar har alltid bett mig om hjälp om det är nåt dom inte förstått, eller dom 

har kunnat fråga mig. Vart det är vi ska va o vad ska man ha med sig, vad var det för läxa vi 

hade till exempel. 

Beata 

 

Eftersom Lpo94 eftertraktar en likvärdig utbildning och ställer krav på att omsorg av 

individen ska prägla skolan, borde det inte vara möjligt för en elev att fungera som 

hjälplärare.  

 
Jag gjorde det jag skulle och helst långt innan det skulle vara gjort. Jag var alltid glad och 

positiv och försökte alltid göra alla till lags. 

Anja 

 

Hirdman (1988) stärker ovanstående i sin teori när hon skriver att kvinnorna i samhället står 

under männen och försöker göra männen nöjda. Detta går även att finna stöd för i Källers 

(1997) doktorsavhandling där hon visar att flickor i samhället fostras till andrarang, det vill 

säga, att sätta andra människor före sig själv. 
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Hur är de idag? 
Jag fann det även intressant att ta reda på hur de duktiga flickorna upplever att de är idag. Har 

deras beteende förändrats? Resultatet på den frågeställningen finns att utläsa under följande 

rubrik. Informanterna kan sägas tillhöra två olika kategorier, antingen är de fortfarande 

duktiga flickor eller så har de lämnat sitt beteende bakom sig. 

 
 

Fortfarande duktiga flickor 
De yngre kvinnorna erfor att de fortfarande var duktiga flickor till en viss del. De ansåg inte 

att det fanns någon anledning att ändra på sig, de trivdes med sin roll. 
 

Nej, jag skulle inte vilja förändra nåt, då skulle jag ju göra mig sämre än jag är.  

Beata 

 

Jag kom ju in på den linje jag ville med jättegod marginal, det är ju nu det handlar om att få 

bra betyg känner jag, man vill att man ska komma in på dom högskolor eller universitet och 

så där, så det har nog blivit ännu mer press tror jag. 

Gisela 

 

Elena upplever att hon har lugnat ner sig en aning, men att beteendet som duktig flicka ändå 

finns kvar. 

 
Jag är nog ganska så, ordningsam, ser till att få saker gjorda, jag har fortfarande väldigt 

höga krav på mig själv, märker jag ibland, kanske lite för höga. Men det är inte så att jag 

gör det nu på lärarutbildningen, studsar runt och hjälper läraren, det tror jag inte. Men jag 

tar nog lätt, om man är i en grupp och ska göra nånting, och man inte kommer framåt, tror 

jag att jag är nog den som knuffar på och säger att: nu ska vi skärpa oss, nu ska vi göra det 

här. Så på så vis kanske man ändå hjälper till eller vad man ska säga, men samtidigt, nu gör 

man det ju för sin egen skull. Och är medveten om det på ett helt annat sätt än när man var 

liten, då gjorde man saker för frökens skull. 

Elena 

 

Gisela har kommit till insikt om att det kan vara jobbigt att vara duktig flicka men hon har 

ändå inte kommit så långt att hon är villig att förändra sig. Hon har således blivit medveten 

om teorin om att kvinnor finns till för att ställa upp för andra (Hirdman, 1988) men Gisela 

nöjer sig med detta, det är inget hon är villig att ändra på. 
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Ibland är det ju lite jobbigt. Ibland önskar man att man kanske bara kunde slappna av lite 

grann och kanske försöka få medelbetyg i allting för då skulle jag inte behöva göra, kämpa 

så mycket, så det har jag ju tänkt ibland att det skulle vara skönt att bara, ja få va som alla 

andra lite grann och inte satsa så mycket, man skulle få mycket mer fritid och så, men då 

skulle man bli onöjd med sig själv istället, så att… 

Gisela 

 
 

Ändrat beteende 
Flera av intervjupersonerna anger att de har ändrat sig efter att de blivit medvetna om sitt 

beteende. Bland annat handlade det om att göra saker för sin egen skull, och inte andras. 

Dessutom ifrågasatte en del meningen med att vara duktig.  
 

Jag gör ju det jag känner för, inte det folk tycker att man borde göra. 

Anja 

 

Heidi hade börjat reflektera över sitt beteende som duktig flicka, men ännu inte kommit så 

långt att hon börjat förändra sitt synsätt.  
 

Alltså det här duktiga, släppa prestigen håller jag på och jobbar med nu mycket att, eller 

den har jag nog släppt men, man ska va duktig, man ska ha städat hemma och fint, man ska 

hinna med alla och va duktig på jobbet och täcka alla områden. Vara lycklig och 

framgångsrik. 

Heidi 

 

En del informanter insåg med tiden att det de höll på med inte var för deras egen skull. Detta 

var grunden till att de valde att tona ner sitt beteende som duktig flicka. 

 
Från och med gymnasiet så har nog min ”duktig flicka/hjälplärare” försvunnit mer och mer. 

Då handlar det inte om att man ska göra enskilda uppgifter och visa vad man själv har tagit 

till sig, det är lite mer konkurrens utav alla elever. 

Irma 

 

Så det höll nog på ända till, en bra bit in i gymnasiet, så sista året på gymnasiet kände jag 

bara det att nu orkar jag inte mer, inte ett år till. Och det var nog det här att, då kände man 

nog att man inte visste varför. Innan så hade man nog på nåt sätt bara nöjt sig med att man 

var duktig. Sen kände man att: vad ska jag ha allt det här till? Då hade jag inga planer, och 
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då kände man att, jag orkar inte, som tur var så var det ju slut då, så jag fick ju höga betyg i 

alla fall. 

Fiona 

 

Desirée pratar även om självinsikt. Hon menar att det kan vara en egen illusion av duktighet. 

 
Det har lite att göra med mentaliteten som man har, man kanske inte är så duktig som man 

tror eller känner, som läraren säger. Ibland när man kommer högre upp och tror att man är 

duktig flicka och stöter på problem och inte kan lösa det när man tror att man är duktig så 

blir man besviken faktiskt. 

Desirée 

 

Gulbrandsen (1994) funderar kring hur det kommer att gå för de duktiga flickorna senare i 

livet. Hon är rädd för att de glömmer bort sig själva genom att endast finnas till för andra. 

Enligt min studie behöver Gulbrandsen inte oroa sig, de flesta duktiga flickor ifrågasätter tids 

nog sitt beteende och inser att det inte gynnar dem själva. 
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Diskussion 

Syftet med min studie är att ta reda på hur duktiga flickor upplevde sin skolsituation. I 

nedanstående avsnitt är min avsikt att diskutera mitt resultat utifrån syftet, mina 

frågeställningar samt tidigare presenterad litteratur. 

 

Metoden, med kvalitativa intervjuer, var ett bra verktyg för att uppfylla mitt syfte. Även att 

intervjua kvinnor som själva ser/sett sig som duktiga flickor föll väl ut, jag fick ett bra 

komplement till litteraturen genom intervjuerna. 

 

Jag upplever att jag har hittat väldigt lite litteratur som stöder det som mina informanter 

uppgett i intervjuerna. Vad detta beror på kan jag bara resonera kring. En orsak skulle kunna 

vara att det är väldigt få studier gjorda kring den här typen av problematik. Det är ofta bara ett 

stycke eller liknande som nämner de duktiga flickorna i litteratur som i huvudsak rör genus. 

Det skulle också kunna bero på att de tidigare studierna är baserade på observationer där 

forskaren har observerat antingen de duktiga eleverna i forskarens ögon, eller samspelet 

mellan elev och lärare. Detta skiljer sig antagligen från de duktiga flickornas egna 

uppfattningar. Eftersom jag har valt att genomföra min undersökning på ett annat sätt än vad 

som tidigare förekommit, har jag samtidigt fått ett annat resultat än vad tidigare 

undersökningar visat. 

 

Vad gäller informanternas förklaringar till varför de är duktiga flickor reagerade jag över att 

jag fick så många olika svar. Enligt den litteratur jag har läst verkar det vara läraren som i 

första hand projicerar beteendet på flickor i klassen för att hålla ordning eller få hjälp med 

saker. Detta kunde jag dock inte se mycket av. Det som däremot synliggjordes var att det i 

stort sett fanns nästan lika många förklaringar till beteendet som jag hade informanter. På 

hemmaplan fanns olika orsaker till press, men få upplevde att föräldrarna hade tydliga och 

uttalade krav. Mest var det flickan själv som ville prestera bra för föräldrarnas skull eller hade 

ett stort ansvarstagande i och med stor syskonskara. De som ibland upplevde att läraren 

uppfattade dem som duktiga flickor menar ändå att det inte var orsaken till beteendet. Det var 

till och med vissa fall där den duktiga flickan inte ansågs sig få den uppmuntran hon tyckte 

sig förtjäna. 
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Jag har under mitt arbete, liksom Gulbrandsen (1994) funderat på vad duktighetssyndromet 

ger för konsekvenser senare i livet. Enligt Renstig och Sandmark (2005) är kopplingen till 

utbrändhet och utmattningsdepression tydlig. Min studie är dock inte av den omfattningen att 

det går att dra några generella slutsatser, vilket heller inte var mitt syfte, men jag känner mig 

ändå till viss del lugnad. Fem av nio informanter uppger att de ändrat sitt beteende när de 

insett att det inte gynnar någon, allra minst dem själva. De som ändå fortsätter att vara duktiga 

verkar trivas med det och må bra, de ser inte någon anledning till att bryta sitt beteende. 

 

Den underliggande pressen som många trots allt känner hemifrån, utan att föräldrarna uttalat 

sina krav på barnen verkar vara något som de flesta känner igen sig i. Jag tror att föräldrarna 

bara vill stötta sina barn, och uppmuntra dem att kämpa hårdare. Men vissa barn har svårare 

att ta till sig kritiken på rätt sätt. En del känner mest att de är otillräckliga och att de då vill 

uppnå höga resultat för föräldrarnas skull. 

 

I litteraturens beskrivning av den duktiga flickan finns en underton av att hon inte är omtyckt 

av klasskompisarna, att hon uppfattas som lite töntig och irriterande. Den uppfattningen har 

inte jag fått efter min undersökning. De flesta informanter har ändå upplevt sig vara rätt 

populära i klassen. 

 

 

Vidare forskning 
Jag har funderat över litteraturens benämningar på pojkarna. Ofta förekommer de i samband 

med adjektiv som stökiga, bråkiga och så vidare. Jag undrar utifrån vilka kriterier de stökiga 

pojkarna utsetts eller om det gäller pojkar generellt. Själv anser jag att det är lika missvisande 

att dra slutsatsen att alla pojkar är stökiga, som att alla flickor är duktiga. Efter att ha 

undersökt hur duktiga flickor upplevt sin skolgång skulle jag finna det intressant att göra en 

undersökning kring duktiga pojkar, antingen som en självständig studie eller som en 

jämförelse mot flickornas beteende. Det kanske finns helt andra orsaker till det manliga 

duktighetssyndromet. 

 

Jag har även funderat på kopplingen mellan lärarutbildningen och duktiga flickor. Nu sökte 

jag informanter i stort sett bara inom utbildningen, men vid en vidare forskning hade jag 

gärna gjort djupare undersökningar av den relationen. 
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Min första tanke, att jämföra de duktiga flickornas upplevelser med lärarnas uppfattningar, 

hade varit intressant som vidare forskning för att få en ännu djupare bild av de duktiga 

flickornas situation i skolan. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Jag heter Hanna och läser tredje året på lärarprogrammet i Norrköping. Just nu håller jag på 

att skriva min c-uppsats som handlar om duktiga flickor/hjälplärare i skolan. Därför undrar 

jag nu om någon som själv anser sig ha varit en duktig flicka (eller pojke också för den delen) 

eller frökens lilla hjälpreda under skoltiden, skulle vilja ställa upp på en intervju. Jag hade 

tänkt ha två fokusgruppsintervjuer, med 5-6 studenter i varje grupp. Skicka ett mail och visa 

att du är intresserad av att vara med i en fokusgruppsintervju (eller en enskild intervju), så 

återkommer jag med tid och plats senare. 

Allt material från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarnas identitet 

kommer att hållas anonym.  

Tack på förhand! 

Hanna Kregert Blomstrand 

hankr694@student.liu.se 

 



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till lärarstudenter 
 

Beskriv hur du var när du gick i skolan! 

 

Har du alltid varit sådan? 

 

Anser du att du var en duktig flicka eller hjälpfröken?  

- Är det någon skillnad? 

 

Hur märktes du i klassrummet? 

 

Vilka krav kände du från läraren? 

 

Vilken relation hade du till läraren? 

 

Hur behandlade övriga elever dig? 

 

På vilket sätt har detta påverkat ditt vuxna liv? 

 

Har detta påverkat ditt yrkesval? 

 

Har du alltid känt dig tillfreds med den här rollen? 

 

Anser du att det var en roll du tog på dig, eller en roll du tilldelades? 

 

Har du någon gång känt dig utnyttjad för din duktighet? 
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