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1. Inledning 
Vårt intresse kring ämnet tysta flickor väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) under den tidiga våren 2005, då skolsköterskan på den aktuella skolan informerade 

och ventilerade sin oro inför det ökade antalet tysta flickor. Ämnet intresserar oss både i 

egenskap av blivande pedagoger och som föräldrar. Genom detta arbete hoppas vi få en 

djupare insikt kring fenomenet tysta flickor.  

 

Av egen erfarenhet och genom samtal med personal som arbetar med barn inom förskolan 

och inom skolans värld har vi fått intrycket av att tysta elever, och då i synnerhet tysta flickor 

ses som ett problem. Vi blev intresserade av att närma oss problematiken kring tysta flickor 

ur flickornas, lärarnas, kuratorns och skolsköterskans perspektiv.  

 

På en kommunal årskurs 4-9 skola i en mellansvensk stad har kuratorn och skolsköterskan 

uppmärksammat att antalet tysta flickor i årskurs 5-9 ökat de senaste åren. Därför har 

kuratorn och skolsköterskan på denna skola arbetat fram ett projekt kring fenomenet tysta 

flickor. Fokus har legat på flickor från två klasser i årskurs 6, där de tillsammans arbetat med 

själv- och gruppstärkande övningar, i förebyggande syfte samt för att bryta den negativa 

utvecklingen. De har tillsammans med flickorna träffats varje fredag under hösten 2005 och 

diskuterat frågor, framför allt kring självkänsla, självförtroende, självbild, att våga stå för 

sina åsikter samt att våga tala i grupp. 

 

1.1 Förankring i styrdokumenten 

Arbetet i skolan styrs av lagar och förordningar. På det nationella planet finns skollagen och 

läroplanen, på det lokala planet finns de kommunala skolplanerna samt målsättnings-

dokumenten. Vi kommer här att ta upp riktlinjer som gäller för alla elevers lika rättigheter 

och skolpersonalens skyldigheter inom skolan. Skolans verksamhet regleras i skollagar och i 

skolplaner. I portalparagrafen i skollagen 1 kapitlet. 2§ står det följande om skolans uppdrag: 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom./…/ Särskilt skall den som verkar inom skolan  

1. främja jämställdhet mellan könen samt 
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2. bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för   

kränkande behandling. (1999:886, www.skolverket.se)                                     

 

Det går inte att finna något specifikt om just tysta flickor i läroplanen utan innehållet handlar 

om alla elever och alla elevers rättigheter inom det offentliga skolväsendet. Det finns tydliga 

krav på att undervisningen ska bedrivas ur ett jämställdhetsperspektiv samt att alla elever ska 

behandlas lika oavsett könstillhörighet. 

 

1.2  Vad säger Lpo-94? 
Målsättningen är att på alla planer och nivåer arbeta för jämlikhet mellan könen. I Lpo-94 

står det att:          

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter på det sätt vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lpo-94 sid. 6) 

 

Som citatet ovan visar får inte skolan göra skillnad på flickor och pojkar. Alla elever ska, 

oberoende av kön, ges lika möjligheter till kunskap och utveckling. Det är upp till varje 

lärare att läroplanens förordningar följs för att skapa rättvisa förutsättningar bland eleverna 

samt skapa bättre arbetsklimat.  

1.3 Mål och riktlinjer inom Lpo-94 

Mål och riktlinjer för den gemensamma värdegrunden i läroplanen säger att alla som arbetar i 

skolan skall: 

 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,  

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,  

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt. (Lpo-94 sid.10) 
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Även här likaväl som i stycket innan, tas lärarnas ansvar och skyldigheter upp. Skolan 

har bland annat en fostrande uppgift och alla lärare ska arbeta och sträva mot att alla 

elever utvecklar en demokratisk människosyn. Alla elever ska ges förutsättningar för att 

skapa känsla för sympati och empati gentemot sina medmänniskor, inte bara i skolan 

utan även i samhället i stort.  

 

 

 3



2. Syfte och frågeställningar  

Vi har fått indikationer på att tysta flickor i klassrumsmiljö är ett problem. Inom det breda 

området har vi valt att koncentrera oss på frågor som berör på vilket sätt det är ett problem, 

och i sådana fall om det anses leda till eventuella konsekvenser i förlängningen. Vi vill också 

belysa för vem det i sådana fall är ett problem. Genom vår undersökning vill vi belysa varför 

vissa flickor är tystare än andra flickor. Genom denna studie hoppas vi kunna få en 

uppfattning om på vilket sätt och i vilken omfattning lärare, kurator, skolsköterska och 

flickorna anser tysta flickor vara ett problem.  

2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera fenomenet tysta flickor ur ett lärar-, 

kurator-, skolsköterske-, och flickperspektiv. Till syftet hör även att belysa vad som förenar 

respektive skiljer dessa perspektiv åt.  

2.2 Frågeställningar 

 
• Varför är vissa flickor tysta? 

 
• På vilket sätt är tysta flickor ett problem och i så fall för vem?  

 
• Hur arbetar den enskilda läraren och skolan för att de tysta flickorna ska bryta sin 

tystnad och vad säger läroplan (Lpo-94)? 
 

• Leder tystnaden till konsekvenser av något slag? 
 
 

Med ordet tyst menas att en person talar väldigt lite eller inte alls. Om personen talar gör hon 

det med mycket låg stämma (www.ne.se). 

2.3 Disposition  

Vi börjar med att redogöra för metodavsnittet där det framgår hur vi gått till väga i 

insamlandet av material. Efter metodavsnittet introducerar vi tidigare forskning och litteratur 

under rubriken litteraturgenomgång. Avsnittet följs av en analys. Därefter följer uppsatsens 

sammanfattande analys, där vi summerar vad vi kommit fram till och kopplar det till tidigare 

forskning och litteratur. Avslutningsvis följer vår diskussion kring fenomenet tysta flickor. 
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2.4 Avgränsning 

Den här studien avgränsas till flickor i årskurs 6. Vi är fullt medvetna om att det även finns 

tysta pojkar men har medvetet valt att inrikta oss på de tysta flickorna i klassrumsmiljö. Vi 

kommer inte att beröra flickornas sociala bakgrund så som familjeförhållanden, klass- eller 

kulturtillhörighet. 
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3. Metod och material 
Med tanke på studiens karaktär och frågeställningar valde vi enbart att rikta in oss på de 

flickor i årskurs 6 som deltog i kuratorns och skolsköterskans projekt om tysta flickor samt 

deras lärare. I och med kuratorns och skolsköterskans projekt på skolan föll det sig naturligt 

att även inkludera deras syn på bakomliggande orsaker samt förebyggande insatser. Vi ville 

jämföra flickornas, lärarnas, kuratorns och skolsköterskans uppfattning om fenomenet tysta 

flickor.  

 

För att få tips och regler i vårt skrivande av en vetenskaplig uppsats med dess snåriga 

regelverk har vi använt oss av Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (1998) och Luleå 

Universitetsbiblioteks hemsida (www.ltu.se). 

 

3.1 Datainsamling 

Startskottet på projektet om tysta flickor inleddes med ett föräldramöte (22/11-05) där 

kuratorn och skolsköterskan bjöd in samtliga flickor i två årskurs 6 med respektive föräldrar. 

Vi hade förmånen att bli inbjudna till detta tillfälle, vilket resulterade i att vi fick mycket 

värdefull information och intressanta tankar kring ämnet. Vi dokumenterade fortlöpande vad 

som sades under mötet. 

 

För att få en så bred uppfattning som möjligt om fenomenet tysta flickor valde vi att använda 

oss av triangulering, det vill säga vi genomförde undersökningen ur flera olika synvinklar för 

att jämföra och kontrastera och där igenom få en så fullständig och avvägd undersökning som 

möjligt (Bell, 2000). Vi använde oss av kvalitativa och kvantitativa enkätfrågor, vilket vi 

genomförde med flickorna i årskurs 6. Den kvalitativa forskningen innebar att få så 

detaljerade svar som möjligt och den kvantitativa forskningen gav oss upplysningar om i 

vilken omfattning flickornas uppfattningar om fenomenet tysta flickor förekom (Johansson 

och Svedner, 2001).  Efter att ha fått rektorns godkännande på den aktuella skolan skickade 

vi ut ett missiv till de berörda flickornas föräldrar, där vi introducerade och förklarade syftet 

med enkäten (bilaga 1 och 2). Författarna Johansson och Svedner (2001) tar i sin bok upp 

missivets betydelse, vilket vi tog fasta på. Tillvägagångssättet vi valde, när det gällde 

enkätfrågorna till flickorna, var att göra ”enkät under ledning” det vill säga vi besökte de två 

klasserna och gick igenom varje fråga noggrant och strukturerat för att kunna förtydliga vid 

eventuella frågor och funderingar hos flickorna (Davidson och Patel, 2003).            
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För att ytterligare få en så bred insikt som möjligt om ämnet valde vi att vid ett senare tillfälle 

träffa flickorna igen för att diskutera och ventilera frågorna vi berört vid tidigare tillfälle. Vi 

ansåg det vara av vikt att flickorna fick komma till tals, då frågor av känslig karaktär som 

behandlades i enkäten kunde generera frågor och funderingar. Vi gick väldigt försiktigt fram 

under diskussionen med flickorna för att undvika eventuella obehag och olustkänslor vilket 

Doverborg och Pramling förordar i sin bok Att förstå barns tankar (1985).                             

 

För att få kuratorns och skolsköterskans syn på ämnet förde vi ostrukturerade intervjuer, 

vilket innebar att vi hade ett antal huvudfrågor att utgå ifrån (bilaga 3). Beroende på svaren vi 

fick av kuratorn och skolsköterskan formulerade vi följdfrågor som mynnade ut i givande 

samtal. Vid de tidpunkterna förde vi anteckningar för att dokumentera det som sagts och få 

en så fullständig bild av deras synpunkter som möjligt. Enligt Bell (2000) kräver den här 

typen av intervjuer ett minimum av anteckningar under förutsättning att det man skriver är 

tillräckligt klart för att man ska kunna få fram viktiga teman och områden.  

 

För att få lärarnas uppfattningar och åsikter kring fenomenet tysta flickor, valde vi att 

genomföra intervjuer (bilaga 4). Vi valde strukturerad och kvalitativ intervju, vilket innebar 

att området kring frågorna samt frågorna var bestämda i förväg (Johansson och Svedner, 

2001). För att kunna koncentrera oss på själva intervjuerna med lärarna valde vi att spela in 

intervjuerna på band som senare transkriberades. Innan intervjutillfället upplyste vi samtliga 

lärare om de etiska regler som är förenliga med god forskningsetik, det vill säga hur vi skulle 

gå till väga angående frågor som bland annat rörde samtycke, konfidentialitet, anonymitet. 

(Vetenskapsrådet, Kvale, 1997). Kvale skriver dessutom att intervjuer är särskilt lämpliga 

”när man vill studera människors syn på meningen hos sina liv, beskriva deras upplevelser 

och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.” 

(Kvale 1997, sid. 100) 

 

3.2 Urval   
De lärare vi intervjuade undervisar de berörda flickorna i olika ämnen. Samtliga fem 

intervjuade var behöriga kvinnliga lärare inom ålderspannet 30-50 år. Valet av flickor föll sig 

naturligt då de ingick i det aktuella projektet med kuratorn och skolsköterskan. Av de 17 

skickade missiven till de berörda flickornas föräldrar fick vi 16 jakande svar. Vid själva 

tillfället var två flickor sjuka och följaktligen deltog sammanlagt 14 flickor i enkätstudien. 

Av sex tillfrågade lärare avböjde en att medverka vid intervjun. 
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3.3 Genomförande 
Vi är fullt medvetna om den lilla informantgrupp som vår uppsats tar upp och frågan över hur 

pass tillförlitliga så få svar kan bedömas vara. Vi utger oss inte för att uttala oss om alla 

lärares, skolkuratorers, skolsköterskors och elevers erfarenheter eller uppfattningar om tysta 

flickor. Uppsatsen speglar snarare uppfattningar och erfarenheter som finns bland lärare, 

skolkuratorer, skolsköterskor och flickor.  

 

Att vi inte ställde samma frågor till lärarna och flickorna har sina förklaringar. Till lärarna 

ställde vi frågan om tysta flickor medan flickorna fick fylla i svar om tysta elever. Detta på 

grund av att inte leda in flickorna på de spår vi arbetade med. Vi ansåg oss få ”ärligare” svar 

om de tog upp de tysta flickorna på eget initiativ.  

 

Vi frågade informanterna personligen om deras vilja att delta i intervjuerna. Vid det tillfället 

informerade vi om syftet med vårt arbete, att deltagandet var frivilligt samt att det 

naturligtvis gick att avbryta deltagandet när som helst. De inblandade skulle inte kunna 

identifieras genom vårt arbete. Intervjuerna genomfördes individuellt på den aktuella skolan 

under en och samma dag i ett ostört grupprum. Intervjuerna spelades in på band och samtliga 

intervjuer tog ungefär 20 minuter. Genomförandet av intervjuerna hade utgångspunkt i de 

frågeställningar som går att finna i bilaga 4. Vi var relativt flexibla med ordningen av våra 

frågor beroende på hur informanterna svarade. Vi fick dock svar på alla våra frågor. Innan 

intervjutillfället avslutades fick alla informanter möjlighet att komma med övriga synpunkter 

och kommentarer. De bandade intervjuerna transkriberades.  

 

3.4  Bearbetning av data 
Analyserna har syftat till att förstå de uppfattningar och erfarenheter som informanterna gav 

uttryck för. I analysavsnittet visar vi lärarnas och flickornas tankar genom citat för att ge liv 

åt våra tolkningar. Arbetet inleddes med att korrekturläsa alla intervju – och enkätsvar för att 

bilda oss en uppfattning om vilka eventuella kategorier vi kunde finna. Vi delade upp både de 

utskrivna intervjuerna med lärarna och enkäterna som flickorna svarat på mellan oss, för att 

vid senare tillfälle skifta material med varandra. När vi läst materialet och diskuterat 

innehållet kände vi oss mogna att börja analysera stoffet. Under klassificeringen gick vi 

systematiskt till väga för att finna rådande uppfattningar och åsikter hos informanterna. Vi 

numrerade enkäterna och intervjuerna för att hålla ordning på vem som sade vad och lättare 

få överblick om vilka uppfattningar och åsikter informanterna skildrat. Därefter 
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klassificerade vi dem under olika rubriker. Vi kommer att använda oss av de sammanfattande 

rubrikerna i analysavsnittet.  Några av de kategorier som vi kunde dela in flickornas upp-

fattningar i var exempelvis rädslan att bli skrattad åt och att göra bort sig. 

 

3.5 Reliabilitet  
Reliabilitet står för precision och exakthet av mätning och är ett redskap för att mäta olika 

uppfattningar och tolkningar. Om samma resultat visar sig när undersökningen görs på nytt är 

reliabiliteten hög medan om det vid varje ny tidpunkt visar olika resultat och uppfattningar är 

den istället låg (Svedner och Johansson, 2001). Om mätningen visar låg reliabilitet kan det 

betyda att enkätfrågorna varit oklara eller att informanten inte svarat tillräckligt ingående. 

Enligt Trost (2001) så blir i den kvalitativa studien där förståelsen om tankar och känslor är 

det centrala syftet, resultatet att undersökningen får låg reliabilitet. Fortsättningsvis säger 

Trost att de processer en individ befinner sig i har betydelse för hur hon/han svarar på frågor. 

Hur den omringande situationen är påverkar svaren och därmed blir även reliabilitet 

påverkad. Han poängterar även att kvalitativa studier kan påverkas av forskarens egna 

tolkningar och uppfattningar om undersökningens ändamål (Trost, 2001).  

 

3.6 Metoddiskussion  
Enkätfråga nummer 7 ”Om du skulle tänka dig in i en `tyst elevs` situation i klassrummet, 

vad tror du att tystnaden skulle betyda för dig?” till flickorna var alldeles för abstrakt. Trots 

noggrann genomgång av frågan fick vi ytterligare förtydliga frågan. Av svaren att döma kom 

vi till insikt att de flesta flickorna hade svårt att svara på denna abstrakta fråga. Just den här 

problematiken med att ställa abstrakta frågor bör undvikas, istället bör frågorna inriktas på 

konkreta erfarenheter hos intervjuobjektet (Johansson och Svedner 2001).  

 

Samtidigt var vi fullt medvetna om att våra frågor kunde uppfattas som ledande av de 

tillfrågade lärarna då de naturligtvis hade kännedom om kuratorns och skolsköterskans 

projekt om de tysta flickorna. Därmed fanns risken att svaren ”färgades” då lärarna eventuellt 

kunde känna att de förväntades att svara på ett visst sätt tack vare sina förkunskaper inom 

ämnet. Johansson och Svedner (2001) påtalar hur lätt det är att i intervjuer producera resultat 

som stämmer överens med de förutfattade meningar man hade före undersökningen. Som vi 

ser kan det ligga en fara i att de berörda lärarna svarade utifrån att det finns problem med 

tysta flickor och inte om det finns problem. Med det menar vi att det är en vedertagen 

uppfattning att det finns tysta flickor men att tänka vidare och reflektera över sin 

 9



föreställning över vem det är ett problem för ofta behöver eftertanke hos många. Samtidigt 

kan tilläggas att Kvale (1997) tar upp ett annat synsätt på problematiken med ledande frågor. 

Han skriver:  

 

/…/ är intervjun ett samtal där data framkommer i ett mellanmänskligt 

förhållande mellan intervjuare och intervjuperson. Det centrala är alltså inte 

huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart frågorna 

ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta riktningar och skapa ny, 

vederhäftig och intressant kunskap. (Kvale, 1997, sid.146) 

Med detta citat i bagaget kändes det tryggare att arbeta vidare på det spår vi börjat på. Om 

man har genomtänkta frågeställningar, gärna baserade på tidigare forskning där felkällorna 

upptäckts och diskuterats samt att syftet till intervjun formulerats mycket klart och tydligt för 

intervjupersonen så minskas även felkällorna (Johansson och Svedner, 2001). 
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4. Litteraturgenomgång          

I vårt arbete kring tysta flickor fann vi det relativt lätt att finna betydelsefull litteratur tack 

vare att det har forskats en hel del om ämnet det senaste decenniet. Litteraturen vi valde för 

denna uppsats var av skiftande karaktär, bland annat avhandlingar, handböcker och rapporter.  

Vi har i möjligaste mån försökt lyfta fram olika synsätt och uppfattningar hos de valda 

författarna. Detta för att se om det fanns likheter men även skillnader i deras resonemang på 

orsakerna till flickornas tystnad.  

 

Materialsökandet utförde vi mestadels på Linköpings Universitetsbibliotek. En hel del 

litteratur fann vi på plats medan andra titlar fick beställas som fjärrlån från andra bibliotek. 

Till vår stora glädje fann vi även användbar litteratur i våra egna bokhyllor. Genom 

bibliotekets katalog Libris och bland annat databas Eric fann vi en del läsvärd litteratur. 

Tyvärr var utbudet av granskade artiklar inom vårt specifika ämne begränsat inom de olika 

databaserna eller så hade de helt enkelt inte relevans för vårt arbete. I avsnittet 

litteraturgenomgång kommer vi att ta upp olika teorier och tidigare forskning kring 

fenomenet tysta flickor.  

 

4.1 Vägen mot relation eller separation  

Rapporten När flickor tystnar (1994) av forskaren och pedagogen Christina Andersson med 

flera, står det att det är skillnad på tysta flickor och flickor som tystnar. Syftet med rapporten 

är att öka kunskapen om unga flickors villkor samt stärka deras självförtroende. Rapporten 

bygger på att under de senaste åren har det kommit flera larmrapporter att missbruk och annat 

avvikande beteende ökat bland flickor. Enligt Andersson har flickor blivit mer utagerande, 

aggressiva och mer våldsamma än tidigare. Andra ytterligheten är att flickorna tystnar. Hon 

beskriver det som att ”de blir som stumma, saknar språk, har lärt sig att flickor inte tar ordet, 

inte argumenterar.” (sid. 51). Andersson hävdar i sin rapport att flickor i tidigt tonår ställs 

inför att följa vägen antingen mot separation eller mot relation. Hon menar att separation 

leder till mognad och självständighet medan relation leder till samhörighet och kvinnlighet, 

vilket innebär att flickor måste ge avkall på självständighet och oberoende. Fortsättningsvis 

menar hon att flickor i tidigt tonår får lära sig att foga sig efter varandra i en hierarkisk 

ordning, det vill säga att flickor lär sig undergräva sin spontanitet för att inte stöta sig med 

varandra. Stor kraft och möda läggs på att bevaka varandra.  
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Liknande mönster beskriver även läraren och författaren Bertill Nordahl i sin bok Flickorna 

och pojkarna (1998). Nordahl har i sin bok intervjuat bland annat barnpsykiatern Gideon 

Zlotnik och genusforskaren Anne-Mette Kruse. Nordahl tar upp deras syn på vad könet 

betyder för ett barns utveckling, uppväxt och inlärningsförmåga samt deras syn på barns 

situation ur flera perspektiv, exempelvis barnuppfostran och om frågan att över- eller 

undervärdera könets betydelse. Boken skildrar flickornas uppförande mot varandra, 

situationer där flickorna utestänger varandra och där de talar om varandra inte med varandra, 

vilket i förlängningen kan leda både till osäkerhet och till tystnad, med andra ord kan 

konsekvenserna bli förödande för de utsatta flickorna vars självkänsla tar stryk. Nordahl 

refererar till ett samtal med Zlotnik där Zlotnik hävdar att han sett en ökad tendens att fler 

och fler flickor i förpuberteten 10-12 år oftare visar symptom på psykiska problem än 

tidigare. Dessa symptom visar sig på olika sätt bland annat genom depression, 

mindervärdeskänslor och nedstämdhet. Enligt Zlotnik kommer dessa flickor från skyddade 

hemförhållanden men i förpuberteten ställs de inför vuxenvärlden där förväntningarna 

förändras och kraven ökar på att smälta in. Det kan medföra att känsliga och svaga flickor får 

en kulturell chock ovanpå den hormonella chocken. 

 

Lärarutbildare Ann Steenberg har i handboken Flickor och pojkar i samma skola (1997) 

granskat könsordningen ur ett genusperspektiv i skolan. Bland annat synliggör hon 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt beteende i skolan, med andra ord hur vi 

resonerar och förstärker könsroller i skolans värld. Hon delar en motsvarande uppfattning 

med Nordahl (1998) om att det är i tidigt tonår som flickor löper störst risk att tystna. 

Flickorna kan bete sig barnsligt, göra sig ”söta” och tysta. Enligt Steenberg (1997) kan 

tystheten eller frasen ”jag vet inte” även användas som maktmedel i olika situationer. 

Samtidigt som vissa elever säger sitt och driver igenom beslut så gör flickan i alla fall som 

hon själv vill för hon anser sig inte varit delaktig i besluten som fattats i klassrummet. Vidare 

säger Steenberg att tystheten kan vara ett sätt att ”kapitulera inför anpassligheten” (sid. 74), 

det vill säga att flickor anpassar sig till det rådande klimatet i klassrummet för att inte väcka 

uppmärksamhet.  

 

4.2 Självkänsla och självvärdering 
Forskaren i pedagogik, Rose-Marie Ahlgren har i avhandlingen Skolelevernas självvärdering 

(1991) skrivit om elevers självvärdering, självkänsla och syn på sig själva. Hennes arbete 

bygger på intervjustudier i tolv klasser i årskurserna 4, 6 och 8. Hennes främsta syfte med 
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studien är att förstå hur barns identitetssökande påverkar deras självuppfattning samt hur de 

ser på sin framtid som självständiga individer. Hon betonar i sin avhandling vikten av 

självvärdering för att klara av de olika sociala situationer man utsätts för under livets gång. 

Hon skriver vidare att självkänsla och självrespekt är en av de grundläggande byggstenarna i 

elevens sätt att se på sig själv. Att vara ärlig mot sig själv är det viktiga i den processen. Att 

man har vetskap om sina fel och brister, att man är medveten om sina känslor samt att 

acceptera sin förmåga eller oförmåga i olika situationer är inte lika begränsande om eleven 

har självdistans och en tro på sig själv som individ, fortsätter Ahlgren. Samtidigt är det lättare 

att acceptera sig själv om man känner att man blir accepterad av andra i ens omgivning. Även 

självkänslan skapas och ökas genom det förtroende som eleven känner för sin omvärld.  

 

För att få det Ahlgren (1991) forskat i bekräftat eller se om några andra delar hennes 

uppfattning om självkänslans betydelse, läste vi läraren Gunilla O. Wahlströms metodbok 

Gruppen som grogrund (1993) samt Begåvade barn i skolan (1995). Wahlströms böcker 

används flitigt på de skolor vi känner till och därför var det extra viktigt att känna till 

innehållet i dem. Wahlstöm (1993) skriver bland annat om elevernas behov av trygghet, 

identitet, att öka elevernas självförtroende både i förhållande till sig själva och andra samt 

vikten av en tolererande och accepterande miljö och det i syfte att hjälpa barn hitta sin 

identitet. Wahlström skriver fortsättningsvis att självförtroende inte nödvändigtvis behöver 

ha något med familjestrukturer att göra utan att det till stor del beror på de relationer som 

eleven har med personer som fyller en viktig funktion i hennes/hans liv, exempelvis 

kamrater. Det viktigaste är enligt Wahlström (1995) att eleven känner trygghet och säkerhet 

inför sin skolsituation. Om självförtroendet och tron på sig själv finns i skolmiljön leder det 

till att eleven vågar hävda och försvara sina åsikter och ställningstaganden, även om de är 

avvikande eller kontroversiella. Att vara med och bestämma trots att det många gånger är 

lättare att betrakta i tysthet är ett steg i rätt riktning. Ofta är processen till ökad självvärdering 

lång och mödosam men att ha bra självförtroende och självaktning är bland de väsentligaste 

sakerna för att senare klara av sitt vuxenliv anser hon. 

 

4.3 Medvetet förhållningssätt i klassrummet 
Steenberg (1997) är inne på samma spår som Andersson med flera (1994) när hon poängterar 

att man ska skilja på tysta flickor och flickor som tystnar. Enligt Steenberg riskerar de tysta 

flickorna i större utsträckning att utveckla de psykiska problem Nordahl refererar till genom 

barnpsykiater Zlotnik i Flickorna och pojkarna (1998). För att hjälpa flickor ur den ”låsta” 
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situationen kan läraren ha enskilda samtal med henne och bekräfta hennes problem på ett 

tillåtande sätt. Att bli bekräftad och sedd kan vara det första steget ut ur situationen, men 

Stenberg betonar samtidigt att det krävs att den berörda läraren och flickan har en 

förtroendefull och god relation gentemot varandra.  

 

Såväl Nordahl (1998) som JämOs handbok mot könsmobbning i skolan (2000) hänvisar till 

genusforskaren Anne-Mette Kruse. I JämO (2000) talar Kruse om en kompensatorisk 

pedagogik i syfte att ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla sin förmåga till 

intimitet och självständighet utan inskränkningar av sociala föreställningar och värderingar 

om kön. Kruse menar att alla som verkar i skolan ska stödja flickors och pojkars 

identitetsutveckling och utmana stereotypa könsmönster samt att utveckla tolerans inför 

skillnaden i den egna könsgruppen (JämO, 2000). I Nordahls (1998) bok beskriver Kruse 

flickor som skapar sig en osynlig identitet genom att agera rådlösa inför olika situationer. Allt 

för att slippa vara med eller befinna sig i centrum för andras granskande blickar. Resultatet 

blir i regel att de mållösa flickorna blir osedda. Det kan vara skönt för en lärare att alla elever 

inte är lika resurskrävande. Att läraren tycker om barn, att läraren tycker om det kön hon 

arbetar med, att läraren kan skapa en demokratisk situation där eleverna känner sig hörda och 

sedda och att läraren har auktoritet när det behövs, då finns det möjligheter som kan hjälpa de 

hjälplösa, tysta flickorna ur sin belägenhet. För tysta, osäkra eller generade flickor är det 

gränsöverskridande att känna att världen inte går under om de säger sin mening i 

klassrummet, fortsätter Kruse. Eleverna oavsett kön skall uppmuntras och utmanas utifrån 

sina personliga preferenser för att utvecklas till starkare individer som vågar stå på sig på alla 

plan och i alla situationer (Nordahl, 1998). 

 

Även forskaren i pedagogiskt arbete Anders Garpelin beskriver otrygghet och utsatthet en 

elev kan känna i klassrumsmiljö i sitt longitudinella forskningsarbete som resulterade i boken 

Ung i skolan (2003). Boken skildrar relationer elever emellan samt strukturer som skapas 

där, med dess regler, både synliga och osynliga. Garpelin koncentrerar sig på grupperingar, 

gemenskap, utanförskap och utsatthet i sina skildringar av skoleleverna. Vidare skriver han 

att gruppstrukturer etableras snabbt i skolan och att klasskamraterna skaffar sig raskt en bild 

av varandra och därmed placeras eleverna i olika fack. Om läraren saknar kontroll över 

klassrumssituationen kan det lätt resultera i nedlåtande kommentarer och personliga påhopp 

från andra elever. För att övervinna rädslan, våga uppträda och ta till orda inför andra elever, 
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hänger mycket på den ansvariga läraren. Att bryta negativa tendenser är lärarens uppgift att 

förhindra menar Garpelin.   

 

4.4  Tredje könet och lärarens roll 
När vi sökte litteratur om ”tysta flickor” stötte vi ofta på högstadieläraren och metodiklektorn 

Gunilla Molloys namn och därför föll det sig naturligt att välja några av hennes böcker. 

Enligt Molloy (1992) hävdar de flesta lärare att de behandlar sina elever lika oavsett 

könstillhörighet men, lika utifrån vad? undrar Molloy. Resonerar man utifrån att alla ska 

behandlas lika utgår man ofta ifrån en norm. I och med att det inte finns ett ”tredje neutralt 

kön”, som hon uttrycker det, kan den enkla frågan om man behandlar flickorna som pojkarna 

eller vice versa tydliggöra de diffusa värderingarna en aning (a.a). Fortsättningsvis hävdar 

Molloy (1990) att den objektiva läraren bara är en myt. I den position läraren besitter är hon 

en förebild, vare sig hon vill eller inte, åt många elever som inte är sena att anta lärarens syn- 

och förhållningssätt när det gäller exempelvis kvinnligt respektive manligt beteende. Läraren 

har med andra ord stort inflytande över elevernas utveckling. Läraren kan föra över sina 

värderingar vidare till sina elever utan att reflektera över det. Det gäller för läraren att vara på 

det klara över sina egna ställningstaganden och de signaler hon/han sänder ut. 

 

4.5 Aggressivitet bland flickor 
Genusforskaren Ulla Forsberg skriver i sin akademiska avhandling Är det någon könsordning 

i skolan? (2002) om hur maktrelationerna flickor emellan är mindre synliga än pojkarnas 

maktrelationer sinsemellan. Syftet med avhandlingen är att se hur flickor och pojkar i 

homogent svenska respektive etniskt heterogena klasser konstruerar sina kön i interaktioner 

med varandra och med lärare. Pojkarna använder fysisk kraft för att hävda sig medan 

flickorna ”tisslar och tasslar” om och med varandra. Redan i tidig ålder, årskurs 0-2, förstärks 

flickornas könsroller såväl gentemot pojkarna som mot det egna könet. Forsberg kallar de 

tysta flickorna för De yngre moderliga flickorna. De accepteras och har relativ hög status och 

ställning i klassen eftersom deras lärare ger dem stöd och uppmärksamhet då de fungerar som 

medhjälpare i klassrummet. Ju äldre flickorna blir försvagas De yngre moderliga flickornas 

status och ställning genom att andra flickor, som Forsberg kallar Barbieflickor och 

Feministflickor, blir irriterade på dem. Den frigörliga processen, som oftast inträder i årskurs 

5-6, från vuxenberoende blir en inbördes maktkamp flickor emellan. Det startas en hierarkisk 

ordning och en maktkamp där Barbieflickor och Feministflickor går i spetsen. De yngre 

moderliga flickorna underordnar sig genom att bli tystare och anpassa sig. 

 15



Statsvetaren Rachel Simmons (2002) skriver i sin bok Flickornas vrede om dold aggressivitet 

bland flickor, som kan vara en bidragande orsak till deras tystnad. Boken är baserad på ett 

stort intervjumaterial där både flickor, unga och vuxna kvinnor berättar om sina erfarenheter 

av vänskapsrelationer med andra flickor och kvinnor. Vänskapsrelationerna, vilka kan se så 

harmoniska ut på ytan, kan ofta rymma en hård kamp om rangordning, maktspel, bitande 

elak- och spydigheter. Relationerna kan vara väldigt bräckliga och förändras snabbt. Enligt 

Simmons tar aggressiviteten mellan flickorna knappt märkbara, subtila uttryck och som inte 

är så lätt att upptäcka för exempelvis lärare, kuratorer och föräldrar. Detta kan vara en av 

orsakerna till förlorad självkänsla i början av tidigt tonår, en uppfattning som även Andersson 

(1994), Steenberg (1997) och Nordahl (1998) delar. Vidare skriver Simmons (2002) att 

flickor på detta utstuderade sätt kan tysta varandra. Att gå bakom ryggen på varandra kan 

skapa osäkerhet och obehag som i sin tur kan leda till att den utsatta flicka tystnar antingen i 

eget självförsvar eller i vanmakt över att inte kunna förändra sin situation. Med eget 

självförsvar menas att flickor avskärmar sig och sluter sig i sig själv. Följande citat av 

Simmons visar hur de gamla föreställningarna om hur en ”riktig flicka” finns kvar i allra 

högsta grad:  

 

Flickan som inte har några dåliga tankar eller känslor /…/ Hon är flickan som 

talar tyst och lugnt, som alltid är snäll och trevlig, aldrig elak eller dominerande 

/…/ Hon påminner unga kvinnor om att de hellre ska hålla tyst än yppa sina 

verkliga känslor, vilka de kommer att betrakta som ”dumma”, ”själviska”, ”fula” 

eller helt enkelt ovidkommande. (Simmons, 2002, sid. 24)  

 

Vidare skriver Simmons att pojkar har dominerat och dominerar på flickornas bekostnad men 

att det finns exempel på att variationen ökar och att flickor gör motstånd. De vill inte längre 

underordna sig. Samtidigt som antalet tysta inåtagerande flickor ökar, skapas allt starkare 

flickor som vill synas, höras och som bryter gamla könsmönster. Simmons anser att varje lä-

rare måste skapa en klassrumskultur där tillvaron bygger på kunskap om olika former av be-

teenden som förekommer där. Att vägra tolerera dåligt uppförande och genom att inbjuda till 

enskilda och gemensamma diskussioner samt att söka lösningar så snart de uppkommer kan 

ge positiva resultat, fortsätter Simmons. Samtidigt påpekar hon att det inte räcker med enbart 

konfliktlösning för stunden utan att det behövs arbeta mer långsiktigt i förebyggande syfte. 
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4.6 Flickan som stötdämpare och hjälpfröken 
Läraren och författaren Jorun Gulbrandsen beskriver de ojämnställda relationerna mellan 

könen som äger rum i skolan i sin handledningsbok Är skolan till för Karin eller Erik? 

(1994). Enligt Gulbrandsen behöver det inte alltid vara ett problem att eleven, i det här fallet 

flickan är tystlåten. Det kan förhålla sig så att hon har det relativt bra där hon sitter tyst och 

begrundar världen och funderar på sitt. Gulbrandsen betonar att lärare inte alltid behöver dra 

på för stora växlar när de träffar på ett stillsamt och tyst barn. Man måste ta med i 

beräkningen att alla har olika personligheter. Samtidigt skriver hon att vissa, många gånger 

erfarna lärare utgår från de bråkiga och utagerande eleverna som norm, ofta pojkar och att det 

då är lätt att betrakta de tysta flickorna som ”onormala” eller som att det är något allvarligt 

fel på dem. Vidare skriver hon att lärare ofta använder och utnyttjar flickorna som 

stötdämpare och hjälpfröknar klassrummet. Genom att strategiskt placera flickorna bredvid 

bråkiga pojkar uppnås en lugnare klassrumsmiljö. Om flickorna trots allt stör undervisningen 

får de i regel mildare tillrättavisningar än pojkarna. Även Molloy (1992), Steenberg (1997) 

och Forsberg (2002) delar dessa tankegångar om flickornas lugnande inverkan på stökiga 

pojkar.  

 

4.7 Den klassiska tigarrollen 
Molloy har skrivit sin bok God morgon Fröken (1992) som en reaktion eller respons på 

språkforskarna Jan Einarssons och Tor G. Hultmans bok God morgon pojkar och flickor 

(1984), som tar upp hur pojkar respektive flickor intar sina klassiska talar- och tigarroller 

redan på ett tidigt stadium i skolan. Det är ofta roller som följer hela skoltiden igenom, 

många gånger sanktionerade av läraren beroende på hur han/hon uppträder mot och tilltalar 

sina elever (Einarsson och Hultman, 1984). Molloy (1992) redogör i sin bok, bland annat för 

tankar om lärarnas syn på sig som aktörer inom skolan. Vidare i boken framgår det att 

flickorna avstår taltid till förmån för pojkarna i blandade grupperingar samt i klassrummet. 

Flickorna ”tystnar” när pojkarna fånar och larvar sig. Pojkarna kan demonstrera sin makt 

genom nedvärderande kommentarer och öppet hån. Det skapar osäkerhet hos flickorna och 

kan leda till att de låter bli att yttra sig. Flickorna anser ofta att pojkarna är omognare än de 

själva och orkar helt enkelt inte diskutera och engagera sig.  

 

Samtidigt är det lätt i sin lärarroll att undvika att ge de tysta flickorna ordet, om läraren ser att 

hon blir generad och osäker inför klassen, hävdar Steenberg (1997). Därför får hon ofta 

enkla, ifyllnadsfrågor samt ”hjälp på traven”. Följden av ett sådant handlande kan ge motsatt 
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effekt. I stället kan det leda till att lärarens agerande ”/…/ befäster deras tystnad inför andra 

och infantiliserar dem.” (Sid. 74). Enligt Steenberg (1997) har tysta flickor ofta bra 

genomsnittsbetyg och presterar i regel bra på skriftliga tester och därför slipper hon 

uppmärksamhet från lärarens sida. Men dessa flickors självkänsla är oftast väldigt låg. Vidare 

skriver hon att flickor som är tysta ofta får stöd av andra tjejer. ”Hon kan men vill inte 

prata!”, ”Hon måste få mer tid på sig!”, ” Man måste väl inte säga något om man inte vill!”, 

”Pressa henne inte!” är fraser som lärare  kan stöta på.  

 

I artikeln Men killarna är sura på oss i tidskriften KRUT (1987: nr 48) och häftet för 

didaktiska studier Näbbgäddor och bråkstakar (1990) tar Molloy upp frågan om relationen 

mellan flickor och pojkar i undervisningssituationer. Molloy talar om en ”dold underordning” 

som kan förekomma i klassrummet. Ofta väljer och accepterar flickorna att vara tysta i 

klassrumsmiljön även när de får tillfälle att yttra sig. Detta på grund av solidaritetskänslor 

gentemot pojkarna samt för att undvika att pojkarna ska bli sura på dem. Flickorna anser det 

då vara bättre att vara tysta än riskera repressalier av något slag. När flickorna accepterar 

dessa villkor och den rådande normen, kan det vara en utväg att tystna (Molloy, 1990). 

 

I rapporten Visst görs vi olika (1998) tar Anna-Marie Sandquist, utredare på Svenska 

Kommunförbundets utvecklingssektion, bland annat med inriktning på jämställdhetsfrågor, 

upp samma problematik med de resurskrävande pojkarna som kan urskiljas i Gulbrandsens 

(1994) bok. Den kvinnliga underordningen har en central roll i rapporten och Sandquist 

hävdar att vi alla har bidragit till att upprätthålla den. Att låta pojkarna ta för sig på flickornas 

bekostnad stärker deras beteende i klassrummet. Både Gulbrandsen och Sandquist menar att 

det oftast är pojkar som utan att fått frågan eller ordet spontant ropar ut svaret eller sina 

synpunkter utan att hänsyn till andra. De tysta barnen, oftast flickor kan hamna i skymundan 

eller glömmas bort när de inte ställer till problem för läraren. I takt med att flickorna blir 

tystare, får pojkarna större utrymme vilket leder till att flickornas utrymme krymper 

ytterligare. Detta resulterar ofta i att flickorna får nöja sig med biroller eller som publik åt de 

mer utåtagerande eleverna, oftast pojkar. Händer det att de tysta flickorna trots allt får ordet 

blir de oftast avbrutna av andra elever.  

 

Och ju tystare de andra blev, desto mer utrymme fick bråkstakarna! Det råder ju 

ett förhållande mellan bråkstakarna och de tysta, en process utan stillestånd som 
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ofta kan utvecklas till det sämre allt eftersom tiden går och som gör att vi ibland 

inte vet någon råd. (Gulbrandsen, 1994, sid. 96) 

 

Med ovanstående citat beskriver Gulbrandsen känslan av otillräcklighet när man inte räcker 

till som lärare. 

 

Forskaren i etnologi Anna-Sofia Lundgren som har följt en och samma klass under tre års tid 

skriver i sin akademiska avhandling, Tre år i g, perspektiv på kropp och kön i skolan (2000) 

att flickorna irriterar sig på att de får tillsägelser medan de som verkligen stör kommer undan 

samt att lärarna bara koncentrerar sig på dem som kräver mest hjälp. Hon skriver vidare att 

de som pratar mest och då främst pojkar, får mest uppmärksamhet medan de duktiga och 

tysta flickorna inte alls får så mycket hjälp de vill. En flicka i Lundgrens avhandling 

uttryckte sin kritik mot den nya läroplanen och dess följd: 

 

Förut hade inte lärarna några problem med det där, men nu, nu ska eleverna ta 

ansvar för sig själva, och då ges ju lärarna en ursäkt att bara skita i dom som 

egentligen klarar sig själva. Och om dom vill ha hjälp så:” Nä, men ni måste ta 

ansvar för er själva. Vi måste hjälpa dom som inte…”(…) För mig verkar det som 

att ibland använder lärarna eleverna för att komma undan lite grand och slippa 

hjälpa alla. (Lundgren, 2000, sid. 163)   

 

De som förlorar mest på att få mindre hjälp är med andra ord de elever som ligger mitt 

emellan, alltså de elever som är ”lagom” i sitt sätt att få uppmärksamhet och i sin 

kunskapsnivå. 

 

4.8 Språkkultur och beteende inom könsramarna  
Einarsson och Hultman (1984) beskriver, som vi nämnt tidigare, hur pojkar och flickor intar 

sina klassiska talar - och tigarroller i skolan. Einarsson och Hultman vill med sin bok förklara 

hur och när de olika rollfördelningarna sker. Genom intervjuer och observationer har 

författarna försökt få en uppfattning om vem som har makten över språket samt makten 

genom språket i klassrumsmiljön. Enligt författarna har talföra pojkar skaffat sig makten i 

klassrummet både genom och över språket medan talföra flickor tagit sig rollen som 

”hjälpfröknar”, ett uttryck som även Gulbrandsen (1994) använder sig av. Även i situationer 

där läraren inte är närvarande fortsätter de talföra flickorna sin hjälproll medan de tystlåtna 

 19



flickorna förblir osynliga även i mindre grupper (Einarsson och Hultman, 1984). I Särart i 

samspråk (1984), även den skriven av språkforskaren Einarsson, redogör han för olika 

samtalskulturers utveckling. Det kändes angeläget för oss att förstå processen bakom 

samtalskulturers utveckling och därav valet av dessa böcker. De två böckerna är visserligen 

ganska gamla men trots det fortfarande aktuella i allra högsta grad.  

 

Einarsson (1984) redogör för olika samtalskulturers utveckling. Han beskriver olika regler 

som vi lär oss för vårt språkliga beteende. Vem som tar till orda, är eller förblir tyst, 

förtydligas av citatet som följer:  

 

Vi lär oss hur vi beter oss mot överordnade och underordnade, hur man bemöter 

servicepersonal, hur man flirtar osv. Reglerna för sådana beteenden lärs in under 

olika perioder av vuxenblivandet. Vi lär oss också regler för hur man beter sig i 

vanligt, vardagligt samtal. Det viktiga i tankegången är just att dessa sistnämnda 

samtalsregler lärs in under en period mellan ungefär fem och femton års ålder, när 

flickor och pojkar huvudsakligen umgås med kamrater av samma kön. (Einarsson, 

1984, sid, 11) 

 

Einarsson och Hultman (1984) hävdar att barnet har en oerhörd stor press på sig att uppträda 

och agera inom ramarna av sin egen könstillhörighet. Enligt författarna grundas dessa 

mönster redan från dag ett när barnet föds. Bara det att vi talar olika med barnen, beroende på 

vilken könstillhörighet de tillhör, leder till särbehandling av de vuxna. Vidare skriver 

författarna om det personliga ansvaret varje lärare har om att vara uppmärksam samt att 

försöka bidra till förändringar om de upptäcker ojämlik behandling av eleverna.  

 

/…/ ökad medvetenhet om de problem som finns och en förändrad attityd 

tillsammans kan medföra en handlingsberedskap hos lärare och föräldrar. 

”Handlingsberedskap” betyder att man har ett slags strategi inför de tusentals 

olika konkreta situationer som man ställs i som lärare eller förälder /…/ Flickorna 

bör få lära sig att tala med den självtillit som man får när man märker att andra 

lyssnar med respekt på vad man säger. Pojkarna bör lära sig att lyssna med 

respekt, även på flickor.( Einarsson och Hultman, 1984, sid. 234) 
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Ovanstående citat visar tydligt hur man kan få en förändring till stånd. Vidare i sina funde-

ringar över vem det är som bestämmer hur jag som individ ska vara får Einarsson och Hult-

man medhåll från bland annat Sandquist (1998) i sitt resonemang. Sandquist menar i sin rap-

port att det är omgivningen som bestämmer hur jag ska vara, inte jag själv. Som individ har 

jag knappast övertaget om mitt sätt att vara och synas. Inom varje samhälle finns det givna 

regler och förordningar beroende av kön att leva efter, många gånger outtalade. Sandquist 

kallar det för ”genuskontrakt”. Hon nämner målen för den svenska jämställdhetspolitiken, 

Prop. 1993/94:147 och då främst delmålen som säger att:  

 

Ett delmål är att flickor och pojkar, kvinnor och män, skall ha lika tillgång till 

utbildning och samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen 

och talanger. (Sandquist, 1998, sid. 25) 

 

Här kan vi ställa oss frågande hur det ovanstående rimmar med verkligheten då det enligt 

Sandquist är så att flickor ofta belönas och får bättre betyg genom att agera stötdämpare åt de 

mer stökiga pojkarna. Sandquist liksom Steenberg (1997) menar att de tysta flickorna 

används som ett gott föredöme i klassrummet, ett ideal att sträva efter. Som vi nämnt tidigare 

hävdar Steenberg att tysta flickor ofta har bra genomsnittsbetyg och presterar i regel bra på 

skriftliga tester.  

 

4.9 Språkets betydelse 
Enligt Bronwyn Davies, forskare inom samhällsvetenskaplig och psykologisk poststrukturellt 

inspirerad forskning, spelar språket en central roll för hur barn oavsett ålder skapar sig olika 

roller. Boken Hur flickor och pojkar gör kön (2003) är en studie av det besvärliga och 

komplicerade arbete som barn lägger ner på att konstruera sin egen könsidentitet. Davies bok 

baseras på material som hon samlade under sina intervjuer och samtal med förskolebarn i 

Australien i mitten av 80-talet. Trots att studien är relativt gammal är den fortfarande aktuell i 

allra högsta grad. Blir barnet, i det här fallet flickan, berövat sitt språk blir det svårt att hävda 

sig i relation till andra. Beroende på om flickan väljer att tiga eller att tala, när och med vem, 

har stor betydelse för hennes sociala roll. Språkets betydelse är med andra ord ett nödvändigt 

verktyg för att klara sig i den sociala världen. Även hur språket används avgör vilka roller 

man placeras i av sin omgivning. Använder man sig inte av språket är det lätt att man blir 

förbigången av andra mer verbala personer och placerad i ett fack som man nödvändigtvis 

inte själv valt (Davies, 2003). 
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Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi har i sin bok Lärande i praktiken (2000) bland 

annat tagit upp kommunikationens och språkanvändningens roll i barns utveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Säljö bygger på den ryska psykologen och pedagogen Lev S 

Vygotskijs (1896-1934) kunskapsteorier.  Säljö menar att det är genom kommunikation och i 

samspel med varandra som vi formas till de personer vi blir, med andra ord är miljön 

betydelsefull för den språkliga utvecklingen. Språket är ett redskap som möjliggör för barnet 

eller ungdomen att delta i, förändra och påverka de olika interaktionella förlopp som äger 

rum. Säljö för fram det sociokulturella perspektivet som enligt honom, i förlängningen skulle 

resultera i målet: ett klassrum där alla röster hörs på lika villkor. Han citerar Tulviste, (1991) 

för att förtydliga det han vill påvisa i sin bok.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt 

centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen.(Säljö, 2000, sid.67) 

 

Det framkommer många likheter i Säljös (2000) och Davies (2003) resonemang om det 

viktiga i att alla har rätt till ett språk för att kunna kommunicera på lika villkor och utvecklas 

som individ. Vidare betonar Davies att det finns olika sätt att upprätthålla könsrollerna. Hon 

menar att det handlar om tankesätt och handlingsmönster och om hur vi väljer att förhålla oss 

till varandra i olika sociala sammanhang. 

 

4.10 Busiga pojkar och fogliga flickor 
Som vi tidigare nämnt i uppsatsen får flickorna, enligt Sandquist (1998) i regel mildare 

bestraffningar än pojkarna på grund av att de inte i samma grad stör undervisningen men 

samtidigt säger hon att tillsägelserna oftast inte leder någon vart när det gäller pojkarna 

medan flickorna blir tillsagda för mindre förseelser och förväntas att följa direktiven 

omedelbart. Det förväntas med andra ord att pojkarna ska vara busiga och rebelliska och 

bortse från regler och normer medan flickorna förväntas vara snälla och fogliga och därmed 

följa bestämmelserna. Som exempel kan nämnas att en pojke utan vidare tillåts att ta ordet 

från en flicka. Sandquist citerar Käller, (1990) för att på ett tydligt ge prov på det budskap 

hon vill förmedla: 

Vad ska barnen göra på skollovet? Rut ska åka till Medelhavet. Hela familjen ska 

fira jul där. Det blir nog en annorlunda jul, en ovanligt varm jul, kan man 

förmoda. Att flyga blir spännande. En pojke, Hans, tar nu ordet. Han ska resa till 

Växjö. Där bor en släkting, vem det nu var. Och där ska han göra allt möjligt. Han 
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pratar vidare om simning och utan att sammanhanget blir helt klart, övergår han 

till att tala om att ta märken i simning. Han har en hel samling sådana. Han har 

inte tagit alla själv för all del, men nu ska han ta ett märke i simning. Hans röst är 

hög. Rut har inte sagt ett enda ord till. Hon är tyst hela tiden medan han pratar. 

Hon jobbar vidare. (Sandquist, 1998, sid. 60)  

 

Sandquist anser att lärarna agerar ”dubbeltydigt”. Lärarna säger sig vara medvetna om 

ovanstående problematik men låter det ofta fortgå. Att de tysta flickorna riskerar att hamna i 

skymundan eller glömmas bort när de inte ställer till problem för läraren, är ganska 

uppenbart. Vidare hävdar hon att den svenska skolan är, oftast i de högre klasserna, 

uppbyggd med pojkarna som norm. Vidare säger hon att barn som är ängsliga, försiktiga och 

tillbakadragna söker ofta stöd hos de vuxna som omger dem för att känna trygghet och 

säkerhet. Ofta är dessa barn flickor (Sandquist, 1998).  

 

4.11 Tredjedelsregeln och den dolda läroplanen 
I skolan talar man ofta om den så kallade tredjedelsregeln. I korthet innebär det att läraren 

normalt använder sig av cirka två tredjedelar av den totala taltiden medan pojkarna tar den 

kvarstående två tredjedelen av den återstående tredjedelen i anspråk och det med lärarens 

hjälp i och med att läraren fördelar ordet mest till pojkarna. Resterande tredjedelen, med 

andra ord en niondel av den totala taltiden blir kvar åt flickorna (Einarsson och Hultman, 

1984, Sandqvist, 1998). Många lärare reflekterar inte över hur de låter sig gå i fällan och ger 

pojkarna så mycket utrymme, eller så bryr de sig inte ens om att göra något åt situationen 

(Molloy, 1987, Molloy, 1992). Sedan ska man givetvis inte generalisera utan vara införstådd 

med att det finns variationer åt alla håll men när talutrymmet blir begränsat minskar också 

möjligheterna att formulera och utveckla sina tankar (Sandquist, 1998). Samtidigt går det att 

finna följande riktlinjer i Lpo-94 där det står att läraren ska verka för att flickor och pojkar 

får lika stort inflytande och utrymme i undervisningen (Lpo-94). Om skolorna och den 

enskilda läraren följer de riktlinjer som är förordade i läroplanen är värt att fundera över för 

alla som verkar inom skolan och denna tanke kommer vi att beröra vidare i uppsatsens 

resultat och analysdel. 

 

Både Simmons, Einarsson och Hultman som vi refererat till i tidigare text tar upp den ”dolda 

eller den dubbla läroplanen” där elever får lära sig att sätta värde på tysthet och foglighet 

(Simmons, 2002, Einarsson och Hultman, 1984). Med begreppet ”dold eller dubbel läroplan” 

 23



syftas på det faktum att parallellt med den officiella läroplanens uttalade mål finns andra som 

går ut på att lyda läraren, sitta tysta, vänta, vara uppmärksam och att inte tala om egna 

erfarenheter.  Att den kan uppfattas som dubbel beror på att den i högre grad gäller för flickor 

än pojkar. Pojkarna tillåts i större grad ta sig friheter i skolan än flickorna. Det kan uttryckas 

så som att eleverna är underordnade läraren och utöver det är flickorna underordnade 

pojkarna (Einarsson och Hultman, 1984). 

 

Sammanfattningsvis finner vi inte så många motsättningar eller avvikande åsikter bland 

författarna. De flesta författarna anser att det i grund och botten är skolans uppgift och då 

framför allt lärarens, att uppmärksamma de tysta flickorna samt uppmuntra dem att bryta den 

negativa utvecklingen.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vad flickorna sade vid föräldramötet och vid enkätunder-

sökningen. Därefter presenterar vi lärarintervjuerna för att sedan avsluta med kuratorns och 

skolsköterskans synpunkter. 

 

5.1 Föräldramötet 
Efter att ha analyserat enkätfrågorna har vi funnit att flickornas uppfattningar om tysta 

flickor ändrat fokus. Möjligtvis kan det vara så att föräldramötet som arrangerades i början 

av skolans projekt ökat deras medvetenhet kring det aktuella ämnet ”tysta flickor”. Vi fann 

skillnader mellan flickornas uttalanden på föräldramötet och den aktuella dagen för enkäten. 

På föräldramötet var tankar om flickor som tystar flickor centrala. Flickorna på föräldramötet 

påtalade problematiken med den tuffa attityden bland flickorna men flera av flickorna ansåg 

sig själva inte vara utsatta. Istället kände de till andra flickor som blivit utsatta. Några av 

flickorna uttalade sig inte alls om ämnet. Det framkom under diskussionen att flickorna 

pratar om varandra och inte med varandra. Utrymmet för missuppfattningar är med andra ord 

relativt stor. Vi kunde ana att rädslan att stöta sig med andra flickor är tämligen stor då en del 

flickors åsikter väger mer än andras. Den outtalade hierarkiska ordningen färgar många 

flickors liv. Såsom Andersson (1994) påvisar kan vi skönja liknande mönster i flickornas 

resonemang. Spelets regler kräver att flickorna tvingas välja väg mot, som vi tidigare nämnt, 

separation eller relation. Rädsla att göra bort sig och inte ha någon grupptillhörighet är stor.  

5.2 Enkätfrågor till flickorna 

De flesta av flickorna ansåg eller anser sig inte själva som särskilt tysta. Enligt flickorna 

anser de att de pratar minst lika mycket som pojkarna, men att de viskar istället för att gapa 

rakt ut som pojkarna. Anledningen till att de viskade uppgavs vara att de inte ville reta upp 

läraren.  

5.2.1  Våga prata inför andra människor 

Vi var bland annat intresserade av hur flickorna ser på sig själva som aktiva individer i 

klassrumsmiljö. Den första för oss självklara frågan var om flickorna vågar prata inför andra 

människor.  

 

En flicka förklarade: 
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Jag tycker att det är självklart att man ska våga prata inför andra människor. Det 

är viktigt att man ska få säga sin åsikt. (Flicka 7) 

 

En annan flicka sa: 

 

Nja, det beror på. Om det är en genomgång och man ska prata bara i klassen så 

går det men inför lite mer okända så brukar i alla fall jag vara blyg. (Flicka 3) 

 

Den tredje flickan berättade: 

 

Nja, jag vet inte. Jag vågar prata inför andra människor. Men det är väl inte så 

jätteviktigt. (Flicka 5) 

 

Det vi kunde utläsa av dessa svar och de övriga flickornas svar var väldigt varierande. Tre 

fjärdedelar anser att det är viktigt att våga prata inför andra människor medan en fjärdedel 

inte tycker det är så viktigt. Vi ser en komplex situation här, majoriteten av flickorna anser 

att det är viktigt att prata inför andra människor men ändå finns det en större tystnad bland 

flickorna än pojkarna.  

 

5.2.2 Osäkerhet inför klasskamrater 

Vi undrade om flickorna ibland känner sig osäkra inför sina klasskamrater när de ska prata. 

Vi fick varierande svar med flertalet som sa att de vågar prata men med viss reservation. 

 

En flicka förklarade: 

 

Ibland. Jag är lite rädd om dom ska börja skratta om man säger fel på en lätt fråga 

kanske. (Flicka 11) 

 

En annan flicka sa: 

 

Nja, inte alltid för då kanske alla bara: Ååå! Och ger en massa kommentarer. Då 

är det inte så roligt. Men nu tror jag inte att alla skulle det men i alla fall.  

(Flicka 10) 
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Den tredje flickan berättade: 

 

Det är inte så ofta men ibland känns det lite pinsamt men varför vet jag inte. 

(Flicka 14) 

 

Det vi kan utläsa av de svar vi fick är att flertalet flickor anser sig våga prata i den egna 

klassen men med en viss osäkerhet. Osäkerheten att bli skrattad åt i klassrummet är relativ 

stor, där av en viss tystnad. Vi tolkar det som att det är lite av ett vågspel att prata inför sina 

klasskamrater, där flickorna utsätter sig själva genom att riskera att bli skrattad åt.  

5.2.3 Rädslan att bli utskrattad 
Övriga frågor vi ställde var om det finns elever som är mer tysta än andra elever i 

klassrummet och om det gäller både flickor och pojkar samt vad de tror sig vara orsaken. På 

detta svarade flickorna att det finns tysta elever i klassrumsmiljö och att dessa främst är 

flickor. Största orsaken grundade sig i rädslan att bli utskrattad och att säga fel. Anonymitet 

och ängslan att få en motfråga som kan leda till ”fel” svar var också stor. På frågan om 

flickorna vågar säga vad de tycker i klassrummet svarade samtliga utom tre flickor att det 

gör dom visst det. De tre flickorna svarade att det beror på vad ämnet handlar om. Vi kunde 

åter igen urskönja osäkerheten att bli skrattad åt vid eventuella felsägningar. Säkerheten eller 

osäkerheten att våga prata inför sin klasslärare bjöd på varierande svar. De flesta kände sig 

trygga men återigen var det tre flickor, dock inte samma flickor, som kände sig lite osäkra att 

prata inför sin lärare. Ännu en gång framkom osäkerheten att säga fel. En flicka ansåg att 

läraren tystade ner just flickorna, att det fanns mer tolerans mot pojkarna och deras 

högljudda prat i klassrummet. Denna uppfattning går i linje med Sandquist (1998) och 

Gulbrandsen (1994) som påpekar att toleransnivån till pojkarnas attityder och beteenden i 

klassrummet är större än för flickorna.  

 

Då kommer vi in på frågan om flickorna ansåg att lärarna behandlar flickor och pojkar lika i 

klassrummet. Hälften av dem tyckte att lärarna inte gjorde någon större skillnad medan de 

andra sa att pojkarna har mer fördelar än flickorna, exempelvis när det gäller att få gå iväg 

och arbeta i ett grupprum. När pojkarna blir tillsagda är det på ett mer bestämt sätt än när 

flickorna blir tillsagda. Det framkom även en uppfattning att lärarna var mer försiktiga i sin 

tillsägelse mot de elever som är blyga och då har det ingen betydelse om de är flickor eller 

pojkar. I vår enkätintervju framkom det att en del flickor, trots att de kan svaret på lärarens 
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fråga, väljer att inte svara på grund av osäkerhet på sin egen förmåga att svara rätt. Rädslan 

för risken att svara fel är större än tron på sig själv. Flickan väljer istället att vara tyst, för 

säkerhets skull. Sandquist (1998) berör samma problematik med flickors dåliga själv-

förtroende i sin bok som flickorna själva skildrar. Även Alhgren (1991) och Wahlström 

(2001) betonar vikten av självvärdering och självkänsla för att klara av de olika sociala 

situationer man utsätts för under livets gång, både i skolan och i samhället. Hälften av 

flickorna svarade att de alltid vågar svara medan de andra var osäkra. Några av flickorna sa 

att de inte orkade svara på lärarens frågor. Vår sista fråga handlade om vad de tror att 

tystnaden beror på. Flickorna svarade att det handlar nog om blyghet, rädsla, osäkerhet men 

även personlighet. Bävan inför att bli utskrattad togs även upp som en av de bidragande 

orsakerna till tystnad i klassrumsmiljö. De flesta flickorna anser dock att det är viktigt att 

våga prata inför andra människor och våga stå för sina åsikter.  

5.3 Intervjufrågor till lärarna 
Under analyserna kom vi fram till följande uppfattningar och åsikter om tysta flickor bland 

de deltagande lärarna.  

5.3.1 Möjliga orsaker till tystnad  
Under våra intervjuer med de fem utvalda lärarna som undervisar i årskurs 4-6 undrade vi 

över vad de tror att tystnaden bottnar i, alltså varför vissa flickor är tysta i klassrumsmiljön.  

En lärare beskrev: 
 

Jag tror att det är miljö. Jag tror att vi fostras mycket till flickor att en flicka ska 

inte ta för sig, att en flicka ska inte vara högljudd och inte synas för mycket. Jag 

vet inte om det ligger arv i det, det är nog mer miljö. Att man får lära sig det att 

flickor ska vara på ett visst sätt och det är okey att pojkar hörs redan från början, 

redan på BB. Att medan en pojke som skriker är stark medan en flicka är gnällig, 

mera att det är vi som gör dom till det, tror jag. (Lärare 4) 

 

En annan definition var: 

 

Jag tror mycket att man har blivit medveten om…vad som är rätt eller vad 

kompisarna tycker är rätt och att man mer behöver hitta en tillhörighet i någon 

slags grupp. Man vill inte vara själv. Man vill hitta en tillhörighet och i vissa 

grupper är det okey att säga en del grejer och i andra inte alls. Det handlar mycket 

om det om vad gruppen tycker och inte det man själv tycker. (Lärare 2) 
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En tredje förklaring var: 

 

Nä, jag vet inte… eller osäkerhet kanske… och att det är väl ingen ide att jag 

säger någonting för man tar inte det jag säger till sig i alla fall. Det är lika bra att 

jag är tyst för att det händer inget i alla fall, mina åsikter tas inte på allvar ändå. 

Det är nog att det känner osäkerhet inför andra och det kan ju vara gamla 

könsroller, i hemmet och så kanske. (Lärare 3) 

 

Det som kan urskiljas här är att det såväl kan vara en osäkerhet inför de andra i klassen men 

också att det inte är individen själv som bestämmer hur den ska vara och agera utan det är 

omgivningens påverkan. Det verkar vara väldigt viktigt att ha en tillhörighet i gruppen och 

då kanske det är på bekostnad av den egna preferensen. 

5.3.2 Att uppmuntra de tysta flickorna 
En fråga vi ställde till de berörda lärarna var hur de arbetar för att stödja och uppmuntra de 

berörda flickorna? Varför vi valde just denna fråga var för att bilda oss en uppfattning om 

hur lärarna arbetar och förbereder flickorna inför vuxenlivet. 

 
En lärare menade att: 
 

Det gäller att känna dem så mycket som möjligt och förstå vad deras tystnad 

beror på och där utifrån liksom agera vidare hur man ska förebygga. Är de såna 

som är otrygga ska man ta fram det när de säger något och uppmuntra 

vidare…det tycker jag är jätteviktigt…att de känner att det de säger räknas 

liksom. Samtidigt ska man inte pusha dem så mycket att de känner att det blir en 

obehaglig situation utan man får göra det på en lagom sätt. Kanske att man tar 

bakvägen… det gäller att vara lyhörd på vad det beror på …det gäller att hitta rätt 

lägen. Ofta är det ju så att de som låter mycket i alla sammanhang tystar ner en 

del andra. Då kan det vara bättre att barnen får jobba i mindre grupper… de ska 

ju inte bli tystare än vad de redan är. (Lärare 1) 

 

En annan lärares förklaring var: 

 

Det är underbart om man gör en samarbetsövning eller nåt och en flicka som jag 

anser är för tyst, kliver fram och vågar, det är ju underbart! Sen försöker jag ju 
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jobba med dom och uppmuntra dom, dels genom utvecklingssamtal och samtal 

med dom.  Att dom behöver ta för sig mer. Sen har jag även gjort en del övningar 

där dom fått tränat på att vara stora och låta mycket som jag har lärt mig på 

Campus när vi haft drama, som jag jobbat med.  Det tyckte dom var jättekul, att 

vara stora, få låta, vara stora och få ta plats att säga ifrån och sådana saker. Sen 

vet jag inte om jag får med mig det in i undervisningen. Men jag försöker 

berömma dom när dom kliver fram. Ja, det är väl så jag gör.…och sen att lyfta 

dom inför gruppen. Så jobbar jag mycket, både med pojkar och flickor. Dom som 

behöver det – Stopp! Vad sa du? Jamen det var ju klokt! Att visa för dom andra 

att det här var ett bra svar det måste vi känna lite på och så. (Lärare 4) 

 

Den tredje lärarens förklaring var: 

 

Ja, så fort de yttrar sig och säger någonting så och jag tycker att det är bra ide 

eller bra förslag så lyfter jag det extra mycket. Så att de andra hör och att den 

tysta flickan hör själv att…att få bekräftelse och en kick…det här var ju bra och 

att jag vågar yttra mig och de ska inte på något sätt nonchaleras utan lyfta dem 

hela tiden så att de får bättre och bättre självförtroende. Att våga säga sina åsikter 

helt enkelt. (Lärare 3). 

 

Vad vi sammanfattningsvis kan se är att det finns en relativt stor förståelse för de tysta 

flickorna i klassrumsmiljö. De berörda lärarna tar i hög grad hänsyn till att vissa flickor är 

tysta och försöker se till helheten. Lärarna försöker att stärka flickorna på olika sätt men vi 

tolkar det också som att det finns en viss acceptans att vara en tyst flicka.  

 

5.3.3 Sympati och förståelse 

De övriga frågorna vi ställde till de berörda lärarna handlade om vilka erfarenheter de har av 

tysta flickor i sin undervisning och hur det yttrar sig. Vi undrade också om de ansåg att 

flickorna är tystare än pojkarna och om de märkt någon förändring över den tid de arbetat 

som lärare. Vi ville ytterligare veta vad de ansåg vara av vikt att flickor vågar tala om hur de 

ser på tysta flickor i sin undervisning och vilka känslor de fylls av när de möter tysta flickor. 

Slutligen ville vi också veta på vilket sätt deras bedömning påverkas av tysta flickors 

kunskapsnivå kontra aktiva flickors kunskapsnivå.  
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En lärare tyckte: 

 

Jag hoppas att jag är rättvis men jag skulle vilja ha mer på fötterna då det blir så 

att jag tänker jaja dom går bara i 6:an, då klarar man sig undan, man kan ta den 

diskussionen på utvecklingssamtal och: tänk på nu, i framtiden och nu kommer 

betygen. Därför kommer man undan lite i bedömningen just, tycker jag som 

lärare i 4-6:an, som jag mest har jobbat i. Hade jag jobbat på högstadiet så undrar 

jag om man är rättvis i sin bedömning när man sätter betyget. Då kanske man inte 

hört dom här tysta flickorna som aldrig är med i diskussionen. Då ska man inte få 

ett visst betyg, på så sätt tror jag det är svårt men jag hoppas jag är rättvis.  

(Lärare 5) 

 

Som det framgår ur citatet ovan uttrycker denna lärare en viss oro inför de ökade kraven på 

högstadiet. Oron grundar sig troligtvis i att årskurserna 4-6 följer läroplan utan krav på betyg. 

Nationella prov är inte obligatoriska i årskurs 5 utan varje skola avgör själva om de ska 

utföra de nationella proven eller inte (www.skolverket.se). När eleverna sedan börjar på 

högstadiet i årskurs 7 börjar betygsjakten för att nå målen i årskurs 9. Risken för en tyst 

flicka kan resultera i att lärarna får svårt att bedöma hennes kunskapsnivå utifrån de 

uppställda målen som innebär att argumentera samt föra en dialog med andra. Enligt 

läroplanens betygskriterier i ämnet svenska för åk 9 ska eleverna ha uppnått detta:  

 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl 

samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation 

och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs 

den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra 

ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och 

kreativitet. (www.skolverket.se) 

 

Det vi kunde urskilja i resten av svaren med lärarna var att samtliga har erfarenhet av tysta 

flickor och det yttrar sig i att de inte är aktiva under lektionerna. En lärare bekände att vissa 

dagar hade hon inte hört vissa elever tala alls. Samtliga lärare ansåg att det finns fler flickor 

än pojkar som är tysta, helt klart. De menade på att pojkarna gör sig mer hörda än flickorna i 
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klassrumsmiljö. Någon förändring över tid har enbart en lärare sett och det kan bero på att 

hon har arbetat relativt länge med barn. Hon anser att flickorna tar för sig mer och att flickor 

reagerar handgripligt om de inte känner sig nöjda med pojkarna. Hon menar på att för tio år 

sedan var det inga flickor som höjde rösten och sa till. 

 

/…/ jag kan se att tjejer tar mer och mer för sig vartefter. Som t.ex. för tio år 

sedan så var det inga tjejer som höjde rösten eller sa till och så. Det kommer mer 

och mer tycker jag. Och idag är det så att tjejer går handgripligt tillväga om de 

inte känner sig nöjda med killarna /…/. (Lärare 3) 

 

Samtliga lärare tyckte att det var mycket viktigt att flickornas röster blev hörda, dels för att 

visa vad de kan rent kunskapsmässigt men också för att få en jämställd syn mellan könen.  

 

Vi kunde se att det finns stor sympati och förståelse för de tysta flickorna och då i synnerhet 

om läraren själv har varit en tyst flicka som barn. Enbart en lärare ser det inte som ett stort 

problem utan tror att med tiden vågar flickorna ta för sig mer, alltså en mognadsprocess. Vad 

gäller hur lärarnas bedömning påverkar de tysta flickornas kunskapsnivå kontra de aktiva 

flickornas kunskapsnivå svarade samtliga lärare att oberoende av om flickorna är aktiva eller 

inte på lektionerna så bedöms de likvärdigt utifrån sin kunskapsnivå. I årskurserna 4-6 finns 

en acceptans för att flickorna är tysta och lärarna försöker istället att hitta alternativa 

lösningar för dessa flickor att våga prata, exempelvis genom att arbeta i smågrupper för att 

successivt våga prata inför fler elever. 

 

Man försöker ju göra så att … det finns ju olika saker att bedöma menar jag. Dels 

bedömer man ju det de gör muntligt men också inlämningsuppgifter. Allt bygger 

ju inte på muntligt. Så det gäller ju att hitta olika former för bedömning. Sedan 

kan man ju göra så om man känner att någon är som i tex språk…i både svenskan 

och engelskan, där behöver man ju ofta göra en bedömning av det verbala och där 

får man väl hitta former för…så att en del inte behöver göra det i en allt för stor 

grupp och sådär utan tar det mera enskilt. (Lärare 2) 

 

Ovanstående citat visar återigen att det finns en stor acceptans för att vara en tyst flicka i 

årskurs 5-6.  
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5.4 Samtal med kuratorn och skolsköterskan 
Kuratorn och skolsköterskan ser problemet ur ett psykosocialt perspektiv, det vill säga 

samspelet mellan det psykologiska och det sociala förhållandet. Under årens lopp har de sett 

ett ökat antal flickor som tystnar av olika orsaker. De anser det bekymmersamt då det enligt 

dem kan leda till att flickorna accepterar sin situation och att situationen därför blir svårare 

att ta sig ur. Kuratorn och skolsköterskan är av den uppfattningen att de anser att det inte 

enbart är pojkarna som tystar flickorna, utan även att flickorna tystar varandra i strävan att 

bevaka situationen och varandra. Rädslan att göra bort sig är övervägande bland flickorna. 

Kuratorn och skolsköterskan relaterade till att flickorna söker upp dem i ärenden som trycker 

och bekymrar dem, exempelvis kan det handla om utanförskap samt rädslan att säga vad de 

egentligen tycker och tänker i relation till andra flickor. Enligt kuratorn och skolsköterskans 

erfarenhet tystnar vissa flickor redan i årskurs 5-6 och det tysta beteendet accelererar i de 

högre årskurserna 7-9. De säger sig se trender och förändringar på ett helt annat sätt än vad 

klasslärarna gör.  

 

Vi fann likheter i Simmons (2002) och Anderssons (1994) resonemang om flickors beteende 

mot varandra, nämligen att gå bakom ryggen på varandra. Det kan skapa osäkerhet och 

obehag som i sin tur kan leda till att den utsatta flickan tystnar antingen i eget försvar eller 

vanmakt över att inte kunna förändra sin situation. Detta beteende styrks även av kuratorn 

och skolsköterskan. Liksom det flickorna framförde på föräldramötet, anser också kuratorn 

och skolsköterskan, att flickorna talar om varandra och inte med varandra. Enligt kuratorn 

och skolsköterskan är detta beteende bland flickorna vardagsmat och är en av orsakerna till 

många konflikter, där flickor i stället väljer att tystna för att undvika trakasserier och 

problem. Kuratorn och skolsköterskan arbetar enligt egen utsago regelbundet i förebyggande 

syfte med grupp– och individstärkande övningar för att stärka självförtroendet och 

självkänslan hos de berörda flickorna. Målet är bland annat att våga stå för sina åsikter och 

att våga prata inför andra.  

 

5.5 Sammanfattande resultat och analys  
Enligt Lpo-94 och styrdokumenten är skolan både en del och ett resultat av hela samhället. 

Där skapas de värderingar om kvinnor och män som råder i samhället i stort. Men skolan har 

också ett självständigt uppdrag att utveckla, att gå längre än bara reflektera över de mönstren 

som återfinns där. Skolan kan bli en plats där könsmönstret förändras och där grundvalen ska 

anläggas för kommande samhälle med jämställdare mönster än dagens. Därför bör alla i 
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skolan, både rektor, lärarna och eleverna arbeta mer aktivt för att utveckla medvetna 

förhållningssätt till frågor om genus och makt. Det är inte nog att avvakta och vidta åtgärder 

vid konflikter.  

 

Det råder olika uppfattningar bland flickorna, lärarna, kuratorn och skolsköterskan om 

problematiken tysta flickor. Bland många flickor råder uppfattningen att de själva inte anser 

sig vara särskilt tysta men påpekade ändock att det förekommer i viss mån att flickor tystar 

flickor. Med tanke på ovanstående uppfattningar bland flickorna verkar det som något hänt 

under resans gång, från föräldramötet till dagen då vi utförde enkäterna. Det är möjligt att 

flickorna blivit mer medvetna om sitt sätt att agera mot varandra och därmed undviker 

laddade situationer där konflikter kan uppkomma. På whiteboardtavlan i klassrummet står 

numera att läsa ”Tala med varandra och inte om varandra”. Just den meningen var en av 

kärnpunkterna på föräldramötet. Vid enkätintervjuerna fokuserade flickorna istället på att 

pojkarna får större utrymme i klassrummet än vad flickorna får. Enligt flickorna har lärarna 

större tolerans med pojkarna, till exempel att pojkarna kan bli tillsagda flera gånger om och 

få stor uppmärksamhet innan konsekvenser inträffar, om det nu gör det, medan flickorna blir 

tillsagda en gång och förväntas att lyda direktiv omedelbart. Lektionerna anpassas efter de 

bråkiga och resurskrävande pojkarna. Enligt flickorna tystnar en del elever när de inte lika 

ofta får ordet och förbises i undervisningen gång på gång.  

 

Kurator och skolsköterskan framhåller att flickor tystar flickor men menar samtidigt att även 

pojkarna kan ha en tystande effekt på flickorna. Lärarna anser att den stora problematiken 

ligger i att pojkarna tystar flickorna i klassrumsmiljö men toleransen för allas olikheter 

verkar vara tämligen stor bland lärarna, det vill säga att det finns en viss acceptans gentemot 

att vara en tyst flicka.  

 

Bland lärarna finns uppfattningen att pojkar tystar flickor medan det egentligen kan vara 

flickorna som undergräver varandra, det vill säga att det blir en maktkamp mellan flickorna 

och en hierarki vilket kuratorn och skolsköterskan har uppmärksammat. Hierarki bland 

flickorna i gruppen kan alltså bli avgörande för hur mycket en flicka vågar ta för sig. För en 

flicka med låg status i gruppen väger orden inte lika mycket, vilket kan leda till tystnad. I 

litteraturen av bland annat Simmons (2002) och Andersson (1994) beskrivs en dold kultur av 

aggressivitet och starkt hierarkiskt tänkande bland flickorna, vilket även kuratorn och 

skolsköterskan uppmärksammat. Medvetenheten om den ökade problematiken med flickor 
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som tystar varandra har blivit mer påtaglig. Vidare hävdar Andersson (1994) att de flesta små 

flickor kräver omedelbar respons på sina krav att bli lyssnad på, för att sedan tystna av sig 

självt runt årskurs 5-6. Varför det blir så är rätt och slätt anpassning till de rådande normerna. 

För att de unga flickorna ska känna sig fysiskt och känslomässigt trygga måste de känna till 

de förrädiska underströmmarna i relationer och även sociala och kulturella restriktioner. De 

förlorar tyvärr sin självständighet, börjar lyssna och iaktta sig själva, förändra sitt utseende, 

dämpa sina röster och kontrollera sitt uppförande, för att inte sticka ut från mängden. 

Flickorna blir mer distanserade från sina känslor, önskningar och glädjeämnen, alltså mer 

beroende av andras åsikter som talar om för dem vad de vill, vad de känner och vad de vet. 

Vad andra tycker blir med andra ord viktigare än vad de själva känner och tycker.  

 

Vad vi kan utläsa genom intervjuer med lärare är att det finns en stor förståelse för de tysta 

flickorna i klassrumsmiljö. Och som vi tidigare tagit upp i analysen tar de berörda lärarna i 

hög grad hänsyn till att vissa flickor är tysta och försöker istället se till helheten, det vill säga 

att lärarna också ser vad flickorna kan rent kunskapsmässigt genom exempelvis skriftliga 

läxförhör och skriftliga prov. Lärarna försöker att stärka flickorna på olika sätt exempelvis 

genom att bekräfta och uppmuntra flickorna när de säger något bra. Lärarna liksom kuratorn 

och skolsköterskan, försöker stärka de tysta flickornas position genom olika gruppövningar i 

klassrummet. Samtidigt ser vi att det råder en viss acceptans för de tysta flickorna bland 

lärarna eftersom vi alla är olika individer med olika förutsättningar 

 

Både Säljö (2000) och Davies (2003) framhåller språkets centrala betydelse. De menar att det 

är genom kommunikation och i samspel med varandra som vi formas till de personer vi blir 

och detta bör tränas i tidig ålder. I läroplanen står dessutom att läsa: 

 
– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig 

i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan. (Lpo-94) 

 

Enligt läroplan ska skolans regler och förordningar följas och skolan ska bedriva en jämlik 

undervisning ur ett genusperspektiv. Men det är en smula motsägelsefullt. Tysta, flitiga, 

fogliga, söta flickor ses som ett föredöme och anses ha en lugnande inverkan på de mer 

stökiga pojkarna, anser bland annat Molloy (1992), Steenberg, (1997) och Forsberg (2002). 

Det är inte alls ovanligt att man blandar tysta, fogliga flickor med stökiga pojkar och därmed 
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har vi skapat små hjälpfröknar i klassrumsmiljö. Helt klart påverkar det flickorna. De har inte 

fått lika lång träning i att öva sig på att uttrycka sig i tal och argumentation. Enligt lärarna 

bedöms de aktiva och de tysta flickorna på lika premisser men påtalar problematiken med 

ämnen som exempelvis svenska och engelska, där det krävs en muntlig insats av eleverna för 

att kunna bedöma deras kunskapsnivå rättvist. 

 

Både Simmons (2002) samt Einarsson och Hultman (1984) tar upp ”den dolda läroplanen” 

där flickor får lära sig att sätta värde på tystnad och foglighet. Molloy (1992) skriver att de 

flesta kvinnorna har socialiserats till att se sig själva underställda männen. Det synsättet 

börjar redan under tidig skolgång i och med äldre kvinnliga lärare och övriga vuxna kvinnors 

motvilja att framstå som starka och kompetenta. Lärarna har ett oerhört ansvar gentemot 

flickorna och det är genom att själva se till att framstå som starka och kompetenta och 

därmed överföra detta på flickorna. 

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att miljöaspekten i klassrumsklimatet påverkar eleverna i 

allra högsta grad om en elev, eller som i detta fall en flicka, utvecklas till en stark individ. 

Uppförande regleras utifrån gruppens normer och bestämmelser, det vill säga att hellre fogar 

sig vissa flickor i vad gruppen anser, inte till vad hon själv tycker. Att en del av flickornas 

åsikter inte räknas lika högt som andras bottnar i, enligt vissa lärare, gamla könsmönster och 

omgivningens påverkan. De flesta lärarna anser det vara viktigt att förstå vad tystnaden 

bottnar i, är det blyga, osäkra eller bara omotiverade flickor det handlar om? Beroende på 

vad orsakerna kan bedömas vara, säger sig lärarna sätta in olika typer av åtgärder. Att vara 

lyhörd, uppmuntra samt stödja de berörda flickorna, för att stärka deras självförtroende är en 

viktig ingrediens i det dagliga arbetet. Samtidigt säger några lärare att de under 

utvecklingssamtal försöker påtala det viktiga i att våga ta till orda för att längre fram klara av 

sin skolsituation i de högre årskurserna med dess ökade krav. Samtidigt säger en annan lärare 

med lång arbetserfarenhet att för 10 år sedan var det ovanligt att flickor protesterade utan de 

fann sig i en mer traditionell könsroll. Så som hon ser det kan flickorna idag, i vissa fall till 

och med gå handgripligen tillväga gentemot pojkarna för att kunna göra sina röster hörda. En 

annan lärare avslöjade att hon vissa dagar inte hört några elever, och då framförallt flickor, 

yppa ett enda ord under hela skoldagen. Att inte höra alla elevers röster under en och samma 

dag är antagligen inte så ovanligt. 
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6. Diskussion 
Kan det vara så att förändringsarbetet för ett jämlikare samhälle skall påbörjas redan på ett 

tidigare stadium än vad vi gör idag? De flesta av oss känner nog igen oss när vi blir 

uppmärksammade på hur vi tilltalar nyfödda bebisar. Den första frågan är i regel, vad blev 

det? Generellt får då flickan rosa kläder och pojkarna blå för att skilja könen åt. Även hur vi 

tilltalar små barn skiljer sig markant åt. Flickorna tilltalas generellt med en mjukare och 

försiktigare stämma medan pojkarna tilltalas mer frankt och frimodigt. Alltså, redan på BB 

skapas den första klyftan mellan könen. Som vi tidigare nämnt kräver den lilla flickan, 

liksom den lilla pojken, omedelbar respons av sin omgivning. Skillnaden är att pojkar 

generellt, när de blir större, fortsätter att kräva omedelbar respons medan flickor i större 

utsträckning tystnar i sin strävan att inte sticka ut ur mängden.  

 

Vi ställer oss frågande till om vi vuxna inte har ett större ansvar än vad vi egentligen tror 

gentemot de resurskrävande pojkarna men också när det gäller att förändra attityder mot 

flickorna. Genom att visa pojkarna att flickorna också kan prata och argumentera för sin sak i 

klassrumsmiljö och att man inte bör se elever som kön utan som enskilda individer. Kan det 

vara en lösning att skolan fokuserar sig mest på de tysta flickorna och satsar på att stärka 

flickornas självbild och självkänsla, vilket kuratorn och skolsköterskan arbetar med? Eller 

krävs det mer åtgärder? Sannolikheten att pojkarna ser flickorna som likvärdiga och starka 

individer i klassrumsmiljö borde därmed öka. Som vi ser det kan flickorna aldrig enbart 

genom sitt eget kön bli starka, de behöver respekt från sin omgivning och då framför allt från 

pojkarna. Med tanke på den dolda kulturen av aggressivitet, där flickor undergräver varandra 

bör alla såväl föräldrar som skolan samarbeta. Som det står i läroplanens värdegrund ska alla 

som arbetar i skolan medverka och utveckla känslan för samhörighet, solidaritet och ansvar 

för människor också utanför den närmaste gruppen och i sin verksamhet bidra till att skolan 

präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka trakasserier och förtryck av 

individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 

arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt (Lpo-94). 

 

Som blivande pedagoger känner vi att vi har ett enormt ansvar gentemot både flickor och 

pojkar i skolan. De tysta flickorna måste våga och få ta större plats i klassrummet, för att få 

de bästa förutsättningarna i livet. Vi ser det som en av våra främsta uppgifter att se till att 

eleverna utvecklas till mer jämlika individer med lika rättigheter och ansvar. Kan det 
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möjligtvis vara en bit på väg mot en mer demokratisk och jämställd skolmiljö om lärarna 

samarbetar över årskursgränserna istället för som idag, där lärarna generellt arbetar antingen 

med de lägre eller med de högre årskurserna? Vi tror att de tysta flickorna skulle bli mer 

synliga och gagnas genom att lärarna på de lägre och högre årskurserna arbetade parallellt 

med varandra. Det för att lärarna då har större möjlighet att under en längre tid skapa en 

relation till de tysta flickorna. 

 

För att klara sig i samhället krävs det att ha en stark identitet. Man ska våga säga sin mening 

och stå för sina åsikter. Det kan ställa till problem för en flicka som alltid har läst av andra 

(vad de vill) och inte vad hon själv vill. Det kan bli svårt att anpassa sig till livet som vuxen 

med all dess krav på att våga prata inför människor. 

 

6.1 Vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara mycket intressant att veta vad flickorna i årskurs 9 anser 

om ”tysta flickor” och hur det eventuellt har påverkat dom. Om flickorna anser sig varit eller 

vara tysta, har då tystheten medfört konsekvenser av olika slag?  
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Bilaga 1 
 
Hej alla föräldrar till flickor i åk 6 
 
Vi heter Helena Karlsson och Virpi Korteslahti och går sjätte terminen på lärarprogrammet på Campus 
i Norrköping. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats/examensarbete där vi ämnar studera 
fenomenet ”Tysta flickor i klassrumsmiljö”. För en del av er föräldrar är vi kända ansikten då vi 
presenterade oss på föräldramötet kring Tysta flickor i höstas. Vi kommer att vara på XX-skolan under 
våren och samarbeta med kurator XX och skolsköterska XX. Vi kommer att via enkät fråga flickorna i 
åk 6 om deras uppfattning kring ämnet.  
 
Materialet kommer att bli konfidentiellt så ingen utomstående kommer att kunna förstå att det handlar 
om just er flicka.  
 
Flickorna får själva bestämma om de vill vara med och får självklart hoppa av när som helst.  
 
Eftersom flickorna inte är myndiga behöver vi målsmans godkännande för att kunna genomföra 
arbetet. Detta är frivilligt och vi accepterar om ni inte vill att er flicka ska delta. 
Har ni ev. frågor eller funderingar över detta är ni välkomna att höra av er. 
 
Vänliga hälsningar 
 
_____________________________           
Helena Karlsson                                           
Tel: XX        
 
_____________________________ 
Virpi Korteslahti  
Tel:XX                                         
 
 
 
                                                                                                       

8<                                                                                      8< 
 
Ja, det går bra att______________________________________ deltar  
                           (Flickans namn) 
 
Nej, jag vill inte att____________________________________ deltar  
 
 
Målsmans underskrift:________________________________________________ 
 
(Lämnas till XX) 
 

                                                                                       Tack på förhand 
                                                                                           Helena Karlsson  

Virpi Korteslahti 
 
 
 

 
 
 



Bilaga 2 

 

Enkätfrågor till flickor i åk 6 

1. Anser du att det är viktigt att våga prata inför andra människor? Om så – varför? 

2. Upplever du att det finns elever som är mer tysta än andra i klassrummet? Om så, 

gäller det då både flickor och pojkar?  

3. Och i sådana fall – Varför är de tysta tror du? 

4. Vågar du säga vad du tycker i klassrummet? Om inte, varför? 

5. Händer det att du känner dig osäker inför dina klasskompisar när du ska prata i 

klassrummet? Om så - ge ett exempel. 

6. Händer det att du känner dig osäker inför din klasslärare när du ska prata i 

klassrummet? Om så - ge ett exempel. 

7. Om du skulle tänka dig in i en ”tyst elevs” situation i klassrummet, vad tror du att 

tystnaden skulle betyda för dig?  

8. Händer det att du är tyst trots att du kan svaret på en fråga på lektionerna? Om ja - ge 

ett exempel. 

9. Behandlar lärarna tjejer och killar lika i klassrummet? På vilket sätt? 

10. Övriga kommentarer… 

 

 

 

 

Lycka till  

Helena och Virpi 



Bilaga 3 

 

Ostrukturerad intervju med kurator och skolsköterska 

1. Varför ser man i skolan att tysta flickor är ett problem? 

2. Vem är det problem för? 

3. Är flickor osäkra inför varandra? 

4. Blir flickorna tysta för att behaga pojkarna/flickorna 

5. Finns det en manlig överordning och en kvinnlig underordning? I så fall gör man 

något åt detta? 

6. Hur behandlar man flickor och pojkar i skolan sett ur ett genusperspektiv? 

 



Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till lärare åk 4-6 

1. Har du erfarenhet av tysta flickor i din undervisning? 

2. Hur yttrar sig det? 

3. Hur ser du på tysta flickor i undervisningen? 

4. Vilken/vilka känslor fylls du av när du möter tysta flickor i undervisningen? 

5. Hur viktigt anser du det är att flickor vågar tala inför andra i klassrummet? 

6. Hur arbetar du för att stödja och uppmuntra de berörda flickorna? 

7. I vilken grad påverkas din bedömning av tysta flickors kunskapsnivå kontra verbalt 

aktiva flickors kunskapsnivå? 

8. Anser du i din bedömning av kunskap vara rättvis mot de tysta flickorna?  

9. Övriga kommentarer… 
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