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1. Inledning 

 

Under min lärarutbildning fick jag den stora förmånen att åka till Australien som 

utbytesstudent under ett år. Det blev ett fantastiskt år med många minnen och nya 

erfarenheter. Under den första tiden på universitetet i Melbourne gjorde jag en viktig 

erfarenhet. Jag är en ganska pratsam person och ger mig gärna in i diskussioner och uttrycker 

mina åsikter men när undervisningen nu var på engelska upptäckte jag att jag betedde mig 

annorlunda. Det tog så lång tid för mig att gå igenom en fråga på engelska och sedan tänka ut 

ett svar, eller hur jag skulle uttrycka en åsikt, att jag ofta inte hann innan de andra gått vidare. 

Det var oerhört frustrerande eftersom jag visste att jag hade ett svar eller synpunkter om jag 

bara fick lite tid på mig. Detta var en lärorik upplevelse och så småningom kom jag in i 

språket så pass att jag kunde delta i diskussionerna. Dock fick det mig att tänka på elever och 

studenter som jag träffat och som ofta satt väldigt tysta, men när det väl sade något, kanske 

för att de blivit direkt konfronterade eller uppmanade att komma med en åsikt, hade något bra 

att komma med. 

 

Varför säger dessa personer oftast bara något då de måste? Är de drabbade av samma 

fenomen som jag upplevde i Australien och inte hinner med processen i hjärnan? Har de ingen 

lust att dela med sig av sina tankar? Är de för blyga för att prata bland andra? Kanske får de 

helt enkelt inte något utrymme att prata då detta tas upp av andra? Det finns säkert många 

olika anledningar och frågorna verkar bli fler än svaren.  

 

När jag varit ute på praktik har jag uppmärksammat att i många klasser finns det en eller 

några riktigt duktiga elever som skriver bra på proven, jobbar ordentligt och självständigt och 

gör det de ska, men väldigt sällan säger ett knyst i klassrummet. De elever jag mest har 

uppmärksammat har varit flickor och de flesta lärare som jag har diskuterat fenomenet med 

nickar igenkännande och säger att de har precis en eller ett par sådana elever i sin klass, oftast 

flickor. Med lite vägledning från min handledare bestämde jag mig för att försöka ta reda på 

varför dessa flickor är så tysta i klassrummet enligt sig själva och hur de upplever 

klassrumssituationen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på mer om de många teoretiskt högpresterande flickor 

som är väldigt duktiga på att jobba i klassrummet men sällan eller aldrig yttrar sig i 

klassrummet på eget initiativ. Detta innefattar flickor som lätt följer med, är duktiga läsare 

och skrivare och som presterar väldigt bra på prov och annat skriftligt arbete. 

 

Jag ville välja ut dessa flickor tillsammans med deras lärare. Jag ville dock inte inkludera de 

flickor i min undersökning som verkade finna det svårt eller obehagligt att yttra sig, utan som 

snarare tycktes ha valt att inte yttra sig i större utsträckning i klassrumssituationen. 

 

Genom min undersökning ville jag ta reda på varför de är så tysta, främst ur deras eget 

perspektiv. Dessutom ville jag genom läraren få en kortare beskrivning av eleven. Jag vill 

även undersöka hur fenomenet tysta duktiga flickor behandlas i litteraturen. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

De frågeställningar jag har haft som vägledning i mitt arbete är följande: 

 

• Hur upplever högpresterande, tysta flickor sig själva i klassrummet?  

 

• Hur upplever de klassrumssituationen?  

 

• Vad finns det för orsaker till att dessa flickor är så tysta, enligt dem själva?  
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2.3 Avgränsning 

 

I min undersökning kommer jag inte att ta hänsyn till elevernas sociala bakgrund, det vill säga 

familjeförhållanden och klasstillhörighet. Jag har heller inte tittat på vad olika skolmiljöer kan 

ha för inverkan. 
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3. Litteraturgenomgång  

 

Jag hade svårt att hitta litteratur som i sitt innehåll enbart handlade om tysta duktiga flickor. 

Därför har jag istället försökt inrikta mig på litteratur som knyter an till tysta duktiga flickor, 

för att på så sätt kunna beskriva dem. Jag börjat med att titta på fenomenet tysta elever i 

allmänhet och på vad det kan finnas för orsaker till att elever är tysta. Jag har sedan tittat på 

vad det finns för könsskillnader i klassrummet, både när det gäller hur pojkar och flickor 

behandlas och hur de uppför sig. Jag har försökt att lägga tonvikten på flickor eftersom det är 

flickor jag har valt att undersöka. 

 

 

3.1 Tysta elever. 

 

Det finns risk för att en tyst elev inte läggs märke till och till och med uppfattas som 

välanpassad. Detta är inte bra, utan är något som bör undvikas och ett problem som bör 

uppmärksammas. Det gäller att lägga märke till dessa elever så att de inte ”försvinner” 

(Steenberg, 1997). 

 

 

3.1.1 Tysta flickor 

 

Många flickor riskerar att tystna i tidiga tonåren. Denna tystnad beror enligt  Ann Steenberg 

(1997) inte på talängslan och kan vara svårare att upptäcka och komma till rätta med eftersom 

dessa flickor ofta pratar i andra sammanhang, utanför klassrummets väggar. Flickorna blir 

medvetna om sig själva och gör sig söta och tysta. Att de är tysta behöver inte betyda att de 

inte har något att säga utan att de inte vill uttala sig offentligt. Det uppstår ett dilemma mellan 

att säga vad de själva tycker eller skulle vilja säga och vad som förväntas att de ska säga och 

de väljer därför hellre att vara tysta. 

 

Tystnad hos flickor bör dock ses som ett problem, eftersom tysta flickor anses löpa större risk 

att utveckla sociala fobier och depressioner. Anledningar till att flickor skickas till 

pedagogisk-psykologisk behandling är olika jämfört med anledningar till samma åtgärder för 

pojkar. Pojkars problem är ofta utåtagerande medan flickors problem i motsats ofta är 



 8 

inåtvända. Inåtvända beteenden kan vara svårare att uppmärksamma då det ibland betraktas 

som normalt att flickor är tillbakadragna. En utåtagerande pojke är ju mera störande och 

stökig än den tysta inåtvända flickan och pojkens beteende visas därför mindre tolerans mot. 

Pojkens problem uppmärksammas därför ofta tidigare och blir åtgärdat snabbare (Imsen, 

1992). 

 

 

3.2 Orsaker till att elever är tysta. 

 

Vad finns det för olika anledningar till att en elev är tyst? Förmodligen finns det mängder av 

olika anledningar eftersom det finns många olika tysta elever. För att riktigt kunna gå in på 

djupet och ta reda på orsakerna krävs ett långvarigt arbete med samtal och observationer av 

dessa elever (Andersson m.fl,1994). Man kan dock göra vissa indelningar och 

kategoriseringar av de olika orsakerna till elevers tysthet. I boken Tala – Kommentarmaterial 

Lgr 80 (s.14), har anledningarna delats in i tre olika grupper: 

• De vågar inte yttra sig. 

• De vill inte yttra sig. 

• De får inte yttra sig. 

 

 

3.2.1 De vågar inte yttra sig. 

 

Att inte våga prata kallas av Siv Strömquist (1996) för talängslan, vilken hon har delat in i två 

olika företeelser. Det är dels en allmän rädsla för att tala inför en större grupp människor och 

dels en mer djupgående ångest och ovilja att yttra sig i någon form av offentlig 

kommunikation. En viss talängslan är något som de allra flesta känner då det gäller att tala 

inför en större grupp åhörare men Strömquist menar att detta är något som till och med kan 

vara positivt. En viss nervositet får adrenalinet att strömma till och man presterar bättre. När 

det handlar om en svårare talängslan kan det dock bli ett problem och det kräver ofta mycket 

träning för att få bukt med problemet.  

 

Natalie H Rogers (1982) har delat in talrädslan i tre olika delar. Det är dels fysiska symtom 

såsom hjärtklappning, darrande röst, nervösa magbesvär, kallsvett med mera och dels 

intellektuella symtom, vilket kan vara sådant som upprepningar, minnesförlust 
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tankeblockering och allmän förvirring. Dessutom tillkommer så kallade emotionella symtom 

som skräckkänslor, hjälplöshet, panik och skamkänslor. Dessa tre sorters symtom verkar 

sinsemellan och kan utlösa varandra. 

 

I Tala – Kommentarmaterial Lgr 80 nämns också hur en rädsla för att tala kan grunda sig i de 

egna åsikterna och tankarna. Har man åsikter som avviker från de dominerande, kan det vara 

svårt att våga komma till tals. Här är talrädslan mer knuten till personligheten, eftersom det 

handlar om att uttrycka något som kanske inte andra står för och därmed riskerar man att 

utsätta sig själv för att bli föraktad. 

 

 

3.2.2 De vill inte yttra sig. 

 

Att inte säga något på grund av att man inte vill kan grunda sig i att man inte har något 

intresse av det som diskuteras. Här handlar det inte om att det saknas kunskap eller att man 

inte vågar säga något utan snarare av att det inte finns något intresse i ämnet (Tala – 

Kommentarmaterial Lgr 80).  

 

Det kan också handla om att man inte vill yttra sig för att man inte vill visa hur duktig man är. 

Det är viktigt för vissa elever att inte framstå som ”stud” eller ”plugghäst” inför de andra i 

klassen och då riskera att bli föraktad och utstött. Detta kan givetvis bero på 

klassrumsklimatet. Om till exempel killarna ofta kommenterar sådant som andra säger i det 

officiella klassrumstalet kan det nog vara lätt att låta bli att säga något. Många tysta tjejer 

visar hellre skriftligt att de är duktiga. På så sätt är det bara läraren som får reda på detta. Och 

läraren i sin tur låter dem komma undan med detta eftersom de då vet att de kan och det är så 

uppenbart att de inte gärna yttrar sig (Steenberg, 1997). Att inte visa sig alltför duktig kan 

också vara ett sätt att hålla sig till sin kvinnoroll. Det kan vara viktigt att inte tävla med 

pojkarna på det intellektuella planet då detta kan vara ett hot mot deras manlighet och därmed 

äventyra relationerna mellan pojkarna och flickorna (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). 
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3.2.3 De får inte yttra sig. 

 

Att man inte får yttra sig i bokstavlig mening är inte så vanligt i skolan idag. Snarare handlar 

det nog om att man inte får något talutrymme. Andersson m.fl. (1994) beskriver hur de har 

jobbat med en tjejgrupp och hur tysta vissa flickor är. De ”blir som stumma, saknar språk, har 

lärt sig att flickor inte tar ordet, inte argumenterar. I skolan får pojkar största utrymmet och 

många flickor drar sig undan, resignerar och kan till och med få beröm för att de är tysta och 

snälla” (s.51).  

 

I en undersökning om talutrymmet i klassrummet har man kommit fram till att pojkar har en 

större del av talutrymmet i klassrummet (Einarsson & Hultman, 1984).  Jorun Gulbrandsen 

(1994) berättar i sin bok om hur hon själv undersökte detta i sin klass med sig som lärare. Hon 

lät en kollega föra anteckningar över talutrymmet hon gav till pojkar respektive flickor, men 

trots att hon ansträngde sig att göra det rättvist visade observatören upprepade gånger att 

pojkarna fick svara på fler frågor, komma fram till tavlan fler gånger och liknande. 

Gulbrandsen och observatören försökte komma på varför det var på det sättet och upptäckte 

att pojkarna helt enkelt tog sig utrymmet. Till exempel kunde en tjej sitta och räcka upp 

handen tyst och tålmodigt en lång stund och när hon äntligen fick frågan, ropade någon av 

pojkarna svaret rätt ut i luften. Flickan blev då berövad talutrymmet, och fick alltså inte yttra 

sig. Även om hon fick upprepa det som pojken sagt, var det ju meningslöst eftersom hon inte 

fått visa vad hon kunde. 

 

 

3.3 Hur uppför sig flickor och pojkar i klassrummet? 

 

Det är naturligt att beteenden hos flickor och pojkar är olika. Det är dock dessa beteenden som 

leder till att flickor och pojkar behandlas olika och då förstärks dessa beteenden ännu mer. 

Arbetsfördelningen delas efterhand upp och flickorna tilldelas ordnings- och pliktarbetet 

medan pojkarna får göra det kreativa och spännande arbetet (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 

1991). 

 

När barnen börjar skolan är det i regel lättare för flickan än för pojken att anpassa sig. 

Flickorna klarare bättre att sitta stilla längre stunder och förstå muntliga instruktioner. De har 

också vid skolstartsåldern en bättre utvecklad finmotorik och klarare därför lättare för att 
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bemästra sådant som att skriva och klippa, vilket är viktiga delar av skolarbetet (Steenberg 

1997). Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) förklarar också att när barnen börjar skolan är 

det vissa specifika delar av könstillhörigheten som börjar utvecklas. Pojken börjar frigöra sig 

från modern och utforska sin manlighet, vilket ofta medför att de blir överdrivet bråkiga, 

stökiga och högljudda. Intresset är inriktat på hjältemod och fantastiska prestationer. 

Flickorna däremot utvecklar sin förmåga till relationer och får lättare för kommunikation och 

empati. Flickans egenskaper lämpar sig bra i ett klassrum, medan pojken upplevs som 

besvärlig och störande. Regelsystem är i första hand framtagna för att pojkar ska ha ramar att 

röra sig inom i klassrummet. Flickorna behöver inte påminnas om dessa ramar då de redan har 

ett beteende som passar in i klassrummet. 

 

Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg (1991) beskriver ett besök i en tredjeklass. 

Flickorna beskrivs som lugna och välanpassade. De har egenskaper som att vara duktiga på att 

läsa och skriva och de kommer alltid ihåg att räcka upp handen när de ska svara på en fråga. 

Pojkarna uppträder väldigt annorlunda. De är inte så aktiva vid läxförhören men är ivrigare 

när det är klassdiskussioner. Ofta glömmer de att räcka upp handen i sin iver att få uttrycka 

sin åsikt eller berätta något. Om pojken inte får ordet blir han otålig och börjar vifta med 

handen eller pratar rakt ut och om han ändå inte blir uppmärksammad så höjer han rösten.  

 

När det gäller kommunikationen i klassrummet är pojkens offentliga kommunikation mera 

riktad till alla i klassrummet medan flickans enda samtalspartner är läraren. Flickan svarar på 

frågor, kommenterar det läraren gör, fyller i meningar och hjälper till att hålla reda på saker. 

Pojkar kommenterar ofta andras uttalanden och inte sällan försöker han imponera på 

kompisarna genom att göra sig lustig och småbråka (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). 

 

Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) har också uppmärksammat hur flickorna blir aktivare 

under det enskilda arbetet, då de småpratar och hjälper varandra och pojkarna. Eftersom de 

har mindre kontakt med läraren under de officiella samtalen i klassrummet, kan de istället ta 

igen det nu och försöker samtala och skapa kontakt med denne under det enskilda arbetet. 

Ofta gör de detta genom att tala om mer personliga saker, sådant som inte rör skolarbetet.  

 

Enligt Ann Steenberg (1997) så arbetar pojkar och flickor på olika sätt. Flickor har ett större 

behov av att det de lär sig ska ha praktisk nytta. Pojkar har ofta ett större intresse för teknik 

och vågar oftare gripa sig an något okänt och de har därför ofta större framgång i 
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problemlösningar där det är vanligt att flickor har sämre tilltro till den egna förmågan. Det är 

vanligare att flickor lär sig utantill och det är inte ovanligt att det i deras skriftliga prov 

förekommer formuleringar som kommer direkt från läroböckerna. Pojkarna har en större 

tävlingsinstinkt medan många tjejer, särskilt de svagare, tycker att det är jobbigt med tävlingar 

och konkurrenssituationer. 

 

Jorun Gulbrandsen (1994) berättar om när hennes klass förde en diskussion om energikällor. 

Pojkarna diskuterade livligt hur atombomben fungerade; vad som fick den att explodera och 

hur mycket den kan förstöra, medan flickorna var bekymrade över de stackars offren för 

bombens framfart. Detta är ett exempel på hur olika flickor och pojkar kan se på samma sak. 

Steenberg (1997) tar upp ett liknande exempel där eleverna, indelade i tjejgrupper och 

pojkgrupper, skulle lösa en problemuppgift i matematik. Uppgiften gick ut på att en kvinna 

skulle mäta upp 6 liter vatten men att hon bara hade hinkar som rymde 5 och 9 liter. Pojkarna 

löste uppgiften ganska snart men tjejerna blev sura för att det var en löjlig uppgift. Varför inte 

ta den största hinken och fylla den? Då har man ju vatten till senare. Och det finns väl inte 

hinkar som rymmer 9 liter? Brukar inte hinkar rymma 5, 10 eller 15 liter? Är  matematiken 

och de naturvetenskapliga ämnena alltför anpassade till pojkar för att flickorna ska vara 

intresserade? 

 

Flickor trivs i allmänhet bättre och kommer bättre till sin rätt i första till tredje klass. Här är 

det viktigt att kunna sitta stilla och jobba samt att lyssna och kunna förstå muntliga 

instruktioner. Pojkar däremot, har det för det mesta bättre under skolåren sju till nio. Här 

övergår undervisningen mer i utforskande och experimenterande arbete. Närvaron av betyg 

gör att konkurrens och tävlingssituationer blir mer påtagliga. Här får flickorna det svårare och 

en del flickor tystnar och glider undan (Steenberg, 1997). 

 

Bjerrum-Nilsen och Rudberg (1991) beskriver också hur flickorna drar sig tillbaka när de 

börjar högstadiet. Flickorna går nu in i den kvinnliga rollen ännu mera. De blir tysta och 

utseendefixerade och deras ambitionsnivå kan sjunka drastiskt. När det gäller gymnasieval 

och framtida karriärplaner siktar de nu på typiskt kvinnliga yrken som undersköterskor eller 

sekreterare även om de tidigare haft målet inställt på högutbildade yrken som veterinär eller 

jurist. För läraren kan flickornas undanglidande sätt vara svårgreppbart. De använder sig av 

sådana metoder som är svåra att direkt peka på, som ett direkt ointresse för undervisningen, 

tystnad, små förseningar och ovilja att jobba på lektionerna. 
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En engelsk undersökning visade attityder till skolan hos elever i åldrarna 7-11. Den visade att 

det fanns en mer negativ inställning till skolan hos pojkar än hos flickor. Dock var 

inställningen mindre negativ bland elever som gick i renodlade pojk- och flickskolor än hos 

elever i samskolor (Wernersson, 1977). 

 

 

3.4 Hur behandlas flickor och pojkar i klassrummet? 

 

Flera undersökningar (Wernersson, 1977, Einarsson & Hultman,1984 samt Bjerrum Nielsen 

& Rudberg, 1991) visar att det är skillnaden i beteendet hos pojkar respektive flickor som är 

störst, men att denna skillnaden i sin tur leder till att pojkar och flickor behandlas olika. Detta 

förstärker då ytterligare skillnaderna i beteendet.  

 

Det förefaller kanske som något självklart att pojkar och flickor ska behandlas lika i 

klassrummet. I den nuvarande läroplanen, Lpo94 står det att alla ska ha rätt till en likvärdig 

utbildning och att:  

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja flickors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt 

och manligt. Skolan har ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.” 

Lpo94 s.6) 

 

Det står också att:  

 

”läraren skall verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lpo94, s.15).  

 

Är detta då något som skolan och läraren lyckas uppnå? Som jag tidigare nämnt (se 3.2.3) har 

undersökningar visat att pojkarna har mer talutrymme i klassrummet än flickor har. En 
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undersökning har visat att pojkarna har ungefär 2/3 av talutrymmet och flickorna då bara en 

tredjedel. Om man sedan räknar med att läraren upptar 2/3 av det sammanlagda talandet och 

den återstående tredjedelen går till eleverna, så har flickorna bara 1/3 av denna, alltså 

sammanlagt 1/9 (Tala, Kommentarmaterial Lgr 80). Enligt Jan Einarsson och Tor G Hultman 

(1984) är dock lärarens andel av talet till och med ännu större än 2/3, kanske så stor som 75-

80%. 

 

Inga Wernersson (1997) redovisar ett antal undersökningar där pojkarna, genomgående i alla 

åldrar, får mer kritik från läraren och mer negativ uppmärksamhet, det vill säga sådant som 

tillsägelser och tillrättavisningar. Däremot är det ingen större skillnad när det gäller beröm 

och positiv uppmärksamhet bland yngre elever. Flera undersökningar visade dock att när 

eleverna kommit upp i högstadieåldern tar läraren mer individuell kontakt med pojkar och 

pojkarna får oftare ett positivt bemötande. 

 

I Jan Einarssons och Tor G Hultmans (1984) undersökning visas att flickor får fler 

reproducerande uppgifter som till exempel att läsa innantill från texter i en lärobok. Flickorna 

får också oftare frågor där de förväntas fylla i och avsluta en mening som läraren påbörjat. 

Dessutom upprepas deras svar oftare. Pojkarna däremot får oftare ge förslag och komma med 

idéer. De uppmanas att höja rösten och blir oftare tillsagda och detta på ett strängare sätt än 

flickorna. 

 

I en engelsk undersökning fick två grupper av lärare titta på fysikprov utan att veta om det var 

flickor eller pojkar som skrivit proven. Ena gruppen fick veta att det var enbart tjejer som 

gjort proven och den andra att det var enbart killar. I själva verket var det blandat pojkar och 

flickor som skrivit proven, men lärarnas inställning var annorlunda beroende på om de trodde 

att det var en pojke eller flicka. När lärarna trodde att en pojke svarat, så ansåg de att pojkarna 

var bättre, hade fler idéer och var mer vetenskapligt intresserade, medan flickorna var mer 

ordningsamma (Gulbrandsen, 1994). 

 

I en annan engelsk undersökning som Jorun Gulbrandsen (1994) nämner, har man tittat på ord 

som lärare använder när de beskriver eleverna utifrån de båda könen. Flickor som var duktiga 

beskrivs oftare som ”hårt arbetande” och duktiga pojkar beskrivs med termer som ”begåvade” 

och ”ha sinne för”. 
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I flera undersökningar där lärare fått beskriva flickors respektive pojkars beteende i 

klassrummet, beskrivs flickor som snälla, vänliga, lydiga, trevliga och problemfria medan 

pojkarna för det mesta refereras till som besvärliga, aggressiva och bråkiga. Ändå föredrar de 

flesta lärare, oberoende av om de är män eller kvinnor, att undervisa pojkar framför att 

undervisa flickor. Dock vill merparten ha blandade klasser för att det ska bli en viss jämvikt 

(Wernersson, 1977). En undersökning av Charlotta Einarsson och Kjell Granström (2002) 

visar att såväl manliga som kvinnliga lärare ger mer uppmärksamhet till pojkar än till flickor. 

När flickorna kommer upp i de senare åren av grundskolan, är 7-9, ökar dock de manliga 

lärarna sin uppmärksamhet gentemot flickorna.  

 

Ann Steenberg (1997) skriver att lärare behandlar flickor och pojkar olika, oberoende av om 

läraren är manlig eller kvinnlig. Detta beror på att lärare av båda könen ändå har samma syn 

på vad som är manligt och kvinnligt. Pojkarna får ett större talutrymme och mer 

uppmärksamhet, men blir oftare tillsagda. Pojkar tilltalas med högre röst och flickor med ett 

mjukare tonfall. Steenberg pekar på samma skillnader som Einarsson och Hultman (1984) när 

det gäller frågor och uppgifter; pojkar uppmuntras att gå vidare till svårare uppgifter medan 

flickor oftare får ifyllnadsfrågor som bekräftar sådant som redan är känt. Flickorna får beröm 

för att dom är ordentliga och placeras ofta bredvid en stökig pojke för att det ska bli lugnare i 

klassrummet. Något annat som såväl Ann Steenberg som Elisabet Öhrn (1990) påpekar är att 

pojkar oftare blir ihågkomna som individer, medan läraren vanligtvis minns flickorna som en 

grupp. 

 

Jorun Gulbrandsen (1994) berättar om flera undersökningar som visar att flickor ofta får 

beröm för det estetiska i sitt arbete, till exempel att de skrivit snyggt och prydligt och har 

ordning och reda på det de håller på med. Pojkar kan sällan berömmas för att de har skrivit 

snyggt och prydligt, eftersom det ofta är slarvigt skrivet och kanske näst intill oläsligt i deras 

böcker. Istället beröms de för innehållet. Detta borde vi i första hand ska titta på hos flickorna 

också. Vi ger ett latent budskap till flickorna att det innehållsmässiga är oviktigt och kanske 

till och med så dåligt att det inte är värt att kommentera. På så sätt får de inga förväntningar 

på sig vad gäller innehållet och utan förväntningar om vad man ska prestera är det svårt att nå 

upp till högre mål och utvecklas. Det enda som uttalat förväntas av flickan är ju att hon ska 

skriva snyggt och prydligt och det klarar hon av, men det har ingen större 

utvecklingspotential. 
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Gulbrandsen (1994) beskriver också hur hon och hennes kollegor, när de planerar lektioner 

och nya arbetsområden tillsammans, gör detta runt de bråkiga pojkarnas förmåga att utföra 

arbetet. Arbetets upplägg grundar sig i om de stökiga grabbarna klarar av att följa med i 

arbetet utan att skapa kaos i klassrummet. De lugna och tysta eleverna får anpassa sig efter 

dessa bråkstakar därför att de just har så lätt för att anpassa sig och sitter och jobbar snällt. 

Dessa elevers behov tillgodoses sällan, eftersom deras behov varken syns eller stör på samma 

sätt. 

 

 

3.5 Begåvade elever 

 

När det gäller de begåvade barnens situation i skolan låter flickor ofta bli att utveckla sin 

begåvning för att de hellre vill vara till lags och inte utmärka sig. Intellektuellt begåvade barn 

kan ofta känna sig utanför och inte accepteras av de andra barnen i skolan. Avundsjukan från 

kamraterna över att dessa barn är duktiga och annorlunda kan resultera i att de blir utstötta 

och retade. Därför håller de sig tillbaka och presterar under sin förmåga (Wahlström, 1995, 

Winner, 1996). När det gäller begåvning i olika idrotter finns istället oftast en beundran och 

ett stöd hos kamraterna. Särskilt då kamraten representerar skolan eller klassen i något 

idrottsevenemang. Denna sorters tävlingar är ju inte speciellt ovanliga i skolan (Wahlström, 

ibid.). Både Wahlström och Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) skriver att det är viktigare 

för flickor att utveckla den sociala relationen och för pojken är det viktigare vad han presterar. 

Även Ellen Winner (1996) påpekar detta och hon säger även att flickor med höga betyg oftare 

lider av depressioner och har lågt självförtroende än vad pojkar med höga betyg gör. 

 

Lärarens förhållningssätt och även föräldrarnas är viktigt för att motivera flickorna till att 

utveckla sin begåvning. I de lägre åldrarna är skolans värld starkt dominerad av kvinnor och 

kvinnoperspektivet genomsyrar synsätt och arbetsmiljö. Detta är negativt för pojkarna som 

saknar manliga förebilder men även för flickor som uppmuntras indirekt genom sina 

förebilder att utveckla ett ännu mera kvinnligt beteende och de får beröm för att de är lugna 

och tysta. Wahlström (1995) berättar om en undersökning i USA där man tittat på över 100 

femte- och sjätteklasser och bland annat funnit att de som fick allra minst uppmärksamhet var 

de duktiga flickorna. Deras ambitioner när det gällde yrke och utbildning var inte speciellt 

höga och de hade inte så stor tilltro till sin egen förmåga. 
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4. Undersökning 

 

När jag hade bestämt mig för vad jag ville undersöka var det ganska lätt att välja vad jag 

ansåg var en lämplig metod. Jag ville dock vara säker på att jag valde rätt metod och framför 

allt att jag utförde undersökningarna på ett bra sätt så därför tog jag reda på en del fakta om 

det undersökningssätt jag tänkte använda mig av. 

 

 

4.1 Metod 

 

För att ta reda på det jag undrade över behövde jag rikta in mig på enbart vissa elever; tysta, 

duktiga flickor. Jag ville veta hur just dessa elever uppfattar klassrumssituationen och hur de 

upplever sig själva som talare i klassrummet. Därför bestämde jag mig för att göra 

djupintervjuer där jag kunde tala enskilt med varje elev. Jag ville alltså använda mig av ett 

kvalitativt undersökningssätt. Det kvalitativa undersökningssättet beskrivs som en mer 

upptäckande väg jämfört med den kvantitativa metoden som oftare används för att bevisa 

något som man redan tror sig veta. I de kvalitativa undersökningssättet förekommer inte några 

förutbestämda hypoteser (Kullberg, 1996). Eftersom jag inte hade några speciella teorier i min 

frågeställning utan bara var nyfiken på fenomenet tysta duktiga flickor bestämde jag mig för 

att alltså göra enskilda intervjuer. Jag bestämde mig för att göra en så kallad formell intervju, 

eller en djupintervju som det också kallas. Enligt Kullberg är den formella intervjun ett sätt att 

ta reda på hur omvärlden ser ut genom den intervjuades ögon. Detta sätt passade därför bra 

eftersom jag verkligen ville ha reda på hur flickorna uppfattade klassrumssituationen och hur 

de upplevde sig själva i klassrummet.  

 

Enligt Jan Trost (1997) så är en undersökning kvantitativ i viss mån då den behandlar siffror 

och antal på olika sätt, även när man använder sig av uttryck som till exempel fler, färre och 

längre. I sådana fall har min undersökning också inslag av kvantitativt tänkande såväl som 

kvalitativt. Ändå menar också Trost precis som Kullberg (1996) att en kvalitativ studie görs 

då man inte är intresserad av direkta kvantiteter och statistik utan snarare vill få en djupare 

förståelse av samband och förhållanden. 
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4.2 Urval 

 

Till en början hade jag tänkt mig att ha elever bara ur en viss ålder men jag bestämde mig 

senare för att ha en viss spridning på åldrarna. Detta beslut grundade sig främst i två orsaker. 

Dels var det lättare att få tag på elever att intervjua om jag inte var lika bunden vid ålder och 

dels kom jag underfund med att det kan vara bra att få en spridning som spände över tjejer i 

flera åldrar. Jag höll mig dock inom vissa ramar. Jag ville att tjejerna skulle vara tillräckligt 

gamla så de kunde komma med någorlunda utförliga svar på mina frågor. Därför begränsade 

jag mig till år 5 som en nedre gräns. Sedan ville jag inte intervjua elever för högt upp i 

åldrarna heller, då jag som 1-7 lärare känner att jag bör begränsa mig till mina åldrar. Jag har 

dock tänjt lite på gränserna och de äldsta elever jag intervjuat går i år 8. På så sätt har jag fått 

ett urval av flickor som befinner sig i nedre tonåren och det är när flickorna är i den åldern 

som flera forskare anser att flickorna är mest i farozonen för att ta skada på grund av sin 

tystnad, eller då som många flickor tystnar för att de mår dåligt (Imsen, 1992, Andersson m.fl, 

1994, Steenberg, 1997). 

 

Alla intervjuer jag utfört har varit på skolor i en medelstor småstad. Jag har varit på två skolor 

med elever från förskolan upp till år 6 och på en skola med elever i år 7-9. Även skolorna har 

varit medelstora. Alla tre skolorna ligger i relativt lugna områden och har inte särskilt stora 

sociala problem. Det har varit både manliga och kvinnliga lärare som har undervisat eleverna. 

Fördelningen flickor respektive pojkar i klasserna är redovisade i tabellen nedan: 

 

Tabell 1 

År Antal Flickor Pojkar 
5 381 21 17 
6 22 11 11 
7 30 13 17 
8 20 10 10 

 

På 7-9 skolan kontaktade jag skolledningen och berättade för dem vad jag tänkte göra i min 

undersökning. De var väldigt hjälpsamma och välkomnande och jag fick hjälp med vad jag 

behövde i form av lokaler, nycklar mm. Här intervjuade jag elever i år 7 och år 8 och fick  

                                                 
1 Klassen kan tyckas stor, men tre lärare jobbar tillsammans i klassen och eleverna är ofta uppdelade i mindre 
grupper. 
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hjälp av klassernas lärare att välja ut elever som passade in på de kriterier som jag ville 

undersöka. Jag berättade för lärarna att jag ville intervjua tjejer som var högpresterande men 

sällan eller aldrig sade något på lektionerna. Jag intervjuade tre tjejer i år 7 och tre i år 8 och 

dessutom en  kille i respektive klass. Killen valde jag för att minska på eventuell press på 

tjejerna så att de skulle slippa känna sig alltför utvalda. Intervjuerna med killarna fick också 

vara träningsintervjuer för mig, för att jag lättare skulle kunna göra ett bra jobb med 

intervjuerna med flickorna. Jag har inte använt mig av intervjuerna med pojkarna, utom i 

något enstaka fall. Intervjuerna i år 5 och år 6 gjordes på två olika skolor och även här var 

lärarna väldigt tillmötesgående, hjälpsamma och entusiastiska. Här valde jag också 

tillsammans med läraren ut två flickor och en pojke i varje klass och informerade sedan deras 

föräldrar i förväg om vad jag tänkte göra och bad dem kontakta mig om de hade några 

invändningar eller frågor. Jag intervjuade sammanlagt tio flickor. Alla intervjuer var enskilda 

och utfördes i ostörda lokaler. 

 

 

4.3 Intervjun 

 

Jag ville försöka få intervjun att vara så öppen som möjligt men jag visste av erfarenhet att det 

inte alltid är så lätt att få uttömmande svar från elever och hade därför skrivit ner ett antal 

frågor som jag tänkte använda som riktningsfrågor (se bilaga 1). Frågorna var så kallade 

öppna frågor som uppmanade eleverna att svara på hur och varför snarare än ja och nej. Dessa 

frågor var frågor som jag använde mig av i intervjun men inget jag höll mig enbart till, utan 

jag ställde även andra frågor som kändes relevanta under intervjuernas gång. Trots att jag 

använde mig av öppna frågor och försökte ställa följdfrågor för att ytterligare utveckla svaren, 

var det inte alltid jag fick så uttömmande svar som jag trott att jag skulle få.  

 

Jag såg till att jag kunde utföra intervjuerna i en lokal där jag och den intervjuade kunde få 

sitta ostörda. Jag berättade noggrant för eleven hur jag skulle gå till väga och frågade om det 

gick bra att jag spelade in intervjun på band, eftersom jag inte skulle hinna anteckna allt för 

hand och att det var viktigt att jag inte missade någonting. Jag försäkrade också att ingen mer 

än jag skulle lyssna på banden. Ingen av eleverna sade sig ha något emot detta. Slutligen såg 

jag till att vi hade gott om tid på oss och jag såg till att vi kunde småprata både före och efter 

intervjun för att släppa på eventuella spänningar. Eleverna tycktes glömma bort bandspelaren 

efter en liten stunds pratande. Intervjuerna gick betydligt snabbare än jag trott och det var 
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svårare än jag förväntat mig att bygga på med nya frågor efterhand som jag intervjuade. Men 

jag tycker ändå att jag fått tillräckliga svar för att få fram ett resultat.  

 

När jag hade genomfört intervjuerna skrev jag ner dem från band till papper. Detta gjorde jag 

för att jag skulle få en bättre översikt av svaren så att det skulle bli lättare att hitta mönster och 

kunna analysera intervjumaterialet, vilket är något som Trost (1997) rekommenderar. 
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5. Resultat 

 

Jag tycker att jag genom mina intervjuer har fått bra svar på de frågor jag hade. Jag önskar 

kanske att jag fått något mer utförliga svar från några av tjejerna, men jag har ändå lyckats få 

reda på det jag ville veta. Jag har bytt ut namnen i mina intervjuer till andra flicknamn för att 

de flickor jag intervjuat ska få vara anonyma. Namnen har jag själv valt ut i alfabetisk ordning 

och har ingen koppling till de ursprungliga namnen. 

 

 

5.1 Hur upplever högpresterande, tysta flickor sig själva i klassrummet? 

 

Alla flickor som jag intervjuade, utom en, hade en positiv inställning till skolan. Flickorna 

sade sig trivas med både lärare och kamrater. Alla de positiva tjejerna beskrev skolan som 

”bra” eller ”roligt”, utom en tjej som lite försiktigt förklarade att skolan var ”lagom”. Den tjej 

som hade en negativ inställning till skolan, sa att det var ”tråkigt” i skolan (Diana, år 6). Hon 

beskrevs av sin lärare som en tjej som just börjat komma i puberteten och tappat den 

spontanitet och lekfullhet som hon haft tidigare. Hon har blivit tuffare utåt och är lite av en 

ledare bland de andra tjejerna.  

 

Många av flickorna var medvetna om att de inte sa så mycket på lektionerna när det gällde att 

svara på frågor men att de gärna satt och småpratade med tjejkompisarna, fast tyst så att de 

inte störde. 

 

Sju stycken av de tio tjejerna sade sig inte ha några svårigheter med något i skolan, utan 

tyckte att de mesta var ganska lätt. En av tjejerna, som är väldigt duktig och enligt läraren 

presterar bra på prov och andra skriftliga uppgifter, uttryckte dock en stark misstro till den 

egna förmågan: 

 

”ja, kemin, det är ju rätt svårt för mig och matte har ju blivit ganska 

svårt på sista tiden. Men jag vet inte. Kemin är ju jättekrånglig. Om 

vi håller på med ekvationer och sånt där” (Gabriella, år 7). 
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Trots detta berättar hennes mattelärare att hon oftast bara har ett eller ett par fel på 

matteproven. 

 

 

5.2 Hur upplever de tysta duktiga flickorna klassrumssituationen?  

 

Alla tjejerna upplever klassrummet som ganska pratigt men det är bara tre av dem som 

upplever det som störande och säger att det skulle vara bättre om det var tystare. Diana i 

sexan beskriver killarna i klassrummet såhär: 

 

”En del går omkring och sätter sig vid andra… killar, fast de inte 

får och bara sitter och snackar med kompisarna fast vi ska jobba 

och så” (Diana, år 6). 

 

Tjejerna uttrycker en viss misstro till att klassrumssituationen skulle gå att göra någonting åt. 

En av tjejerna säger att: 

  

”Jag har vant mig för jag har gått med dom sen fyran ungefär. 

Annars är ju…men det är klart att om man har svårt att hänga med 

på lektionerna och så, så blir det ju inte lättare för att dom springer 

omkring eller sitter och tjatar. Man kan ju förstå dom som har lite 

svårare” (Hanna, år 8). 

 

En annan önskar att: 

 

”Det skulle vara bra om det vore lite tystare och så men… det tror 

jag inte går” (Ida, år 8). 

 

Majoriteten av tjejerna anser också att det är killarna som pratar mest i klassrummet. Bara tre 

av tjejerna anser att det är båda könen som står för lika mycket av det störande pratet i 

klassrummet: 
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”sen är det några tjejer också… som jag… kan prata lite också. 

Alla pratar väl det är bara det att vissa pratar lite tystare än vissa 

andra” (Gabriella, år 7). 

 

”Det är både och, alla pratar… olika mycket” (Anja, år 5). 

 

Många undersökningar har visat att de som stör skulle vara de som får mest uppmärksamhet i 

klassrummet (Gulbrandsen, 1994, Einarsson & Hultman, 1984, Wernersson, 1997) men detta 

är det bara de två flickorna i år 5 som anser. De flesta andra tycker att det är de som har det 

svårare och behöver mer hjälp som får den största delen av lärarens uppmärksamhet. Några 

tycker att det inte är någon som får mer uppmärksamhet än någon annan. En av tjejerna tycker 

dock att lärarnas uppmärksamhet är mest riktad till tjejerna, och när jag frågar varför så svarar 

hon: 

”Det vet jag inte… det är… vi kanske tar skolan lite mer allvarligt 

än vad killarna gör” (Josefine, år 8). 

 

Jag frågade om det var något som tjejerna skulle vilja ändra på i klassrummet, till exempel hur 

det är i klassrummet eller hur man jobbar. Jag har delat in svaren i två olika grupper, dels 

sådant som rör konkreta saker i klassrummet och dels sådant som mera rör skolarbetet. Det 

som rör klassrummet mer konkret är till exempel sådant som en lägre ljudnivå, skönare stolar, 

varmare klassrum och hur man sitter placerad i klassrummet. Det var två av tjejerna som hade 

väldigt bestämda åsikter om vad som kunde göras bättre vad gäller skolarbetet. Den ena tjejen 

tyckte att det var jobbigt att undervisningen inte var så inrutad och strukturerad som den varit 

tidigare. 

 

” det är lättare att jobba efter schema. Ibland, eller när vi gick i 

fyran och femman jobbade vi i planeringsböcker där vi skrev upp 

hela dagen så och så kryssade man bara i rutor när man hade gjort 

en sak. Det har vi haft nu ibland men inte så ofta och det är enklare 

att göra så för då vet man vad man ska göra” (Cecilia, år 6). 
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Hanna i åttan hade en annan åsikt om vad som kunde förbättras: 

 

” Det är väl det att…ja…jag menar med lärare och det, det är 

många som inte är utbildade och det. Och det märker man ju 

faktiskt. Dom vet inte hur dom ska ta hand om, om det är, ja killar 

om dom håller på och är jobbiga och bråkar och sånt där. Dom har 

ingen aning om hur dom ska ta hand om dom. Så det blir mycket, 

ja att dom ska försöka skrika och det funkar ju inte heller att lära ut 

så. Men det är väl det med outbildade lärare i så fall” (Hanna, år 8). 

 

 

5.3 Varför är dessa flickor är så tysta, enligt dem själva? 

 

När jag skulle ta reda på hur de tysta, duktiga flickorna själva upplever sin egen tystnad ville 

jag gå försiktigt fram, eftersom detta kan vara ett ganska känsligt ämne. Jag började med att 

fråga dem om de brukade räcka upp handen och svara på frågor. Det var bara två av tjejerna 

som sa att de brukade göra det mer än bara någon gång ibland. Den ena av de två tjejerna är, 

enligt sin lärare, mycket tyst. Hon beskrivs som en elev som aldrig talar på eget initiativ utan 

måste tilldelas frågan. Läraren berättar också att hon aldrig söker kontakt men om man som 

lärare tar kontakt är hon en öppen och glad tjej som är lätt att prata med. Tjejen säger själv att 

hon tycker om att svara på frågor (Ida, år 8). 

 

Av de övriga tjejerna var det några som sade sig svara på frågor ibland. Jag fick svar som: 

”Ibland, när jag säkert kan svaret” (Josefine, år 8) och ”inte mer än vad de flesta gör… inte 

alltid” (Hanna, år 8) eller ”Inte varenda en, det blir inte så bara” (Anja, år 5). De övriga 

förkunnar helst att de ”låter helst bli” (Gabriella, år 7) eller svarar ”nej, inte så mycket” 

(Diana, år 6 samt Emily och Fatima år 7). 

 

Jag gick sedan in på anledningen till varför de inte gärna räckte upp handen för att prata. Här 

har jag delat in anledningarna i fyra olika grupper; att inte våga, att inte vilja och att inte få 

yttra sig samt de som inte kunde svara på varför de var tysta.  
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5.3.1 Att inte våga yttra sig 

 

Tre av tjejerna uttryckte någon slags rädsla för att prata. En av dem var rädd för att säga fel 

och hon räckte bara upp handen då hon visste svaret och om hon var osäker så tvekade hon. 

En annan av tjejerna sa att hon kände obehag över att behöva prata inför helklass. Hon tyckte 

dock att det vara lättare att prata i mindre grupper. Den tredje tjejen svarade att: 

 

”… jag tycker om att svara och hålla på sådär. men då blir man 

kallad för fjäskis och så och det är inte så roligt så jag låter helst 

bli… gör jag” (Gabriella, år 7). 

 

När jag frågade dem om de trodde att de fanns några som kunde svaret på en fråga fast de lät 

bli att räcka upp handen, så var alla tjejerna eniga om att det fanns det. Som en förklaring till 

varför de trodde att de var så, sade de flesta att det nog berodde på att dessa elever var rädda 

för att säga fel eller för att bli kallade för ”fjäskis” eller ”stud” och därför väljer de att hålla 

tyst. Här är ett avsnitt ur intervjun med Hanna i år 8: 

 

Intervjuare:  Tror du att det är många som låter bli att svara fast dom kan? 

Hanna:   Ja det är det nog. 

Intervjuare:  Varför tror du att det är så? 

Hanna:  För att dom inte är riktigt säkra och så är dom rädda för att göra fel. 

Intervjuare: Vad händer om det blir fel då? 

Hanna:  Dom är väl rädda att klasskompisarna ska skratta åt dom.  

Intervjuare: Brukar någon skratta om någon svarar fel? 

Hanna:  Nej. 

 

 

5.3.2 Att inte vilja yttra sig 

 

De återstående tre tjejerna säger att de inte räcker upp handen för att de av olika anledningar 

inte vill. En av dem uttrycker det som att ”jag är inte så angelägen om att svara” (Beatrice, år 

5). Denna tjej beskrivs av sin lärare som väldigt duktig och dessutom väl medveten om att hon 

är duktig. Hon verkar lite uttråkad av det som sker i klassrummet och är ganska avig och 
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negativ till det mesta man jobbar med. Hon klagar gärna men har sällan några kreativa förslag 

till förbättring. Ändå säger hon i början av intervjun att hon tycker att hon trivs bra i skolan. 

 

En av tjejerna i sexan säger att läraren ”frågar ju en del även om de inte sträcker upp handen” 

(Diana, år 6). Hon låter alltså bli att räcka upp handen för att hon vet att hon kommer att få 

frågan ändå. Den tredje tjejen svarar att hon ”tycker att det är omständligt att sitta och sträcka 

upp handen och vänta och sånt där” (Hanna, år 8). 

 

Dessa tre tjejer trodde också att andras valda tystnad berodde på att de inte orkade svara eller 

inte orkade räcka up handen. Bara en av de tre tjejerna trodde att tystnaden även kunde bero 

på rädslan att göra bort sig.  

 

 

5.3.3 Att inte få yttra sig 

 

Ingen av tjejerna sade uttryckligen att de inte fick yttra sig i klassrummet. Många av dem 

hävdade att läraren var rättvis och fördelade ordet lika mellan killar och tjejer, det vill säga att 

killar och tjejer fick frågan lika ofta. Jag har tidigare nämnt en undersökning av Inga  

Wernersson (1977) att det inte är någon större skillnad av lärarnas behandling av flickor och 

pojkar när det gäller beröm och positivt bemötande. Anledningen till att pojkarna får mer 

uppmärksamhet är att de får mer tillsägelser och tillrättavisningar (3.4). Pojkarna tar sig alltså 

mera utrymme och i och med detta så hindrar de tjejerna från att få yttra sig. Eftersom sju av 

de tio intervjuade tjejerna sade att det var pojkarna som pratade mest i klassrummet så bör 

man inte utesluta möjligheten att pojkarnas dominans hindrade tjejerna från att yttra sig.  

 

 

5.3.4 Att inte veta varför man är tyst 

 

Två av tjejerna, Cecilia i sexan och Ida i åttan, ansåg att de brukade räcka upp handen. Två 

tjejer sa att de inte visste varför de var tysta utan svarade ”Det blir inte så bara” (Anja, år 5) 

och: ”nej… jag är det bara ” (Emily, år 7). 
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5.4 Intervjuerna med killarna 

 

Killarna ingick inte i min undersökning och den största orsaken till att jag intervjuade dem var 

för att få tjejerna att inte känna sig utpekade. Jag tyckte dock att det var väldigt intressant att 

få höra killarnas perspektiv på samma ämne. De killar jag intervjuade var inte speciellt tysta i 

klassrummet men ganska duktiga. Alla fyra killarna som jag intervjuade medgav att de 

brukade prata ibland utan att räcka upp handen. När jag frågade varför så sade Niklas i åttan 

såhär: 

 

 ”Det är kanske svårt att hålla sig. Är det någonting man kan så 

glömmer man det där med handen och vill bara prata” (Niklas, år 

8). 

 

Kristian i femman svarar följande på några av mina frågor: 

 

Intervjuaren: Brukar du räcka upp handen och så och svara på frågor? 

Kristian: Ibland så tycker jag det är rätt onödiga frågor och då låter jag bli att 

räcka upp handen, men kan jag något så är det oftast att jag… då 

räcker jag upp handen. 

Intervjuaren: Händer det att du svarar på frågor utan att räcka upp handen 

ibland? 

Kristian: Ja. 

Intervjuaren: Tror du att det finns dom som kan svaret fast de inte räcker upp 

handen? 

Kristian: Ja, det gör jag ibland. Ibland tycker jag det är så enkla frågor och… 

då struntar jag i det. Liksom, vet jag själv att jag kan och jag ser att 

det är en massa andra som kan… det viktigaste är att jag själv vet 

att jag kan. 

 

Lasse i sexan berättar att:  

 

”Jag får ju inte svara så ofta för läraren vet att jag kan så dom som 

så här… vår lärare tycker har det jobbigast, när dom räcker upp 
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handen då får dom svara. På matten då brukar jag räcka upp handen 

ofta men jag får aldrig svara. Dom som ligger efter dom får svara.  

Intervjuaren: Blir du inte trött på att räcka upp handen? 

Jo, om jag räckt upp handen några gånger och inte fått svara då 

räcker jag inte upp handen mer sen” (Lasse, år 6). 
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6. Diskussion 

 

Jag tycker att den bild jag fått av tysta, duktiga flickor genom min undersökning stämmer bra 

överens med den bild jag fått genom litteraturen. Som jag nämnde i början av 

litteraturavsnittet, fanns det ingen litteratur som behandlade flickor som är tysta och som är 

duktiga samtidigt men genom att se på de olika delarna har jag lyckats pussla ihop en bild 

som faktiskt är lik den jag såg i verkligheten. Själva undersökningen var baserad främst på 

flickornas eget perspektiv på sig själva och på klassrumssituationen och detta perspektiv stötte 

jag väldigt sällan på i litteraturen. 

 

 

6.1 Hur upplever högpresterande, tysta flickor sig själva i klassrummet? 

 

Tjejerna var medvetna om att de var duktiga i skolan och de flesta tyckte att de hade ganska 

lätt för sig. Ett par av tjejerna verkade dock något kritiska till sin egen förmåga, som till 

exempel Gabriella i år sju som sade sig ha svårt med matten och kemin och vars lärare 

berättade att hon hade väldigt få fel på prov och läxförhör. Det kan visserligen vara så att 

Gabriella tycker att det är svårt med kemi och får kämpa hårt för att prestera det resultat som 

hon gör. Jag finner det dock troligare att hon har en alltför stark misstro till sin egen förmåga, 

och nedvärderar sina egna prestationer. Ellen Winner (1996) skriver ju att tjejer med höga 

betyg oftare har depressioner och dåligt självförtroende. Flickans lärare sa att detta var en tjej 

som var glad och positiv men samtidigt verkade hon ha ganska dåligt självförtroende och 

kände sig lite utanför.  

 

Bara en av tjejerna trivdes inte i skolan. Hon sade att det var i tråkigt och hon hade en väldigt 

negativ attityd till allt som hade med skolan att göra. Hon var en tjej som enligt sin lärare 

blivit väldigt negativ bara under det sista året. Läraren trodde att hon börjat komma i 

puberteten och att skolan börjat bli ointressant och att det inte var tillräckligt ”tufft” att tycka 

om skolan. Alla de andra tjejerna som jag intervjuade hade en positiv attityd till skolan. 
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6.2 Hur upplever de klassrumssituationen?  

 

Alla tjejerna upplever klassrummet som ganska pratigt och stökigt. Det är oftast pojkarna som 

dominerar klassrummet med sitt prat och i en del klassrum går pojkarna också runt och sätter 

sig på andra platser och snackar med kompisar istället för att sitta på sin plats och jobba. Att 

det är pojkarna som i huvudsak uppvisar ett sådant beteende har jag själv också upplevt när 

jag undervisat. Många av tjejerna tycker att det känns jobbigt att det är så pratigt i 

klassrummet och några önskar att det kunde vara tystare och ett lugnare arbetsklimat. Några 

tjejer tycker dock att de har vant sig vid att det är stökigt och att de klarar bra av att arbeta 

ändå.  

 

Det är dock inte bara killarna som pratar, utan även tjejer, men på ett annat sätt. En av tjejerna 

tycker att tjejer också pratar på lektionerna men att vissa ju pratar tystare och inte stör så 

mycket. Detta stämmer överens med vad Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg 

(1991) skriver då de säger att tjejernas prat är mera riktat mot läraren och mot tjejkompisen 

medan pojkens prat riktar sig ut mot klassrummet. Pojken gör sig gärna hörd och strävar efter 

kompisarnas respons på hans kommentarer och lustigheter.  

 

Ett par av tjejerna berättar att de tycker att det blir ännu stökigare och rörigare i klassrummet 

då de har vikarier eller outbildade lärare och speciellt den ena av tjejerna, Hanna som går i 

åttan, uttryckte ett missnöje över att det skulle få finnas obehöriga lärare i skolan för de kunde 

inte klara av klassen lika bra som de som hade lärarutbildning. Jag tycker att vad hon säger är 

viktigt, det borde bara vara behörig personal som jobbar i skolan men kanske är hennes 

erfarenhet av obehöriga lärare i skolan de som rycker in som vikarier och som vikarie är det 

aldrig lätt att komma direkt in i en ny klass som vanligtvis är stökig redan innan, vare sig man 

är behörig lärare eller ej. 

 

 

6.3 Vad finns det för orsaker till att dessa flickor är så tysta, enligt dem själva? 

 

Jag fann två dominerande orsaker till varför tjejerna lät bli att delta i den offentliga 

kommunikationen i klassrummet, dels att de inte vågade prata av någon anledning och dels att 

de inte hade lust att yttra sig. Jag vill också gå in på möjligheten att de inte får något utrymme 

i klassrumsoffentligheten därför att pojkarna dominerar alltför mycket och att flickorna därför 
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inte får yttra sig och en ytterligare anledning. Därför har jag delat in detta avsnitt i fyra olika 

delar: 

 

• De vågar inte yttra sig 

• De vill inte yttra sig 

• De får inte yttra sig 

• De som inte visste varför de var tysta 

 

Till min förvåning var det ett par tjejer som sade att de ofta svarade på frågor och de sa också 

att de gärna gjorde det. Speciellt den ena tjejen var extra förvånande eftersom hon beskrevs av 

sin lärare som väldigt tyst, den tystaste av de tre tjejer i hennes klass som jag intervjuade. Hon 

räckte aldrig upp handen utan svarade bara om hon blev direkt tillfrågad. Det kan ha varit så 

att hennes lärare visste att hon var så duktig att de ofta gav henne ordet och därför hade hon 

lärt sig att hon inte behövde räcka upp handen för att få svara. Den andra tjejen räckte enligt 

hennes lärare upp handen ibland men var i allmänhet väldigt tyst och jobbade väldigt 

självständigt. Hon kanske upplevde att hon ofta räckte upp handen medan hennes lärare 

kanske inte märkte henne så mycket och därför upplevde henne som tyst. 

 

 

6.3.1 De vågar inte yttra sig 

 

Här fann jag två huvudsakliga orsaker till varför flickorna inte vågade yttra sig: rädslan för att 

säga fel och bli skrattad åt och rädslan för att visa hur duktig man är och bli retad och utstött 

för detta. Eftersom det är viktigt för flickor med relationer och kompisar, så är det förstås 

väldigt viktigt vad de andra i klassen tycker. De tvekar och låter helst bli att räcka upp handen 

om de inte är helt säkra på en fråga. Gabriella i sjuan sa att hon förr ofta svarat på frågor men 

att det hade hon lagt av med nu för hon blev retad och kallad för ”fjäskis” eller ”stud” om hon 

visade sig för duktig. Hon tyckte om att svara på frågor men hade slutat med det för att 

undvika att bli utstött. På frågan om de trodde att det fanns andra som lät bli att räcka upp 

handen fastän de kunde svarade alla tjejerna att det trodde de. De trodde att detta berodde på 

rädsla för att säga fel eller risken att bli kallad för ”stud” eller ”fjäskis”. Det verkade som om 

dessa tankar om varför andra tysta elever låg ganska nära till de känslor de hade själva om att 

yttra sig i klassrummet men de vågade tro och tycka lite mer eftersom det nu handlade om 
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tredje person och inte om dem själva. Detta ser man ganska tydligt när man tittar på samma 

fråga till de tjejer som inte vill yttra sig av någon anledning. Under intervjun med Hanna i 

åttan kom det fram att hon trodde att de som inte yttrade sig var rädda för att bli utskrattade 

men samtidigt sa hon att det inte var någon som brukade skratta om någon sade fel. Var 

kommer i så fall rädslan för att säga fel ifrån? Är det obehagliga upplevelser från tidigare eller 

är det bara så otroligt känsligt för dem att blotta en svaghet och visa att man kan ha fel? 

Kanske borde vi jobba mer i skolan med att våga ha fel och göra saker på annorlunda sätt. Att 

våga visa att man inte kan. Jag minns själv hur jag satt i skolan ibland och undrade över något 

som läraren pratade om men inte vågade fråga för att det kanske bara var jag som inte förstod. 

Det är som om det är fult att göra fel och att inte kunna. 

 

 

6.3.2 De vill inte yttra sig 

 

Några tjejer menade att de helt enkelt inte hade lust att prata. Kanske har de inget utbyte av att 

yttra sig och låter därför bli. Jag tror inte att deras tystnad är förknippad med någon slags 

ängslan över att uttala sig eftersom dessa tjejer i stor utsträckning förmodar att också andras 

tystnad handlar om brist på ork eller lust att prata.  

 

En orsak till att en duktig elev inte yttrar sig kan också vara att de tycker att det som man 

pratar om är ointressant precis som det står skrivet i Tala – kommentarmaterial till Lgr 80. 

Det kan också vara som Kristian i år 5, en av de killar som jag intervjuade, uttrycker det: 

  

”Ibland tycker jag det är så enkla frågor och… då struntar jag i det. 

Liksom, vet jag att jag själv kan och ser att det är en massa andra 

som kan… det viktigaste är att jag själv vet att jag kan” (Kristian, 

år 5). 

 

Kristian är en högpresterande elev och han känner alltså ibland att det inte är 

någon mening med att svara eftersom han vet själv att han kan och det är det 

viktigaste. Kanske är det så som till exempel Hanna i år 8 känner när hon säger 

att det är ”omständligt att sitta och sträcka upp handen och vänta och sånt där”. 

Vet hon också med sig att hon kan svaret och därför låter bli att svara? Kanske 

är svaret för lätt och det är då ingen utmaning att svara för att visa vad man kan. 
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6.3.3 De får inte yttra sig 

 

Eftersom nästan alla tjejerna kände att pojkarna dominerade klassrummet genom att prata 

mest, kan detta kanske ha lett till att tjejerna inte fick yttra sig. Det var ju flera tjejer som 

kände att de inte orkade svara och kanske hade denna orkeslöshet sitt ursprung i att de 

ständigt blivit åsidosatta på grund av pojkarnas dominans. Detta är ju någonting som bland 

annat Jorun Gulbrandsen (1994) och Jan Einarsson och Tor G Hultman (1984) tar upp och 

speciellt Jorun Gulbrandsen påvisar att detta är något som flickorna inte är direkt medvetna 

om. De vet att pojkarna är pratiga, men inte att talfördelningen i klassrummet är så ojämn. 

Läraren är ofta rättvis och ger lika många frågor till pojkar som till flickor och det är det enda 

de ser, inte allt det extra utrymme killarna tar genom att komma med kommentarer och vara 

allmänt stökiga. Kanske har dessa tjejer undermedvetet lärt sig att hålla sig tillbaka för att 

killarna ska få sitt utrymme.  

 

 

6.3.4 De som inte visste varför de var tysta 

 

Några flickor, faktiskt de som jag upplevde som riktigt tysta under intervjuerna och som jag 

hade svårt att få utförliga svar från, sade sig inte veta riktigt varför de var så tysta och sällan 

eller aldrig räckte upp handen. De var dock medvetna om att de var tysta och inte gärna deltog 

i det offentliga samtalet i klassrummet. När jag frågade varför de var tysta så sade Anja i 

femman att ”det är olika…//…det blir inte så bara” och Emily i sjuan sa att ”Jag vet 

inte…//…jag är det bara”. Jag tror att det antingen kan vara just så som de säger, Det bara blir 

inte så. Kanske är det inte så att de känner ovilja inför att inte prata men inte heller någon lust 

att yttra sig. Kanske har de inte reflekterat över att de inte är så pratsamma utan de följer med 

i undervisningen och lär sig ändå. En möjlighet som jag finner troligare är att de ändå har en 

viss rädsla för att prata, kanske för att de inte vill visa sig duktiga inför de andra, men kanske 

inte vill medge det. De vet att man bör räcka upp handen och svara på frågor och delta i 

diskussioner i skolan och avfärdar det enkelt med att det bara ”blir så”. Detta är lättare att 

ange som skäl, för det befriar dem från att själva ta ansvar för att de är tysta då det inte finns 

någon direkt orsak. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

När jag arbetat med min undersökning har jag känt att det skulle vara intressant att gå vidare 

och undersöka hur de tysta duktiga flickorna har det i skolan. Kanske skulle man kunna följa 

några av flickorna under en längre period och se åt vilket håll de utvecklas. Blir de ännu 

tystare eller börjar de så småningom göra sina röster hörda i klassrumsoffentligheten? 

 

Jag tycker att det skulle vara oerhört intressant att följa upp de tysta, duktiga flickorna och se 

hur de klarar sig efter skolan, då de blivit vuxna. Kommer de att fortsätta att hålla sig i 

bakgrunden och göra så lite väsen av sig som möjligt trots att de kanske fortfarande är väldigt 

duktiga och skulle kunna gå väldigt långt? Eller kanske skulle man kunna göra en motsatt 

studie där man hittar denna typen av vuxna kvinnor och genom djupintervjuer tar reda på hur 

de betedde sig i klassrummet när de var små? 

 

Något annat som skulle vara intressant är att se på skillnader i hur pojkar och flickor uppfattar 

talutrymmet och uppmärksamhetsfördelningen i klassrummet. Jag har läst en del om detta i 

litteraturen men jag tycker att det ändå är ett ämne som man kan titta mer på ur 

elevperspektivet. I en av de klasser där jag intervjuade elever och där tjejerna upplevde att 

pojkarna var väldigt pratiga, tyckte en pojke att det var tjejerna som fick mest uppmärksamhet 

av läraren. Det kan vara intressant att ta reda på varför åsikterna är så motsatta. 

 

Det finns mängder av intressanta möjligheter att jobba vidare inom det område som detta 

arbete handlar om. Ideligen väcks nya frågor och tankar som väntar på att bli utforskade. 
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8. Sammanfattning 

 

Mitt arbete undersöker hur tysta, duktiga flickor upplever sig själva i klassrummet och varför 

de, enligt sig själva, är så tysta. Jag har även tittat på hur de upplever klassrumssituationen. 

Jag har dels undersökt hur fenomenet tysta, duktiga flickor behandlas i litteraturen och 

dessutom genomfört en undersökning där jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag har 

intervjuat tio flickor från år fem till och med år åtta och som enligt deras lärare har passat in 

på kriterierna för tysta, duktiga flickor. Undersökningen visade på två huvudorsaker till varför 

tjejerna var så tysta i klassrummet, antingen så hade de ingen lust att yttra sig eller så vågade 

de inte yttra sig av rädsla för att säga fel eller att bli retade och kallade för ”stud” eller 

”fjäskis”. De flesta av tjejerna var medvetna om att de inte yttrade sig så ofta i klassrummet. 

Tjejerna tyckte också att pojkarna var de som pratade mest i klassrummet och flera tyckte att 

det var jobbigt att arbeta när det var så stökigt och pratigt. Pojkarnas dominans i klassrummet 

kan också vara en bidragande faktor till att tjejerna inte får yttra sig. Tjejerna har kanske lärt 

sig att hålla sig tillbaka till förmån till pojkarna. 

 

Jag har jämfört min litteraturstudie med de resultat jag fick i min undersökning och kom fram 

till att verkligheten stämmer ganska väl överens med tidigare forskning. Dock fann jag inte 

mycket litteratur som direkt berörde fenomenet tysta, duktiga flickor. Genom att istället titta 

på pojkars och flickors beteende i klassrummet, hur de behandlas i klassrummet, tysta elever 

samt begåvade barn i skolan, fick jag ändå en bild av tysta, duktiga flickor i skolan. 
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Bilaga 1 

 

Stödfrågor till intervjuerna: 

 

• Hur tycker du att det är i skolan? (svårt, lätt, jobbigt, varför?) 

 

• Vad tycker du är roligast att göra i skolan, det behöver inte vara ett speciellt ämne? 

Varför? 

 

• Vad tycker du är jobbigast/Svårast? Varför? 

 

• Vilka pratar mest i klassrummet? 

 

• Vilka får mest uppmärksamhet av läraren? Vilka pratar läraren mest med? Varför tror du 

att det är så? 

 

• Hur skulle du vilja att det var i klassrummet? Skulle du vilja ändra på något? Sättet ni 

jobbar på?  

 

• Brukar du ställa frågor eller svara på frågor? Varför/varför inte? 

 

• Tror du att det finns de som kan svara fast de låter bli att räcka upp handen? Varför tror du 

att det är så? 

 

 

Dessa frågor har endast använts som riktlinjer men har ändå funnits med i samtliga intervjuer, 

även om de inte frågats exakt så som står skrivet. 

 

 

 


