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Sammanfattning 
 
I många klasser finns det elever som av en eller annan anledning inte tar lika mycket utrymme 
i det offentliga rummet (klassrummet). Vi har valt att intervjua verksamma lärare och gjort 
litteraturstudier i ämnet. Enligt de elva lärare som ingår i denna studie är dessa elever ofta 
flickor. Syftet är därför att ta reda på hur några lärare resonerar och arbetar med dessa elever. 
Våra frågor är vad flickornas tystnad kan bero på enligt lärarna och litteraturen. Lärarna tror 
att de vanligaste orsakerna till flickornas tystnad är att de är blyga, att de har dåligt 
självförtroende, deras personlighet eller hur de blivit uppfostrade. Vi finner att lärarnas svar 
överensstämmer med den litteratur som vi har läst. Litteratur och intervjuade lärare säger även 
att skillnader i genus spelar en viktig roll. Lärarens agerande i klassrummet spelar en väsentlig 
roll för hur den talängsliga flickan kommer att utveckla sin tystnad, om hon kommer att 
fortsätta vara tyst eller om hon kommer att prata mer. De lärare som vi har intervjuat i denna 
studie säger sig ha olika strategier, som ständigt finns i deras tankar, för hur de kan stötta 
flickorna till att våga ta mer plats. Vi analyserar även lärarnas svar.  
 
Sökord: blyghet – uppfostran– självförtroende 
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Inledning 
 
Under våra VFU-perioder har vi mött olika barn och även haft tillfällen att observera 
dessa på ett sätt som kanske inte klassläraren har haft möjlighet till. Vad vi båda 
reagerat på är att det i nästan alla klasser finns några elever som aldrig räcker upp 
handen, inte gärna deltar i lekar, har svårt att ta ögonkontakt, verkar ängsliga o s v. 
Vad detta beteende beror på kan vi bara spekulera i men onekligen har många 
funderingar dykt upp för oss. Dessa möjliga orsaker har för oss inneburit blyghet, 
försiktighet eller eftertänksamhet hos eleven, eller brister i uppmärksamhet och 
bekräftelse från lärarens sida. Tar andra elever för stort utrymme så tiden inte räcker 
till för dem som aldrig kräver det och hur kan vi arbeta i skolan för att få tillstånd en 
förändring? 
 
Våra erfarenheter säger oss att det oftast är flickor som inte räcker upp handen lika 
ofta som pojkar. Vi har även sett att läraren många gånger, inte alltid medvetet, ger 
mer tid till pojkarna. Eleverna verkar inte reagera över detta, kanske för att de är 
vana vid att stå åt sidan ända sedan de var små. Vi menar att barns syn på sitt eget 
och andras genus grundas i tidiga åldrar. Redan i förskolan kan pedagogerna påverka 
denna syn och arbeta för att minska olikheterna mellan flickor och pojkar. De 
styrdokument som personalen inom både förskola och skola ska följa säger att 
personalen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. De ska ge barnen 
möjlighet att pröva och utveckla intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. Alla barn, oavsett kön, ska få lika mycket utrymme i verksamheten.1 
 
Alltför ofta används flickor i klassrummet som stötdämpare mellan pojkar som inte 
klarar av att sitta bredvid varandra. Vi har varit med om att dessa flickor kommer 
fram till läraren och ber om att få byta plats eftersom de upplever pojkarnas beteende 
som störande och jobbigt. Vad händer? Läraren förstår hennes klagan men ber henne 
ändå att gå tillbaka till sin plats med några tröstande ord på vägen. Det slutar ofta 
med att flickan går tillbaka till sin plats och fortsätter agera stötdämpare. 
Gulbrandsen säger  
 

Det har slagit mig att jag gör något med Karin. Hur ska hon kunna 
reagera spontant och med avsky om någon slår och kör med henne 
när hon blir större? Hon har ju under många år i skolan lärt sig 
tåla det. Hon har klagat för fröken, men fröken har bett henne att 
sitta där, även om fröken vet att hon plågas. Hon är ombedd att 
tåla det. Hur ska Karin kunna resa sig upp i all sin värdighet och 
kräva sina självklara rättigheter? Vilken självbild får Karin av att 
lära sig, att ett viktigt skäl till varför hon går i skolan är att hon 
ska bete sig på ett sådant sätt att andra kan vara där?2  

 
Den här tanken leder oss in på vår följdfråga som handlar om eventuella 
konsekvenser av flickors talängslan. Att man som lärare ger flickor verktyg för att 
det ska vara både tåliga och förstående för andras negativa beteende är skrämmande. 
Vi menar att ett sådant beteendemönster kan ge förödande konsekvenser för dessa 
flickor länge fram i livet. Här krävs en förändring om flickorna ska kunna stå på sig 
och kunna säga nej när de blir äldre.  

                                                           
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasen och fritidshemmet 1994 (1998) 
2 Gulbrandsen , Jorun (1998) Är skolan till för Karin eller Erik s. 13 



 
När lärare planerar sina lektioner och sin verksamhet utgår de ofta från eleverna och 
med dem i tankarna borde alla få lika mycket tid och plats. Men tyvärr är det ofta 
inte hela elevgruppen som finns i tankarna, utan bara några enstaka elever. Det är de 
elever som har lätt för att ”spåra ur” eller de som av olika skäl inte klarar av vissa 
aktiviteter. Vi tror att lärare sällan eller aldrig tar hänsyn till de tysta eleverna som 
behöver få arbeta med att stärka sitt självförtroende. Det är trots allt så att de elever 
som inte orsakar bekymmer för lärare lätt glöms bort. De glöms bort i de allra flesta 
delarna under en vanlig dag i skolan, vid planeringar, vid genomförandet och även 
vid utvärderingar. Under våra VFU-perioder har vi sett att det ofta är flickor och då 
framför allt talängsliga flickor som glöms bort.  
De  kan vi kalla ”de osynliga” barnen. 
 
Vi anser att det är ett problem att elever i allmänhet och flickor i synnerhet inte tar 
lika mycket plats i det offentliga rummet. Med stöd av den debatt som pågår i media 
och i samhället i stort menar vi att detta är ett problem som måste synliggöras. 
Denna rapport kommer att försöka ge svar på vilka tänkbara orsaker det finns till att 
flickor blir talängsliga och vad några lärare som vi har intervjuat gör för att stötta 
dem.  
 

 
Syfte 
 
Den här studien syftar till att synliggöra hur några lärare i de tidigare åren resonerar 
kring talängsliga flickor som inte tar plats i det offentliga rummet. Med det 
offentliga rummet menar vi klassrummet. Att ta reda på vad några lärare anser kan 
vara orsaken till dessa flickors tystnad är ett annat syfte med studien. Vi vill även ta 
reda på hur några lärare menar att de hanterar situationen med talängsliga flickor i 
sina klassrum samt vilka förslag till hantering som ges i litteraturen. Ytterligare en 
aspekt som vi kommer att belysa är om dessa lärare tror att flickornas tystnad 
kommer att vara till någon nackdel för dem när de kommer upp i tonåren.  
 
Avgränsningar  
 
Vi begränsar vår undersökning till talängsliga flickor i 7-12 årsåldern. 
Självklart är det inte så att alla flickor är tysta, det finns flickor som pratar mycket. 
Det är inte heller bara flickor som är tysta, det finns även pojkar som inte tar plats i 
det offentliga rummet. Vi har begränsat oss till att studera flickornas tystnad i 
klassrummet eftersom vi tror att den är vanligare än pojkarnas. Även i den dagliga 
debatten finner vi stöd för detta antagande. Vi vill också poängtera att alla flickor 
som är tysta inte alls har samma anledning till det eftersom tystnaden kan bero på 
många olika faktorer. I denna studie kommer vi att belysa några anledningar till att 
flickor är tysta. De faktorer vi kommer att gå in på är blyghet, betydelsen av 
uppfostran, utvecklingen av personlighet samt självförtroendets betydelse. 
Tyngdpunkten kommer dock att ligga på hur några lärare resonerar kring dessa 
flickor och vad de säger att de i dagsläget gör för att stötta flickorna.  
 
 
 
 



Metod  
 
I det här avsnittet presenterar vi hur vi har gått till väga för att nå fram till vårt 
resultat. Dels nämner vi lite kort om den litteratur vi har tagit del av, dels presenteras 
tillvägagångssättet vid de intervjuer vi har gjort.   
 
Metodisk ansats 
  
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte inte är att karlägga t ex 
hela Sveriges lärares syn på talängsliga flickor. Istället vill vi ta reda på hur några 
lärare resonerar kring dessa flickor. I den här studien har vi valt att läsa för ämnet 
lämplig litteratur. Den har vi funnit genom att söka i bibliotekets kataloger, rådfrågat 
bibliotekarier och fått tips från vår handledare. Att finna litteratur kring detta område 
har inte varit alldeles enkelt då det inte forskats mycket om tysta och blyga flickor. 
Vi har även valt att göra strukturerade intervjuer med lärare för att ta reda på hur de 
ser på tysta flickor och hur de jobbar för att synliggöra och stärka dem. Frågorna har 
varit fasta3 och svaren har registrerats med papper och penna. Vi är medvetna om att 
denna metod medför en risk att information går förlorad.4  
 
Urval  
 
Vi har valt att intervjua 11 lärare för denna studie och hade inget bortfall.  
De lärare vi har valt ut för våra intervjuer är sådana vi känner och som vi trodde 
skulle kunna tänka sig att medverka. Det är viktigt att informanten känner sig trygg 
med intervjuaren för att kunna lämna trovärdiga svar. Det kan vara svårt att lämna ut 
sig till en helt främmande person, speciellt kring ett känsligt ämne som detta. 
Samtidigt finns det en risk att samtalet blir väl personligt om man är ”för” bekanta 
med varandra. Vi har dock vinnlagt oss om att fokusera på intervjuerna.  
 
 
Procedur  
 
Vi har genomfört intervjuerna var för sig eftersom det har varit mest praktiskt för 
oss. Terese har intervjuat lärare på en ort och Kicki har intervjuat lärare på en annan 
ort. Vid den fösta kontakten med informanten talade vi om hur lång tid intervjun 
beräknades ta och syftet med den. Tid avtalades med varje lärare på en plats som de 
själva valde. En intervju genomfördes i lärarens hem, de övriga på respektive 
arbetsplats. Vi träffade varje lärare var för sig eftersom vi trodde att de annars kunde 
påverkas av varandras svar. När vi träffades småpratade vi en stund för att få 
informanterna att slappna av. Sedan repeterade vi syftet med intervjun och 
informerade dem om vad materialet skulle användas till. Vidare tydliggjorde vi för 
dem att de naturligtvis kommer att vara anonyma i enlighet med de forsknings etiska 
råden.5 Därefter visade vi frågorna för honom/henne för att de skulle få en överblick. 
Varje fråga behandlades var för sig. Informanten tangerade ibland kommande frågor 
men vi lät det då bero för att ta frågorna i den ordning som var tänkt. Detta för att få 
en struktur på vårt insamlade material. Löpande anteckningar gjordes till varje 
enskild fråga för att vi lättare skulle kunna sammanställa våra resultat. När varje 

                                                           
3 Bilaga  
4 Johnsson, Bo & Svedner, Per Olov (2004) Examensarbetet i Lärarutbildningen  
5 http://www.vetenskapsradet.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838 



intervju var genomförd gick vi igenom svaren tillsammans med informanten i mån 
av tid. Detta för att säkerställa att vi uppfattat svaren korrekt. Vi tackade dem för att 
de tagit sig tid att medverka.  
 
Trovärdighet  
 
Denna studie är inte på något sätt representativ för hela lärarkårens syn på tysta och 
blyga flickor, då den utgår från elva lärares tankar. Vi är medvetna om att en intervju 
kan gå fel på framför allt två sätt, det ena är att informanten inte är sanningsenlig 
och det andra är att vi som intervjuare pressar på dem åsikter eller vinklar frågorna. 
Man kan alltid ifrågasätta människors svar och formuleringar. Ibland kan vi säga 
saker för att det ska låta bra medan vi å andra sidan handlar på ett helt annat sätt. 
Men vi kunde ändå känna att informanterna försökte ge så sanningsenliga svar som 
möjligt.  
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi har valt att luta 
vår studie mot. Vi kommer att tydliggöra några begrepp som är centrala för studien 
och vi kommer även att lägga ett genusperspektiv på småbarnsåren och skolåldern 
eftersom mycket av problematiken med talängsliga flickor kan ses utifrån ett 
genusperspektiv. Eftersom en orsak till flickors talängslan kan bero på barns 
utveckling kommer vi även ta upp en utvecklingsteori.  
 
Vi har valt att titta närmare på objektrelationsteorin som är en del av den 
psykodynamiska teoribildningen. Dessa behandlar de känslomässiga aspekterna av 
utvecklingen i relation till biologiska och sociala förutsättningar och här anses 
individen konstruera sin inre känslomässiga värld. Även identiteten konstrueras med 
utgångspunkt från relationerna med andra.6 Vi tror att talängslan delvis har sin grund 
i uppfostran där självkänslan grundläggs genom relationer till modern eller ett annat 
kärleksobjekt, vilket även objektrelationsteoretikerna menar. Även Läroplanen säger 
att personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll i det avseendet.7 Som lärare möter vi eleverna när de redan är präglade av 
sin tidiga barndom. När vi möter blyga och talängsliga elever kan det vara lätt att 
ställa för höga krav på dem. Kraven handlar ofta om ökad aktivitet i klassrummet 
såsom ”tala högre”, ”räck upp handen oftare”, ”var inte så feg” o s v. Dessa krav kan 
leda till förhöjd talängslan hos flickorna. Med en ökad kunskap om vad talängslan 
kan bero på är vi bättre rustade att stötta dem på bästa sätt.  
 
Vi inleder med att klargöra några begrepp och redogör längre fram för 
objektrelationsteorin.  
 

 

                                                           
6 Rödstam, Monica (1990) Barns utveckling 7-12 år  
7 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (1998) 



Begrepp  
 
Nedan kommer vi att klargöra hur vi tolkar några begrepp eftersom de är centrala 
och av stor betydelse i vår studie.  
 
Uppfostran 
 
En beskrivning av uppfostran är överföring av normer och värderingar från en 
generation till nästa. Direkt ansvariga för uppfostran är i regel föräldrar och lärare. I 
skolan är uppfostran ofta systematisk och inriktad på att man skall uppnå klart 
uttalade mål, vanligen formulerade i läroplaner. I hemmet rör det sig däremot om en 
mer outtalad påverkan, där föräldrarna inte alltid har medvetna handlingsplaner.8  
 
Psykologen Diana Baumrind beskriver tre olika uppfostringsmetoder: 
o Den fria uppfostran som kännetecknas av att barnet får mesta möjliga frihet. 
Föräldrarna tar lätt på allt från ett barns gråt till regler och gränssättande. Ofta ger 
det barnet en känsla av att föräldrarna är likgiltiga. 
o Den auktoritära fostran som ser lydnad som något centralt och tror på 
inskränkningar i barnets självbestämmande. De auktoritära föräldrarna kan också 
upplevas som likgiltiga när det gäller att visa barn ömhet och omtanke. De lämnar 
ett barn skrikande i stället för att ge det kärlek och tröst – allt utifrån den felaktiga 
föreställningen att ett bejakande av barnets känslor skämmer bort det. När barnets 
ömhetsbehov inte tillgodoses uppstår lätt otrygghetskänslor som gör det mer 
beroende av andra. 
o Den auktoritativa fostran som försöker leda barnet på ett klokt sätt. Den 
auktoritativa föräldern är kärleksfull och har en realistisk uppfattning av vad barnet 
klarar av i olika åldrar.9  
 
Vilken uppfostringsmetod föräldrarna än väljer går det inte att bara klandra dem 
eftersom hemmiljön ändå bara är en faktor för barnets psykiska utveckling. Andra 
påverkande faktorer är bl a skola, kamrater, betydelsefulla vuxna och medfödda 
personlighetsdrag.10  
 
Lars-Åke Kernell menar att det även går att dela in lärare på ett liknande sätt som det 
Baurmind gör med föräldrar.  ”Handledaren” går att likna vid den fria uppfostran. 
En lärare som är handledare vill undvika ledarrollen och låter eleverna söka själva. 
Detta menar Kernell kan skapa en vilsenhet hos eleverna som ofta är en ofrivillig 
verkan av lärarens handlande. Handledaren är någon som följer verksamheten lite 
vid sidan av,  han/hon bagatelliserar både lyckanden och misslyckanden för att inte 
skapa några motsättningar.11 
 
”Chefen” är en lärartyp som kan liknas vid den auktoritära fostran. En lärare som är 
chef ses som den självklare ledaren under vilken eleverna ofta vet vad som gäller. 
Chefen är den som driver verksamheten framåt, styr med tydliga regler och som 

                                                           
8 2005-01-08 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336158 
9 Zimbardo, Philip G & Shirley Radl (1982) Det blyga barnet 
10 a a 
11 Kernell, Lars-Åke (2002) Att finna balanser 



även skuldbelägger omgivningen för eventuella misslyckanden, för att inte förlora 
sitt anseende. Den här lärartypen skapar ibland en fruktan.12 
 
”Coachen” är en lärartyp som kan liknas vid den auktoritativa fostran. Coachen är en 
ledare som är avgränsad från klassen. Han/hon har tydligt formulerade regler och 
förväntningar men kan även diskutera var och ens uppgift. Denna typ av lärare leder 
verksamheten genom att ta egna och förvalta andras initiativ. Coachens arbete vilar 
på samarbete och han/hon är inte rädd för misslyckanden på samma sätt som 
”chefen” eftersom auktoriteten inte bygger på att vara en perfekt förebild. Coachen 
skapar tillit, vi-känsla och engagemang.13  
 
 
Personlighet 
 
Personlighet framträder när en människa utvecklas till en individ. Personlighet är 
helheten av de psykiska egenskaper som utmärker en person.14 
 
Talängslan  
 
Med talängslan menar vi en rädsla att yttra sig inför andra. Den som är talängslig är 
den som ofta klandrar sig själv för att hon/han inte yttrade sig, inte sa det han tänkte 
för att han inte vågade, inte var säker på hur det skulle uttryckas, var rädd för att 
göra bort sig och rädd för vad andra skulle tycka. Talängsliga barn blir spända och 
stressade när de utsätts för kravet att tala inför grupp. Den stressen kan yttra sig på 
många sätt. Kroppen reagerar t ex med att man rodnar, svettas eller darrar. Man får 
svårt att tänka klart, man stakar sig, tappar ord, känner sig torr i munnen och det kan 
bli svårt att få rösten att hålla. Dessvärre blir man dessutom ofta rädd för sina 
nervösa symtom och det kan bli en ond cirkel. Hela situationen kan komma att 
kännas nervös och fel och man har ”gjort bort sig”.15 
 
Det är svårt att veta vad den riktiga talängslan beror på men överbeskyddade barn 
som under sin uppväxttid lärt sig att mycket ofta känna oro och rädsla inför en 
mängd situationer blir gärna talängsliga. Svagt självförtroende är en annan orsak. 
Alla har ett starkt behov av att känna sig duktiga, uppskattade och få beröm. Om 
dessa naturliga behov ofta undertrycks och barnet inte tillåts hävda sig så försvagas 
självtilliten. Ett barn blir kanske ständigt nedtystat av andra barn eller vuxna som 
alltid ”vet bättre”. De får känna att de inte duger och att det är otillräckligt i en 
mängd situationer. De tror sig vara sämre och svagare än andra barn, självkänslan 
försvagas vilket ofta leder till talängslan. En tredje anledning kan vara barn som inte 
fått kontinuerlig träning i att tala för sig, diskutera, framföra sina åsikter och försvara 
sina tankar gentemot andra.16 
 
 

                                                           
12 Kernell, Lars-Åke (2002) Att finna balanser 
13 a a 
14 2005-01-08 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O278716 
15 Bergh, Ingvar (1987) Talänglsan hos  barn 
16 a a 



Blyghet  
 
Blyghet är en psykisk hållning som gör människor extremt fixerade och upptagna av 
hur omvärlden uppfattar dem. Blyghet kan kännas som ett gissel för dem som inte 
lärt sig att ”fungera och ha kul ihop med andra”. Blyga tenderar att fly situationer 
där det egna handlandet kan kritiseras eller ifrågasättas. Att vara blyg innebär att 
man ligger lågt och håller igen för att inte väcka uppmärksamhet. Många blyga 
försöker fly sin ängslan genom att gå upp i sig själva och avskärma sig från 
yttervärlden. Men isoleringen fördjupar bara blyghetskänslorna och hindrar 
individen att lära sig umgås med folk. Blyghet går ofta hand i hand med dålig 
självkänsla och paradoxalt nog kommer den dåliga självuppfattningen från de höga 
krav blyga oftast ställer på sig själva.17  
 
En del psykologer hävdar att blyghet är medfött men vad som lärs in kan uppfattas 
som nedärvt. Barn som ler möter leenden tillbaka, plockas lättare upp och donas 
oftare med än de mer buttra eller fridsamma. Sällskapliga barn är roligare att vara 
tillsammans med för att de reagerar på den uppmärksamhet de får. De får mer 
sociala belöningar och smekningar för att de ger mer av sig själva till kamrater och 
jämnåriga. Blyghet kan ha olika orsaker som har sitt ursprung i tidiga 
barndomsupplevelser. Det kan t ex vara ofördelaktiga jämförelser med syskon, 
släktingar eller kamrater, mycket omkringflyttande, otrygga familjeförhållanden, 
byte av skolor eller förebråelser från omgivningen.18 Blyga barn blir lätt 
missbedömda av lärarna och får svårt att göra sig själva rättvisa. Eleverna tycker sig 
möta ett slags ointresse från lärarnas sida och man drar sig alltmer för att be om 
hjälp. Man hamnar lätt i en ond cirkel och lärarens bild av eleven blir något av en 
självuppfyllande profetia.19  
 
Social kompetens  
 
Social kompetens är ett begrepp som ofta används när man talar om skolan och dess 
funktion. Vi menar att den som är talängslig i vissa fall kan undvika att ta kontakt 
med andra, både barn och vuxna. Social kompetens är därför ett begrepp som kan 
behöva tydliggöras.  
 
Social kompetens omfattar färdigheter, attityder och känslor som ges mening 
beroende på i vilket sammanhang man befinner sig. Vissa kognitiva och 
känslomässiga faktorer spelar en viktig roll när det gäller socialt beteende. Dessa 
faktorer kan vara att förstå sociala ledtrådar (att till exempel vara uppmärksam på 
och kunna avläsa en persons ansiktsuttryck), att omsätta tanke till handling vid 
sociala beslut (att kunna närma sig och umgås med jämnåriga, att använda ett 
accepterat språk, att använda rätt röstläge osv.) och att ha tilltro till sin egen 
förmåga. I skolan som är en naturlig arena för lärande ska även möjligheten finnas 
att lära ut sociala och emotionella färdigheter.20 
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Självkänsla och dess underkategorier 
 
I mycket av den litteratur vi har läst menar författarna att blyghet ofta beror på svagt 
självförtroende och bristande självkänsla, varför det kan behövas ett förtydligande 
av vad dessa uttryck står för.  
 
Självkänsla handlar om hur vi värderar vår självbild. Självkänslan kan vara hög eller 
låg men är en relativt bestående och stabil grundegenskap. Den inbegriper också 
självrespekt och självacceptans. Johnson skiljer mellan yttre och inre aspekter av 
självkänslan.21 Den inre självkänslan har med barndomen att göra. Det är då den inre 
självkänslan grundläggs, delvis genom föräldrarnas bekräftelse. De tidiga 
upplevelserna befästs och ger ett inbyggt skydd som ger hopp och mening även 
under svåra omständigheter senare i livet. I verkliga livet innebär god inre 
självkänsla att man som person både ger och tar i relationer, ger stöd åt andra vid 
behov, men även själv tar emot hjälp om det behövs. Personen kan öppet visa sina 
känslor, även ilska och svartsjuka, och att kunna säga nej till andras påtryckningar 
och förslag.  
  
Den yttre självkänslan är delvis beroende av faktorer som utseende, talang och 
framgång men kriterierna bestäms av egna personliga värderingar och av dem som 
finns i det rådande samhället och kulturen. Yttre självkänsla tar gradvis mer och mer 
utrymme i allas självvärdering nuförtiden. Hög yttre självkänsla kännetecknas av att 
vara duktig, ställa höga krav på sig själv och andra och att få uppskattning för sina 
prestationer. Precis som med inre självkänsla så varierar också graden av yttre 
självkänsla mellan människor. Dessa skillnader hänger ihop med den uppmuntran 
eller de krav man känt från omgivningen under uppväxten, egna intressen och 
personlig läggning.22  
 
Självbilden är summan och genomsnittet av all faktamässig information om oss 
själva. En självbild kan vara positiv eller negativ, men aldrig hög eller låg.23 
Självbilden formas av familjen och den övriga uppväxtmiljön.24 
 
Självuppfattning är ungefär synonymt med självbild men ett något bredare begrepp 
som även innehåller värderingsaspekter.25 Socialpsykologen George Herbert Mead 
utgår från att vi utvecklar vår självuppfattning genom att vi ”speglar” oss i andras 
reaktioner gentemot oss, och framförallt i reaktionerna från dem som han kallar ”de 
signifikanta andra”, d v s de personer som är viktigast för oss.26 
 
Självförtroende syftar på vad vi gör och är därför en mer situationsbunden och 
föränderlig aspekt av självet. I vardagslag används detta ord ofta när man just menar 
självkänsla. Självförtroendet (men inte självkänslan) kan variera av exempelvis 
kritik från läraren eller ett misslyckande. Man kan ha gott självförtroende när det 
gäller idrott men inte nödvändigtvis när man ska lösa matematiska problem – eller 
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tvärtom. Johnson menar att en god självkänsla oftast ger bättre och stabilare 
självförtroende generellt men de två är ändå inte att förväxla i grund och botten.27 
 
Självsäkerhet är däremot inte alltid ett tecken på en god självkänsla. Detta begrepp 
avspeglar en sorts attityd eller hållning med vilken en person agerar i sociala 
sammanhang. Vi kan hävda oss på ett positivt sätt, vilket tyder på en stark integritet 
och uttrycker motsatsen till undergivenhet och självförsakelse. Dock kan en 
självsäker attityd ibland antyda att personen vill dölja sin osäkerhet och låga 
självkänsla bakom en tuff mask.28 
 
Objektrelationsteorin    
 
Margaret Mahler (1897-1985) föddes i USA och utbildade sig till läkare. Hon var 
professor i barnpsykiatri och psykoanalytiker. Mahler bygger vidare på Freuds och 
Eriksons teorier om störningar i barns utveckling och bruk av försvarsmekanismer 
samt på Melanie Kleins teorier om utveckling av objekt-relationerna. Den nyare 
amerikanska psykoanalysen har utvecklat en objektrelationsteori (d v s en person-
anknytningsteori).29  
 
Den tidiga relationen mellan mor och barn är utgångspunkten. Barnet lär sig, 
framförallt tillsammans med mamman, att bilda en relation till sig själv och andra. 
Oberoendet växer fram ur det totala beroendet av mamman.30  
 
Med objekt menar man här ett kärleksobjekt, d v s människor som är känslomässigt 
viktiga. Det första viktiga objektet är modern eller en modersfigur, därför att hon är 
den första person som barnet har en relation, ett förhållande till. Därefter kommer 
fadern, syskonen, mor- och farföräldrar, pedagoger, andra barn o s v. Barnet bildar 
efterhand en objekt-representation, dvs. en inre ”bild” av modern. 
Objektrepresentationen av modern (och av andra personer) utvecklas hela tiden 
under loppet av barnets första levnadsår och har från cirka 5-6 årsåldern en relativt 
fast beständighet, fast det ständigt kan ske utveckling och modifikation hela livet 
igenom. Mahler menar också att objektrepresentationer av andra personer färgas 
eller påverkas av kvaliteten av barnets objektrepresentation av modern.31 
 
Objektrelationsteorin menar att barnet är primärt och grundläggande socialt 
orienterat och att det därmed har ett självständigt behov av anknytning till andra. Det 
jag som bildas genom de första relationerna till andra blir avgörande för förmågan 
att hantera anknytning till och separation från andra människor senare i livet.32   
 
Ett exempel på felutveckling som Mahler beskriver är när barnet inte kan lita på sin 
mor som psykiskt tillgänglig. Barnet utvecklar ett ”falskt själv” med risk för att 
senare få allvarliga problem med att knyta an till andra människor. Ett annat 
exempel är när separationen går för fort. Generellt ger en för tidig eller för snabb 
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differentiering (d v s ett alltför våldsamt psykiskt upplevt åtskiljande mellan mor och 
barn) jag-svaga, ängsliga och sårbara barn.33  
 
Mahler menar att återföreningsfasen (i tvåårsåldern) kan ge olikartade konsekvenser 
beroende på kön. Mahlers studier visar att flickan stannar kvar i relationen till 
modern medan pojken gör en brytning. Enligt Mahler är den viktigaste faktorn när 
det gäller att tåla separationen, kvaliteten på de inre bilderna: ju mer positiv och 
trygg den inre bilden av modern är, desto bättre kan barnet klara sig med sin bild. 
Tron på den inre bilden av modern hänger ihop med den grundläggande tillit som en 
god symbios skapar hos barnet och med en lyckad separation.34 
 
Först efterhand och med mognad och erfarenhet av sig självt och omvärlden som bas 
börjar barnet att urskilja och att därmed utveckla en uppfattning av sig själv som 
person. Självkonstansen är grunden för en stabil självuppfattning, där positiva 
känslor väger över. Om självkonstans uppnås, är självuppfattningen rätt oberoende 
av senare yttre eller inre belastningar. Det betyder inte att individen inte ständigt 
utvecklar sin identitet och därmed sin individualitet. De vuxnas sätt att vara en del 
av ett inkännande och respekterande samspel är av avgörande betydelse för barnets 
utveckling. 35 
 
Pedagogen ska vara inkännande, ge kärlek och framförallt själv kunna inrymma de 
många känslor som barnet uttrycker. Vi ska stödja barns utveckling av 
självständighet genom att ge plats för deras experiment, lekar och självständiga 
umgänge med varandra. Barn ska ges utrymme, material och möjlighet att 
självständigt skaffa sig erfarenheter utan den kvävande omsorg som präglar en del 
föräldrar och pedagoger. Mahler menar att vi måste visa en större tilltro till att barn 
faktiskt kan något och vill något. Vi måste lita på att barn utvecklas efter sin egen 
förmåga och i sin egen takt och inte forcera detta. 36 

 
Uppfostran  
 
Problematiken kring flickors talängslan kan ses både i ett historiskt perspektiv men 
också utifrån ett genusperspektiv. Vi kommer här att ge en kort tillbakablick på hur 
föräldrar har uppfostrat sina barn för att få en djupare förståelse för varför vi 
uppfostrar som vi gör idag. Ordet barn får olika innebörd beroende på vem som 
lyssnar. Någon tänker direkt på barn i 0 till 3 årsåldern medan någon annan kan 
tänka på någon som inte hunnit fylla arton år ännu. För att göra missförstånden så få 
som möjligt har vi valt att dela in barnen i två åldersgrupper när vi kommer in på 
resonemanget kring genus. Dessa två grupper är barn i småbarnsåren (0-6 år) och 
barn i skolåldern (7-12 år).  
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Uppfostran historiskt  
 
Historiskt sett kan vi se tydliga skillnader på uppfostran av pojkar respektive flickor. 
Redan Aristoteles inordnade könen i en tudelad mall, en bild som kom att bestå in i 
det moderna samhället.37 Ett annat exempel är Rousseaus verk Emile – och dennes 
tänkta ledsagarinna Sophie. Hon är den som ska ta hand om och behaga erövraren, 
lära sig lyssna till andras omdöme och tränas till att underkasta sig uppfostrarens 
villkorliga behandling.38  
 
Början till förändringen inom vetenskapens område kom på allvar med ”den andra 
vågens feminism” på 1960-talet. Bl a uppmärksammades kvinnors frånvaro i 
historien, litteraturen och konsten. Kvinnoforskningen tog fart och kvinnorna 
synliggjordes på ett nytt sätt. Vetenskapliga sanningar reviderades för att spegla 
bägge könen.39 
 
Idag menar många att könsskillnaderna bör utplånas men samtidigt upprätthåller vi 
dem just genom att tillskriva flickor och pojkar olika egenskaper. Lambert 
genomförde en intervju 1971 där föräldrar tillfrågades om vad de uppfattade som 
typiskt för flickor och pojkar. Pojkarna karakteriserades som våldsamma i lek, 
stojiga, fysiskt aktiva, konkurrerande, mekaniskt intresserade och benägna att trotsa 
föräldrarnas påbud och straff. Flickorna uppfattades som hjälpsamma i hemmet, 
snygga och rena, stillsamma och reserverade, lyhörda för andras känslor, 
väluppfostrade, lättskrämda, benägna att gråta och skvallra. Föräldrarna i 
undersökningen menade att dessa drag var kännetecknande för pojkar och flickor, 
men det innebar inte att de tyckte att det skulle vara så.40 Trots detta anser Hanne 
Haavind att föräldrar har större tolerans för pojkars beteende. Hon pekar på att om 
en pojke är bråkig och aggressiv, kan nog föräldrarna dämpa honom, men å andra 
sidan måste de ju också i viss utsträckning acceptera det, eftersom han inte rår för att 
han är sådan. Om en flicka däremot är aggressiv och bråkig kan man lättare angripa, 
eftersom hon inte behöver vara sådan. De beteenden som uppfattas som uttryck för 
barnets kön bli accepterat med större tolerans än de som ses som uttryck för barnets 
speciella personlighet.41 Även Johnson menar att manligt beteende ofta förknippas 
med framfusighet och tuffhet medan kvinnligt beteende förknippas med 
medgörlighet och tyst anpassning. Än idag uppmuntras uråldriga flick- och 
pojkmönster i skolan, t.ex. genom att lärare ger mer utrymme åt pojkarna i 
klassrummet medan flickorna marginaliseras.42 
 
Småbarnsåldern ur ett genusperspektiv  
 
Många forskare är eniga om att föräldrar behandlar sina småbarn olika beroende på 
kön. I en undersökning som gjordes 1974 intervjuades trettio par 
förstagångsföräldrar inom tjugofyra timmar efter förlossningen. Den visade att 
föräldrarnas upplevelser av pojkar respektive flickor var tämligen olika. Döttrar 
beskrevs som mjukare, med finare drag, mindre till växten, ömtåligare och mindre 
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vakna än söner. Söner beskrevs som fastare, med grövre drag, bättre koordinerade, 
vaknare, starkare och mer kraftfulla än döttrar. I undersökningen av Rubin, 
Provenzano och Luria fann man att mödrar och fäder var eniga.43 Föräldrarnas syn 
på sina spädbarn tycks ha betydelse för hur de behandlas och detta beteendemönster 
verkar fortsätta även när barnet börjar på daghemmet om vi ser på Andresen och 
Serbins observationer.44 
  
Ragnhild Andresen har gjort en mängd observationer på olika daghem för 
åldersgrupperna tre-sju år.45 Här har hon sett en dramatisk särbehandling av pojkar 
och flickor. De vuxna ser mer på pojkarna, talar mer med dem, tillbringar mer tid 
med dem, omtalar dem mer som individer, uttrycker mer omtanke om dem och ger 
dem mer direkt omsorg. En annan upptäckt i Andresens studie är att flickorna måste 
vara innanför en viss radie för att få uppmärksamhet, medan det rumsliga avståndet 
tycks ha liten betydelse för pojkarna. En annan studie av barn på daghem har 
genomförts av Lisa Serbin.46 Hon har observerat amerikanska daghem och i hennes 
studie fick pojkarna åtta gånger så mycket instruktioner som flickorna. 
Daghemspersonalen motiverar interaktionsmönstret med att flickor är duktigare på 
att klara sig själva än pojkar, medan pojkar både behöver mer hjälp och mera 
övervakning för att det inte ska gå över styr. Detta leder till ett missgynnande av 
flickorna, ett missgynnande som kan vara skadligt på både lång och kort sikt. Enligt 
författarna ger särbehandlingen pojkarna mer stimulerande vuxenkontakt, dels 
förbereder den flickorna på en framtida roll i skuggan av män. Både Andresen och 
Serbin har lagt märke till att daghemspersonalen ofta klagar över klängiga flickor 
som inte utvecklar egen aktivitet på samma sätt som pojkar.47 Fortsätter detta 
mönster i skolåldern? 
 
Skolåldern ur ett genusperspektiv  
 
Barn i åldern sju-tolv år har länge stått i skuggan av förskolebarn å ena sidan och 
tonåringar å den andra. Det är, som Monica Rödstam uttrycker det, de glömda 
barnen.48 Perioden kallas även latensåldern. Med det menas att barnet har ett 
slumrande känsloliv. De är ofta harmoniska, välanpassade, kompetenta men lite 
ytliga barn. Under senare år har betydelsen förändrats och pekar numera i riktning 
mot ”i avvaktan på” eller ”som en förberedelse till” det vuxenliv som puberteten 
markerar övergången till. Rödstam reflekterar över om det ens är meningsfullt att 
använda ordet latensbarn längre eftersom många barn i den åldern redan befinner sig 
i förpuberteten. För enkelhetens skull kallar vi denna barngrupp för latensbarn i 
fortsättningen. Dessa barn hoppar ofta från den ena aktiviteten till den andra och de 
vänder sig utåt mot verkligheten. De kan lättare skilja mellan fantasi och verklighet 
och nu gäller regler och konventioner på ett helt annat sätt, även i leken. De barn 
som bryter mot regler uppfattas som barn ”som inte kan leka”.49 För latensbarnen är 
åtskillnaden mellan det privata och det offentliga av stor betydelse för att inte bli till 
åtlöje i sociala sammanhang. Allt som kan förstärka verklighetskänslan är av stor 
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betydelse. Intresset för verkligheten leder också till en ny lyhördhet för andras 
reaktioner på vad de själva gör. Självkänslan i tidig skolålder är oftast svagare än i 
senare ålder, vilket beror på att förmågan inte riktigt räcker till.  
 
Barn i denna ålder har en psykologisk kombination av sentimentalitet och känsla för 
äventyr. Hos flickan riktas aktiviteten mot utforskande och kompetensutveckling vad 
gäller relationer med jämnåriga flickor medan pojkarna intresserar sig för 
bemästrande av alla slag, särskilt de yttre gränserna för prestation. Flickan har flera 
olika strategier för att dra uppmärksamheten till sig där självutplåning kan vara en 
strategi. Flickan har en rädsla att stå ensam, vilket är ett hot mot identiteten. I 
latensperioden är kamratrelationerna viktiga. Flickor är oftare rädda för att bli 
ensamma eller blir ledsna för att en ”bästis” sviker för någon annan. Pojkarnas 
konflikter är oftare en strid om ledarskap eller om aktiviteter. Deras umgänge är mer 
organiserat, ”sakligt” och mindre personligt.50 Vänskap har således andra funktioner 
än dem som tillgodoses genom förhållandet till vuxna. Rubin pekar på tre viktiga 
funktioner.51 
  
1. Vänskap ger möjlighet till inlärande av viktiga sociala färdigheter, som färdighet 
i kommunikation, att ta andras roller, inleda kontakt, lära sig hänsyn och kunna 
hantera konflikter.  
 
2. Att vara vän ger barnet möjlighet att jämföra sig med andra. Det ingår i att 
kunna se sig själv på ett realistiskt sätt och utveckla en känsla av identitet. 
 
3. Vänskapsförhållanden ger en upplevelse av grupptillhörighet. Emellertid får 
grupper olika funktioner för flickor och pojkar. Pojkarna lägger vikt vid 
gruppsolidaritet medan flickor ser gruppen som ett nätverk av intima relationer 
 
Frånvaro av vänskap under uppväxten kan få negativa effekter, eftersom personen 
saknar både de sociala färdigheter och den emotionella bekräftelse av det egna 
värdet som sådana förhållanden ger. Stillsamma och blyga barn accepteras i regel av 
jämnåriga, även om de inte blir ledare. Men barn som är annorlunda eller på annat 
sätt avviker från de dominerande normerna i gruppen kan bli uteslutna. I en 
andraklass såg man att en av flickorna uteslöts av de fem andra. Observationen tydde 
på att flickan hade minimalt inflytande både över sin egen och andras situation. Hon 
fick sällan komma till tals, och när hon gjorde det, blev hon antingen ignorerad eller 
direkt avvisad. Hon fann sig i ställningen som hackkyckling men försökte hela tiden 
med försiktiga steg komma in hos de andra flickorna. Vad de vuxna kunde se var att 
den utstötta flickan inte kommit så långt i sin fysiska utveckling som de andra, hon 
hade inte lika fina kläder, och hon tycktes vara en otrygg och ängslig person med 
stort behov av att bli bekräftad av de andra. Avvisande av andra flickor sker ofta 
med subtila medel även om direkt avvisande förekommer, exempelvis av flickor 
med låg status.  
 
En viktig skillnad i pojkars och flickors socialisationserfarenheter är att flickor ofta 
osynliggör och nedvärderar den kompetens de faktiskt har. En konsekvens av detta 
är att flickorna går tysta. De håller sina regler och sin samvaroform undan från den 
offentliga scenen, vilket kan medverka till att flickor ofta håller sig passiva i 
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offentliga sammanhang. De kan inte stå för sitt sätt att vara vilket betyder att 
flickornas självkänsla får sig en törn i latensåldern. När så flickor och pojkar inträder 
på den offentliga scen som klassrummet utgör, blir flickor den förlorande parten. 
 
En studie som gjorts av Bjerrum Nielsen och Larsen 1985 visar att flickor framstår 
som lugna och välanpassade elever. I denna tredjeklass var flickorna duktiga på att 
läsa, de svarar på lärarens frågor och de kommer alltid ihåg att räcka upp handen, 
med den påföljd att de inte får så mycket sagt. Flickorna talar ofta så lågt att läraren 
måste be dem upprepa. Pojkarna däremot glömmer för det mesta att räcka upp 
handen eller börjar otåligt att prata när läraren inte reagerar på deras viftande händer. 
Samma bild som ovan finns i andra undersökningar52 och det är främst könens eget 
beteende som är olika.  Denna olikhet leder till särbehandling från lärarens sida även 
om läraren vänder sig både till pojkar och flickor. Eftersom pojkarna själva aktivt 
deltar i samtalet och kastar sig ut på klassens scen får de mer uppmärksamhet totalt. 
Däremot har flickorna lättare för att glida in i rollen som elev. Status bland flickorna 
erövras inte genom offentlig konkurrens, utan genom att visa förtrolighet och 
personlig uppmärksamhet gentemot en annan person. Hon höjer inte sin status som 
kompis genom att markera sig offentligt. I det offentliga rummet är det läraren hon 
vill vara till lags och få uppmärksamhet ifrån.53 Denna diskussion stöds även av 
Gunilla Ladberg som menar att det är pojkarna som syns utåt och stör mer. När 
flickorna får problem syns de mindre utåt. Detta leder till att flickorna blir tystare, 
hamnar oftare i bakgrunden och visar inte lika ofta vad de kan.54  

 
Den olika värderingen av könen visar sig i att vi ofta godtar 
manliga normer och standardmått som överordnade de 
kvinnliga både i skola, utbildning och arbetsliv. Ofta resulterar 
detta i att flickor och kvinnor blir osynliga: även om pojkar 
upplevs som svåra i skolan, är det likafullt gärna dem som 
lärarna betraktar som intressanta individer – medan flickorna 
blir en rätt intetsägande grå massa.55  

 
 

             Resultat och analys 
 
Vi redovisar först vårt resultat av litteraturstudierna kring hur lärare kan hantera 
situationen med talängsliga flickor. Därefter redovisar vi vårt resultat av de 
intervjuer vi har gjort med elva verksamma lärare. Vi redovisar de vanligast 
förekommande och de mest avvikande svaren på våra frågor. 
 
Resultat av litteraturstudierna 
 
En viktig sak att tänka på när barn börjar skolan är att de möter en helt ny kultur med 
krav och regler och många barn ängslas över att ”inte hinna med”, för att få 
förebråelser, om man inte hunnit göra sin läxa etc. Man måste stå ut med vuxna som 
förmanar och tjatar, och man får anpassa sig till nya regler som är speciella för 
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skolan. I en studie från 1986 framkommer det att barnen aldrig upplever att de får 
göra något klart, andra bestämmer när man ska börja och avsluta saker, man får inte 
prata på lektionerna, det är fröken som talar om när man har gjort rätt eller fel, man 
får bara göra en sak år gången och det är stökigt när alla ska ut samtidigt. Barnen i 
studien menade att detta skiljde sig åt från fritidshemmet där man faktiskt får 
fullfölja sina uppgifter. Men många elever i studien försökte dock anpassa sig till 
skolkulturen b.la. eftersom de gärna ville bli omtyckta av lärarna och inte ville ha 
konflikter med dem.56  
 
En stor uppgift för oss lärare är att lära ut sociala och emotionella färdigheter i 
skolan.57 Ett första steg när det gäller att utveckla dessa förmågor är att hjälpa barn 
att utveckla empati, att sätta ord på sina känslor, att se saker från mer än ett 
perspektiv och att känslomässigt identifiera sig med andra. Självklart är det bästa att 
börja tidigt med denna inlärning men det är aldrig för sent. När man arbetar med att 
öka den sociala och emotionella kompetensen hos elever stärker man dem på 
individnivå och bidrar till att gruppklimatet förbättras. Förståelsen för olikheter ökar 
hos eleverna, vilket leder till att skolklimatet förbättras och att känslan av 
utanförskap minskar.58 Detta är speciellt viktigt för talängsliga och blyga elever. 
 
Det behövs rolig och regelbunden träning i att tala i grupp. Gruppen blir mer tolerant 
och de blyga barnen blir mer frimodiga genom lärarledd och kontinuerlig träning. 
Vad pedagogen bör tänka på för att talängsliga barn ska känna sig säkrare i gruppen: 
 
• Skapa en trygg och harmonisk stämning i gruppen så barnen inte behöver vara 
rädda för att säga fel . 
• Alla i gruppen bör vara överens om att man inte hånskrattar åt kamrater eller 
pikar med elaka skämt. 
• Inte tvinga barnet att tala. Här handlar det om att locka ängsliga barn till att yttra 
sig och samtidigt ha stor respekt för att de inte vill tala. Det gäller att uppmuntra, 
stödja och visa intresse vid minsta framgång. 
• Inte fixera talängsliga barn vid deras problem genom att ständigt påpeka att de 
måste tala högre, inte får hålla för munnen, måste tala oftare osv. Detta leder till 
ytterligare blygsel och skamkänsla. 
• Ge barnet möjlighet att yttra sig i liten grupp i början. Det är just det stora 
antalet barn som ofta är skrämmande för de talängsliga.  
• Visa uppskattning och ge beröm eftersom det ger tillfredställelse hos eleven. 
När eleven känner sig nöjd med vad den gjort vågar den gå vidare med nya, djärvare 
uppgifter.  
• Som vuxen inte ständigt agera pratkvarn. Visserligen är det ledaren, läraren som 
genom erfarenhet och inlästa kunskaper oftast är den kunnigaste men därför är det 
inte sagt att barn lär sig mest av att höra vuxna prata och definitivt lär sig inte barn 
att våga tala själv på det viset.  
• Se till att prata med de blyga barnen om vardagliga saker varje dag. 59 
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Övningar och förutsättningar som behövs för talängsliga och blyga barn är rörelse, 
lekar och sång tillsammans med sina kamrater. De behöver arbeta med övningar där 
kroppskontakt men kamraterna ingår som ett naturligt moment. Samarbete ska vara 
poängen och inte utslagning. Att i lekens form leda varandra parvis och i grupp är en 
nyttig träning. Drama samt tillverkning och spel med handdockor är en mycket bra 
och beprövad form av aktivitet för talängsliga barn. Samtidigt måste barnen få träna 
sig mycket i att berätta, lyssna och diskutera. 
 
Alla barn behöver få känna sig trygga men också accepterade av andra och inte 
uppfattas som ”jobbiga” av omgivningen. Ju fler regler föräldrar och lärare använder 
desto mindre utnyttjas positiv förstärkning och beröm. Eftersom regler indirekt 
också bestämmer vad barn förväntas göra väcker det inte alltför mycket 
uppskattning om ett barn följer reglerna. Men bryts reglerna blir det alltid 
uppståndelse. Det finns inte direkt plats för belöning eller stimulans i en uppfostran 
som till stor del bygger på regler. Konsekvensen blir att de som är eller håller på att 
bli blyga inte lär sig hantera beröm och uppskattande ord. 
 
Vad kan man göra för att hjälpa människor att betvinga sin blyghet? En del av svaret 
kan vara att försöka hjälpa barn att få tilltro till andra människor. Barn visar tillit om 
de också bemöts med tillit. Det kan vara långvariga relationer, utrymme för omsorg 
och en vardag som har tydlig struktur och rytm.60 Här har vi som lärare en viktig 
funktion eftersom vår makt är stor. Läraren får fungera i föräldrarnas ställe en stor 
del av dagen och blir den som eleverna vänder sig till för att få trygghet och stöd.61 
Vi ska inte heller ställa för höga förväntningar på barnet eftersom det ofta verkar 
handlingsförlamande. Skolan blir ett ställe där krav och kritik som av nödvändighet 
måste komma från läraren lätt får elever att känna skam.62 Forskning har 
uppmärksammat att många blyga uppfattar världen som en scen där man alltid är 
utsatt för kritiska blickar. Hur kan man då avspänt koncentrera sig på en uppgift om 
man hela tiden är rädd att bli värderad och bedömd.63 
 
En viktig komponent för att förhindra blyghet är kroppskontakt. Otaliga 
undersökningar visar att om en person utarmas på kroppskontakt och ömhet så ökar 
riskerna för ohälsa. Att tala till och med barnet är också grundläggande. Tillåt barn 
att uttrycka sig fritt och locka fram vad de tycker och tänker, vad de gillar och inte 
gillar. Tillåt barn att visa ilska på ett icke-destruktivt sätt, uppmuntra barn att tala om 
känslor på ett direkt och jagrelaterat sätt. En tredje komponent, om än så självklar, är 
att älska sitt barn villkorslöst. En person i Baumrinds forskning berättar att hennes 
blyghet uppstått som följd av påtvingad tysthet. I utbyte mot att hålla käft fattade 
hon att hon fick smek av föräldrarna. Så hon höll tyst och blev en snäll och tyst 
flicka. Här har kärleken relaterats till beteendet och inte till personen. 64  
 
Barn med ett inåtgående beteende brottas med sin självbild på ett annat sätt än de 
som agerar utåt. För många av de inåtvända barnen är inte bara frågan ”duger jag”?, 
utan nästan ”finns jag, är jag verklig?”. Brister i självtillit behöver inte betyda att ett 
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barn har saknat omsorger utan kan också bero på att dess självkänsla inte står sig i 
situationer där de måste stå på egna ben. 
 
 
Resultat av intervjuerna 
 
Våra intervjuer visar att dessa lärare är medvetna om att flickor är tystare och tar 
mindre plats i det offentliga rummet. Dåligt självförtroende sägs vara den 
huvudsakliga orsaken. Ingen av lärarna har någon utarbetad metod för att stärka de 
talängsliga flickorna men alla har olika strategier i den dagliga undervisningen för 
att lyfta dem. 
 
Vilka elever anser du tar minst plats i det offentliga rummet? Vilka elever 
pratar i klassrummet, pojkar eller flickor? 
De flesta lärarna menar att flickor är tystare och tar mindre plats än pojkar i det 
offentliga rummet. De elever som har dåligt självförtroende är de som är tystast. En 
lärare säger att det är de stillsamma, lugna och lyhörda barnen som är tysta och att 
det kan vara både pojkar och flickor. Den läraren säger att det inte har med kön eller 
genus att göra utan att det handlar om elevens egen personlighet. En lärare säger att 
det beror på hur elevgruppen ser ut, d v s antalet pojkar respektive flickor. I en klass 
där flickorna är i majoritet vad gäller antalet är det ofta dem som hörs, det kan vara 
så att pojkarna inte alls har en chans att mäta sig med flickorna. Pojkar vill oftare ha 
hjälp av läraren för att bli klara så snabbt som möjligt och de vill göra rätt, medan 
flickor har större behov av att berätta saker för läraren. Placeringen av eleverna i 
klassrummet spelar också roll för vilka som blir tysta.  
 
Analys 
Lärarnas svar på frågan om vilka elever som tar minst plats i klassrummet 
överensstämmer med mycket av den litteratur vi har läst. Flickor är den grupp av 
elever som tar minst plats i det offentliga rummet. Dock har ingen litteratur vi tagit 
del av nämnt att det är de lugna och stillsamma eleverna som tar minst plats, vilket 
de intervjuade lärarna nämner. Det tycker vi är en brist i de böcker vi tagit del av.  
 
 

 
Vad tror du det kan bero på? 
De lärare vi har intervjuat menar att det finns olika orsaker till varför elever är tysta. 
Det kan bero på dåligt självförtroende, elevens personlighet, dess uppfostran och 
dess placering i syskonskaran. Det kan även vara ett mönster från födseln. En lärare 
menar att vi lever i ett patriarkaliskt samhälle där pojkar uppfostras till att stå främst 
och att ta för sig mer. Hur vi som lärare pratar med eleverna, vilka förväntningar vi 
har på dem och förväntningar de har på sig själva kan även leda till deras tystnad. 
Rädsla för att göra fel, få kommentarer och skratt från klasskompisarna tror en del 
lärare kan vara en orsak till tystnad. Det kan även bero på blyghet. 
 
Analys 
Vi finner att de orsaker till talängslan och blyghet som lärarna har angett är förenliga 
med Bergh och Zimbardo och Radl.65 De vanligaste orsakerna som lärarna uppger är 
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dåligt självförtroende, uppfostran och personlighet. Dessa tre skäl samt blyghet är 
också de som har varit mest återkommande och som vi har valt att fördjupa oss i. En 
lärare säger att placeringen i syskonskaran är av stor betydelse men det har vi inte 
sett i någon litteratur. Historiskt ser vi tydliga skillnader på vad som förväntas av 
pojkar och flickor, hur man uppträder och hur man tar plats. En lärare säger att vi 
lever i ett patriarkaliskt samhälle där männen alltid har haft makt men att en 
förändring långsamt är på väg. Ingen lärare tar på sig något eget ansvar för 
flickornas talängslan. Gulbrandsen säger dock att en viktig faktor är de lärare som av 
bekvämlighetsskäl premierar lugna, tysta och passiva barn. För vissa lärare är det 
viktigare att eleverna håller sig tysta än att de kunskapsmässigt gör bra ifrån sig.66 
 
Vid vilka situationer är flickorna tysta? 
Majoriteten av lärarna anser att de flickor som är tysta alltid är det när hela klassen 
är med och när det handlar om skolrelaterade frågor. Med skolrelaterade frågor 
menar de renodlade kunskapsfrågor. De pratar mer när de har friare aktiviteter som 
bild och annat praktiskt arbete. När de får sitta var de vill i klassrummet pratar de i 
regel med sina närmaste kompisar eftersom det är dem flickorna har valt att sitta och 
arbeta tillsammans med. Det finns flickor som blommar ut vid teater och andra 
estetiska verksamheter medan andra sluter sig om möjligt ännu mer. Det tror två 
lärare beror på att de då står i rampljuset och allas blickar är vända mot dem. Endast 
en lärare säger att de tysta flickorna pratar med alla i klassen på rasterna. De andra 
säger att flickorna bara pratar med sina närmaste vänner. Fem lärare säger att 
flickorna pratar mer när bara hon/han är närvarande. Det tror lärarna kan bero på att 
de inte pratar inför flera stycken samtidigt. De tror även att det kan bero på att 
flickan känner sig trygg med sin lärare och att hon då vågar sig på att prata lite mer.  
De andra lärarna säger att flickorna är lika tysta i alla fall. Lärarna tror att det kan ha 
att göra med orsaken till flickans tystnad. Har tystnaden att göra med personligheten 
kan de inte påverka det, men har det att göra med att hon har dåligt självförtroende 
eller att hon inte känner sig trygg med läraren kan man hjälpa henne att våga prata 
mer. Detta genom att vara en god lyssnare och visa att man tycker att det hon har att 
säga är viktigt.  

 
Analys 
Zimbardo och Radl67 säger att blyga barn ofta undviker situationer där deras 
agerande kan bli ifrågasatt eller kritiserat. Sådana situationer kan uppstå i 
klassrummet och enligt lärarna är det också då flickornas tysthet är mest tydlig. Vi 
har inte funnit någonting i litteraturen att jämföra med hur lärarna resonerar kring 
om flickan pratar mer när bara hon och läraren är närvarande.  
 

 
Är det viktigt att synliggöra att pojkar och flickor får olika mycket plats? 
Alla de tillfrågade lärarna menar att det är viktigt att synliggöra för eleverna och för 
sig själv att pojkar ofta tar mer tid och plats i klassrummet. De menar att om man 
inte börjar med att synliggöra det kan man inte heller påbörja något arbete för en 
förändring. De anser även att det är viktigt att arbeta för en förändring eftersom det 
handlar om alla elevers lika värde. Tre av de tillfrågade lärarna säger att flickornas 
tystnad kan ha med deras personlighet att göra och att vi inte kan göra något åt det. 
De säger även att vi inte heller behöver göra det, de är inte särskilt oroliga över 
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flickornas tystnad så länge de är trygga i övrigt. En lärare säger De störs inte över att 
de inte är aktiva. Läraren menar att flickan så småningom självmant kommer att 
börja prata mer och att inga resurser behövs för att hjälpa henne på traven. Den 
läraren säger även att alla inte kan vara lika utan att man måste tillåta att vissa pratar 
mindre än andra. Ytterligare anledning till förändring är att skolan ska vara jämställd 
och ge samma förutsättningar oavsett kön. Alla de tillfrågade lärarna anser att vi ska 
se alla barn och se till alla barns bästa.  
 
Analys 
Alla lärare säger att det är viktigt att synliggöra skillnaden mellan pojkars och 
flickors utrymme eftersom alla är lika mycket värda. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet säger att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors 
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 ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster.68 Samtliga lärare tycker att det är 
viktigt att arbeta för en förändring eftersom skolan är skyldig att ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 
könstillhörighet.69  
 
Har du någon speciellt utarbetad metod för att stärka de blyga flickorna? 
Ingen av lärarna har någon utarbetad metod för att stärka flickorna. Däremot tänker 
alla utom en på de tysta flickorna hela tiden. De säger att det finns i bakhuvudet och 
att de har olika strategier för att hjälpa dem. Här följer några exempel på hur dessa 
lärare gör för att stötta tysta flickor:  
• placering i klassrummet  
De tänker på att placera flickan tillsammans med en kamrat som de vet att hon 
känner sig trygg med. Detta för att hon kanske ska kunna känna sig säker i 
klassrummet och inte behöva vara orolig vid sin egen bänk.     
• aldrig låta eleverna välja grupp själva med risk att någon aldrig blir vald 
Att aldrig bli vald säger lärarna kan vara förödande för en elev i allmänhet men för 
en talängslig flicka med dåligt självförtroende i synnerhet.  
• uppmuntran 
En talängslig flicka behöver ständigt uppmuntran när hon säger eller gör någonting 
positivt. Det tror lärarna kan stärka flickans självförtroende till att kanske våga prata 
mer.  
• personliga samtal  
Genom att prata med flickan om varför hon inte säger särskilt mycket i klassen tror 
sig en lärare kunna ta reda på orsaken till hennes talängslan. Om hon vet orsaken kan 
hon lättare veta hur hon bäst ska stötta flickan. Dessa samtal får inte arrangeras 
eftersom flickan kan ta det som jättestor kritik.70 
• gruppsammansättningar 
Om flickan får arbeta i en grupp som hon känner sig trygg i kan hon lättare komma 
till tals.  
• dramaövningar 
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Två lärare säger att de använder olika former av drama för att stärka alla elevers 
självförtroende och kunskap om sig själva. De säger även att det är bra för att skapa 
en samhörighet i klassen och att eleverna ska känna sig trygga med varandra.  
• ställa frågor som de vet att hon kan svaret på 
De lärare som säger att de tänker på vilken fråga de ställer till flickan, säger att de 
gör det för att inte utsätta henne för överraskningsmoment som lätt kan leda till att 
hon känner sig osäker.  
• utveckla en bra personlig relation  
• lekar som går ut på att man måste vara delaktig  
Det kan vara lekar som ”viskleken” där det krävs att alla lyssnar och viskar vidare 
vad de har fått höra.  
• lyfta fram flickan när ett ämne som hon tycker är intressant kommer på tal 
• visa att man får göra fel genom att plocka ut det positiva i ett svar som inte är 
helt korrekt 
• visa att man är olika och att det är bra genom att ta till vara på allas individuella 
styrkor 
• i utvecklingssamtal prata med flickan om hur det känns när hon talar inför andra 
De lärare som inte använder sig av personliga samtal sa att utvecklingssamtalen var 
ett bra tillfälle att försöka förstå hur flickan känner sig när hon ska tala inför hela 
klassen. 
• vända sig till föräldrar och kollegor och så småningom även till skolsyster 
En lärare säger att det är den sista vägen att gå om ingenting annat verkar stärka 
flickan.  
• inte tvinga någon att gå fram ensam och prata utan låta flickan göra det 
tillsammans med en kompis 
• medvetet låta flickorna svara när de väl räcker upp handen 
• stärka dem i annat än ”vanlig” skolkunskap tillexempel teater, småstjärnorna 
och karaoke  
• få flickan att känna sig trygg med sin lärare så att hon inte behöver vara rädd för 
att denne ska sätta henne i en situation som känns obehaglig för henne, som 
tillexempel att hon ska behöva svara på en fråga när hon inte räcker upp handen.  
• lära barnen respekt för andra genom att visa respekt för dem 
• visa att de finns och att man ser dem genom att till exempel börja dagen med att 
ta dem i hand.  

 
Analys 
Lärarna som intervjuades hade ingen utarbetad metod men däremot otaliga strategier 
för att synliggöra och lyfta de talängsliga flickorna. Dessa strategier stämmer mycket 
väl överens med Ingvar Berghs tankar kring talängsliga barn som till största delen 
handlar om att skapa trygghet för den talängsliga flickan.71  
 
Planerar du lektionerna utifrån de tysta flickorna? 
Ingen av lärarna planerar lektionsinnehållet utifrån de tysta flickorna. Däremot säger 
en lärare att hon anpassar metoden efter dem. Den läraren säger att istället för t ex 
”traditionella redovisningar” där eleverna går fram till tavlan och pratar kan de få 
redovisa på andra sätt som de känner sig trygga med. Det kan vara sång, drama, OH-
bilder eller annat praktiskt istället för verbalt. Många av lärarna tänker på hur de 
sätter ihop grupper och placerar eleverna i klassrummet.  
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Analys 
Ingen av lärarna planerar lektionerna utifrån de talängsliga flickorna utan de 
använder sig av sina dagliga strategier. De tänker på hur eleverna placeras i 
klassrummet, så att ingen behöver agera ”stötdämpare”. Vid gruppsammansättningar 
säger sig lärarna ta hänsyn till de blyga och talängsliga flickorna. Detta resonemang 
har vi inte kunnat hitta i läst litteratur. 
 
Har du varit med om att det skrivits individuella handlingsplaner för de tysta 
flickorna? 
Ingen av de tillfrågade lärarna har varit med om att det skrivits någon individuell 
handlingsplan för tysta flickor. Många av dem tar upp att utvecklingssamtalen kan 
vara en typ av handlingsplan. De menar att de pratar med flickan om det och peppar 
henne, detta dokumenteras och följs upp vid nästa samtal. En lärare sa att hon 
arbetar med portfolio och att det i sig är individuellt. Men att utforma individuella 
handlingsplaner är nästan att göra flickornas tystnad till ett problem säger några av 
de tillfrågade lärarna. Andra säger att det inte finns tid för det eftersom andra elevers 
svårigheter väger tyngre, men om man upplever att det är ett problem är det helt 
okej. Det beror på hur allvarligt läraren tycker att det är men man ska inte göra 
problemet större än vad det är. En lärare uttrycker att det vore intressant att hitta en 
modell för det. 
 
Analys 
Kring denna frågeställning har vi inte funnit något alls i litteraturen. De tillfrågade 
lärarna hade inte heller varit med om att utforma någon individuell handlingsplan för 
talängsliga flickor. Däremot hade de olika synpunkter på detta med individuella 
handlingsplaner.  
 
Kommer flickor som tar lite plats i klassrummet uppleva att det blir till en 
nackdel för dem i tonåren? 
Det är flickans självkänsla som avgör om hon i tonåren kommer att uppleva sin 
tidigare tystnad som en nackdel eller inte. En lärare säger att flickorna kan revoltera, 
antingen genom att bli utåtagerande eller obstinata för att de sett det beteendet under 
uppväxten. De kan också vända det inom sig och bli självdestruktiva. Det har med 
låg självkänsla att göra och brist på respekt för sig själva. En annan konsekvens kan 
vara att de hamnar i fel sällskap och inte vågar säga nej till grupptryck vilket kan 
leda till att de  
t ex festar för mycket. De kan även utmärka sig i klädsel och stil. Dessa flickor kan i 
tonåren visa tendenser till att må dåligt eller till att inte kunna säga nej när de blir illa 
behandlade. Två av lärarna är inte oroliga för att de ska visa negativa konsekvenser, 
förutom att skolan kommer att kräva mer av dem högre upp i åldrarna bl a att de 
måste prata mer.  
En lärare säger Det är svårt att svara på eftersom jag inte följer dem så långt upp i 
skolåren, men det är tänkbart.72 
 
Analys 
Litteraturen, liksom lärarna poängterar vikten av god självkänsla. Lärarna säger att 
självkänslan är avgörande för om flickan kommer att visa några negativa 
konsekvenser i tonåren. 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring resultatet, de teoretiska 
utgångspunkterna samt kring studiens genomförande och metod.  
 
Diskussion kring resultatet 
 
Lärarnas svar på frågan om vilka elever som tar minst plats i klassrummet 
överensstämmer med den litteratur vi har läst. Här stöder vi oss både på Bjerrum 
Nielsen & Rudberg samt Gulbrandsen.73 Både lärarna och litteraturen nämnde 
flickor som den grupp av elever som tar minst plats i det offentliga rummet. Vi blev 
inte överraskade av denna upptäckt eftersom det är vad vi erfarit på våra 
praktikplatser. Inte desto mindre är detta viktigt att synliggöra eftersom vår 
erfarenhet säger oss att dessa flickor ofta blir ”osynliga”. Fyra av lärarna uttryckte 
även att de inte ser det som ett problem vilket vi inte håller med om. Det är just det 
som vi anser som den stora faran, att man inte tar det på allvar. Flickorna riskerar att 
hamna i skymundan och användas som stötdämpare mellan ”stökigare” elever vilket 
också bekräftas av några av de verksamma lärarna. En lärare säger att det faktiskt 
hänt att flickor placerats mellan stökigare pojkar för att få bättre ordning och 
arbetsro, men försvarade sig med att det var ”vanligare förr”. Vi tycker inte att 
någon ska behöva utnyttjas på detta sätt. Samtidigt kan vi ha en viss förståelse för att 
de som hörs och syns mest är dem som automatiskt får lärarens uppmärksamhet.  
 
Vi inser att det inte är lätt att alltid tillgodose alla elevers enskilda behov. Lärarens 
roll idag är komplex, klasserna är stora och personaltätheten minskar i dessa 
spartider. Förr i tiden var lärarens huvudsakliga uppgift begränsad till 
undervisningsarbetet och till de egna eleverna. Men enligt läroplanen har ansvaret 
utvidgats till att omfatta hela skolans verksamhet. Läroplanen betonar det 
gemensamma planerings- och utvecklingsarbetet på den enskilda skolan. 
Bedömnings- eller utvärderingsarbetet är en central del i utvecklingsarbetet.74 
Läraren förväntas inte bara undervisa utan även fostra, forma, trösta, stötta, lyssna, 
ta hand om och tillgodose alla elevers behov. Samhället har på kort tid genomgått 
stora teknologiska, ekonomiska och sociala förändringar. Många är rädda för att 
utvecklingen ska löpa amok. Det kräver att varje enskild individ tar ansvar för våra 
gemensamma problem. Det är en central uppgift för skolan, att lära eleverna att 
tänka på vår gemensamma värld och ta ansvar för både människor och natur.75 Det 
finns en betoning på helhet och sammanhang i barnens uppväxtmiljö som skärper 
kraven på samarbete, både inom skolan och utanför skolan.  
 
Vi förväntas ha bred kunskap om kulturella och religiösa skillnader eftersom 
mångfalden i samhället och i skolan har förstärkts genom invandringen. 
Massmedians påverkan får vi inte heller glömma. En övergripande princip i 
läroplanen är elevernas rätt till anpassad undervisning. Det är den lärare som känner 
eleverna och som har tillräcklig överblick som kan skräddarsy arbetsuppgifterna. 
Det är ett stort ansvar eftersom ramarna begränsar möjligheterna. Det är en sak vad 
vi vill uträtta och en sak vad som faktiskt går att genomföra. Detta är stora och 

                                                           
73 Bjerrum Nielsen & Rudberg (1995), Gulbrandsen Jorun (1998) 
74 Kveli (1994) 
75 a a  



många gånger svåra och komplicerade uppgifter. Visst kan vi som blivande lärare 
känna, räcker man till? Och hur bryter vi ner detta på en nivå som är hanterbar? Men 
vi får aldrig glömma att vi är i skolan på uppdrag av elever och föräldrar och 
därigenom är det vår skyldighet att se den enskilda människan och hjälpa henne 
precis där hon är, även och framförallt den tysta flickan. Kernell lyfter också fram 
yrkets komplexitet, vi ska inte ”bara” ha kunskaper kring religion och andra kulturer 
än den svenska, vi ska även kunna sätta oss in i andra samhällsklasser än den vi 
själva kommer från. När vi möter en elev som överträder någon regel eller när vi av 
andra skäl finner anledning att visa vårt missnöje använder vi ofta vår egen 
uppfostran som referensram.76 
 
Orsakerna till flickors talängslan är många och av olika slag. Detta har vi fått fram 
både genom intervjuer och läst litteratur, däribland böckerna ”Det blyga barnet” och 
”Talängslan hos barn”.77 Vi valde i inledningsskedet att fokusera på uppfostran, 
självförtroende, personlighet och blyghet som anledningar till talängslan. Dessa är 
de mest frekventa orsakerna både hos lärarna och i litteraturen. Uppfostran är enligt 
vår mening en avgörande faktor för ett barns utveckling. Den teori som vi har 
fördjupat oss i, objektrelationsteorin, lägger tyngdpunkten på samspelet mellan mor 
och barn. Mahler menar att de viktigaste åren är de tre första eftersom det är då man 
formas som individ.78 Vi håller med Mahler i stort men det finns brister i hennes 
teori. Mahler lägger ett otroligt stort ansvar bara på mamman, men vi anser att en 
närvarande fadersgestalt spelar större roll än vad hon ger utrymme för. Vi hade en 
förhoppning om att hennes forskning skulle ha sträckt sig högre upp i åldrarna och 
även behandlat barn i åldrarna sju till tolv år eftersom det är denna barngrupp vi 
kommer att möta. Vi tycker inte heller att allt avgörs de tre första åren utan en 
utveckling av oss som individer sker ständigt.   
 
I Zimbardo & Radls bok beskriver psykologen Diana Baumrind tre olika 
uppfostringsmetoder som sägs spela en stor roll för huruvida barn utvecklar blyghet. 
Dessa metoder kallas den fria fostran, den auktoritära fostran och den auktoritativa 
fostran. Den fria fostran kan leda till att barn utvecklar blygsel eftersom barnen tror 
att föräldrarna är likgiltiga. I denna bok beskriver en student sin egen ”fria” uppväxt 
på följande sätt: 
 

Det var inte det att mina föräldrar var elaka, de var knappast 
heller stränga. Jag tror helt enkelt att de inte var särskilt 
engagerade. Under hela min uppväxt kände jag mig 
mindrevärdig och bortglömd vilket jag tror är en av 
förklaringarna till min blyghet.79 

 
Den auktoritära fostran kan leda till blyghet eftersom föräldrarna visar barnen alltför 
lite ömhet och kärlek. När barnets ömhetsbehov inte tillgodoses uppstår lätt 
otrygghetskänslor. Istället är föräldrarna mer fokuserade på att skapa välartade och 
lydiga barn vilket leder till att barnen kan bli nervösa och känna att de inte kan leva 
upp till föräldrarnas krav. Den auktoritativa föräldern bestämmer på ett fostrande sätt, 
är kärleksfull och både talar till och lyssnar på barnet.  
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Vi förstår att detta är grova generaliseringar av föräldratyper men det kan dock ge en 
vägledning och förståelse för vad barn kan ha i bagaget. Detta är överförbart på 
lärarrollen eftersom vi också fungerar som fostrare. För att inte förvärra blyghet eller 
vara med om att utveckla blyghet hos barn tror vi att den bästa fostransmetoden är 
den auktoritativa.  
 
Låg självkänsla gör ett barn osäker på sin egen förmåga. Barnet kan utveckla en 
rädsla för att göra fel eller säga fel, varför det hellre intar en låg profil. Vi tror att 
självkänslan spelar en stor roll i barnets förmåga att utvecklas till en självständig och 
trygg individ. Som lärare är en av våra viktigaste uppgifter att stärka alla elevers 
självkänsla så att de känner att de duger. Detta gör vi genom att se, bekräfta och 
uppmuntra barnen i mötet med dem. Barn med låg självkänsla har svårt att 
tillgodogöra sig undervisningen. De har även svårare att etablera fungerande 
relationer till vänner vilket i längden kan leda till förvärrad blyghet och osäkerhet.  
 
De strategier och metoder vi funnit genom våra studier stämmer väl överens med våra 
egna uppfattningar. Många gånger kan de exempel vi har tagit upp ses som självklara 
men vi tycker att det är otroligt viktigt att faktiskt tänka igenom de ”små” sakerna 
som kan vara mycket betydelsefulla för ett talängsligt barn. Alla lärare borde ges 
tillfälle att fördjupa sig i frågan om hur man kan stötta talängsliga flickor. Tyvärr är 
det ofta dessa flickor som får minst utrymme både i det formella rummet, såsom 
fortbildning och kompetensutveckling men även i det informella rummet, 
lärarrummet. I lärarrummet pratar man många gånger om elever som man funderar 
extra mycket kring. Våra erfarenheter säger dock att de elever man ”pratar” om i 
lärarrummet är de utåtagerande och ”stökiga”. Vi tycker att de talängsliga och blyga 
flickorna ska få mer plats och utrymme även i dessa diskussioner. Även Kveli menar 
att en del elever reagerar genom att dra sig undan, isolerar sig och kan utföra 
självdestruktiva handlingar. De inåtvända och tysta eleverna är inte så synliga och 
krävande i klassituationen, vilket gör att man ofta förbiser deras behov av hjälp.80    
 
Det kan vara lätt att tänka att vi inte ska tvinga någon att prata inför hela klassen. Men 
är det verkligen det bästa sättet? Tror man att modet att tala ska komma av sig själv 
då? Vi tror att det oftast är bättre att göra lite än att inte göra någonting alls. Om en 
elev absolut inte vågar prata inför hela klassen menar vi naturligtvis inte att den ska 
tvingas, men vi tror att man kan hitta former som passar alla elever bara man läggar 
manken till och verkligen försöker. Det kan vara små detaljer för en elev eller för 
pedagogen som blir till mycket viktiga delar för den talängslige. Till exempel kan det 
vara skönt om man inte behöver gå fram och prata utan att flickan får sitta kvar vid 
sin plats eller att hon får ta med sig en kompis när hon ska stå inför hela klassen. Men 
viktigt är att börja med det lilla och inte gå för fort fram, tror vi. Genom att flickan får 
öva på att prata inför några stycken till att börja med kan hon sedan prata inför en lite 
större grupp och kanske små småningom inför hela klassen. Att man som lärare har 
en utarbetad metod för att hjälpa dessa flickor är inte det viktigaste. Vi menar att det 
istället bör finnas med läraren hela tiden så att han eller hon lätt kan ta till vara på 
tillfällen som gynnar den talängsliga. Det viktigaste är att strategierna faktiskt 
används och att det inte bara är någonting man tänker och säger att man gör. Läraren 
får inte heller göra det till ett större problem än vad det är. Den risken finns ju alltid 
och då tror vi att flickan kommer att känna ytterligare krav på sig och det kan i värsta 

                                                           
80 Kveli (1994) 



fall leda till att hon sluter sig ännu mer. Kraven kan i bästa fall leda till att flickan tar 
för sig och vågar prata lite mer och därigenom växer hon som människa.  
 
I dagens samhälle är det av stor betydelse att kunna tala för sig. Det förväntas av oss 
att vi t ex på våra arbeten, i studiegrupper, inför myndigheter, i föreningslivet, i 
fackliga sammanhang och i olika samarbetsgrupper klart och redigt ska kunna 
framföra våra åsikter och redogöra för egna och andras tankar och beslut. Ett blygt 
barn eller en blyg vuxen har svårt att göra sig gällande i de flesta offentliga 
sammanhang. Därför är en medveten språklig träning viktig för att motverka 
talängslan som också hör ihop med den allmänna självtilliten, tron på sig själv.81  
 
Diskussion kring de teoretiska utgångspunkterna  
 
Som vi tidigare nämnt är detta ett område som det forskats lite inom och vi finner 
brister i den litteratur som finns. Främst på grund av att vi inte hittat speciellt mycket 
som är skrivet de senaste fem åren. Vi har med hjälp av bibliotekarier försökt hitta 
material och även sökt efter artiklar, men det som fanns var mestadels litteratur på 
engelska. Visst finns det även andra brister såsom vissa generaliseringar av de 
talängsliga barnen, man har inte alltid särskiljt barn med olika anledningar till sin 
talängslan. Dessa barn har placerats i en grupp som alla ska behandlas på samma 
sätt. Vi får inte glömma att anledningen till att en flicka är talängslig kan utgöra en 
avgörande skillnad i hur man på bästa sätt hjälper henne.  
 
Det var inte heller lätt att hitta en utvecklingsteori som utan problem kunde 
användas som utgångspunkt för denna studie. Objektrelationsteorin behandlar inte 
pedagogens roll i skolan. Däremot tycker vi att det Mahler säger om pedagoger som 
arbetar med små barn går att applicera på barn i skolåldern. Att försöka forcera barns 
utveckling och att inte visa dem tillit och kärlek kan leda till uppstudsighet och 
trots.82 Men vi funderar på om det inte även kan leda till ängslighet, otrygghet som 
så småningom kan leda till blyghet och talängslan.  
 
 
Diskussion kring genomförandet och metoden  
 
Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur några lärare resonerar kring 
talängsliga och blyga flickor, vad de tror att orsakerna kan vara samt hur de säger sig 
stötta flickorna i skolan. Vidare ville vi ta reda på vad litteraturen säger om orsaker 
till blyghet och talängslan. Vi känner att syftet med vår studie till stor del har 
fullgjorts. Genom intervjuer har vi fått reda på hur några lärare ser på blyghet och 
talängslan hos flickor. Informanterna har gett detaljerade svar på våra frågor och de 
har delat med sig av sina erfarenheter på bästa sätt.  
 
Det har inte varit helt enkelt att hitta litteratur kring ämnet blyghet och talängslan. 
Mycket av det material vi har bearbetat är dock gammalt. Vi har funnit ett fåtal 
böcker som behandlar orsakerna till blyghet och talängslan men vi hade gärna önskat 
hitta fler källor. Detta visar att det är ett område som behöver studeras ytterligare.  
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Så här i efterhand kan vi se brister i vår metodiska ansats. Det hade varit önskvärt att 
spela in intervjuerna på band för att kunna återge svaren så korrekt som möjligt. 
Vidare hade vi kunnat delge informanterna våra frågor någon dag i förväg i 
förberedande syfte. Frågorna är ändock djupgående och kräver eftertanke. Den risk 
vi såg med detta vara att svaren lätt kunde tillrättaläggas så att informanterna sa det 
de trodde att vi ville höra.  
 
Något som vi också i efterhand kan se som en brist är frånvaron av observationer av 
lärarna i klassrummet. Det hade varit intressant att se om de faktiskt hanterar 
situationen med talängsliga flickor så som de säger att de gör. I resultatet redovisar 
vi att ingen av lärarna ser sig själv som ansvariga för flickornas tystnad. Vi menar att 
lärarens agerande och syn på eleven spelar en stor och viktig roll för dennes 
självförtroende. Detta hade vi kanske kunnat uppmärksamma och föra ett fortsatt 
resonemang kring om vi hade iakttagit dem i deras arbete.   
 
Reliabiliteten kan diskuteras eftersom vi aldrig kan veta säkert att informanterna 
lämnar sanningsenliga uppgifter. Det är även omöjligt att värdera någons personliga 
åsikter och resonemang kring dessa frågor.  
 
Det har varit mycket lärorikt för oss att studera hur några lärare idag resonerar kring 
de orsaker som kan tänkas ligga bakom en flickas talängslan samt vad de säger sig 
göra för att stötta flickorna. Vi tycker fortfarande att dessa flickor ägnas för lite 
uppmärksamhet i det offentliga rummet men också i den allmänna debatten kring 
elever, resurser och skola. Vi vill att dessa flickor med all rätt ska känna sig lika 
värdefulla och betydelsefulla som andra elever, för det är de! För att vi ska nå dit 
krävs från oss lärare att vi tar ett kollegialt ansvar för att stötta och lyfta flickorna.  
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Intervjufrågor 
 
1. Vilka elever anser du tar minst plats i det offentliga rummet? Vilka elever pratar i 
klassrummet? Pojkar eller flickor?  
 
 
2. Vad grundar du det på?    
 
 
3. Vad tror du det beror på? (Att det är mest pojkar/flickor) 
 
4. Är de flickor som är tysta i klassrummet tysta på alla lektioner och vid alla typer av 
aktiviteter? Är de tysta på rasterna? Hur beter de sig när bara du och flickan är närvarande?  
 
 
    
5. Ser du någon vikt av att synliggöra detta? Finns det någon mening i att arbeta för en 
förändring? Vad skulle det vara? 
 
6. Hur går du till väga efter att du har upptäckt att någon flicka inte tar plats? Har du någon 
speciellt utarbetad metod eller arbetssätt för att stötta dem?  
 
 
7. Planerar du med hänsyn till de tysta flickorna?  
 
8. Har du varit med om att det skrivits individuella handlingsplaner för dessa flickor? 
Hur gick det till? Vem tog initiativet? Hur såg handlingsplanen ut?  
 
 
9. Vad tänker du kring att göra individuella handlingsplaner för tysta flickor?  
 
10. Tror du att flickor i de yngre åldrarna som tar lite plats i klassrummet kommer att visa 
någon form av konsekvens av detta på något sätt när de kommer upp i tonåren?  Hur?  
 
 
 
11. Forskning visar att pojkar får större utrymme och taltid än flickor i skolan. Kan lärare i 
lägre årskurser hjälpa flickor till större säkerhet? (För att dessa längre upp i åren ska våga visa 
vem de är och vad de står för?) Hur kan vi i så fall hjälpa dem?  
 
 
 
Till erfarna lärare 
Märker du någon skillnad på flickors tystnad idag tidigare, jämför 10år bakåt i tiden? 
Hur handlade lärare då? 
Fick dessa flickor mer eller mindre uppmärksamhet då än nu? Vad kan det bero på? 


