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Sammanfattning 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur lärare på låg- och mellanstadiet talar om 

blyghet och om hur man upprätthåller och reproducerar en blyghetsdiskurs. Jag har försökt 

undersöka hur lärarna resonerar kring ett känsligt ämne som blyghet och utifrån vilka diskurser 

och repertoarer som råder. Hur ser språkbruket ut och finns det någon skillnad i hur lärarna 

uttrycker sig om pojkar och flickor? En tredje och mindre frågeställning har varit om man kan 

se kopplingar i talet till läroplanens skrivelser om värdegrunden. Socialkonstruktionism har 

varit min teoretiska utgångspunkt och jag har använt mig av de teoretiska begreppen 

tolkningsrepertoar, identitet, makt, diskurs och sociala konstruktioner när jag analyserat 

empirin. Jag har förklarat hur blyghet kan se ut ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

har i uppsatsen försökt ifrågasätta de mer psykologiska diskurserna som råder kring blyghet 

idag, där blygheten ses mer som en del av personligheten. För att undersöka eventuella 

språkliga skillnader i lärarnas tal om könen har jag inspirerats av en poststrukturalistisk teori, 

med Foucault som föregrund. Insamlandet av materialet har skett genom kvalitativa halv-

strukturerade intervjuer med åtta lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet. 

Min analys visar att lärarna talar på olika sätt om blyga flickor respektive blyga pojkar. Särskilt 

pojkar verkar vara svårt att veta hur man ska bemöta för lärarna, och blyga pojkar ses till stor 

del som något problematiskt. Flickor är inte i lika stor utsträckning ett problem, vilket jag 

förklarar i termer av genusskapande och makt utifrån en poststrukturalistisk teori. Sättet lärarna 

framställer könen på gör att könsstereotyper upprätthålls och diskurserna reproduceras. 

Analysen visar vidare på tre olika diskurser och repertoarer. Dels gruppen lärare som ser 

blyghet som något problematiskt. Dessa lärare talar negativt kring blyga elever och blyghet, och 

de ses som mer som ett problem. Dels gruppen lärare som inte ser blyghet som ett problem. Den 

tredje diskurser handlar om lärare som problematiserar att samhället ser blyghet som ett 

problem idag. Förhoppningsvis kan jag med denna studie bidra till en debatt kring ett så viktigt 

och svårt ämne som blyghet, som är något vi behöver tala mer om, särskilt i Sverige.  

 

 

Nyckelord (Key Words): Lärare, socialkonstruktionism, diskursanalys, identitet, blyghet, 

pojkars blyghet, tolkningsrepertoar, skolan, genus och poststrukturalistisk teori.  



 

 

5 

 

 

Förord 

 

Den här examensuppsatsen är skriven som ett sista led i min lärarutbildning. Jag vill tacka min 

familj för stöd och min utmärkta handledare Karin Gunnarsson för peppning och rådgivning. 

Tack. Sist men inte minst vill jag tacka de medverkande lärarna. Utan er hade det inte varit 

möjligt att skriva denna uppsats. Tack för alla era tankar, åsikter och erfarenheter! Det har varit 

givande att få tala med er kring ett så viktigt ämne som blyghet.  

 

 

 

Cecilia Bergengren, Stockholm maj 2015.  
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Inledning 

Alla har vi en bild av vad blyghet är, kanske var vi själva ett blygt barn eller så hade vi någon 

klasskamrat som var det, och sällan lämnar det någon oberörd. Det väcker känslor. Skolans 

värld kommer förmodligen alltid att bestå av en heterogen grupp av elever, därför är jag 

intresserad av hur lärare talar om elever som är lite mer tillbakadragna och blyga. Ämnen som 

behandlar kommunikation och relationsskapande är angeläget att få kunskap om under min 

lärarutbildning och nödvändigt att diskutera kring. Vissa barn och ungdomar kommer lätt in i 

gemenskapen, medan andra har stora svårigheter. Det är den här gruppen, de med stor eller 

måttlig blyghet, som jag vill få mera kunskap om samt i förlängningen lära mig hur man kan ge 

dessa barn en trygg plats i skolan. Ser lärarna blyga elevers blyghet som situationell eller som 

en del av deras personlighet, vilket många dominerande psykologiska forskare och teoretiker 

anser. Blyghet kan vara ett stort problem för många människor. I en kvantitativ undersökning 

från 1978 visar det sig att fyrtio procent av de tillfrågade såg sig själva som blyga (Zimbardo, 

1978). Liknande resultat kom man fram till i en nyare svensk studie gjord av Furmark (1997) 

professor i psykologi, som i en avhandling visar att 37 % av den svenska befolkningen anser sig 

blyga. Man kan genom ovanstående siffror se att blyghet är ett vanligt fenomen för många, och 

kan upplevas som ett hinder. I en lärares arbete ingår det enligt yrkesprofessionen och 

värdegrunden i Lgr11 att få eleverna att utvecklas till individer och samhällsmedborgare och att 

varje elev genom oss vuxna ska uppmuntras att se sina starka sidor. Problemformuleringen 

ligger kring när ska vi ändra på ett barn som inte passar in, och när ska man låta elever vara som 

de är? Är det eftersträvansvärt att alla individer ska vara framåtsträvande och se sina starka 

sidor?  

Hur en elev har upplevt sin skolgång och barndom får konsekvenser för resten av livet. Den nya 

skolreformen på sextiotalet syftade till att få en skola för alla, oavsett bakgrund. Med detta sagt, 

så ställer jag mig ändå kritisk till Lgr 11 och vad den syftar till. Läroplanen idag, som är våra 

riktlinjer för svensk skola, beskriver en elev som ska vara självständig och kritisk. Varför är det 

så viktigt att vara framåtsträvande och stark? För att vårt samhälle kräver det? Läroplanen 

beskriver vidare elever med mål om att "aktivt utöva inflytande i sin utbildning" är begrepp jag 

förknippar med individualism, konkurrens och att ta plats. Leon Rosales (2010) har kritiskt 

granskat värdegrunden i läroplanen (Leon Rosales har dock utgått från Lpo94) och även han har 

funnit en rad motstridiga budskap. Den ideala eleven enligt Leon Rosales (2010) ska vara 

självständig, vetgirig, allmänbildad och uttrycksfylld. Hen ska vara ifrågasättande och kritisk, 

men samtidigt ”rätta sig i ledet”. Läroplanen artikulerar om självständighet, individualitet och 



 

 

7 

frihet. I förlängningen handlar det egentligen om vad som är en fri individ utifrån vårt 

modernistiska samhälle. Jag kommer diskutera värdegrunden utifrån Leon Rosales (ibid) 

kritiska förhållningssätt till den ideala eleven.  

Historikerna Börjesson och Palmblad (2003) kritiserar den svenska skolan och beskriver hur vi 

lever i en tid där man är snabb med att sätta diagnoser på elever som är en produkt av en 

kulturell och historisk kontext. Vad är ett normalt barn idag? Boken beskriver problembarnen, 

och bilden av det önskvärda barnet, så som det är kulturellt bestämt. Den här boken kan jag ha 

nytta av när jag undersöker hur lärarna talar om blyghet och blyga elever och kommer ta upp 

detta både i mina analyser av lärarnas prat och i diskussionsdelen av min studie.  

Therese Bohman beskriver träffsäkert skolan idag i en essä i Expressen från 15 april 2015:  

”Allt färre lärarledda lektioner, fler projektarbeten och en utbredd uppfattning att man kan 

snacka sig till högre betyg, eftersom ”alla gör det”, gör att den traditionellt duktiga eleven 

hamnar i skuggan av den som är extrovert och bra på att ta för sig.” 

För vilka elever är det egentligen som hamnar i kläm när vi går mer och mer åt en annan typ av 

skola där en annan typ av elever premieras? När det framåtsträvande verkar ses som idealet i 

samhället i stort? Vad är det för elev vi eftersträvar egentligen? Ett av skolans uppdrag är att få 

eleverna att känna gemenskap med andra och att utvecklas till harmoniska individer. I skolans 

övergripande riktlinjer och syften och i värdegrunden i Lgr 11 kan vi se att ”Skolan ska främja 

elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (s.13, Lgr11). Barnkonventionen artikel 28 

belyser att varje barn har rätt att gå till skolan och lära sig sådant som är viktigt att lära sig för 

det vuxna livet. Här ser jag ett möjligt problem. Hur ska lärare få med sig alla barn, inkluderat 

de blyga? Hur ska tiden räcka till, med timplaner, kunskapsmål, elevers olikheter och likheter?  

Redan under slutet av 1800-talet började man tala om begreppet blyghet, som man kallade för 

”shamefacedness, or false shame” beskriver Charlotte Alm (2006) som är aktiv vid 

psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Idag ser många forskare annorlunda på 

blyghet än vad man tidigare har gjort under historien. Faktum är att blyghet är ett mångfacetterat 

problem som ofta är förknippat med skam och ångest.  

En rapport jag haft nytta av i början av arbetsprocessen för att lär mig mer om blyghet är 

Socialstyrelsens rapport ”Blyga och ängsliga barn” (2010). Den förmedlar kunskap och åtgärder 

för yrkesutövare som kommer i kontakt med barn. Där beskrivs symptom och vilka beteenden 

hos barnet man bör ge akt på. Enligt Socialstyrelsen kan blyghet vara ett medfött 
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personlighetsdrag, ett så kallat temperament eller en känsla som innebär att man är tystlåten och 

tillbakadragen. Blygheten behöver inte vara ett problem i sig, men kan leda till att man inte 

deltar i aktiviteter och orsakar ett stort lidande för sig själv. Socialstyrelsens definition av 

blyghet är när en individ har svårigheter att hantera sociala situationer och upplever ångest och 

press inför detta. 

Jag anser att ämnet har en hög relevans för den framtida yrkesprofessionen då de flesta lärare 

antagligen kommer att stöta på en eller flera elever som är blyga eller har problem i sin blyghet. 

Det saknas forskning i ämnet, framförallt i Sverige. Mitt bidrag till forskningsfältet skulle fylla 

det tomrum som saknas i lärares tal om blyghet och diskussionen kring densamma. Varför jag 

valde just det här ämnet, är för att jag som tidigare nämnt är intresserad av fenomenet blyghet 

och att det berör mig i min framtida roll som lärare. Under min utbildning tycker jag att det 

saknats fördjupande diskussioner om blyghet och vilka barn vi egentligen bör fostra. Ska inte 

alla barn få vara som de är, hur mycket bör eller kan man ändra på personligheten? Här finns ett 

dilemma och problem som bör adresseras.  

 

Definition av blyghetsbegreppet 

Denna uppsats handlar om hur lärare talar om blyghet och blyga elever. Vad menar jag då med 

blyghet? Det är viktigt att göra en beskrivning av min definition av blyghet i den här studien, 

vilket är viktigt för läsaren och för validiteten. I denna uppsats kommer jag studera blyghet som 

ett diskursivt och socialt konstruerat fenomen. Jag syftar på de tysta och introverta eleverna, 

som är tystlåtna och blyga i större utsträckning än i någon enstaka situation. Det är viktigt att 

påpeka att människor har olika uppfattningar om vad blyghet är, både utifrån personliga 

föreställningar och utifrån olika teoretiska perspektiv. För vissa kan det handla om drag som 

kanske andra personer skulle definiera som ren social fobi. För en annan person kan blyghet 

vara en person som är tyst i ett sammanhang men social i många andra situationer, och där 

blygheten bara delvis är hindrande. Jag ser inte blygheten som en del av en människas 

personlighet eller personlighetsdrag utan som något som tillskrivs vissa uttryck och beteenden i 

relation till diskursiva och sociala mönster. Jag har utgått från min egen definition av blyghet 

när jag intervjuat de åtta lärarna, så deras svar kommer vara påverkade av min definition, vilket 

är viktigt att påpeka. Jag kommer även redovisa för forskares definitioner av blyghet under 

avsnittet ”Tidigare forskning”. 
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Syfte och frågeställningar   

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka lärares attityder och resonemang om blyga barn 

och blyghet i stort. En annan frågeställning blir om det finns det någon skillnad i hur man 

bemöter blyga flickor respektive pojkar? En tredje och mindre frågeställning har varit om man 

kan se kopplingar till värdegrunden i talet om blyghet. Med kvalitativa intervjuer och med ett 

socialkonstruktionistiskt teoretiskt ramverk vill jag undersöka talet om de blyga barnen. 

Frågeställningarna blir som följande: 

-Hur talar lärarna kring blyga barn? Hur menar lärarna att de bemöter dessa barn?  

-Existerar det någon skillnad i lärarnas prat om blyga pojkar respektive flickor?  

-Hur överensstämmer lärares tal om blyghet med läroplanens skrivelser om värdegrunden?   

 

Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring blyghet, under olika 

teman. Dessa studier tar upp relationer mellan lärare - elev, barns självkänsla och beteenden 

samt kön och genus. Jag är högst medveten om att jag valt att ta med ett par rent psykologiska 

studier, trots att jag valt socialkonstruktionism som teoretiskt perspektiv. De psykologiska 

studierna är med av två anledningar, för det första är dessa studier dominerande idag och bygger 

på central forskning vad gäller blyghet, för det andra av den anledningen att det finns relativt 

lite skrivet om blyghet. Studierna kan gynna mig för att de beskriver antingen hur lärare 

bemöter och handskas med blyghet, eller drag för blyga elever. Jag kommer ta upp mer 

ingående i diskussionsdelen vad det kan få för konsekvenser i skillnader i hur man ser på 

blyghet mellan psykologiska studier och studier med ett mer poststrukturellt synsätt. Självklart 

spelar teorin en roll för hur analysen blir, och jag har försökt fokusera på de undersökningar 

med samma valda teori som jag, det vill säga socialkonstruktionismen.  

Största delen av forskningen som finns kring blyghet i dag är amerikansk och endast en liten 

andel är svensk. En stor del av den internationella forskningen är amerikansk. Kanske är USA 

ett land där man valt att satsa på forskning kring just blyghet. Forskningen som jag har valt, har 
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jag försökt att tangera så nära mina forskningsfrågeställningar som möjligt, det vill säga hur 

lärare talar om och bemöter blyga elever. Samt om det finns några skillnader i bemötandet 

mellan blyga flickor och pojkar. Generellt finns det lite forskning i hur lärare talar om blyghet 

och blyga elever, så jag anser att jag fyller ett tomrum i forskningsfältet. Någon forskning berör 

blyga elever med fokus på eleven, men jag anser att studierna har relevans för min uppsats ändå 

och därför har jag valt att ta med dessa.   

 

Relationen är av betydelse 

Relationen mellan lärare och elev har många forskare ägnat tid åt. I flera studier kan man se att 

lärare behandlar elever olika. Robert J. Coplan är professor i psykologi vid Carleton University i 

Canada och har tillsammans med kollegorna Hughes, Bosacki och Brose-Krasnos lagt fram en 

studie från 2011 vilken bygger på djupgående intervjuer med ett hundratal lärare som arbetar i 

grundskolan och deras uppfattningar om hur de själva talar och bemöter elever. Bland resultaten 

fann forskarna att lärarna var mer benägna att svara till de mer utåtriktade och pratsamma 

barnen med kraftfulla och sociala inlärningsstrategier men använde indirekta strategier för de 

blyga/ och tysta barnen. Detta borde sända signaler till lärarkåren, att vi snarare förstärker och 

bekräftar de utåtriktade eleverna, och bekräftar de blyga elevernas blyghet (2011). Den här 

studien kan jag ha nytta av i min egen studie när jag analyserar lärarnas tal om blyghet. Något 

annat anmärkningsvärt var att lärarna också uppfattade att de blyga/ och tysta barnen som sämre 

skolpresterande jämfört med mer utåtriktade barn (2011). Detta är både sorgligt och 

anmärkningsvärt och något jag eventuellt kan undersöka i min studie. Analysen och resultatet 

var dessutom direkt beroende av lärarnas egen nivå av blyghet, även detta kan vara något jag 

kan undersöka. Resultaten och analysen diskuteras i termer av pedagogiska konsekvenser för 

den sociala och akademiska undervisningen (ibid). Den här studien tycker jag påpekar vilka 

konsekvenser synen på blyghet kan få, hur vi behandlar de blyga barnen annorlunda på sätt som 

faktiskt kan förstärka blygheten i längden och blir nödvändig att ta med i min egen studie när 

jag analyserar resultatet.  

En socialpsykologisk studie utförd av Coplan, Arbeau och Weeks (2009) visar att framförallt 

relationen är särskilt viktig mellan lärare och elev. Negativa relationer mellan lärare och elever 

var relaterade till negativa svårigheter samtidigt som nära relationer var associerat med positiva 

förändringar. Därmed blir bemötandet otroligt viktigt i relationen till eleven. Forskarnas 

definition av blyghet kan definieras som när en person känner svårighet att hantera sociala 
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situationer, och att personen upplever att det begränsar dennes liv. En analys forskarna kom 

fram till i studien var att om barnet är blygt kan läraren bli överbeskyddande till barnet, läraren 

vill inte att eleven ska hamna i fara eller skada sig på något sätt. De intervjuade lärarna i 

grundskolan ser särskilt pojkar som ett problem de inte vet hur de ska handskas med. Analysen 

visar att lärarna ofta ser blyghet som ett problem, som man aktivt försöker motverka. Detta blir 

intressant och nyttigt att ta med i min egen studie, och se om detta stämmer hos mina 

informanter när jag analyserar deras tal.  

Relationen i början av livet är viktig och något fler lärare bör ta till sig. Det menar 

psykologiprofessorerna Coplan och Arbeau (2008) vars analys visar att lärare spelar en viktig 

roll i barns liv, särskilt i den tidiga barndomen och att lärare kan hjälpa barn att bli mindre 

hämmade. Relationen är särskilt viktig och något lärare bör ta i sitt beaktande. Detta har jag 

nytta av i analysen när jag undersöker mina informanters tankar om just relationen mellan dem 

och eleverna. Forskarnas definition av blyghet ligger nära Coplan, Arbeau och Weeks studie 

(2009) där en person upplever svårigheter med sociala situationer på olika sätt, och att detta kan 

få negativa konsekvenser för denne.  

 

Genus och konstruktion av könet 

Kön och genus i förhållande till blyghet är ett stort forskningsämne. Det finns flera studier som 

tyder på att flickor och pojkar blir behandlade annorlunda av vuxenvärlden. Både Coplan och 

Armer (2005) och Coplan, Arbeau och Weeks (2009) uppmärksammar lärarnas syn på blyghet 

hos pojkar och vilka konsekvenser detta kan få för dem. Forskarnas analys visar att blyghet när 

det gäller pojkar ses som något mer problematiskt än hos blyga flickor. Studien visar att det kan 

bli svårt för pojkarna att anpassa sig till normen för hur man ”ska vara”. Svårigheter kan 

uttrycka sig i emotionella och språkliga problem. Blyga pojkar löper större risk att bli uteslutna 

av sina kamrater jämfört med blyga flickor, något som Coplan m.fl.(2004) betonar. Studien 

visar tydligt att lärarna har särskilt svårt att tala om och handskas med blyga pojkar i 

klassrummet.  

Studierna visar onekligen att samhället har svårt att förstå pojkar som inte riktigt passar in i 

normen och hur skolan blir en arena för genus och markörer. De två ovanstående studierna blir 

relevanta för mig att ta med när jag analyserar hur lärarna talar om flickor respektive pojkar, 

det vill säga genusaspekten av min studie.  
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En studie med poststrukturialistisk teori är den av Ambjörnsson (2003) uppmärksammade 

avhandlingen ”I en klass för sig” (2003). Socialantropologen Ambjörnsson har studerat 

genusskapande och sexualitet bland gymnasietjejer på Samhällsprogrammet (S) respektive 

Barn- och Fritidsprogrammet (BF). Hur ser de på sin egen könstillhörighet och sexualitet samt 

hur kön, klass och sexualitet skapar genus, har Ambjörnsson fokuserat på. Utifrån sitt teoretiska 

perspektiv kommer Ambjörnsson fram till att kön konstrueras diskursivt av tjejerna, vilket jag 

kommer ha nytta av i min egen studie, då jag både använder mig av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och analyserar hur lärarna talar om genus. Genus och kön hänger ihop och befäster 

varandra i jargongen, vardagsstilen, språket och det klädval ungdomarna väljer och kan 

benämnas som feminiteter. Ambjörnsson (2003) har även använt sig av Foucaults teorier om 

makt och normer då hon skriver att makten verkar genom att människor självmant anpassar sig 

till normer på grund av tankar, åsikter och krav på en normalitet. Ambjörnsson (ibid) tar upp 

paradoxen med hur närmre vi ligger ”det normala”- desto friare verkar vi vara som individer. 

Hon tar upp: att vara kvinna det är inte något man föds till det är något man blir. Ambjörnsson 

tar upp görandet av feminititeter, vilket jag också kan ha nytta av i min studie när jag tittar på 

könsaspekten utifrån lärarnas tal om blyga flickor och pojkar? Finns det några tendenser till 

görandet av kön och blyghet jag kan se av lärarnas tal? Ambjörnsson (ibid) diskuterar hur 

normer förhandlas och omskapas vilket så även sker med diskurser hela tiden anser jag. 

Ambjörnsson (2003) menar att kön skapar genus, därför kommer jag använda mig av 

Ambjörnsson när jag analyserar hur lärarna talar om flickor respektive pojkar. Lärarna är ju med 

och skapar elevernas kön, och formandet av könet och vägen mot vuxenlivet och att bli just 

kvinna eller man. En manlig man tar för sig och är utåtriktad och populär, har många vänner 

etc., därför blir det intressant att se hur lärarna talar om kön. Ambjörnssons analys och 

diskussioner om hur vi själva är med och skapar kön blir viktigt att ta med när jag analyserar 

mina intervjuer av lärarnas tal om blyga elever.  

Leon Rosales avhandling ”Vid framtidens hitersta gräns” (2010) har teoretisk utgångspunkt i 

Foucaults maktteori och visar hur mönster och ojämlikheter i samhället i stort återfinns och 

förhandlas ständigt i elevers och pedagogers praktiker. I Leon Rosales (2010) analys framstår 

hur den vision som återspeglas i skolans läroplan om en elev som är en god demokrat, 

självständig och vetgirig är svår att förena med den diskursiva ordningsprincip som skapar en 

identitet för elever med utländsk bakgrund som problematiskt ”icke-svenska”. Leon Rosales 

belyser den kulturella aspekten, men jag anser att maktbegreppet med mönster och ojämlikheter 

även kan appliceras på genus och kön vilket jag kommer att göra i min studie, därför har jag 

nytta av Leon Rosales studie i min forskning. Då Rosales använder sig av Foucaults maktteori 
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så ser han makten som något som finns där hela tiden i samtliga relationer och något jag kan 

använda mig av i in studie. Samtidigt menar Foucault att vi är ”offer” för omständigheterna 

liksom socialkonstruktionister anser.  

Etnografen Thorne har studerat barn ute på fält i klassrummen. Thornes studie Gender Play 

(1993) visar att barn både betonar och tonar ned sina könsroller i olika skolsituationer. När 

Thorne började sitt forskningsarbete brukade genusforskningen sällan integrera barn, och 

Thorne har varit i framkanten med just detta. Med utgångspunkt i poststrukturella teorier visar 

genusskillnaderna i Thornes som situationella, ibland förstärks dem och ibland nonchaleras och 

åsidosätts dem. Både lärare och elever är med och skapar kön och genus. En intressant aspekt i 

Thornes forskning är att lärarna tenderade att medvetet tala könsneutralt när de stod vid 

katedern, medan de tenderade att snarare förstärka dem när de pratade enskilt med elever i mer 

avslappande situationer när de ville framställa sig själva som ”kompis” med eleverna. Thornes 

(1993) poäng är att skolan är en arena för skapande av genus. Det ska bli intressant att se om jag 

kan se några sådana resultat i min studie med de undersökta lärarna, samt om olika könsroller 

betonas i olika situationer.  

En avhandling som tar upp genus och kön i skolan är Ann-Sofie Holms (2008) som fokuserar på 

feminiteter och maskuliniteter i en årskurs 9. Holms (2008) resultat visar på att lärare i många 

fall har bestämda åsikter om hur flickor respektive pojkar bör vara, och agerar därefter. På det 

sättet är lärare med och skapar och reproducerar kön och genus. Holm (2008) har använt sig av 

maskulinitetsbegreppet och hur vi positionerar oss i olika situationer. Subjektskapande har 

också varit ett viktigt teoretiskt begrepp för Holm. Den här studien kan liksom Thorne (1993) 

definitivt vara till nytta för mig i min studie när jag analyserar hur lärarna talar om kön.  

 

Genus och kulturella aspekter av blyghetsdiskursen 

I västvärlden är det mindre accepterat att pojkar uppvisar blyghet än att flickor visar det, 

uppmärksammar Rubin och Coplan (2004) i sin studie. Forskarna som är aktiva vid Carleton 

University i Kanada har studerat sociala avvikelser och beteenden hos elever. 

Psykologiprofessor Arbeau (2010) med flera upptäckte att blyga pojkar upplevde en känsla av 

ensamhet och en oro för negativ bedömning av sina kamrater, vilket inte förekom hos flickorna. 

Forskarna drar med detta en slutsats om att detta kan leda till en bristande förmåga för pojkarna 

att senare i vuxen ålder kunna sätta sig in i andra människors situation. Sambandet mellan 

blyghet och känslan av att inte få vara med i leken och att detta var något som endast beträffade 
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pojkarna. Samtidigt sammanfattar forskarna att det finns anledning att uppmärksamma blyghet 

hos både pojkar och flickor under hela deras liv. Jag kan ha nytta av den här studien när jag 

analyserar lärarnas språk. Det finns även kulturella aspekter av blyghetsdiskursen och skillnader 

i hur nationer ser på blyghet samt om man ser det som ett önskvärt beteende eller inte varierar 

menar flera forskare. I USA uppmuntras det att vara utåtriktad och framåt (Leary & Meadows, 

1991 och Zimbardo, 1978) medan det i Kina anses sympatiskt att vara mer tystlåten och timid. 

Det finns således kulturella aspekter kring hur man ser på blyghet som ett önskvärt beteende 

eller inte, och i förlängningen om man ser blyghet som en tillgång eller ett hinder. Därmed är 

lärare med andra ord del av en kulturell produkt, anser jag och det reflekteras till vilket land 

man lever i och vilka diskurser som råder där som även Leary & Meadows (1991) undersökt 

och kommit fram till.   

 

Elevers beteende och självkänsla 

Elevers beteende och självkänsla är ett annat utbrett forskningsområde. Coplan har gjort en 

undersökning från 2009 som bygger på studier av elever i förskolan. Analysen visar att blyga 

elever deltar mindre i skolans socialt strukturerade aktiviteter, och mer ohämmat hemma i 

aktiviteter med en enda kompis. Undersökningen gör alltså en skillnad på ostrukturerade 

aktiviteter där man får leka fritt och frivilligt, och aktiviteter som är socialt strukturerade. 

Slutsatsen vi kan dra av den här studien är att man bör fundera över som lärare, vilka aktiviteter 

och arbetsformer som gynnar och stimulerar olika typer av elever. Vilka rutiner har man och 

passar det alla elever? Coplans definition av en blyg person är en person som har svårt att ta för 

sig fast personen kanske skulle vilja göra det, och svårigheter med relationer av olika slag.  

Alms (2006) avhandling ”The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for 

Shyness” tar djupgående upp flertalet tidigare studier kring blyghet. Alm (2006) tar upp 

skillnader mellan blyga individer och icke-blyga, där studien visar att de blyga tenderar att 

undvika sociala situationer i högre grad och känner ångest medan de icke-blyga inte upplever 

detta. Detta blir också Alms definition av blyghet i sin studie. Forskningen, som är gjord vid 

psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, visade att icke-blyga och blyga personer 

hanterar motgångar och nederlag på olika sätt. Blyga tenderar att skylla motgångar på inre 

orsaker, det vill säga sig själva, snarare än på yttre orsaker och faktorer runtomkring. Icke-blyga 

och mer utåtriktade människor tenderade att skylla på yttre omständigheter som omgivning och 

andra yttre faktorer. Känslomässiga reaktioner som nervositet i sociala situationer hos blyga kan 

också utlösa negativa minnen av tidigare obehagliga händelser. Detta i jämförelse med icke-
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blyga. Alm refererar till studier där svenska barn i åldrarna fem till elva år visade större oro till 

att kommunicera än vad amerikanska barn i samma ålder uppvisade. Alm (ibid) skriver om 

blyghet att om den utvecklas vid mycket låg ålder så kan den bli svårare att komma över, än om 

den utvecklas mellan sex till sexton års ålder. Detta motsäger det som van Zalk presenterar i sin 

forskning om olika typer av blyghet (2009).  

Jag finner den kulturella aspekten särskilt intressant i denna studie och något jag kommer dra 

nytta av och diskutera mer i diskussionsavsnittet. Det är viktigt att inte bemöta blyga barn med 

att bekräfta deras blyghet menar Brodin och Hylander (2002). Det, menar författarna, kan leda 

till att barnets känsla av att vara blyg förstärks och därmed kan blygheten bli något barn 

förknippar med sin identitet. Författarna har sin grund i affektteori och psykologiska teorier om 

barns utveckling. I Socialstyrelsens rapport ”Blyga och ängsliga barn” (2010) är man av delad 

mening och förklarar vikten i att inte bekräfta ett barns blyghet eller tysthet och att det inte bör 

”sättas etiketter på barnet, till exempel ”hon är så blyg". Fortsättningsvis förklaras också̊ att 

pedagoger bör undvika att nämna blygheten som en beskrivning av barnet. Konsekvensen kan 

helt enkelt bli att barnet då börjar leva upp till sin blyghet och agera därefter). Hos 

omsorgspersoner och skolpersonal kan händelser och mönster göra att det bildas förväntningar 

på elever där stereotyper förstärks och upprätthålls. Både Brodin och Hylander (2002) och 

Socialstyrelsen (2010) tar upp vikten av att inte ”bli sin blyghet” och verkar mer se blyghet som 

en känsla, något som är övervägande och inte behöver se likadant ut i alla situationer. Det är den 

inställningen jag avser ha i denna uppsats också, där man ser blyghet mer som en känsla än som 

en fast och ”oformbar” identitet precis som socialkonstruktionismen.  

Lärare och vuxna kan genom sin välvilja och okunnighet öka rädslan och ångesten hos blyga 

barn. Det menar Philip G. Zimbardo vars forskning från 1978 som bygger på mångåriga studier 

om blyghet. Studien visar att lärare och vuxna ibland genom sin välvilja och okunnighet ökar 

rädslan och ångesten hos de blyga barnen. Vidare skriver Zimbardo att man skall lära barn att ta 

emot komplimanger för att kunna utveckla självförtroende och höja egenvärdet. Förtroende är 

en viktig känsla som kan skölja bort rädslan för att bli avvisad, förlöjligad eller känslan av att ha 

blivit sviken hos de blyga barnen.  

Det är känslor som dessa som kan plåga blyga barn (Zimbardo, 1978). Det jag beskrev i början 

om välviljan som slår fel, kan även kopplas till idén om sociala konstruktioner, att vi möter och 

behandlar personer efter våra (o)nyanserade världsföreställningar. Zimbardos definition av 

blyghet är en person som är tystlåten mot sin vilja precis som Coplan (2009) varit inne på, 

personen kan ha har svårt med relationer och annat som kan ses som hindrande i livet.  



 

 

16 

En av de större svenska studierna kring blyghet är gjord av Nejra van Zalk, doktorand vid 

psykologiska institutionen vid Linköping Universitet, som publicerat sin avhandling 2009. 

Studien bygger på longitudella studier med 1000 barn under en tidsperiod av ett år, samt deras 

föräldrar. Studien fokuserar på blyga barn och deras omgivning. Van Zalk har använt sig av 

psykologiska teorier och hennes omfattande studie visar att människor med låg social 

kompetens visar tillsynes blygsamma och tystlåtna beteenden, såsom att rodna när de talat, eller 

att säga något som inte riktigt passar in i sammanhanget. Van Zalks definition av blyghet är en 

person som har svårt med det sociala, känna rodnad i vissa situationer. Van Zalk diskuterar 

uppkomsten av blyghet i olika termer. Hon menar att en person kan födas med vissa nedärvda 

genetiska förmågor, kanske har man en blyg förälder eller liknande. Detta kan förstärkas sedan 

eller utlösas av vissa händelser i livet och andra sociala faktorer.  

Studien pekar på̊ att blyga egenskaper och beteenden alltid har varit en del av mänskligheten, 

och så kommer fortsätta att vara. Den redovisar också̊ att blyga människor ofta dras till varandra 

och att de helst vill umgås med jämlika. En intressant aspekt av denna studie är att det inte är 

den mängd vänner som är mest betydande, utan vilka dessa vänner är. Blyga tenderar att ha 

färre men djupare vänskapsrelationer. Blyga personer tenderar också att umgås med varandra. 

van Zalk talar i sin studie med utgångspunkt i psykologiska teorier om att termen blyghet har 

varierande betydelse för olika typer av människor och att blyghet kan få olika konsekvenser 

beroende på̊ den omgivande kulturen och samhället. Här kommer kulturella aspekter återigen in. 

Den kulturella aspekten av van Zalks studie blir nyttig för mig att ta med och analysera i min 

egen analys av empirin.   

 

Teori 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för mitt teoretiska perspektiv samt teoretiska begrepp 

och verktyg. Poststrukturalism är en filosofisk strömning som format socialkonstruktionismen, 

diskursanalyser och andra teorier. Min ontologiska ansats har varit socialkonstruktionismen, den 

förstår verkligheten genom att samhället är uppbyggt av sociala konstruktioner, där inget är 

fast eller beständigt. Vi människor omformar och förändrar vår tillvaro ständigt i form av 

diskurser. Jag kommer förklara hur man kan förstå och se på blyghet ut ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, och hur det blir till en diskurs. Diskursanalysen är ett 

samlingsbegrepp för en rad angreppssätt där man studerar tal och texter av olika slag (Repstad, 

2008). Man intresserar sig för talets retoriska handling, och hur vi människor positionerar oss 
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gentemot varandra (ibid). Diskursanalysen lägger stort fokus på talet och våra handlingar, samt 

motiven bakom dem. Den härstammar i sin tur till socialkonstruktionismen, därför kommer jag 

redogöra för dessa teorier under olika avsnitt, för att belysa några skillnader och likheter. Jag 

vill verkligen poängtera att de går in och glider in i varandra många gånger.  
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Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen kommer från poststrukturalismen, vilken växte fram under senare 

delen av 1900-talet som en kritik mot strukturalismen. Poststrukturalisterna vände sig mot 

tanken om lagbundna strukturer vilka format våra identiteter, menar Nordin (1995). Det är 

genom symboler och språk vår verklighet formas (ibid). Socialkonstruktionism är den 

överordnade teori där nyare former sedan har kommit, i form av exempelvis diskursanalysen 

(Burr, 2003). Socialkonstruktionismen menar att kunskap inte är en avbild av verkligheten, utan 

ständigt formas av oss människor (Howarth, 2007, Burr 2003). Språket ses som en social 

handling och är meningsskapande. Socialkonstruktionismen sätter fokus på interaktion och 

social praktik, och är kritisk till föregiven tagen kunskap och sätt att se på verkligheten (Burr, 

2003). Kunskap skapas alltid i sociala processer. Intresset för språk som handling gör även att 

intresset för diskurser ligger nära till hands. Det finns ingen objektiv fakta eller kunskap, utan 

allting kan ses ur olika perspektiv beroende på vilken bakgrund och erfarenhet man har (ibid). 

Under nästa rubrik kommer jag mer exakt förklara hur jag kommer se på blyghet ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

 

Blyghet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Jag kommer att se på blyghet ur ett socialkonstuktionistiskt perspektiv. Det betyder att jag 

kommer att se blygheten som situationell, och något som inte är fast eller statiskt, som Nordin 

(1995) och Burr (2003) anser. Många dominerande praktiker och teoretiker idag behandlar 

skolan och elever ur ett psykologiskt teoretiskt perspektiv, där man mer ser blygheten som en 

del av ens person och personlighet. Här är begrepp som mognad och annat vanligt 

förekommande. Rosales m.fl. kritiserar denna syn och det kommer även jag att göra. Blyghet ur 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är med andra ord situationell, den kan förekomma i vissa 

situationer men eleven behöver inte alls vara blyg i andra sammanhang. Här är man kritisk till 

förgiventagen kunskap, och blyghet kan ses som en kulturell produkt/diskurs som därmed kan 

se olika ut i olika kontexter och länder. Synen på blyghet kan ändras, liksom som med alla 

diskurser är de formbara.  
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Makt och socialkonstruktionismen  

Jag kommer under det här avsnittet att behandla mitt teoretiska begrepp makt och hur jag 

kommer applicera det i min studie. Inom poststrukturalism är maktbegreppet dominerande, och 

jag kommer att utgå från Foucaults tankar om makt. Foucault var filosof och gjorde sig fri med 

många kommunismer som marxismen. Foucault (2006) har ägnat mycket av sin tid åt att 

fokusera på var makt finns och vad makt gör med oss. Makten ser Foucault som något flytande, 

vilket endast existerar när den sätts i handling. Det går, enligt Foucault, inte att säga vad makt är 

utan makt kan endast beskrivas genom det sätt som den verkar och utövas eller vad den 

producerar (Foucault, 2006). Vi människor har dock begränsat med makt, utan är snarare offer 

för omständigheter och vår omvärld. Makt kan inte ses som enbart något förtyckande utan den 

är produktiv och skapar verklighet, sanningar och individer (ibid). Makt blir som ett landskap 

eller kedja utövade av män, kvinnor, lärare och elev (ibid). Det innebär inte att makt utövas 

ensidigt utan makten involverar alla och kan utmanas och förändras. Makten kan handla om att 

ha ett nätverk. Man kan heller aldrig ställa sig utanför makten. Det finns inga fria utrymmen dit 

makten inte når. Maktrelationer hör ihop med sexualitet, vänskap, produktion och är alltid 

sammankopplade med alla relationer. På detta sätt ägs inte makten av någon i en specifik 

position utan produceras i relationer där vi är delaktiga både i att förtycka och i förtrycket av oss 

själva (ibid). Jag kommer att använda mig av maktbegreppet när jag undersöker hur lärare talar 

om flickor respektive pojkar, och om man vill upprätthålla könsmönster eller inte. 

 Makt kan jag även applicera i stort på lärarnas tal i analysen, om man vill ställa sig långt ifrån 

eleverna eller inte och hur man ser på sin egen auktoritära lärarroll. Foucault (2006) har även 

ägnat sig åt problem när det gäller sanning och vem som äger sanningen. Makt kan finnas hos 

en politiker men också hos en lärare, maktrelationer finns överallt och även mellan lärare-elev. 

Det bästa enligt Foucault vore om alla ägde och brukade sig själva något som skulle vara svårt 

att sjösätta i praktiken. Därför kommer jag använda mig av begreppen sanning och 

problematisera det i min analys.  

Diskursanalysen är som tidigare nämnt poststrukturalistisk, vilket bland annat betyder att 

anhängare av teorin anser att världen inte är fast och beständig, den är anti-essensialstisk precis 

som socialkonstruktionismen. Utifrån poststrukturalism och Ambjörnssons (2003) tankar, 

kommer jag i analysen utgå från att lärarna är med och skapar kön och genus. Något som blir 

intressant att undersöka är om lärarna ser blygheten som en feminitet eller kvinnligt kodat, 

precis på samma sätt som man skapar kön enligt poststrukturalisterna. Ambjörnsson (2003) 

menar att skapandet av feminitet blir en slags underordning av patriarkala strukturer. Foucault, 
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socialkonstruktionister och diskursanalytiker kritiserar den självständiga individen som de 

menar inte existerar. De kritiserar psykologin och modernismen som ser individen som autonom 

och självständig. 

 

Diskursanalys 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för diskursanalysen och hur jag kommer använda mig 

av teorin i min studie. Diskursanalysen baseras på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Den 

intresserar sig för hur vissa utsagor ses som sanna medan andra inte gör det (Jørgenssen & 

Phillips, 2009). Språket används inte bara i syfte för att kommunicera ett budskap till andra, 

utan även som något som producerar och konstruerar versioner av den sociala verkligheten. Det 

är i samspelet med andra och genom språket som människan gör sin egen verklighet begriplig, 

skapar och omskapar sin identitet liksom redogör för sina handlingar och sina motiv. Detta blir 

intressant och motiveras utifrån mitt val av ämne. Hur kommer det sig att det är 

eftersträvansvärt att anses vara utåtriktad som person? Hur talar lärare kring blyghet och hur 

påverkar deras attityder kring en diskurs som anses känslig för många människor, nämligen 

blyghet? Diskursanalysen intresserar sig ofta för sociala fenomen och brännheta ämnen, såsom 

rasism, ätstörningar och liknande. Det kan också handla om ”samtalet om något” om sådant vi 

tar för givet, och därmed inte pratar om men kanske borde prata om. Vissa handlingar gör vi på 

rutin, på en arbetsplats som en förskola till exempel. Tar en kollega upp och ifrågasätter varför 

vi alltid ska låta barnen få välja själva, kanske det skapas dålig stämning bland kollegorna. Då 

har personen tagit upp en diskurs till samtal, utsagor som ses som självklara. Vid diskursanalys 

läggs stort fokus på språket och motiven bakom våra handlingar, som vårt tal exempelvis 

(Jørgenssen & Philips, 2009).  

Att arbeta med diskursanalys som analysmetod är att använda sig av ett verktyg för att 

synliggöra och problematisera förgivettagna föreställningar, normer och diskurser (Howarth, 

2007). Man kan både diskutera talet i texter, göra en textanalys, eller analysera det muntliga 

talet. En viktig poäng är att diskurser inte är passiva mottagare utan aktivt konstrueras genom att 

vi människor upprätthåller dem (Repstad, 2008). Forskaren som använder sig av detta 

identifierar diskursiva mönster, maktrelationer och normaliseringsprocesser. Ord kan ljuga och 

manipuleras så att det passar den som talar. Potter (1996) menar att en diskurs är all form av 

språklig interaktion och alla slags skrivna texter. Diskursanalys kan därför användas vid analys 

av texter (textanalys) och för att undersöka språkliga interaktioner.  
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Tolkningsrepertoar, makt, identitet och andra teoretiska 
begrepp 

Under det här avsnittet kommer jag förklara mina teoretiska begrepp tolkningsrepertoar, makt, 

identitet och diskurs samt varför jag har valt dessa och hur jag kommer att applicera begreppen i 

min studie. Tolkningsrepertoar fungerar som ett alternativt teoretiskt verktyg till diskurs och 

diskurspsykologi. Den belyser hur våra diskurser fungerar som sociala interaktioner, och hur 

våra åsikter kan se olika ut i olika sociala sammanhang. Det kan handla om att en individ kan se 

samma ämne ur olika synvinklar, och att det därmed finns möjlighet för konfliktytor att öppna 

sig.  

Jag kommer använda mig av det teoretiska begreppet diskurs och tolkningsrepertoarer utifrån 

Potter när jag tar mig an empirin och undersöker samt analyserar mina intervjuer. En diskurs är 

samtalet om något menar Potter (1996) och kan inkludera all form av språklig interaktion. 

Diskurser kan ändra skepnad och ändras med tiden. Ofta handlar det om sådant vi tar för givet 

och inte ifrågasätter. Det handlar lika mycket om det som inte sägs, som det som uttrycks. Även 

begreppet identitet blir viktigt. Identitet enligt socialkonstruktionsismen och poststrukturalister 

i stort handlar om att en människas identitet inte är fast och beständig, utan formas och ändras i 

olika sociala sammanhang och utifrån de diskurser som råder (Potter, 1996). Identiteten ses 

också som subjektiv, därför kan man även tala om en subjektiv identitet. Identiteten ses inte som 

en isolerad agent utan som social och föränderlig. Det här begreppet blir nödvändigt när jag 

analyserar lärarnas tal om identitet utifrån olika kön. Ambjörnsson (2003) menar att exempelvis 

feminina identifikationer blir en identitet. Tolkningsrepertoar förekommer inom 

diskursanalysen och används av forskare som ett alternativ till begreppet diskurs, för att 

understryka när det råder delade meningar eller konflikter kring ett ämne (Jørgenssen & Philips, 

2009). En person kan inneha olika tolkningsrepertoarer kring ett och samma ämne. Därför 

kommer tolkningsrepertoar passa bra när jag analyserar hur lärarnas tal skiftar mellan olika 

diskurser vad gäller blyghet. Det är alltid ett spel mellan diskurserna där åsikter och krispunkter 

möts och ett sätt att använda diskursiva tekniker på. En person kan därmed använda diskurser 

som flexibla resurser i olika sociala sammanhang, och detta analyseras som 

tolkningsrepertoarer. En diskurs skapar en verklighet som ser verklig ut för deltagarna i den och 

språket är dynamiskt (ibid). En repertoar är oftast känd av alla kulturmedlemmar (Wetherell, 

2001). Även begreppet sociala konstruktioner blir viktigt när jag tar mig an empirin och 

analyserar hur lärarna talar om blyghet och blyga elever. 
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 Enligt socialkonstruktionismen består verkligheten helt enkelt av sociala konstruktioner 

skapade av oss människor. Kön är en social konstruktion, beteenden en annan (Jørgenssen och 

Philips, 2009). Jag kommer både analysera lärarnas prat om kön utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv och utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv, då de är nära sammanhängande. Makt 

blir viktigt för mig att använda vid analysen av empirin och lärarnas tal om blyghet. Vart kan 

jag se makt spår av makt i lärarnas tal? Jag kommer mestadels använda mig av Foucaults syn 

(2006) på makt när jag analyserar min empiri. Foucault syn på makt är att vi människor aldrig 

helt och hållet utövar makt, utan vi är bara ”offer” för makten och omständigheter som tidigare 

nämnt. Vi har begränsat med handlingsmöjligheter. Detta kommer jag ha i beaktande när jag 

applicerar maktbegreppet i min analys. Position är ett annat begrepp. Enligt diskursanalytiker 

positionerar vi oss hela tiden mot varandra, i språket och i vardagen (Jørgenssen och Philip, 

2009). På arbetsplatsen eller i skolan. Det handlar om överlevnad och att höja och försvara sin 

egna sociala status i olika sociala relationer. Position blir ett begrepp jag kommer att applicera 

när jag analyserar lärarnas tal, för att se hur läraren positionerar sig genom sitt språk.  

 

Metod och metodreflektion 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för min analysmetod och hur jag gått tillväga när jag 

samlat in min empiri i form av insamlingsmetod, samt för- och nackdelar med intervju som 

insamlingsmetod. Jag kommer även under detta avsnitt föra metodkritik mot mig själv som 

forskare och hur jag är med och skapar mitt eget forskningsresultat.  

 

Diskursanalys som metod 

Diskursanalys har varit min analysmetod. Diskursanalysen tittar på hur någonting sägs, jag 

kommer alltså undersöka lärarnas tal om blyghet utifrån mina begrepp makt, identitet, sociala 

konstruktioner och diskurser. Jag vill se hur diskurserna kommer fram i lärarnas tal. Vad talas 

det om? Hur sägs det? Vad får sägas och vad utesluts därmed? Hur positionerar sig lärarna när 

de beskriver eleverna? För att analysera skillnader mellan flickor och pojkar har jag valt en 

poststrukturalistisk teori. I poststrukturalistisk forskning ser man forskningsprocessen, det 

material forskaren arbetar med och de analyser forskaren gör, som beroende av det utrymme 

och de diskursiva möjligheter som forskaren har tillgång till, menar Gunnarsson (2011).  

En händelse eller ett problem kan inte förklaras utan istället analyseras eller läsas på en mängd 
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olika sätt och med en mångfald av tänkbara innebörder. Detta sker genom läsningar där 

forskaren vrider och vänder på materialet för att driva analysen längre. 

 

Intervju som insamlingsmetod 

Min metod för att samla in kunskap och empiri har varit semi-strukturerade intervjuer, av den 

kvalitativa sorten. Dessa följer till sin natur ett på förhand uppgjort frågeformulär eller 

frågeguide (Bilaga ett). Vid en semi-strukturerad intervju får forskaren ställa följdfrågor. 

Kvalitativa intervjuer försöker fånga intervjupersonens livsvärld, personens levda värld och har 

till syfte att samla in kvalitativ kunskap kring ett fenomen eller specifikt ämne. Man försöker 

samla in nyanserade beskrivningar och den intervjuade får svara på frågor utifrån sig själv och 

utifrån stereotyper. Det finns alltid en risk för misstolkning och att man kan leda in den 

intervjuade på den väg forskaren vill komma in på att man är styrande helt enkelt. Intervjufrågor 

kan om de ställs på fel sätt vara ledande och missvisande. Jag har försökt hålla så icke-ledande 

frågor som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna och ordalydelsen avgörs, åtminstone i 

viss utsträckning, av intervjusituationen och informantens svar. Intervju handlar om samarbete 

mellan forskaren och den intervjuade, där forskaren inte på något sätt ska träda in och vara 

expert (Kvale och Brinkmann, 2009). Det är viktigt att vara ödmjuk och prestigelös i 

intervjusammanhanget. Angående själva intervjufrågorna så har mina frågor inte haft ja-eller nej 

svar eller bestått av halvöppna frågor. Jag har försökt börja fråga om det närliggande, ställt 

frågorna i en logisk följd och sammanfattat lärarnas svar när det behövts som Kvale och 

Brinkmann (2009) samt Repstad (2007) förespråkar. Alla lärare har givetvis fått samma 

intervjuguide. Jag har också poängterat att jag är där för att lära mig och att jag inte är någon 

expert, allt för att främja klimatet mellan mig som forskare och den intervjuade (Kvale, 1997). 

Fördelen med intervjuer som insamlingsmetod är att man får en direkt kontakt och nya frågor 

kan dyka upp i mötet med den jag intervjuar, vilket även Kvale och Brinkmann påpekar (2009). 

Upprätthålls en bra relation mellan informanten och den som intervjuar ökar validiteten i 

studien (Kvale och Brinkmann 2009, Repstad 2007) vilket jag kommer diskutera mer under 

avsnittet om tillförlitlighetfrågor. Jag vill se lärarnas tankar kring detta ämne, och att få upp en 

diskussion kring blyghetsdiskursen. Vid själva mötet såg vi till att sitta avskilt och i lugn och ro, 

vilket är en förutsättning för att en bra intervju ska kunna genomföras. Vid en undersökning där 

man använder sig av diskursanalys och diskurspsykologi ses intervjun som en slags social 

interaktion (Jørgenssen & Philips). Man kan använda en metod där man både transkriberar 

frågor och svar, och det har jag gjort. Eftersom jag är intresserad av lärarnas språk och tal om 
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blyghet passade intervjuer bra. Hade jag istället varit intresserad av att se hur lärarna bemöter 

barnen i klassrumssituationer, hade observationer varit att föredra.  

Kritik mot intervjuer som metod förekommer både internt och externt inom forskarvärlden. Ett 

argument är att mängden empiri inte alltid är den största och generaliserbarheten inte alltid den 

bästa. (Repstad, 2007). Det vill säga, generalisering och representativitet är inte alltid några 

centrala syften i kvalitativa metoder. Å andra sidan, säger man sig inte heller leta efter den 

absoluta enda sanningen utan forskarna undersöker fenomen och livsvärldar och synsätt hos de 

undersökta (Kvale & Brinkmann, 2009). Man kan säga att desto färre antal datapunkter, desto 

lägre validitet. Kvalitativ forskning kan tendera att gå mot det berättande, alltså att det mer 

handlar om utsagor och berättelser än vetenskaplig forskning. Inom akademin och 

forskningsvärlden har kvantitativ forskning högre status än den kvalitativa menar vissa. Repstad 

menar att kvalitativa metoder dessutom passar när man vill studera lokala skeenden i en viss 

miljö, undersöka de sociala relationerna på en arbetsplats eller skola, och här passar det 

kvalitativa bättre än om forskaren skulle använda sig av en stor enkätundersökning (Repstad, 

2007). 

 Det finns en maktassymmetri mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad, särskilt 

om den missbrukas från intervjuaren eller informanten. En forskare är den som bestämmer 

ämnet, ställer frågor och definierar samtalet och därmed automatiskt har ett övertag (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Det finns alltså alltid ett viss mått av dominans i intervjusituationen. Det här 

får jag ha i bakhuvudet, men samtidigt kan det aldrig bli helt fritt från maktassymmetrier. Jag 

har i det här avsnittet redogjort för vald analysmetod och för- och nackdelar med min 

insamlingsmetod, intervju samt hur jag metodologiskt har gått tillväga. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att intervju är att föredra om man vill komma nära de undersöktas livsvärldar.  

Kvalitativa metoder och diskursanalys i synnerhet är intresserade av de undersöktas livsvärldar 

som tidigare nämnt, och det är just lärarnas livsvärldar jag är intresserade av att ta del av. 

Kvalitativa metoder, till skillnad från kvantitativa metoder är mer intresserade av empirin än av 

kvantitativ data (ibid) och data har låg grad av strukturering. Vid kvantitativ forskning ska 

resultatet presenteras i siffror, som i statistiska uppgifter. Som forskare gäller det att alltid hålla 

en hög medvetenhet till den egna reflexiveten under studiens gång (Repstad, 2007). Det handlar 

om att försöka hålla sig neutral till informanternas tankar och tal vilket jag försökt eftersträva 

men självklart är detta svårt att helt uppnå.  

Jag vill föra metodkritik till mig själv och reflektera hur jag är med och skapar mina egna 

forskningsresultat. Det här är åtta lärares tankar och föreställningar om blyghet, och inte hela 
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landets lärarkår. Det är viktigt att poängtera. Alla tycker därmed inte så här om ämnet blyghet. 

Jag som forskare och människa påverkar genom mina intervjufrågor och genom 

intervjusituationen, som är ett socialt interaktionstillfälle. Intervjupersonernas åsikter kan ha 

filtreras för att man vill anpassa sig till vad som är socialt korrekt att säga, och därmed skapas 

och konstrueras åsikter vid intervjutillfället.  

Vid kvalitativ forskning befinner sig forskaren i den sociala verkligheten hen studerar. Viktigt 

är att inte vara för distanslös heller så man sårar eller skadar den intervjuade på något sätt 

(Repstad, 2007).  

 

Genomförande 

I det här avsnittet kommer jag så konkret som möjligt försöka beskriva hur jag har gått till väga 

vid planering och genomförande av min studie. Jag visste redan på ett tidigt stadium att jag ville 

ägna mig åt ämnet blyghet, och har dessutom tidigare arbetat med diskursanalys och 

socialkonstruktionismen. 

Genomförandet gick vid ett tidigt stadium konkret till som så att mejl skickades ut till nio 

skolor. Av dessa visade två skolor intresse för medverkan. Över mejl bokade vi tillsammans tid 

och plats för intervjun. Några datum fick flyttas fram på grund av lärarnas scheman. Innan 

intervjun startade fick lärarna ett informationsbrev från mig (se bilaga ett) där detaljer om 

uppsatsarbetet redovisas, bland annat fick lärarna upplysning om att det inspelade 

intervjumaterialet kommer att raderas efter det att uppsatsen är färdigställd. Men namnet på 

skolan eller namn på lärarna själva finns inte i uppsatsen. Därmed minskas risken för att någon 

kan spåras eller kopplas.  

Totalt har åtta lärare intervjuats i den här studien. Fem lärare arbetar på samma skola i 

Stockholmsområdet, de övriga tre finns på en annan kommunal skola i samma stad. Jag 

intervjuade totalt alltså åtta lärare. Själva intervjun genomfördes på lärarnas egen arbetsplats, i 

ett rum läraren själv fick välja ut då jag inte var bekant med skolorna. Fördelen med att intervjua 

på lärarnas arbetsplats är att forskaren kan åka tillbaka, i mån av tid, om hen märker att något 

saknas som hen inte fick reda på eller annan typ av uppföljning. 

Nackdelen är att skolan aldrig är en helt lugn plats, ibland uppstod kortare störande moment 

vilket kan ha påverkat den intervjuades tankar. Å andra sidan, skolan är en arbetsplats där det 

händer saker hela tiden. Alla lärare fick samma intervjuguide med frågor, men vid behov kunde 
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någon lärare få vidareutveckla något jag inte förstått eller få förtydliga något. Någon kunde få 

en följdfråga i de fall där de behövdes. Intervjuguiden kan ni se i Bilaga tre. Inspelningen av 

intervjuerna har skett via mobiltelefonens inspelningsfunktion i form av en APP jag laddade 

ner. Fördelen med detta är att det är smidigt och forskaren kan ha långa samtal inspelade, samt 

att du kan gå tillbaka och lyssna av vid behov. Nackdelen är att forskaren måste stanna och 

pausa det inspelade vid sammanställningsfasen. En annan begränsning är att forskaren inte kan 

se informanternas miner och känslor, men vi får se inspelade intervjuer som gott 

tillfredsställande. Vidare bör framföras att det säkert tillkommit andra resultat och analyser om 

jag hade använt mig av video observationer eller andra tillvägagångssätt. Men nu ligger mitt 

intresse kring lärarnas tankar och tal, inte hur de agerar i verkligheten. Därför passar 

inspelningar på detta vis bra. Oavsett hur forskaren väljer att genomföra intervjun är sekretessen 

lika viktig. Sedan började själva transkriberingsprocessen och analyseringen av empirin, men 

det kommer jag beskriva under ett eget kapitel.  

 

Urval och avgränsningar  

I min uppsats avser jag att behandla talet om de blyga barnen i den mening att de ses som 

tystlåtna, har problem med att våga ta för sig i klassrummet, är mer konflikträdda än andra eller 

kanske inte vågar genomföra vissa moment i klassrummet. Detta blir min definition av blyghet 

och den bygger jag dels på Zimbardos (1978) och dels på Socialstyrelsens (2010) version där 

ord som ängsliga, oroliga, hämmade, förekommer i beskrivningen av blyghet. Tidigare i 

uppsatsen har jag även redogjort närmre för just min definition av blyghet och blyga elever. Jag 

har således inte riktat in mig på lärares tal om de med allvarlig blyghet och andra sociala 

problem. Det finns dessutom extremt inåtvända barn, med allvarliga djupa sociala problem, som 

inte kan gå i vanlig klass, exempelvis de med autism eller kombinationsproblem och dessa 

lämnas utanför i min uppsats. Jag tar upp de som kan gå i en vanlig klass. Alm (2006) räknar 

heller inte social fobi som blyghet, utan detta är allvarligare psykiska sjukdomar. Men social 

fobi, social ångest och oro brukar beskrivas i utkanten av blyghet i den forskning jag mött. Jag 

valde att intervjua lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet, detta av flera anledningar. Dels 

är det min utbildnings inriktning. Dels är det en mycket händelserik period att befinna sig i, 

självkänslan är under utveckling och barnet ska tänka och kommunicera med sina kamrater. 

Självbilden, alltså vem jaget är, formas. Blyghet kan stå i vägen då man ska skapa kontakter 

under den här viktiga perioden. Minnen och händelser för den här perioden sätter spår för livet. 

Dessa lärare möter då elever som befinner sig i en speciell och inte helt lätt tid i livet. Jag har 
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valt att ägna min studie åt att intervjua lärare, inte skolledning eller elever. Hade 

intervjuobjekten varit just barn eller rektorer hade säkerligen analysen och resultatet blivit 

annorlunda. Nu är jag intresserad av lärares tal om blyghet utifrån diskursen om blyghet.  

 

Undersökningspersoner 

I det här avsnittet kommer jag beskriva mina åtta intervjupersoner lite mer samt beskriva hur jag 

tänkt vid urvalet av intervjupersonerna samt varför jag valt att endast namnge lärarna med en 

siffra. Lärarna arbetar på två olika grundskolor i Stockholmsområdet. Urvalet är heterogent, dvs  

skolorna har varierande socioekonomisk status och ligger i olika förorter i Stockholm. En skola 

har något fler elever med invandrarbakgrund. Urvalet är med andra ord någorlunda väl 

genomtänkt och inte slumpmässigt utvalt. Jag såg även till att inte enbart ha med klasslärare 

utan även andra lärartjänster valdes ut, som till exempel en musiklärare eller läraren som jobbar 

med svenska som andra språk. En värdefull intervjuperson har rikliga kunskaper om ämnet 

(Kvale och Brinkmann, 2009) och det anser jag att de flesta av dessa lärare har. Accepterar man 

att medverka vid en sådan här intervju har man förmodligen ett visst intresse för ämnet. 

Undersökningspersonerna består av en blandning av kvinnor och män, ålder och bakgrund. 

Samtliga är examinerade från universitet. Jag har valt att döpa lärarna med enbart en siffra, för 

att neutralisera för läsaren och för mig som forskare. Visst hade jag kunnat ge dem figurerade 

namn, men jag vill ha det så neutralt som möjligt. Lärare 1 arbetar som klasslärare i en årskurs 

tre. Lärare 2 och 3 har ämnena Svenska och svenska som andra språk på mellanstadiet, 4 och 5 

är matte- och NO-lärare och lärare nummer 6 är musiklärare. Lärare 7 är NO-lärare. Lärare 8 

har ämnena SO och svenska. Lärarna är även oftast mentorer åt en klass.  

 

Databearbetning och analysmetod 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för mina tankar hur jag gått tillväga när jag transkriberat 

mitt material och reflektioner kring analysmetoden. Efter mina intervjuer transkriberades 

materialet, det vill säga det inspelade materialet översattes till skriftlig form. Det transkriberade 

materialet lästes först förutsättningslöst och sedan gjordes en noggrannare genomgång och 

materialet fick läsas om ett flertal gånger. Nu kunde vissa citat och återkommande teman 

urskiljas bland informanternas svar. Jag indexerade in citat och meningar jag upplevt som 

återkommande på en stor mind mapp in i teman. Teman blev ” Lärarnas föreställningar och 

definitioner av blyghet”, ”Blyghet som ett problem- eller inte” ” Blyga pojkar finns det inte 
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plats för! Om blyga pojkar och tysta flickor”. Dessa kan ses som olika former av diskurser.  

Att indexera på detta sätt kallar Kvale och Brinkmann för meningskategorisering (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Här ligger fokus på helheten och det som inte är väsentligt ur lärarnas 

utsagor kan enbart kort sammanfattas. Kategoriernas rubriker fick göras om flera gånger, och 

jag kastade även om dem och la ihop vissa med tidens gång som fungerade bättre ihop. Från 

början fanns fem kategorier men dessa intensifierades sedan ner till tre. Rubriken ”Arbetsformer 

som hjälper” togs bort då uppsatsen skulle bli för bred och för stor. Detta var även en av mina 

frågeställningar från början. Min empiri har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet 

socialkonstruktionismen. Meningskategorisering har varit den analysmetod jag använt mig av 

vid bearbetning av empirin och detta även utifrån mina teoretiska begrepp sociala 

konstruktioner, diskurs och tolkningsrepertoarer och valda teori. Jag fann exempelvis tre större 

tolkningsrepertoaer bland lärarna, dels en grupp lärare som beskrev blyga barn och blyghet i 

stort som något problematiskt som ”bör åtgärdas ”och dels den grupp lärare som inte anser det i 

lika stor utsträckning. Den tredje gruppen lärare problematiserar att det är ett problem att vara 

blyg idag. Som forskare är jag alltid medskapare till min egen forskning och det är viktigt att 

komma ihåg. För att särskilja svaren vid analysen namngav jag lärarna från nummer ett till åtta. 

Detta gjordes för att ta visst avstånd från lärarna och deras utsagor (Bergström och Boreus, 

2012). Jag har valt att först sammanfatta analysen under kategorierna, och sen förstärka 

analysen med citat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I följande avsnitt kommer jag ta upp och diskutera olika forskningsetiska riktlinjer som är 

viktigt att tänka på som forskare. När man ska genomföra en intervju är det viktigt att följa 

forskningsetiska riktlinjer och hålla god forskningssed. Som forskare har man alltid en viss 

makt gentemot de medverkande före, under och efter intervjun som jag nämnt tidigare med 

maktasymmetrin. Det finns fyra kriterier för god forskningssed som Vetenskapsrådet (2011) 

tagit fram. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det handlar om riktlinjer och direktiv kring sekretess som jag tagit hänsyn till, 

då intervjumaterialet är sekretessbelagt och ingen förutom jag som intervjuare kan få ta del av 

det. Om informationskravet kan vi läsa följande ur VR:s riktlinjer; ”Forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s.7, 2011). 

Informationskravet är uppnått anser jag, då informanterna i det första skedet fick ett så kallat 

informationsbrev där jag beskrivit vad undersökningen går ut på samt vilka personer det är jag 
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söker. Jag har beskrivit vad det skulle krävas i tidsanspråk av deltagaren, när jag skulle behöva 

genomföra intervjuerna samt övrig praktiskt information. Om samtyckeskravet står följande 

beskrivet ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”  

(s. 9, 2011). Intervjupersonerna har vid nästa skede, själva intervjutillfället, fått ett 

samtyckesbrev i enighet med Vetenskapsrådets riktlinjer.  

I Samtyckesbrevet har informanterna återigen fått information om studiens syfte och frågor om 

integritet och anonymisering. Det står även beskrivet att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan (bilaga två). Handlingen i sitt slutskede är dock offentlig liksom alla uppsatser inom 

universitet och övrig forskning (2011). Konfidentialitetskravet beskriver att all personal i 

forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter. Det står även beskrivet att ”Alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående”. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga” (s.10, 2011).   

Konfidentialitet- och anonymitet är uppnått eftersom jag raderat materialet efter 

transkriberingen. Dessutom är alla namn och arbetsplatser raderade och med det anser jag att 

möjligheten att identifiera de medverkande är liten. Jag har även avidentifierat mina 

informanter- men jag vill påpeka att det är svårt att anonymisera helt. Dessutom menar även VR 

att det alltid är en avvägning mellan värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella 

negativa konsekvenser för de berörda. Nyttjandekravet förklarar att uppsatsen inte får användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta är uppnått utan 

större argumentation eller hänvisning anser jag.  

 

Tillförlitlighet i studien 

I detta avsnitt kommer jag diskutera begrepp som validitet och giltighet. Kan man lita på det jag 

kommer fram till? Mätte jag det som jag hade för avsikt att undersöka? Mina teoretiska 

perspektiv, socialkonstruktionismen och diskursanalys, är inte ute efter någon ”absoluta 

sanning” utan snarare är syftet att undersöka informanters tal och språk kring olika fenomen. 

Detta gäller även för kvalitativa metoder. Därför blir begreppet generaliserbarhet inget jag 

försökt sträva efter att uppnå heller. Ett bättre ord att diskutera blir i mitt fall begreppen validitet 

och giltighet. Har jag mätt det jag avsåg att mäta från början? (Repstad, 2007). Jag anser att 
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lärarnas berättelser fått komma fram. Kvale (1997) talar om tre tillförlitlighetsaspekter; kontroll, 

ifrågasättande och en teoretisering av kunskap. Den första aspekten handlar om att vi ska 

kontrollera det vi har undersökt, och ifrågasätta det. Den andra aspekten handlar om ifrågasätta. 

Validera handlar om att ifrågasätta, “Vad” och “varför” måste besvara före frågan “Hur”. Man 

kan göra erfarenhetsmässiga tolkningar, sanningssökande tolkningar och systematiska 

tolkningar. Att teoretisera kunskapen är också en fråga om validering. Kunskapen får mer tyngd 

om man använt teorin korrekt och på ett gediget sätt. Kommunikativ validitet handlar åter 

igenom om hur, vad och varför frågan (Kvale, 1997). Man kan som forskare aldrig veta vad 

intervjuobjektet tänker, därmed är ingen forskning helt generaliserbar. Språk är ju 

konstruktioner, och forskaren kan få reda på utsagor och tal, som forskaren sedan tolkar.  

Kvalitativa studier och intervjuer går med andra ord varken in i någons livsvärld eller, som 

tidigare nämnt, når man fram till en fullkomlig generaliserbarhet, vilket kan vara en nackdel 

enligt vissa. Hade jag använt mig av observationer eller gjort fältstudier hade jag säkerligen fått 

andra analyser och resultat. Nackdelen med en kvalitativ metod kan vara att man styr vid 

exempelvis intervjun och därmed påverkar analysen och resultatet. Styrning kan ju ske med 

miner och känslor exempelvis, något som är svårt att helt undvika. Denna styrning kan ske även 

vid kvantitativa studier. Med detta sagt, så kan det ha påverkat analysen och resultatet av min 

studie även om det är något jag självklart försökt undvika.  

Att analysera ett material är att göra tolkningar (Kvale, 1997). Tre tolkningssammanhang man 

ska sträva mot som forskare och alltid tolka utifrån är det sunda förnuftets förståelse som 

forskare och utgå från sin teoretiska förståelse. Vid den sista aspekten handlar det om att man 

gör sin analys utifrån den kunskap man har om den valda teorin. Jag såg även till att gå tillbaka 

till mina frågeställningar när jag började analysera materialet, som Repstad (2007) förespråkar. 

Att använda sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt med intervjuer som metod innebär att 

forskaren aldrig avser nå fullkomlig validitet och giltighet, utan det är talet och språket vi vill 

undersöka och analysera. I det här fallet åtta lärares tankar och åsikter om fenomenet blyghet. 

Validiteten avser att forskaren mäter det som är relevant för sammanhanget, det vill säga 

analysen presenteras utifrån de frågeställningar forskaren hade från början (Repstad, 2007).  

För att skapa en så hög validitet som möjligt i studien så såg jag till att intervjuguiden 

utformades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningen tar i sin tur 

hänsyn till tidigare forskning, som beskrivits tidigare i denna studie. Det bör vara en balans och 

koherens mellan detta. Reliabilitet handlar om pålitlighet och om man mätt data på ett 

tillförlitligt sätt (Ryen, 2004). Då omfånget är åtta intervjuer blir reliabiliteten något större än 
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om det enbart varit tre till fyra intervjuer. Det är också en styrka att informanterna kommer från 

olika skolor och därmed har olika ingångar och erfarenheter.  

För att validiteten (giltigheten) ska öka så är det viktigt att läsaren kan se alla delar av arbetet 

med uppsatsen. Jag har beskrivit tillvägagångssättet med datainsamling på detaljnivå. Jag har 

även redogjort mina eventuella fördomar om ämnet då jag själv ska bli lärare, och att detta kan 

påverka validiteten i någon mån. Vidare har jag gjort en noggrann beskrivning av urvalet och 

hur intervjupersonerna har valts ut. Deltagarna har å andra sidan inte kunnat kontrollera sina 

utsagor senare vilket kan minska validiteten. Ett annat sätt man kan mäta validiteten på är att 

jämföra studien med andra liknande studier kring samma ämne (Ryen, 2004). Kommer 

forskarna fram till liknande slutsatser? Detta har jag försökt göra i viss utsträckning där det 

passat.  

Jag har hela tiden fått försöka hålla mig neutral som forskare och ta avstånd från mina egna 

känslor om ämnet blyghet, detta för att öka reflexiviteten (Kvale och Brinkmann, 2009, Repstad 

2007). Man kan alltid vilja ändra på frågorna i efterhand, ställt dem mer öppna eller liknande. 

Sådant märker forskaren kanske i efterhand samt ytterligare frågor man velat ställa. Jag har ju 

gjort en tolkning då jag analyserar intervjuerna och då måste man ha i åtanke att validiteten kan 

ha påverkats. Som forskare är det viktigt att vara öppen med detta och självreflexiviteten är 

viktig att betona (Kvale och Brinkmann, 2009). Ingen forskning inom akademin är helt och 

hållen sann, det finns ingen "absolut sanning" (ibid). Det är fullkomligt omöjligt i all forskning 

att ha ett fullkomligt valid resultat och analys (Kvale och Brinkmann, 2009). Tolkningar sker 

alltid inom all forskning och akademi. Vid analysen av materialet kan mina egna tankar om 

blyghet spelat in. Så är det alltid, om forskaren väljer ett ämne hen på något sätt har en relation 

till. Jag har verkligen försökt distansera mig till informanterna, och ställt mig långt ifrån det 

faktum att jag själv ska bli lärare.  



 

 

32 

Resultat och analys 

 

I följande avsnitt kommer jag genomföra analysen av intervjuerna utifrån mitt teoretiska 

perspektiv socialkonstruktionism och diskursanalys samt valda teoretiska begrepp sociala 

konstruktioner, identitet, positionering, makt och diskurs. Analysen är utifrån mina egna 

tolkningar sett igenom mina teoretiska glasögon. När jag läste igenom intervjuerna fann jag 

vissa gemensamma teman. Sammanlagt fann jag tre större teman av mitt transkriberade 

material. Första kategorin är viktig då citaten behandlar lärarnas föreställningar om begreppet 

blyghet och blyga barn.  

Andra kategorin handlar om de olika tolkningsrepertoarerna jag fann, de som ser blyghet som 

något negativt och oönskat som måste bort och den grupp lärarna som inte tycker det i lika stor 

utsträckning. Här kom en del uppseendeväckande saker vilka jag velat kritisera men ”enbart” 

fått analysera istället. Jag vill dock påpeka att inte alla var negativt inställda till blyghet, och 

dessa berättelser har jag också försökt lyfta fram. Tredje temat handlar om kön och genus. 

Analysen styrker tidigare forskning, lärarna ser olika på blyga flickor respektive pojkar.  

Att kategorisera på det sätt jag har gjort kallas för indexering. De tre större teman blev följande:  

 

- Lärares föreställningar om blyghetsbegreppet 

- Blyghet som ett problem- eller inte? 

- Blyga pojkar finns det inte plats för! Om flickor och pojkars blyghet. 

 

 

Kategori 1: Föreställningar om blyga elever och 
blyghetsbegreppet 

Min analys visar på att lärarna använder ord som skam, rädsla och ångest när de ska beskriva 

blyga barn. Att blyga elever har ”svårt att ta för sig” verkar vara en gemensam föreställning hos 

de intervjuade lärarna. Detta blir också en slags föreställning om vad blyghet är enligt lärarna 

själva. De beskrivna orden förknippar jag som negativt laddade. I längden kan dessa 

beskrivningar bli stigmatiserande för hur vi ser på blyghetsbegreppet, och lärarna skapar en 

sanning när de konstruerar sitt tal om de blyga eleverna. Åtminstone finns det en viss risk för 
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det. Den här ”sanningen” upprätthålls, så länge vi inte ifrågasätter den. Lärarnas värderingar är 

produkter av diskursiva praktiker, som kanske tas för självklart eller naturligt. Lärarnas tal är en 

produkt av kulturella och historiska föreställningar om världen, och lärarnas verklighet 

konstitueras genom språket. Analysen visar också att föreställningarna om dessa barn också 

tenderar att gå mot samma håll och vara ganska likriktade, lärarna beskriver en föreställning om 

att de blyga eleverna verkar må dåligt av blygheten, utan att de egentligen har frågat barnen 

själva eller vet hur de själva tänker och känner. Följande citat får representera detta; Lärare 1 

”Det kan innebära att man inte kan lösa konflikter och att man inte kan berätta vad som är fel”. 

Här uttrycker sig läraren som att den bästa eleven är den som klarar att reda ut och försvara sig i 

bråk och olika sociala situationer. Den eleven får även högre social status och i förlängningen 

mer makt.  

Lärare 2 menade att ”De som är riktigt blyga drar sig undan från sociala sammanhang. De 

blyga barnen kanske inte tycker om att ta för sig och vill hellre stå i bakgrunden. Det är min 

beskrivning av det hela, och mitt intryck”. Samma lärare sa att eleven kan ha dålig självkänsla; 

”De blyga barnen tror inte på sig själv helt enkelt. Svårt att ta för sig, kanske”. Det som lärare 

2 först talar om kan ses som svår blyghet, på gränsen till social fobi. Det är svårt att dra gränser 

här men i den här uppsatsen analyserar jag talet om de måttligt blyga eleverna. Angående nästa 

utsaga, lärare 2 beskriver i citatet verkar vara den beskrivning som flest lärare använder sig av, 

och passar också in i min definition av blyghet jag beskrev i början av studien. En blyg elev 

verkar inte tycka om att ta för sig som de övriga klasskamraterna. Lärare 3 menade att man som 

elev både kan vara blyg språkligt och blyg socialt "Det finns dom som har svårt med språket 

och så finns det dom tysta barnen". Läraren gör en distinktion mellan tysta, som jag kopplar 

som de blyga eller de med talsvårigheter, och de med språksvårigheter. Den här läraren arbetar 

bland annat med svenska som andra språk- elever. Det är ju inte konstigt att en elev upplever att 

det är jobbigt att tala om man varit en begränsad tid i Sverige, det skulle jag själv tycka och nog 

de flesta med mig. Det som lärare 3 tar upp med språkliga fel kan också bero på rena 

talsvårigheter, som kan ha med kognitiva fel att göra. Jag har valt att inte fokusera på sådana 

svårigheter i den här studien.  

Lärare 5;” I mitt ämne kan det handla om att inte våga röra på sig. Att inte våga ta för sig som 

de andra eleverna”. Den här läraren är musiklärare och beskriver hur blygheten kan yttra sig att 

eleven inte vågar ta för sig som sina klasskamrater. Å andra sidan, måste det få vara okej det 

med. Måste alla elever vara likadana och bete sig på samma sätt? Det är läraren som själv väljer 

om hen ska agera på det eller inte. Lärare 4; ”De blyga kanske inte är lika populära, har 

svårare med vänner och sådär. Det kan säkert jobbigt”. Återigen, här har läraren inte frågat 



 

 

34 

eleven utan beskriver en föreställning över hur hen tror att en blyg elev har det. Lärare 6; ”Man 

hamnar säkert lättare utanför som blyg då man kanske inte vågar bjuda på sig själv och ta för 

sig lika mycket som andra, folk ser ju inte ens personlighet riktigt”.  

De två ovanstående lärarnas citat blir problematiska då det skapar en sanning, som 

reproduceras. Följande elever beskrivs som elever som inte riktigt ”passar in” i mallen för hur 

man bör vara, man är sannerligen inte en god elev. Lärare 1 ska beskriva situationen med en 

pojke i klassen som kan ha problem med att tala ibland och uttrycker följande; ”Vill inte kalla 

det skam, men den gången då pojken inte ville redovisa då var det svårt. Det var mycket svårt”. 

Var det svårt för läraren eller för eleven undrar jag. Min analys är att läraren kanske för över sin 

egen oro på eleven, kanske på grund av okunnighet eller välvilja som Arbeau och Coplan 

(2008) diskuterar i sin studie. 

 Det verkar också vara ett dilemma kring hur mycket man ska lägga sig i eller inte som lärare. 

”Är man blyg eller svag socialt kan det vara svårt att komma in i gemenskapen, det vill säga 

klasskamrater/gruppbildningar”. Lärares 1 ansvar enligt värdegrunden och läroplanen är att 

alla elever ska trivas i klassen, sedan behöver det ju inte bero på blyghet om en elev inte skulle 

trivas. Det kan handla om att man kanske inte känner att man har något gemensamt med sina 

klasskamrater, eller helt andra faktorer vi inte känner till. Allt är inte som det kanske ser ut. Vi 

vuxna är ofta snabba med att dra slutsatser, som ofta baseras på våra egna föreställningar som 

bygger på normer och sociala konstruktioner. Lärare 6 ”Jag tror att blyga elever skäms i vissa 

situationer. Att inte våga ta för sig kan nog vara jobbigt.” Här man ju faktiskt inte frågat de 

blyga eleverna själva utan utgår från att elever skäms över sin blyghet. Läraren positionerar sig 

något som man talar om i diskursanalysen (Jørgenssen och Philips, 2009). Det blir också en 

fråga om makt och ta sig friheten att kategorisera och sätta in elever i olika fack. Lärare 4 ”Mest 

jobbigt är det säkert för den blyga eleven själv. Men jag kan också tänka mig att det är jobbigt 

för föräldrarna. Och för mig, så klart.” Lärarens föreställning är att det är jobbigt att vara blyg. 

Kanske är det så att lärare 4 i mötet med den blyga upplever att det är jobbigt och därmed 

projicerar över den ångest som uppstår i situationen på eleven istället. Även den här läraren 

utgår från att det är jobbigt att vara blyg. Det är jobbigt för läraren själv, och verkar se blygheten 

hos eleven som något ovälkommet och något man helst inte vill ha att göra med. Här verkar det 

som att i blygheten finns något skamligt och ovälkommet. Definitioner och föreställningar om 

dessa kan om de återupprepas i stor utsträckning bli stigmatiserande. Risken finns att blyghet i 

förlängningen ses som något problematiskt, i samhället i stort. Lärare 3; ”Jag tycker det är svårt 

att bemöta blyga elever eller personer över huvud taget. Man vill inte klampa någon på tårna.” 
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Här bekräftar lärare 3 tidigare definitioner av blyghet. Även dessa definitioner kan på sikt 

fungera stigmatiserande. Till slut skapas normer på hur man ser på blyghet och konstruerar ett 

problem som inte måste vara ett problem. Den här lärarens citat tycker jag avspeglar på vad man 

ofta hör i samhället och media. Samtliga lärare talade om sådant som att pusha eleven framåt. 

Lärare 1 uttrycker detta som att ”Pusha försiktigt, få dem att komma igång helt enkelt. ”. Vad är 

det man vill pusha eleven mot undrar jag som forskare.  

Det verkar som att lärarna önskar få eleverna mer utåtriktade, till det som anses önskvärt i vårt 

samhälle och den sorts individ Lgr11 förespråkar. Här finns konfliktlinjer och dilemman.  

”Det finns ju inte riktigt någon plats för de blyga i dagens samhälle. Det eftersträvas ofta en 

annan slags individ idag, i många situationer. På arbetsplatser, i privata relationer.” uttrycker 

lärare 6. Här är läraren uppenbart styrd av diskursen om blyghet som finns i samhället idag och 

konstruerar sitt tal. Läraren talar om att det eftersträvas ”en annan slags individ” och då får vi 

anta att den individen är en något mer framåtsträvande och företagsam individ än en tyst och 

introvert person. Ett uttalande som detta kan fungera reproducerande, och kan föras över på 

eleverna, om läraren väljer att visa sin åsikt i klassrummet. Men det är å andra sidan inget vi vet, 

utan bara en kommentar som förekommer vid det här intervjutillfället. Det kan vara en 

reflektion över mönster och diskurser läraren sett passera förbi genom att vara lärare och individ 

i dagens samhälle. 

Om lärarna har den här synen, så är det såklart att eleverna själva ser och märker det, och 

märker vad som anses okej och inte. Därmed konstrueras indirekt den ideala eleven av lärarna 

som en elev ”bör vara” vilket upprätthålls genom diskursiva praktiker och ses som den ”enda 

sanningen”. Lärarna både skapar diskurser och är styrda av diskurserna, som 

socialkonstruktionister anser.  

 

 

Kategori 2: Blyghet som ett problem -eller inte?   

Analysen visar att det finns två grupper av lärare med olika diskurser och tolkningsrepertoarer. 

Dels lärare som ser blyghetsdiskursen, och att vara blyg, som ett problem och någonting som 

behöver åtgärdas, dels lärare som inte verkar det i lika stor utsträckning. Utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv så används språken i båda fallen hos lärarna och talet för att 

positionera sin makt som lärare och framhäva sin läraridentitet och profession. Diskurserna 

skiftar och samma lärare kan ha olika tolkningsrepertoarer, lärarna är både styrda av diskurser 
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och skapar diskurser genom sitt tal och sina handlingar. Ena stunden kan man vilja skapa 

distans från eleven samtidigt som man bryr sig och vill värna om elevens känslor. Att ha den här 

typen av relation kan skapa en osäkerhet hos eleven. Kopplat till Arbeau, Coplan och Weeks 

(2010) studie så bör läraren fokusera extra mycket på att bygga en relation med just de blyga 

eleverna, då det visat sig att det finns ett samband mellan negativa relationer och svårigheter.  

Flera av lärarna visar dock tendenser till att bygga just relationer. Lärare 4”Det är såklart man 

försöker få in eleven i gemenskapen, trygga relationer är A och O. Vi lärare gör nog så gott vi 

kan i de flesta lägen. Man vill ju se alla, bekräfta och hinna med sådant. Sedan har vi alla 

kunskapsämnen vi ska hinna med”. Den här läraren visar en ganska optimistisk syn på blyghet 

och relationsbyggande, och elevens möjlighet att komma in i gemenskapen. Läraren uttalar en 

viss farhåga för att inte räcka till i alla situationer. När läraren säger ”vi gör nog så gott vi kan” 

så försöker hen samtidigt distansera sig från sig själv. Läraren ser dilemmat med att hinna med 

och räcka till i sin grupp.  

Lärare 3 ”Man tar upp det och pratar om det på föräldrasamtal, men det gäller att vara 

försiktig givetvis. Man vill inte trampa någon på tårna”. Ovanstående lärare uttrycker en rädsla 

för att trampa eleven på tårna och ser det som ett etiskt eller pedagogiskt dilemma. Läraren 

beskriver också att föräldra-samtalen blir ett tillfälle att diskutera hur det går för eleven socialt. 

Exemplet visar också att läraren kan anse att det är viktigt att föräldern är med och diskuterar 

elevens sociala situation i skolan, och kan se det som föräldrarnas ansvar också. Både lärare 3, 4 

och 6, beskriver blygheten som något problematiskt. Lärare 5 säger dessutom ”Det är såklart 

det kan bli stora problem längre fram i livet om man är blyg. Men det behöver ju inte vara så.” 

Lärare 5 ser blyghet som något som kan hindra en person i livet, att ta sig fram och bilda sitt liv 

men att det givetvis inte behöver vara eller sluta så. Läraren talar på så sätt positivt om 

människans förmåga och livschanser. Det verkar bland flera lärares utsagor finnas en konflikt i 

talet kring hur mycket man ska lägga sig i eller inte, som lärare. Man vill inte trampa någon på 

tårna, samtidigt vill man att eleven ska vara denna ”framåtsträvande individ” som vågar ta för 

sig och har kompisar, som det verkar finnas ett tryck på från alla möjliga håll och kanter. Det 

finns en konfliktyta här och något som bör lyftas. Det här är alltid ett pedagogiskt dilemma för 

lärare, för vart slutar egentligen läraruppdraget. Det kommer jag att diskutera i 

diskussionsavsnittet.  

Följande citat får representera de lärare som faktiskt inte talar negativt om blyga elever, och 

detta ska lyftas fram. Lärare 1 ”Jag tycker barn kan få vara som de är, så länge de inte skadar 

sig själva eller någon annan. Så länge de inte mår dåligt av sin blyghet”. Här verkar läraren att 
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se eleven som en fri och självständig individ som har ansvar över sig själv. Å andra sidan är 

eleven ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt aldrig helt fri utan har begränsat med 

handlingsmöjligheter. Här kan även Coplan och Arbeau (2008) studie appliceras, starka 

relationer är något bra och man bör bemöta barnet med goda sociala strategier vilket denna 

lärare gör. Läraren uttrycker även att blygheten är situationell och inte behöver se likadan ut i 

alla situationer och har därmed ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på blyghet. Lärarnas 

resonemang bygger på sociala konstruktioner som råder kring blyghet. Genom sina resonemang 

upprätthåller lärarna normen om att blyghet är något icke önskvärt. Detta är något som i sin tur 

förmedlas till eleverna, får man anta. Det är dock inget vi vet genom at enbart intervjua lärarna. 

Läraren är på många sätt en förebild och visar eleven vad som är ”rätt och fel”. Relationen dem 

emellan är viktigt precis som Coplan och Arbeau (2008) påpekar i sin studie. Coplan och 

Arbeau (2008) kommer fram till att läraren kan förstärka blyga beteenden. 

Lärare 8 ”Jag var själv blyg. Det behöver inte vara något negativt att vara det. Det får vara 

okej det med. Alla behöver inte vara likadana eller vara starka individer. Det är viktigt att vi 

alla accepterar varandras olikheter och till och med ser det som en tillgång ”. Det verkar som 

att de som själv varit blyga ser mer ”förlåtande” på blyga elever än de som inte varit det. Dessa 

lärare uttalar sig mer milt om blyghet och blyga elever, att acceptera varandras olikheter och att 

det finns värdefulla tillgångar hos alla människor. Läraren ha en mer förlåtande attityd till just 

blyghet och blyga elever, kanske för att skydda sig själv eller för att positionera sig. Dessutom 

verkar det som att lärarna visar en medvetenhet om att blyghet kan vara en känsla, något man 

kan känna i olika situationer och därmed något som inte är fast eller statiskt. Den som är blyg i 

skolan behöver inte vara det i hemmet, eller på fritidsaktiviteter. Följande lärare visar verkligen 

upp en medvetenhet om att en identitet inte är något fast eller beständigt, precis som 

socialkonstruktionismen (Burr, 2003). ”Den som är blyg i skolan behöver faktiskt inte vara blyg 

i andra sammanhang. Det gäller att vi lärare är medvetna om detta, och inte hårdrar eleverna 

för hårt så att man blir sin blyghet. Det är inget personlighetsdrag”.  

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv verkar läraren här se blygheten och 

blyghetsdiskursen som en känsla som kan gå över, än som ”något man är” eller ett 

personlighetsdrag. Blygheten verkar ses mer som situationell. Det betyder ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv att lärarens syn på identiteten inte är densamma i alla 

sociala situationer precis som diskursanalytikerna anser. Lärarens citat överensstämmer med det 

Arbeau, Coplan och Weeks studie (2010) kommer fram till, en god syn skapar goda resultat hos 

eleven.  
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Sammantaget kan man dock säga att de flesta lärare verkar se en blyg elev just som dennes 

identitet i enlighet med en dominerande psykologisk diskurs som ser blygheten som en del av 

ens person. En diskursanalytiker och socialkonstruktionist däremot ser identiteten som formbar 

och inte fast, samt möjlig att förändra. Min analys är att det finns en spänning och konflikt 

mellan person och situation bland lärarnas prat i min studie. Dessa kan ses som två stycken 

diskurser. Kanske är lärarna rädda för det som van Zalk (2009) kommer fram till i sin studie, att 

eleverna som utvecklar en blyghet i sex till sexton årsåldern har svårare att komma över sin 

blyghet. De två diskurserna kan även ses som två blyghetsdiskurser där den ena är psykologisk 

och den andra socialkonstruktionistisk, där blygheten är situationell och inte fast. 

Lärarna skriver in sig i olika diskurser och därmed investerar i olika bestämda diskurser 

(Jørgenssen och Philips, 2009). Kanske längtar man efter en lärartillhörighet, en kollegial 

gemenskap och en känsla, där man tar avstånd och distanserar sig från eleven.  

 

Kategori 3: Om de tysta flickorna och pojkar med problem 

Analysen av lärarnas tal visar på att lärarna talar på olika sätt om flickor respektive pojkar och 

många av lärarnas normer och fördomar styr i hur man uttrycker sig om blyga flickor respektive 

pojkar. Lärarna är med och skapar kön och de är både styrda av diskurserna och skapar 

diskurser. Flickor som är tysta ses mer som något ”naturligt” accepterande. De ses mer som en 

egenskap. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv kan vi se att de blyga pojkarna däremot 

talades i betydligt mer negativt ordalag. De sågs som något problematiskt som man verkar 

verkligen anse sig behöva göra något åt - med åtgärder. Genom denna syn förstärker och 

reproducerar lärarna sociala konstruktioner och könsstereotyper när de uttrycker sig på det 

sättet. Genusmönstren lyser igenom i många av lärarnas svar. Att tala på det här sättet är att 

också upprätthålla maktstrukturer, i likhet med vad Foucault (2006) tänker om makt. Lärarna är 

med och skapar kön och genus, enligt en poststrukturalistisk analys. Å andra sidan är det här en 

intervjusituation, och kan ses som betraktelser. Vi vet inte hur lärarna är i själva 

klassrumssituationen. Där kanske lärarna behandlar flickor och pojkar likadant och inte alls är 

med och skapar könsstereotyper genom sitt handlande.  

Lärare 2 gör en iakttagelse över hur en blyg pojke kan ha det och kommer in på mansroller i 

dagens samhälle; ”Är man blyg pojke kan det handla om att man inte passar in i mansrollen och 

inte kan ta för sig som de andra pojkarna i klassen. Det kan vara svårt. Det ställs ju många krav 

på en man eller pojke idag. Du ska vara tuff men samtidigt lyhörd, helst vara fysisk stark, ha 
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många vänner, komma in på en attraktiv utbildning och få ett högavlönat jobb utan att 

egentligen ha ansträngt dig”. Det som lärare 2 säger, kopplar jag till Coplan och Armer (2005) 

som har forskat om pojkars blyghet, om att många lärare har svårt att förhålla sig till pojkars 

blyghet, för att det inte passar in i diskursen av hur en pojke bör vara. Utifrån Thornes (2003) 

studie så ser vi här att lärare i intervjusituationen upprätthåller och betonar könsmönstren genom 

sitt tal och sitt språk, även om läraren säkert generaliserar bilden och berättelsen av hur en man 

eller pojke skall vara i dagens samhälle. Säkerligen med ett visst mått av generalisering. Utifrån 

Coplan och Weeks (2009) studie om det kulturella perspektivet på blyghet, kom studien fram 

till att i västvärlden så är det mindre okej att uppvisa blyghet bland pojkar och därmed blir det 

svårare för dessa att anpassa sig. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv så är min analys 

att lärarens resonemang bygger på sociala konstruktioner om hur pojkar ”bör” vara i Sverige 

idag. Lärarens språk rättfärdigar och fungerar argumenterande i det här fallet, även om det är 

mer av en berättelse eller iakttagelse läraren beskriver.  

 Lärare 5 sa under intervjun att det kan vara mer problematiskt att vara blyg och pojke. 

”Det kan vara så om man inte kan leva upp till mansrollen och inte passa in i grabb-gänget. 

Visst kan det vara svårt”. Även här påverkar lärarnas stereotyper och normer hur man ser på 

och talar om blyga elever. Läraren konstruerar ett problem och en diskurs genom sitt uttalande, 

utifrån sin egen föreställning om hur människor ”bör” vara. Därmed bekräftar och reproducerar 

läraren sin sanning i enlighet med diskursanalysen. Varför kan inte en pojke få vara lite mer 

tyst? Det kan vara så att lärarna helt enkelt inte har en särskilt stor genusmedvetenhet och tänker 

på hur de uttrycker sig. Men i förlängningen kan det leda till att genusmönster reproduceras som 

Thorne (2003) kommer fram till i sin studie. Läroplanen eftersträvar att vi ska behandla våra 

elever lika och skulle en lärare uttala sig på det här sättet inför en elev så kan man ifrågasätta 

om det är i enighet med värdegrunden i läroplanen.  

En lärare beskriver hur en blyg flicka kan ge för intryck; ”De blyga flickorna är mer tysta. Ska 

vara duktiga och sådär. Om en pojke är blyg så märks det direkt, han sticker ut liksom mer än 

vad en blyg flicka gör. Vi tar ju de tysta flickorna mer för givet”. Läraren beskriver och gör en 

analys över hur pojkar sticker ut och flickor tas för givet. Kommentaren genomsyras av 

könsroller som förstärks genom sitt tal. Genom att analysera pratet utifrån ett 

poststrukturalistiskt perspektiv kan vi säga att läraren förstärker könsmönstren som Thorne 

(2003) kommer fram till och skapar även genus precis som Ambjörnsson (2003) diskuterar i sin 

avhandling. Lärarens prat kan kopplas till Coplan och Armer (2005) om att en blyg pojke 

sticker mera ut och blir svår att ta sig an eller möta som lärare. ”Tjejer umgås mer naturligt i 

lugnare former. Sen förstärker vi lärare säkert det genom att uppmuntra sådant där, för det 
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mesta omedvetet”. Utifrån Ambjörnssons poststrukturella teorier om hur vi människor är med 

och skapar kön och genus kan vi se att lärarens prat verkligen uttrycker detta. Rosales (2010) 

idéer om positionering i skolsituationer kan appliceras här. Alms studie (2006) och Coplan och 

Arbeau (2008) kommer i forskningen fram till att flickor och pojkar blir behandlade och 

bemötta olika i sin blyghet, ofta på grund av förutfattade meningar om hur kön bör vara. Detta 

förstärks i min egen studie.  

Mina intervjuade lärare är med och skapar och konstruerar genus och kön. Precis som Thorne 

(2003) menar, betonar både barn och vuxna samt tonar ned sina könsroller i olika 

skolsituationer, förstärker lärarna här könsrollerna genom sitt prat. Vi vet inte hur lärarna talar 

och bemöter flickor och pojkar i klassrummet, och detta är inte heller något jag undersöker i 

min studie. Det vi dock kan se är tydliga tendenser till förstärkning och reproducering av 

könsroller när informanterna pratar om kön. Det är också en fråga om makt, Foucault skulle 

säga att makten finns där hela tiden i relationen mellan lärare-elev och elev-elev (2006). 

Foucault (2006) ägnade sig även åt sanningsbegreppet och vem som äger sanningen. Här verkar 

det som att lärarna anser att de äger sanningen, och agerar därefter. Det finns en fara när makten 

förläggs hos läraren. Makten bör läggas hos eleven istället, och låta elevens berättelse få komma 

fram istället. Då kan vi nå de fria individer vi vill ha  

Pojkar ses som något mer problematiskt och något som bör åtgärdas. Lärarnas citat i min studie 

bara förstärker detta. Om flickor kontra pojkar finner jag det intressant att läraren säger att en 

blyg och försiktig pojke blir mer synlig än en blyg flicka. Kan detta att ha att göra med 

könsroller och de stereotyper vårt samhälle är uppbyggt kring? Att flickor ska vara duktiga och 

umgås i mer lugna former - dock ändå i grupp. Detta kan diskuteras i förhållande till 

Ambjörnsson (2003) och hennes studie kring genus och tjejerna i gymnasieklassen. Ur ett 

socialkonstruktioniskt perspektiv skulle jag säga att lärarna ovan skapar feminititer genom sitt 

tal och sitt språk precis som i Thornes (2003) studie. 

Inom diskursanalysen talar människor om fenomen utifrån sina egna världsföreställningar.  

Det som läraren talade om duktiga flickor, blir farligt även utifrån diskursanalysen, för då 

skapar man en sanning genom sitt tal och med diskursen förstärker man bilden av att det finns 

duktiga flickor, och så ska det även fortsätta att vara. Skulle eleverna bli bemötta med 

motsatsen, så skulle de säkert agera därefter. Då skulle eleven också bli sin egen ”polis” som 

Foucault talar om (2006). Skulle makten ligga hos individen själv, i detta fall eleven, så skulle 

vi ha ett friare samhälle. Å andra sidan ska ju skolan fostra, man ska ha demokrati och 

mänskliga rättigheter. Normer kan utesluta och begränsa människor, speciellt könsnormer i 
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relation till blyghet. Att lärarna talar utifrån sina egna världsföreställningar betyder också att 

åsikterna kan förändras. Hade lärarna undervisat och levt i USA (Leary & Meadows, 1991 och 

Zimbardo, 1978) hade deras tal och prat om eleverna säkerligen varit annorlunda, likaså om 

lärarna undervisat i Kina där blygheten enligt vissa har högre status (Zimbardo, 1978). Det är 

viktigt att påpeka att lärarna i mina intervjuer är både skapare av diskurser, och styrda av 

diskurserna. På samma sätt som de är med och skapar kön, är de också styrda av hur vårt 

samhälle ser på kön. Tal sker i social interaktion och med omgivningen i form av kollegor, 

media, omvärlden etc. 

 

Diskussion 

Efter analysen kommer jag nu avslutningsvis diskutera och besvara mina forskningsfrågor.  

Jag har valt att dela in diskussionen i tre större teman, ”Genus och dilemman” som diskuterar 

genusaspekten av min studie, ”Läroplanen- den ideala eleven och kulturella aspekter av 

blyghetsdiskursen” som diskuterar hur läroplanen är en kulturell avspegling och hur lärarnas tal 

stämmer överens eller inte stämmer överens med läroplanen, ”Att slitas mellan diskurser ”och 

slutligen ”Vart slutar läraruppdraget? som tar upp ansvarsbiten av blyghetsaspekten bland 

annat. I detta avsnitt kommer jag blanda in egna kritiska åsikter tillsammans med vad jag kom 

fram till i analysen.  

 

 

Att slitas mellan diskurser- vad är det som står på spel?  

Min första frågeställning i studien var hur lärare talar om blyghet och om blyga elever. Efter att 

jag analyserat intervjuerna fann jag tre repertoarer och diskurser bland lärarnas prat. Dels lärare 

som ser blyghet som ett hinder eller problem. Dels lärare som anser att det är problematiskt att 

det är ett problem att vara blyg idag, och resonerar kring det. Den här gruppen lärare borde ses 

som föredömliga, att de vågar ta upp diskurser de ser som problematiska och varför ingen 

ifrågasätter diskursen. Den tredje diskursen handlar om lärare som resonerar att det inte är något 

större problem att vara en blyg elev idag. Den lilla grupp lärare som inte anser att det är ett 

problem, får visas som titel i uppsatsen. ”Det finns ingen plats för blyghet i dagens samhälle”. 
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 Ofta verkar det som att gruppen lärare som inte ser blyghet som ett problem har egna 

erfarenheter av blyghet. Ibland verkar det även som att vissa av lärarna skiftar och slits mellan 

olika diskurser, att låta barnen få vara som de är eller försöka få dem mer utåtriktade. Språket 

blir dynamiskt (Jørgenssen och Philips 2009). Oavsett läger eller repertoar så är dessa formade 

efter diskurser, diskurser som är individuella skapade av läraren själv och används för att 

positionera sig själv (Wetherell, 2001). De som ser blyghet som ett problem refererade ofta till 

att ”det finns inte plats för dem i dagens samhälle” och detta får till följd att elevens sociala 

status därför blir lägre. Det finns också en annan grupp lärare, som inte gör det och de bör lyftas 

fram som mer av solskenshistorier och goda exempel.  

Det blir farligt när det blir lärarens egna personliga synsätt som avgör om blyghet ska få vara 

okej eller inte. Det är dock inget man kan undvika. Dilemman verkar uppstå när eleven inte 

passar in i mallen för hur man förväntas vara, och vad läroplanen förespråkar. Talet om eleven 

och den ”gode eleven” framkommer i studien att man ska vara aktiv i klassrummet, men 

samtidigt inte så aktiv att man stör sina klasskamrater. Eleven ska förstå vad läraren tycker är 

socialt accepterat, och vad andra elever tycker är socialt accepterat. Elever ska helst inte ha 

sociala eller psykiska problem. Det som inte passar in och som uppfattas som ett problem 

distanserar man sig från eller ser som ett problem. Eleven ses också som ett så kallat 

”problembarn” som Börjesson och Palmblad (2003) tar upp. Jag är medveten om att mitt val av 

uppsatsämne kan vara känsligt för en del. Jag har dock inte uppfattat någon större känslighet 

eller obehag hos de intervjuade vid intervjutillfällena. Hade man upplevt det hade läraren 

antagligen inte ställt upp. Vidare har lärarna kunnat kontakta mig om de velat lägga till något 

eller avbryta sin medverkan. Jag anser att mitt val av uppsatsämne på lång sikt kan ge fördelar 

för yrkeskåren och i längden även eleverna genom att ämnet blyghet tas upp till diskussion.  

Att våga diskutera frågor kring blyghet och hur man ska bemöta blyga elever på bästa sätt är en 

fråga om demokrati och rättvisa, anser jag.   

 

Genus och dilemman  

Den andra frågeställningen i min studie var om det förekommer skillnader i pratet om blyga 

flickor och pojkar. Analysen av intervjumaterialet resulterade i slutsatsen, ja det förekommer 

skillnader i hur lärarna uttrycker sig om blyga flickor och pojkar. Att det skulle bli så stora 

skillnader mellan könen hade jag inte räknat med. Det är tydligt i min studie att lärarna har olika 

föreställningar om hur kön bör se ut, och dessa är skapade av diskursiva praktiker och sociala 

konstruktioner. Kopplat till Ambjörnsson (2003) så upprätthåller och skapar lärarna själva kön, 
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anser jag. Lärarna menar att det inte finns plats för tysta och tillbakadragna personer, vilket 

stärks av Alms (2006) forskning och Arbeau och Coplan (2010). Lärarna är uppenbart styrda av 

diskursen om blyghet där blygheten inte passar in, det är ”oönskat” och icke eftersträvansvärt. 

Som lärare fem sa ”Det finns ingen plats för blyghet i dagens samhälle.” Men varför kan inte 

de blyga få tillåtas vara blyga.  

Skillnader i talet om de olika könen har med andra ord varit centralt under min studie. Lärarna 

markerar skillnaden mellan flickor och pojkar och därmed markeras genus. Som många av de 

intervjuade berättat, ses tystlåtna pojkar ”som ett problem.” Med tanke på det patriarkat och 

hårda samhälle vi lever i idag, är det inte konstigt att en pojke som är försiktig blir mer 

framträdande än en flicka som är likadan. Vi måste börja ifrågasätta manligheteten, fler måste 

börja våga ifrågasätta vad som är manligt och kvinnligt. Vi orienterar oss i en värld som stänger 

ute vissa kön, jag anser att vi måste börja omskapa kön om elever ska få känna sig trygga i 

skolan. Lärarna reproducerar normer och föreställningar om hur pojkar respektive flickor ska 

vara. Jag anser att lärarnas tal skapar feminina identiteter, som när läraren under intervjun 

påstod att flickor umgås naturligt och lugnt i grupp. Feminitet och görandet av feminitet blir en 

slags underordning, om man ska applicera maktbegreppet. Feminina identifikationer gör enligt 

mig i förlängningen att vi blir offer för patriarkala strukturer, precis som vi är offer för 

omständigheterna enligt socialkonstruktionisterna. Sammantaget kan man säga om genusdelen 

av min studie att lärarna snarare borde se blyga pojkar som en tillgång än ett problem. Det borde 

hyllas och ses som något positivt att dessa pojkar vågar gå emot strömmen och bevakar sina 

intressen! Vill vi ha ett jämställt klassrum så måste lärarna börja ifrågasätta sina egna normer 

och tankesätt och börja se identiteten och könet som något föränderligt.  

Var i ligger begreppet ”duktig flicka”, vad innebär ordet duktighet? Om det innebär att vara tyst 

i svensk skola, då måste vi nog börja tänka om. Är inte eleverna i skolorna för att lära sig? För 

att göra fel och göra misstag? För att därefter kunna göra rätt och utvecklas. Jag skulle hävda att 

lärarnas resonemang om att flickor umgås naturlig i grupp är att skräckexempel på vad vi vuxna 

gör för att konstruera kön. Utifrån en poststrukturalistisk syn så konstrueras könet här, av 

vuxenvärlden. Kvinna är inte något man är, det är något man blir. Lärarna är med och skapar 

och gör enligt mig blygheten till en slags feminitet, som finns naturligt inom flickan. Det finns 

även kulturella aspekter som man kan applicera på detta, som Alm (2006) och van Zalk (2009) 

tar upp i sina avhandlingar. I Sverige är det gott att vara en framåt individ, samtidigt som man 

ska sitta på plats i skolbänken och vara still. Denna ekvation går inte riktigt ihop enligt min 

mening. De stökiga eleverna får sitta vid det ”stökiga bordet” i skolvärlden är där med och 

skapar olika sanningar om eleverna ner på praktisk nivå. Ett annat dilemma som många forskare 
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diskuterat i tidigare forskning är att förväntningar på elever, skapade av händelser eller mönster, 

gör att stereotyper och synen på eleven förstärks och upprätthålls. Mycket av det verkar 

överensstämma i min studie, lärarna talar om elever utifrån tidigare enskilda händelser. Därmed 

kan inte identiteten ändras om läraren alltid har samma gamla förväntningar på eleven. Lärarna 

bör tänka på vilka signaler man sänder ut. Å andra sidan är läraryrket inget enkelt yrke och jag 

har full förståelse och empati för att det är en tuff situation att vara lärare. Mediabilden av 

skolan och läraryrket gör det inte enklare. 

 

 

 

Läroplanen- den ideala eleven och kulturella aspekter  
av blyghet 

Den sista och tredje frågeställningen i min studie var huruvida lärarnas prat om blyghet 

överensstämmer med bilden av värdegrunden i Lgr 11. Jag kommer under den här rubriken 

diskutera det, och kulturella aspekter av blyghetsdiskursen. Många av de intervjuade lärarna 

verkar styrda och påverkade av värdegrunden och läroplanen som den är beskriven i Lgr11. 

Läroplanen, precis som identiteten, är en historisk och kulturell produkt. Den har konstruerats 

utifrån rådande diskurser och vad som ska ses som en ”kollektiv nyttighet”. Läroplanen i Lgr11 

eftersträvar en individ som tar för sig och strävar framåt, en ”aktiv medborgare” som det står i 

läroplanen (Skolverket, 2011). Läroplanen är i högsta drag ett politiskt dokument, och resultatet 

av en kulturell och nationell produkt vilket van Zalk (2009) påpekat i sin studie och Börjesson 

& Palmblad (2003) samt Leon Rosales (2010) kritiserar djupgående på var sitt håll. Min analys 

är att läroplanen är skriven för att få individer att passa in i vårt konkurrens- och 

individsamhälle som vi lever i idag. Den som hörs mest vinner helt enkelt, detta passar därmed 

också in i diskursen hur en lyckad och framgångsrik människa bör vara. Vi måste börja 

ifrågasätta läroplanens konstruktioner och innehåll mer än vad vi gör idag. Hur kommer 

läroplanen se ut om tjugo år och hur ser vi på läroplanen, och värdegrunden, på just vår 

arbetsplats? Vilken syn råder här? Viktiga frågor för lärare att ställa sig. Jag vill fördjupa 

diskussionen kring det som van Zalk (2009) tar upp med den kulturella aspekten kring 

blyghetsdiskursen. I Sverige är det inte särskilt önskvärt att vara introvert eller blyg, medan det i 

Kina exempelvis snarare ses som något med hög status. Blyghet och diskursen kring blyghet är 

en kulturell produkt, som skiftar beroende på vart i världen vi befinner oss (Jørgenssen & 

Philips, 2009). Kanske är det dags för oss i Sverige att börja acceptera blyghet mer än vad vi gör 
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i dag?  Så att stigmatiseringen inte blir lika stor heller. Läroplanen som är beskriven i Lgr11 är 

också dubbel, för samtidigt som vi ska ”utveckla elevens starka sidor” så ska vi även respektera 

varje individs olikheter. Det finns en djup konfliktlinje här, där diskurser drar åt olika håll. Det 

finns olika syner på hur eleven bör vara, och vad som är vårt uppdrag att förmedla till våra 

elever. Detta gör att även lärarens yrkesroll blir dubbel och säkert kan vara svår att hantera. 

Läroplanen är fylld av diskurser precis som Leon Rosales (2010) talar om i sin avhandling, som 

vi måste börja tala mer om, anser jag. Vad innebär det egentligen att vi ska se deras starka sidor, 

men samtidigt respektera elevernas olikheter och särarter? Skolan har också gått mot att mer och 

mer bli en terapeutiserande plats vilket många nya poststrukturalister är kritiska till. Om läraren 

ska ses som en vårdande instans, så förloras ju också statusen för läraryrket i längden, anser jag 

själv.  

 

Vart slutar läraruppdraget och vems ansvar är blygheten? 

Det blir viktigt att diskutera läraruppdraget i stort i förhållande till mitt val av ämne, 

problemformulering och frågeställning. Vart slutar egentligen läraruppdraget - och lärarens 

ansvar? Ska vi ta hand om alla våra elever? När börjar föräldraansvaret? Vissa ser på sin 

yrkesroll som kunskapsförmedlare och uppdraget tar slut där vilket kan ses som en mer 

auktoritär och kanske gammaldags syn, medan andra ser sig som både kurator, kompis och 

ämnesproffs vilket kan skapa både förvirring och en inre ständig stress. Vi har i den här studien 

sett flera exempel på pedagogiska och personliga dilemman som uppstått hos lärarna, när man 

ska dra gränser och när man ska lägga sig i eller låta en elev vara. När frågan blir för individen 

att avgöra, börjar problemen anser jag. Vi behöver ett tydligare läraruppdrag, insyn utifrån, och 

att låta skolan få ta mer plats i samhällsdebatten. Här har facken, arbetsgivarna, universiteten 

och lärarna själva ett stort ansvar anser jag. Lärarnas egna röst måste få höras, inte bara 

politikerna eller ordföranden i facket. Det kan bli en konflikt och ett pedagogiskt dilemma 

mellan individen- kontra gruppens behov. Som lärare är det en fin balansgång hur man handskas 

med detta. Hur mycket hänsyn skall man ta till de blyga barnen? Hinner läraren med allt? Hur 

ska en lärare hinna med kanske 32 elevers behov, med anpassad undervisning efter var och en? 

Inte konstigt att lärare går in i väggen. För att knyta tillbaka till just ansvar så är det något jag 

märkte när jag analyserade min empiri, att mycket av diskursen verkar handla om vems ansvar 

det är att en elev är blyg, läraren eller eleven. Lärarna är del av diskurser och sociala 

konstruktioner, skapade av lärarna själva genom att vara individer i vårt samhälle och genom att 

vara lärare. Jag anser att mina informanter bör tänka över sina egna föreställningar om hur en 
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lyckad individ bör vara och vad som är en ”god elev” egentligen kopplat till Leon Rosales 

(2010) Samtidigt är vi människor också styrda av diskurserna.  

Lärarna måste börja ifrågasätta sig själva och sina egna normer och värderingar anser jag.  

Det blir problematiskt när bemötandet börjar hamna på individnivå, som jag skrivit tidigare. 

Samtidigt inser jag att det är mycket tufft att vara lärare idag. Det är många röster lärare ska ta 

hänsyn till, och yrket har fått oförtjänt kritik och aldrig kan man ses som nöjd eller klar med sitt 

arbete. Det är en slump vilken lärare eleven får, om det är en lärare med mer auktoritär syn eller 

en lärare med mer vårdande syn, precis som vi börjat gå mer mot den terapeutiska skolan idag. 

Det blir också en individfråga om man ser på elevens blyghet som situationell eller fast och 

statisk. Vi borde gå, anser jag, mot ett samhälle där man mer och mer ser blyghet som 

situationell och helst inte som ett problem eller något negativt. Konstruktioner och sociala 

konstruktioner är något som skapas och upprätthålls, menar diskursanalysen. Denna studie har 

präglats av att lärarna har använt sig av talet för att positionera sig själva och sin lärarroll, och 

ofta har det förekommit distansering från lärarens sida när man beskrivit en jobbig situation 

med en blyg elev. Läraren vill framhäva sin makt (Jørgenssen och Philips, 2009) i form av att 

hen är just lärare. Fler lärare borde dock sträva efter att inte göra det, utan se blygheten mer som 

situationell och något som inte behöver vara farligt. Det finns några sådana undantag på lärare i 

min studie. Det ser jag som något positivt och något som fler lärare borde eftersträva.  

Foucault (2006) talar mycket om makt. Med makt kommer också ansvar, anser jag. När jag 

intervjuade lärarna om ansvar, och om de anser att de själva står till ansvar för blyga elever, 

eller om det är elevens eget ansvar så visade det sig att majoriteten svarade att det är lärarnas 

ansvar. Därmed delar lärarna till viss del Foucault syn på makt, där makten finns i alla relationer 

och hierarkier.  

 

Är pratet en avspegling av de egna erfarenheterna? 

Jag hade aldrig någon direkt frågeställning om lärarnas egna erfarenheter av blyghet och hur det 

kan kopplas till hur de pratar om blyghet. Dock har jag med studiens gång sett eventuella 

kopplingar till det. Jag kommer här diskutera hur lärarnas egen syn kan spela in i hur man talar 

om blyghet och blyga elever, bland annat. En möjlig analys i studien skulle kunna vara att de 

lärare som varit blyga själva som barn talade mer överslätande om blyghet och blyga barn i 

klassen. Zimbardo (1978) och Coplan, Hughes, Bosacki, Brose (2011) understryker detta, de 

menar att de erfarenheter lärare har av blyghet avgör vilken syn de har på blyghet senare i sin 
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yrkesroll. Detta är anmärkningsvärt, och återspeglas delvis även i studien. Det understryker 

även att det är viktigt för lärare att ha kunskap om detta ämne. Är det till exempel en lärare som 

inte har erfarenhet eller kunskap om blyghet alls, så har den säkert svårt att se blyga elever i 

klassrummet, vilket kan vara negativt för eleverna. Att lärare som själva varit blyga talar 

mildare om blyga elever kan nog ha att göra med att man vill positionera sig själv och försvara 

sig själv. Om blyghet förekommer i samband med andra svårigheter kan det bli en riskfaktor 

och läget kan bli kritiskt. Blyghet tillsammans med ångestsyndrom kan mynna ut i stora 

svårigheter. Nu var det inte denna grupp elever jag bad lärarna fokusera på i sitt prat och tal. 

Brodin och Hylander (2002) talade i sin studie om att lärarna tenderar att bekräfta blyga elevers 

blyghet och att detta är skadligt. Så var fallet även i min studie och jag anser att det är djupt 

problematiskt och gör att vi inte ändrar den negativa diskursen kring blyghet. Lärarna 

återkommer med att beskriva hur de försöker pusha eleverna framåt. Jag kopplar detta till 

Assarson som beskriver hur identiteten är en process som är ständigt pågående hela tiden 

(2009). Vi lärare kan vara med och forma barnens identiteter. Detta är också en fråga om 

pliktetik som Aldenmyr & Paulin talar om (Aldenmyr & Paulin, 2009). Jag skulle också säga att 

det är en fråga om makt och ansvar. Man kan också se situationen ur barnets perspektiv, något 

som man pratar om inom Barn- och Ungdomsvetenskapen. Då tänker man på vad som är bäst ur 

barnets perspektiv och för just den individen.  

 

Relationer lärare-elev 

Min analys visade att vissa av lärarna talat om att de försöker "pusha eleven framåt", att pusha 

eleven mot ett önskvärt beteende, det vill säga hur en god elev och medborgare förväntas vara. 

Lgr11 uttrycker som att lärare och skolan ska fostra på specifika sätt, mot att bli individer som 

kan fungera i vårt samhälle. Vårt samhälle eftersträvar och kräver människor som är framåt, i 

arbetslivet och i andra sammanhang. Den ideala eleven verkar vara det lärarna i sitt tal menar att 

de vill pusha mot. Den ideala eleven är en nutida produkt, det som anses vara normalt och gott i 

just vår tidsanda. Börjesson och Palmblad (2003) diskuterar hur vi lever i ett diagnossamhälle. 

Vi lever inte i en tid där vi sätter diagnoser på elevers blyghet, som tur är, men vi lever definitivt 

i ett diagnossamhälle. Det som är normalt i Sverige och svensk skola, premieras eller inte 

premieras i en annan nationell och kulturell kontext. Något som är oroväckande är att det inte 

alls har diskuterats ämnet blyga elever under min fyra år långa utbildning på universitetet. Som 

jag tidigare skrivit är detta något som alla lärare kommer att möta förr eller senare i yrkesrollen. 

Min analys är att desto mer kunskap man har, desto tryggare blir läraren i sin yrkesroll, och 
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därmed gynnas eleverna i slutändan. Problemet för lärarna verkar vara de ”snälla” eleverna som 

inte gärna tar plats i klassrummet. Något som är problematiskt är att man skär ner på 

elevvårdsteamen i skolan. Ur en artikel i SvD (Brännpunkt 18/4 2011) uppges det att varannan 

tonåring inte känner att de har någon vuxen att prata med i skolan. Det är alarmerande. Att 

vuxenstödet i skolan bör öka efter år av nedskärningar, menar artikelförfattarna är mycket 

viktigt och jag kan inte annat än hålla med. Socialstyrelsen (2010) skriver om individ- kontra 

grupperspektivet. Det enskilda barnet kan ha symptom och behöva hjälp, det är alltså inte bara 

gruppen man ska förhålla sig till. Men beroende på vilka resurser och vilket stöd man har, kan 

det vara avgörande för om gruppen blir en kraft eller skydd för barnet. Mycket av den forskning 

jag refererar till tar upp relationen mellan lärare och elev och vikten av en god relation. 

Zimbardo (1978) skriver att erfarenheterna vi får tidigt i livet påverkar oss som vuxna, detta är 

något som även van Zalk (2009), Arbau, Coplan och Weeks (2009) och Arbeau och Coplan 

(2008) menar i sin studie. Men ska lärarna kunna ge och etablera goda relationer till eleverna, 

måste de även få verktyg och strategier för att hantera elevers olikheter och likheter. Annars är 

risken stor anser jag, att det blir de egna värderingarna som styr, där normer och stereotyper 

reproduceras. Det här är något vi behöver diskutera mycket mer och som jag hoppas att den här 

studien kan vara ett litet tillskott/så ett frö till.  

Lärarna sa under intervjuerna att de inte vet hur de ska bemöta de tysta eleverna. Då är risken 

stor att konsekvensen blir att de bemöter de tysta med mer dämpade strategier, som Hughes, 

Bosacki och Rose-Krasnor (2011) kommer fram till i sin studie. De framåtsträvande blir 

bemötta med kraftfulla strategier, och därmed förstärks de olika elevernas särarter. Det är 

problematiskt och något lärare bör reflektera över. 

 

Talet om den gode eleven 

Den tredje frågeställningen jag hade i min studie var hur lärares tal om blyghet överensstämmer 

med läroplanens skrivelser om värdegrunden. Mycket av det lärarna säger överensstämmer med 

det Leon Rosales (2010) kritiserar om värdegrunden i läroplanen, individen ska vara framåt och 

självständig som tidigare nämnt. Lärarna säger i sitt prat bitvis att de ska försöka få eleverna att 

bli elever som överensstämmer med värdegrunden, och detta kan kopplas till värdegrunden 

skrivelser om en självständig och fri individ. När läraren försöker ”pusha eleven” framåt så kan 

det vara för att läraren gör det med en vilja om att eleven ska bli den elev värdegrunden 

förespråkar. Men det kan också vara för att läraren är influerad och påverkad av omgivningen, 

det vill säga media och kollegor på arbetsplatsen etc. Alltså en elev som ska ta för sig och klara 
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sig på arbetsmarknaden och andra utmaningar i livet. Å andra sidan citerar knappt läraren något 

citat ur värdegrunden i läroplanen, så man kan inte dra för stora slutsatser att det skulle vara just 

värdegrunden som spelar in hur man uttrycker sig kring blyghet.  

 

Psykologisk vs postrukturalistisk syn på blyghet i studien 

Jag kommer här föra en kort diskussion om betydelsen av mer en poststrukturalistisk syn på 

blyghet som måste få mer plats än vad den får idag, anser jag. Många av de studier jag 

refererade till har psykologiska teorier som grund, vilket givetvis påverkar resultatet.  

Begrepp som mognad och där man ser elevens blyghet som en del av hela ens personlighet har 

varit vanligt. Socialkonstruktionister däremot ser blygheten som situationell då vår identitet 

aldrig är fast eller statisk. Med den här uppsatsen har jag också velat bidra till debatten och 

forskningsfältet, där man kan se blyghet ur ett mer poststrukturalistiskt perspektiv. Det vill säga, 

det behöver inte vara en del av ens person och blygheten kan förekomma i vissa situationer och 

andra inte. Många av de psykologiska studierna jag haft med i min studie undersöker drag i 

blyga elever, personlighetsdrag som rädsla, skam etc.  

 

 

Slutsatser 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur lärare talar kring blyghet, och om man 

upprätthåller en blyghetsdiskurs eller inte. Något annat jag ville undersöka var om man talar 

annorlunda om blyga flickor respektive pojkar. En tredje och mindre frågeställning i studien var 

läroplanens del i det hela, om lärarnas tal kring blyghet överensstämmer med läroplanens 

skrivelser om värdegrunden och hur en elev ”bör” vara.  

Resultatet av studien visade på att det fanns tre diskurser bland de åtta lärarna, enligt min 

analys. De som ser blyghet som något negativt var en grupp. Den andra diskursen handlar om 

lärare som inte ser blyghet och blyga elever som något större problem. Den tredje diskursen är 

lärare som problematiserar att det är ett problem att vara blyg i dagens samhälle.  

Resultatet visar på att lärarna talar annorlunda om blyga flickor- respektive pojkar. Min studie 

visar att blyghet är någorlunda vanligt, då samtliga lärare uppgav att de hade minst en elev som 

de upplevde som blyg. Därför borde vi också bli bättre på att tala om blyghet och diskutera 

ämnet blyghet, för att förändra synen och minska stigmatiseringen.   
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Resultatet av min sista frågeställning var att det inte direkt kan pekas på att värdegrunden i 

läroplanen är en stor betydelsefull faktor, utan att det snarare är en blandning av omgivningen, 

lärarens egna åsikter och värdegrunden tillsammans, som spelar roll i hur man uttrycker sig.  

Blyghet är inte en friktionsfri diskurs, det berör och väcker känslor hos informanterna. Lärarna 

använder sitt språk för att kontrollera och skydda sig själva och eleverna, samtidigt som det 

finns en röd tråd om att man talar om blyghet utifrån rådande normer och diskurser i samhället - 

helst ska blyghet inte finnas. Lärarnas språk är konstruktioner och handlingsorienterade, och de 

är sociala konstruktioner. Man positionerar sig själv och sätter sig själv lite över eleven och det 

finns ett samband mellan detta och språket. Lärarna reproducerar och producerar en diskurs 

kring blyghet.  

En slutsats vi kan dra, med viss försiktighet, är att lärare som upplevt sig som blyga som barn 

tenderar att tala mer överslätande om blyghet och blyga elever, kanske för att skydda sig själva 

eller positionera sig. En anmärkningsvärd slutsats är att man talar olika om blyga flickor 

respektive blyga pojkar. Särskilt pojkar ses som ett problem lärarna inte vet hur de ska bemöta 

eller handskas med. Synen som skiljer är att pojkar ses som något som behöver åtgärdas, medan 

flickor kan få vara som de är. Det är viktigt att lärare talar mer om genus och sina fördomar 

mellan kollegor. Att bli medveten om vilka otroliga fördomar och skillnader vi har på könen är 

en förutsättning för att en förändring ska kunna ske.   

 

Vidare forskning 

För intresserade kan förslag för ytterligare forskning vara hur man hanterar äldre barn med 

blyghet på till exempel högstadiet. Hur talar lärare där om blyghet bland ungdomar, som kanske 

pågått under en lång tid? Ett annat förslag är även att fokusera mer på metoder och strategier 

lärare använder för att hantera elever med svår social ångest. Man skulle kunna rikta in sig på de 

med neuropsykiatriska funktionshinder, talsvårigheter och social fobi till exempel.  

Ett annat förslag är att göra en större kvantitativ studie med intervjuer av en större mängd lärare. 

Detta hann jag tyvärr inte med på grund av tidsbegränsning. Man skulle även kunna göra en 

djupare textanalys av vilken individ läroplanen förespråkar, med intervjuer med skolpolitiker, 

myndigheter och så vidare   
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Det här är ett område som är komplicerat och känsligt och av bara den anledningen finner jag 

det ännu viktigare att fortsätta forskningen kring detta ämne, framförallt för elevernas skull men 

också för lärarprofessionen.  
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Bilaga 1. Intervju-guide 

 

Hur ser du själv på begreppet blyghet, vad förknippar du med det? Var du blyg som barn? 

 

Ser du någon skillnad på flickors och pojkars blyghet?  

 

Har du någon elev du skulle kalla blyg i din klass? Hur märks detta i sådana fall? 

 

Vad har blyga elever för status?  

 

Arbetar du på något sätt förebyggande med dessa elever?  
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Bilaga 2.   Informationsbrev                                                                                   

 

 

Hej! 

Mitt namn är Cecilia Bergengren och jag studerar lärarprogrammet på Stockholms Universitet.  

Jag skriver min uppsats på temat ”Blyga barn och hur lärare bemöter dessa” och är därför 

intresserad av att få intervjua personal på er skola. Intervjuerna tar ca 30-40 minuter, beroende 

på hur mycket vi kommer fram till.  

 

Alla personuppgifter är anonyma och intervjumaterialet kommer att raderas efter att 

transkriberingen och analysen är färdig. Namnet på skolan förekommer inte eller vart i landet 

den ligger.  

 

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig! 

 

Cecilia Bergengren 
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Mobil: 0730 77 33 24 

e-mail: bergengrencecilia3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Samtyckesbrev 

 

Hej! 

 

I undersökningen som du tackat ja till att medverka i, ingår intervjuer med ett antal lärare som 

arbetar i grund- eller gymnasieskolan. Du har blivit tillfrågad för att du som lärare arbetar med 

elever och kan komma i kontakt med blyghet på olika sätt.  

Med min uppsats hoppas jag kunna bidra med viktig kunskap om blyghet och därmed förbättra 

villkoren för eleverna. Era bidrag och erfarenheter är därför mycket viktiga.  

En intervju tar mellan 40-60 minuter att genomföra. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas 

i undersökningen; namn och kön raderas omedelbart och skrivs aldrig ut skriftligt. Det går 

därmed inte att koppla till enskilda individer.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

Jag kommer att spela in informationen på mobil, och raderar inspelningsmaterialet direkt efter 

att uppsatsarbetet är färdigt.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Stockholms universitet och du 

är givetvis välkommen att läsa den! 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Härmed godkänner jag medverkan i forskningsintervjun: 

 

 

Ort och datum 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 
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