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1 Inledning 
 

Den här undersökningen fokuserar i främsta hand på emotioner, kön och jämställdhet i 

klassrumssituationer, men beaktar också ljud och växelverkan som ingår i dessa 

situationer. Teorier om maktfördelning i samhället och genusforskning utgör de 

teoretiska ramarna. I början redogörs den historiska kontexten kring undersökningen, 

det vill säga skolans roll som uppfostrare och pedagog. Arbetet består av nio kapitel. 

 

Kapitel två redogör för de olika begreppen kring genussystem samt forskning kring 

emotioner och flickor och normer.  Kapitel tre innehåller metodologin med 

forskningsfrågor och forskningskontexten. Kapitel fyra berättar om användning av ljud i 

klassrumssituationer och kapitel fem om flickornas möjligheter att visa negativa 

emotioner i skolan. Kapitel sex berättar om växelverkan mellan flickor och pojkar i 

klassrumssituationer. Kapitel sju tar fram de åsikter flickor och pojkar har om 

jämställdhet i skolan. Kapitel åtta redogör för subjektets roll i intervjuerna och till sist 

kapitel nio med diskussion kring resultaten i förhållande till övrig forskning. Som metod 

använder jag dels deltagande observation och dels intervjuer.  

 

Jag har skrivit länge på undersökningen. Det har varit svårt att gestalta strukturen och 

att ta avstånd till materialet eftersom jag arbetat som skolkurator i skolan då jag gjorde 

intervjuerna. Idén till undersökningen föddes våren 2001 i samband med ett samarbete 

med klasslärare och elever i årskurs nio. 

 

Undersökningen diskuterar skolans institutionella roll ur ett historiskt perspektiv och för 

in diskussionen på dagens skolmiljö. Flickforskningen har i ett tidigt skede tagit upp 

frågor kring jämställdhet mellan könen och begreppen kring genussystem.  

Det viktigaste området i min undersökning är emotioner och flickornas möjligheter att 

visa negativa emotioner i en skolmiljö tillsammans med det motsatta könet. Jag tar upp 

forskning som redogör för vad som händer om vi inte får utrymme att visa negativa 

känslor. Institutioner är krävande platser även för vuxna personer. Jag befinner mig mitt 

i elevernas vardag i skolan och vill ge dem en egen röst i frågor som gäller växelverkan 

mellan flickor och pojkar i klassituationer.  
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Intervjuerna genomfördes i en svenskspråkig och en finskspråkig högstadieskola i 

huvudstadsregionen. Allt som allt deltog femton flickor och nio pojkar i intervjuerna. 

De flesta intervjuerna är bandade, men de som inte ville bli intervjuade skrev ner sina 

åsikter. Efter att intervjuerna spelades in på band, har de littererats en för en. 

Undersökningen är i sin helhet kvalitativ. 

 

1.1. Skolan som omgivning och institution 
 
 

Vi har bär alla på minnen från vår skoltid, en del negativa och en del positiva. I början 

av min karriär som skolkurator kämpade jag med känslor och minnen från min egen 

skoltid. Vissa situationer gav en känsla av obehag som jag kunde förknippa med 

någonting som hänt mig i skolan. Jag har också varit med om att föräldrar vid möten på 

skolan börjar med att säga; att det känns obehagligt att komma till skolan, det är så 

många känslor som kommer till ytan. 

 

Enligt Tarja Tolonen (1999) har det finländska skolsystemet anseende om att vara det 

mest jämlika i världen. Officiellt strävar vårt skolsystem att minska ojämlikhet mellan 

samhällsklass och kön. Den erbjuder en kostnadsfri grundläggande utbildning som är 

obligatorisk för alla ungdomar mellan 7 - 16 år. Detta är starkt förknippat med 

målsättningar inom välfärdsstaten och hör ihop med samhällets uppskattning av arbete. 

Skolan och utbildning ger ungdomarna möjlighet att få en plats i arbetslivet. 

Jämställdhet i skolan är en officiell princip som normativt strävar efter ett likformigt 

beteende. Individuellt beteende kommenteras lätt och stämplas som avvikande.   

Trots utbildningspolitiska mål om att nå större jämlikhet, upprepar sig gamla mönster 

och förhindrar jämställdhet mellan könen.  Atmosfären i skolan har stor betydelse för 

hur lyckad växelverkan upplevs av elever och lärare. Skolans institutionella kultur och 

atmosfär innehåller inte enbart en människosyn eller ett enda pedagogiskt tankesätt utan 

den innehåller en mångfald olika synsätt. Skolans kultur kan dels ses som en del av den 

finländska förvaltningskulturen, dels som en del av den finländska kulturen som helhet. 

Skolan kan också ses som ett lokalt fenomen, i en viss tid där både offentlig och privat 

information möts, kombinerade med personliga ideal och tillvägagångssätt. (Tolonen 

1999, 7 - 10) 
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Skolan har alltid visat hur man bör leva och fungerat som vägvisare för vad som är 

moraliskt riktigt. De moraliska och samhälleliga idealen byggde på traditionella 

Lutherska ideal inom uppfostran. Betydelsen av barnuppfostran betonades vid sidan av 

ett hårt och plikttroget liv. I ABC-böcker från början av självständighetstiden kan man 

läsa berättelser med moraliska lärdomar från Luthers katekes. Lärdomarna är 

kombinerade med nationella mål. På detta sätt formades det fosterländska moraliska 

tänkandet inom uppfostran; ett rent hjärta, ödmjukhet, lydnad, hjälpsamhet, flit, ärlighet 

och modig. Ett ont barn är stolt, retar, ljuger och stjäl, är olydig och slarvig. Barnet bör 

älska sitt fosterland, hem och föräldrar som de fått som himmelsk gåva. Guds önskan är 

att en god människa förverkligas genom mamman och uppfostran av barnen. Mamman 

blir den moraliska portvakten i skolans läroböcker. Inom den Lutherska tron är könen 

jämlika inför gud, men det goda barnets egenskaper genomgår en könsfördelning enligt 

de samhälleliga uppgifterna.(Ibid.)  

 

Flickan beskrivs i läroboken som liten, nätt, svag och hjälplös. Pojken beskrivs som 

modig och alltid redo att försvara flickan. Flickan hör ihop med det privata och den som 

senare tar hand om familjen. Under 1960 - talet försvinner Gud från läroböckerna, men 

moralundervisningen kvarstår. Moralen ersätts med kulturliberalistiska och 

välfärdsstatliga ideal; jämlikhet, solidaritet och individualism. Denna riktning satte 

igång en utveckling mot en större samhällelig rättvisa och även en rättvisa mellan 

könen. ( Leena Koski 1999, 26 - 29, 35.). 

 

Elina Lahelma(1999) menar att skolan utgår från en individuell utveckling och 

förutsätter att eleven är en aktiv individ som klarar av att definiera egna känslor och 

erfarenheter. I en undersökning tillsammans med Tuula Gordon och Janet Holland har 

Lahelma kommit fram till att individualism inte är något eleverna strävar till. Eleverna 

uppfattar sig som ”vanliga” elever. Då forskarna bad eleverna evaluera sig själv som 

elever, uppfattade sig de flesta som medelmåttiga, både de elever som klarade sig sämre 

och de som klarade sig bra. (Lahelma 1999, 81, 86 – 87.)   

 

Enligt Tarja Tolonen (2001) bestäms rutinerna i den officiella skolan av en läroplan och 

den rytm som skolan som institution bygger upp. Eleverna bör infinna sig en viss tid på 

en bestämd plats. Även reglerna, disciplinen och bedömning av studieresultat 
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tillsammans med lärarens och elevernas inbördes positioner, bildar ramarna för det 

sociala rummet i skolan. Läraren försöker påverka eleverna med hjälp av informell 

växelverkan som till exempel att locka, befalla eller överraska eleverna på olika sätt. 

Elevernas inbördes sociala förhållanden påverkar hela skolsamfundet. De sociala rum 

eleverna befinner sig i utvecklas på den informella nivå som omfattar den gemensamma 

elevkulturen. Eleverna bildar en uppfattning av sig själv som vänner, elever och 

könsbundna aktörer i ett samfund, som kvinnor och som män. (Tolonen 2001, 14, 16.)  

 

2. Flickforskningens rötter 
 

Orsaken till att jag diskuterar ursprunget till flickforskningen är att emotioner hör ihop 

med den roll vi har som flicka i olika situationer. Flera ungdomsforskare, bl.a. Jaana 

Lähteenmaa och Sari Näre har försökt lyfta fram flickor för att förstärka deras roll i 

samhället. I det finländska samhället går barn och unga väldigt länge i skola och den 

roll och de möjligheter vi får att visa hur vi känner inom en institution, kan ha en 

avgörande inverkan för den utveckling vi går igenom. 

 

Det finns en hel del inhemsk forskning, bland andra har Jaana Lähteenmaa bidragit med 

intressant forskning. Inom flickforskning rör man sig på ett område mellan ungdoms- 

och kvinnoforskning. Forskningen har fört med sig en kvinnosynvinkel och gör 

flickforskningen aktuell. Rötterna finns i Birminghamskolan och dess kvinnliga 

forskare som saknade den borttappade flickkulturen. Forskarna började undersöka för 

flickor typiska element som dagdrömmar och intresset för mode. (Lähteenmaa 1992, 9 - 

11.) 

Flickforskningen utvecklades till ett eget område på 1980 - talet. Forskningen tog upp 

kulturella begrepp som hade rötter i kvinnoforskning och 1970 - talets 

ungdomsforskning i England, den så kallade Birminghamskolan. Inom Norden skrev 

Kirsten Drotner 1991, om den ”Nordiska flickans verklighet”. Under 1980 - talet 

kretsade sig den Nordiska forskningen på flickornas kultur och socialisation utan att 

jämföra den med pojkarnas verklighet. (Ibid.) 
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Vesa Puuronen (2006, 129) menar att flickforskningen växte fram ur en kritik av 

ungdomsforskningen och då speciellt ur en kritik av subkulturer. Kritiken innehöll 

påståenden om att ungdomsforskningen koncentrerar sig enbart på pojkar och pojkarnas 

kultur. Forskarna ville ge flickorna en egen röst, hjälpa flickor att öppna sig och föra 

fram element som hör ihop med flickornas egen kultur. (Puuronen 2006, 129.) 

 

Under 1990 - talet utvecklades en ny synvinkel. Forskningen diskuterade de 

kompetenser som utvecklats inom forskningen, i till exempel ”Letit Liehumaan” Av 

Jaana Lähteenmaa och Sari Näre (1992). Lähteenmaa skriver att flickor inte skränar och 

skriker likt pojkarna då de vill ha roligt, utan lugnt och sansat med att åka till exempel 

spårvagn tillsammans utan ett bestämt mål, sittande och skrattande tillsammans på 

spårvagnsgolvet. Kvinnlighet var ett känsligt ämne i början av 1990 -talet. En kvinna 

fick inte göra nummer av sig själv. Om hon gjorde det blev hon lätt stämplad som 

lättvindig. Flickor ansågs idka ansvarsrationalitet, det vill säga ett ansvarstagande i 

förhållande till nära människor i omgivningen. Den sociala kontrollen var starkare då 

det gällde flickornas fritid. ( Lähteenmaa 1992, 155 - 159.)     

I artikeln ”Flickor och den kulturella moderniseringen”, öppnar Lähteenmaa (2000) 

begreppet ”flickornas kompetenser”. Dessa kompetenser innefattar social flexibilitet, en 

balansgång mellan konfliktfyllda krav och förmågan till självreflektion, vilket i sin tur 

för med sig förmågan att verbalisera händelser. Lähteenmaa anser att flickor kommer att 

ha nytta av just dessa kompetenser under den sen moderna tiden. (Lähteenmaa 2000, 

46.)  

Birminghamskolan diskuterar skillnader i livsstil som hör ihop med social bakgrund, 

grupp och kön. Den anglosaxiska forskningens spår kan ses i 1970 - 1980 talets 

inhemska forskning, som diskuterar subkulturer. Forskningen hävdar att subkulturen 

uttrycker och formar en struktur som påminner om föräldrakulturens klasstillhörighet. 

(Tolonen 2001, 22.)   

Enligt Tarja Tolonen kritiserade forskarna AngelaMacRobbie och Jenny Garber  

forskningsinriktningen inom Birminghamskolan. Enligt dem lade forskningen alltför 

stor vikt på synliga kulturer i offentliga rum. Flickornas kultur och dess synlighet i 

förhållande till det offentliga rummet ansågs problematisk. Enligt MacRobbie och 

Garber organiserade flickorna sin fritid tillsammans utan gängbildning. Forskarna kom 

fram med flickornas egen kultur ”Bedroom culture”, och började undersöka betydelsen 
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av flickornas eget rum. Även Kirsten Drottner från Danmark har varit aktiv då det gäller 

”flickornas rum”, ett gömställe där man kan känna sig trygg. I den senare forskningen 

framträder ett nytt begrepp ”den nya flickan”, en flicka som är socialt kompetent. Enligt 

Tolonen härskar den nya flickan över skolans offentliga rum och ifrågasätter pojkarnas 

ställning i klassen. (Tolonen 2001, 28 – 30.) 

 

Valerie Hey har skrivit om flickornas kultur i skolan i förhållande till det privata och det 

offentliga. Enligt Hey skapar flickorna egna koder i skola, samfund och 

vänskapsförhållanden, enligt kategorier som, att vara normal i förhållande till ”andra”, 

”olika”. (Hey 1997, 125, 130.) Nordiska kvinnoforskare utgår från att flickornas 

verksamhet och kulturer är värdefulla i sig och bör undersökas som självständiga enheter 

utan att bli jämförda med pojkarnas aktiviteter. ( Tarja Topo, 1988, 36 – 37.) Det 

poängteras att flickornas kultur inte existerar endast i hemmet eller i flickornas rum, utan 

att kulturen föds i en spänning mellan traditionella kvinnoupplevelser och den offentliga 

sfären. ( Jaana Lähteenmaa & Sari Näre 1992, 11.) 

 

2. 1. Ett perspektiv på utveckling 
 
Jag tar även upp forskare med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, det ger mera djup 

och information om varför flickor och pojkar har olika utgångsläge då det gäller att visa 

negativa emotioner. 

 

Under 1970 – 1980- talen utvecklades ett nytt perspektiv på köns relationer, både inom 

psykologi och sociologi. Inom sociologin har Nancy Chodorow varit den mest 

framträdande forskaren. 

Det utvecklingspsykologiska perspektivet diskuterar vad som händer flickor och pojkar 

i ett tidigt utvecklingsskede. Diskussionen för oss in på olikheter mellan könen och på 

hur samhälleliga institutioner förhåller sig till flickor.  

Nancy Chodorow (1979, 167) har funderat över orsaker till differentieringen i 

utvecklingen hos flickor och pojkar. Hon menar att könsutvecklingen påbörjas i ett 

tidigt skede, en utveckling det är svårt att ändra på då flickan nått fem års ålder. 

Chodorow skriver att eftersom det i de flesta fall är mamman som uppfostrar barnen är 

det oundvikligt att utgångspunkten för könen blir olika. Eftersom flickans första 
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identifikationsobjekt är modern hon upplever närhet och likhet med, kommer flickan att 

definiera sig själv genom närhet och empati. Pojken däremot skapar sin könsidentitet 

genom separation från modern, vilket betyder att jagets gränser blir starkare än flickans 

och det blir svårare för pojken att utveckla nära intima förhållanden. (Chodorow1979.) 

Chodorows tankar hänger ihop med Freud och den psykoanalytiska forskningen. Freud 

lyfte fram pojkbarnet som den maskulina norm vi utgår ifrån, vilket i förhållande till 

flickans utveckling ansågs som något bristfälligt. Chodorow vill också förklara varför 

ojämlikhet inom gender utveckling ständigt upprepas.( Hans Hoas & Wolfgang Knöbl 

2009, 437.)  

 

Psykologen Carol Gilligan (1982) var utvecklingspsykolog och blev influerad av 

utvecklingspsykologen Kohlberg. Kohlberg skiljer mellan tre moraliska 

utvecklingsnivåer: pre-konventionell, konventionell och en post-konventionell nivå som 

vi bör gå igenom för att utvecklas till goda individer. Enligt Kohlberg når inte alla den 

högsta moraliska nivån. Enligt Gilligan når bara en liten del kvinnor den post-

konventionella nivån. Gilligan kritiserade Kohlberg för att hans teori om moralisk 

utveckling endast bygger på maskulina värderingar, en uppfattning om abstrakta 

rättigheter eller etiska rättigheter. Gilligan utvecklade en egen teoretisk version som 

byggde på en kvinnlig omsorgsetik. (Joas & Knöbl 2009, 434, 438 - 439, 440, 442 - 

443.) 

En annan viktig samtida forskare är Martha Nussbaum som menar att emotioner 

påverkas av den sociala kontexten och därmed sociala konstruktioner. Hon anser vidare 

att emotioner är reaktioner till osäkra situationer och beroende. Det är inte så att kvinnor 

handlar irrationellt, utan det är ett sätt att tolka omvärlden. Ur dessa teoretiska 

diskussioner under 1970-1980-talen myntades de engelska begreppen ”sex”, det 

biologiska och ”gender” det sociala könet. (Ibid.) 

 Diskussionen fortsatte under 1980-talet, forskare utgick från att det ”biologiska könet” 

inte är helt ”biologiskt” eller ”naturligt”, utan en konstruktion.  
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2. 2. De olika begreppen kring genussystem  
 
Debatten kring användningen av olika begrepp som det biologiska eller det sociala 

könet har varit livlig. Förhållandet mellan flickor och pojkar i skolan och hur flickorna 

klarar av att visa även negativa emotioner är det centrala i min undersökning, därför är 

det viktigt att förklara härkomsten av de olika begreppen. 

 

Bakgrunden till gender diskussionen är starkt förknippad med feminismen och 

kvinnorörelsen på 1960- talet. Kvinnoaktivisterna märkte att deras strävan till större 

jämställdhet mellan kvinnor och män alltid kom i skymundan. Till exempel marxismen 

ansåg att detta bara var någonting som motsätter sig marxismen och som inte går att 

jämföra med den viktigaste ideologiska motsättningen mellan ”arbete” och ”kapital”. 

Feministerna var tvungna att gå egna väger, vilket ledde till en mängd kvinnliga 

författare skrev om följderna av gender förhållanden inom olika områden i samhället. ( 

Joas & Knöbl 2009, 434.)  

 

Sylvia Gherardi (1995) menar att trots att manlig och kvinnlig (male and female) är 

universella symboler bär de på olika betydelser beroende på i vilken kultur och 

världsdel vi befinner oss. Det finns inget svar på frågan huruvida det existerar två skilda 

arter. I allmänhet, dock inte alltid, kan vi ta för givet att sexuella olikheter är ett faktum. 

Till och med primitiva kulturer visar en kulturell utveckling som innehåller olikheter 

mellan könen. Olikheterna består av specifika kännetecken, kvalitet och symboler. 

Kultur är en historisk produkt med egenskaper som antingen förändras eller fortplantas. 

Välkända kulturer har egna system som igenkänner olikheter mellan kön. Då vi 

diskuterar människor av olika kön är det svårt att definiera sambandet mellan kön och 

genus för att se om den ena, eller den andra, eller båda är ”naturliga” eller ”kulturella” 

faktorer. ( Gherardi 1995, 10 - 11.) 

   

Enligt Hannele Liljeström (2004) har Yvonne Hirdman introducerat begreppet 

genussystem inom Norden. Diskussionen kring genussystem har upplevts problematisk 

och därför har diskussionen kring uppdelningen i det biologiska (gender) och det 

fysiska (sex) könet hamnat i skymundan. I Finland har diskussionen utgått från teorier 

kring genuskontrakt. Med genuskontrakt menar Hirdman konkreta uppfattningar om hur 
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män och kvinnor fungerar tillsammans i arbete, vilka redskap som används språkligt 

(hur män och kvinnor bör tala) och i klädsel (vilka kläder som är tillåtna).  

Hirdman har senare preciserat begreppet genuskontrakt med förklaringen att begreppet 

är genomskinligt, ett kulturellt ärvt ”kontrakt”, ett slags tvångsband mellan två 

individer. På samma gång poängterar hon att kontraktet bör förstås som ett 

flerdimensionellt verklighetsbegrepp som kan användas vid analys mellan kvinnor och 

män. (Liljeström 2004, 118, 123 – 129.) 

Genussystem har i Finland använts i många sammanhang. För det första, i sammanhang 

då man vill hänvisa till arbetsfördelning i frågor kring utbildning, könsspecifika 

arbetsuppgifter, hierarki eller lön. För det andra har genussystem utgjort en 

utgångspunkt inom kvinnoforskning. För det tredje har begreppen genussystem och 

genuskontrakt vunnit fotfäste i forskning kring välfärdsstaten. (Ibid.)   

 

Enligt Marjatta Tarmo är ideal och värden kring uppfattning av genus invävda i till 

exempel läromedel inom undervisning. Vid sidan av läroplan och undervisningsmaterial 

har lärarens ”ord” stort inflytande. Det som läraren säger och inte säger är av stor 

betydelse. Läraren förmedlar kunskap men även egna värderingar. Vi ser på genus 

genom egna linser som fått intryck av samhällets uppfattning av genus. Genus delar upp 

samhället, en man och det manliga anses ofta mer värdefullt än en kvinna och det 

kvinnliga. (Tarmo 1989, 120 - 121.) 

 

Det förs fortfarande en livlig debatt inom feministisk forskning. Det man är ense om är 

att genus kan ses som en kulturellt skapad maktordning, relaterad till föreställningen om 

vad manligt respektive kvinnligt är? Genus är inte en orsak till utan snarare en effekt av 

olika typer av handlingar. (Butler 1990, 140.)  

2. 3. Forskning kring emotioner  
 

Min undersökning utgår från emotioner och då speciellt negativa emotioner som flickor 

upplever i skolmiljö. Det är rätt sällan emotioner diskuteras i klassrummet, men desto 

oftare utanför, med klasskamrater eller hos skolkurator och skolhälsovårdare.  

 

Emotioner är oberoende av kulturell omgivning; alla människor upplever och uttrycker 

känslor. Att vara arg och att visa ilska är en av våra grundemotioner. Emotioner är i 
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grunden spontana, men vi kan kontrollera, överdriva, behärska eller kväva dem med vår 

viljestyrka. Det finns olika regler inom alla kulturer för vad som är lämpligt, vilka 

känslor man får visa och vilka det inte är brukligt att visa i sociala sammanhang. Att bli 

arg hänger ihop med personens egen uppfattning om det moraliskt riktiga. Då vi blir 

arga känner vi oss berättigade till att visa vår ilska och våra aggressioner för att försvara 

våra åsikter och rättigheter. ( Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi & Karmela Liebkind, 

1998, 168 -173.)   

 

Enligt Arlie Hochschild är emotion en kroppslig upplevelse och en signalfunktion. Den 

visar oss var vi står i förhållande till den yttre och inre världen.  Emotionen fungerar på 

samma sätt som hörseln och synen, den känner sig för och visar oss vägen och 

signalerar vem individen är, då hon möter en annan individ. Emotioner har ett minne. 

Då vi kommer in i en situation kan vi komma ihåg hur vi kände oss i en tidigare 

liknande situation. Det finns regler för emotioner. Vad är det jag känner, vad är det jag 

borde känna? Aggressioner uppstår ofta på grund av att kvinnor förväntas bete sig på ett 

visst sätt och därför blir tvungna att behärska aggressionerna och i stället vara trevlig 

mot alla. Den allmänna nedvärderingen av kvinnans roll i samhället gör kvinnan känslig 

för omgivningens krav på emotionellt beteende.   (Hochschild 2003, 17 – 18.)  

 

Våra emotioner följer ett visst mönster. Då vi försöker känna igen våra emotioner i olika 

situationer är vi bundna till emotionella mönster. Det är vanligt att kvinnan säger ”jag 

borde inte bli så arg på grund av det hon gjorde”. Emotionellt beteende är inte privata 

handlingar, de används i utbyte och styrs av känsloregler. (Ibid.) 

 

Forskning kring emotioner kom in rätt sent i samhälls- och kulturforskningen. 

Emotioner representerar någonting stabilt, gemensamt upplevt, föränderligt, socialt och 

kulturellt definierat. Känslorna har också en psykologisk nivå, de utvecklas och formas i 

intim växelverkan ända från barndomen och har därför en betydande roll i våra liv. 

(Näre 1999, 10-14.) Emotioner definieras ofta motsatser till det rationella förnuftet. De 

anses vara naturliga kroppsliga uttryck och erfarenheter, äldre än språket, irrationella 

och subjektiva. Känslornas betydelse ligger i hur de föds och hur de definieras och 

speciellt hur de olika känslorna går att jämföra med alternativa känslor och icke-

emotionella tillstånd. ( Derek Edwards 1997, 236.) 
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Sari Näre (1999) har skrivit om känslohushållning och det emotionella kapitalet. Hon 

menar att känslor representerar något stabilt, gemensamt upplevt, socialt och kulturellt 

definierat. Känslorna har ett biologiskt ursprung, eftersom de upplevs i kroppen som 

känningar och upplevelser. Känslorna har också en psykologisk nivå. De utvecklas och 

formas i objektförhållande i intim växelverkan ända från barndomen och har därför en 

betydande roll i våra liv. Emotioner är socialt och kulturellt formade modeller och 

uttryck.( Näre 1999, 10 – 14.)  

 

Näre menar att det emotionella kapitalet bör tolkas som en självständig symbolisk 

helhet, jämsides med det kulturella och sociala kapitalet. Det emotionella kapitalet kan 

utvecklas till en resurs för känslohushållningen då det gäller att bryta ner klassbarriärer. 

Våra roller i samhället räcker inte till som identitetsskydd, utan känslorna blir det 

centrala vid formande av identiteten. Även samhället riktar intresset allt närmare 

individen för att kunna beröra människans identitet och känslor. (Ibid.) 

 

Enligt Tuija Nykyri säger den fenomenologiska kroppsteorin att människan är ett 

subjekt som avsiktligt formas i växelverkan med den egna världen. Kroppssubjektet 

existerar i världen och riktar sig mot världen i all verksamhet; då hon rör på sig, vidrör, 

iakttar och talar. För att få en bättre uppfattning om den sociala ordningen i världen har 

Nykyri använt sig av den konstruktivistiska forskningsinriktningen. Det finns många 

riktningar inom konstruktivismen. Den riktning som undersöker känslor har tyvärr inte 

beaktat det som händer i kroppen i samband med olika känslor. Dessa undersökningar 

beskriver kroppen som något kulturellt ytligt, som till exempel en fysiologisk kropp 

eller som en biokemisk maskin. Nykyri utgår ifrån att processen att behandla kvinnors 

hatkänslor är social, relationell och kroppslig. Problemet är att teorierna har olika 

uppfattningar om kroppen. Inom den sociala konstruktivismen är kroppen diskursiv, den 

fenomenologiska teorin utgår ifrån att kroppen bär spår av ett förflutet i form av olika 

betydelser. (Nykyri 1998, 19 - 21.) 
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2. 4.   Flickor och normer 
 

Enligt Sari Näre utgör den normativa kontrollen av flickor grunden till sexualiseringen 

av flickornas verksamhet. Flickornas åsikter, känslor, handlingar och beteende tolkas 

mot könet som bakgrund och inte personen i sig. Idealet är den duktiga och goda 

flickan. Flickan är tvungen att få bekräftelse för sitt goda beteende i sociala situationer 

gång efter gång. Flickans rykte är det starkaste vapnet inom den sociala kontrollen. Då 

det gäller ryktet förhåller man sig till pojkar som personer medan flickorna förblir 

sexuella varelser. ( Näre 1991, 30.) 

 

Judith Butler frågar sig om ifall genus är en norm. En norm är inte det samma som en 

regel eller en skriven lag. En norm existerar inom sociala system och visar vägen för ett 

socialt accepterat beteende, en så kallad normaliseringsprocess. Genus är inte det man 

”har” eller ”är”. Genus omfattar hela den normaliseringsapparat som producerar det 

”manliga” och det ”kvinnliga”.  Människor regleras av genus och denna typ av reglering 

styr vår kulturella förståelse. Enligt Butler är den intressanta frågan vilka avvikelser från 

normen har möjlighet att överleva och som får den existerande normen att förlora sin 

auktoritet?( Butler 2004, 41 – 42.)  

 

Fanny Ambjörnsson menar att utvecklingen till flicka är sammanlänkad med makt och 

utformningen av de sociala situationer flickor befinner sig i. Inom en social institution 

har alla en åsikt om hur man bör bete sig som flicka. Tidigare mönster och normer har 

en betydande roll i hur flickor beter sig. Eftersom mannens högre status påverkat 

kvinnornas ställning är det viktigt med gränsdragning. Det avvikande existerar hela 

tiden sida vid sida med det beteende vi uppfattar som normalt. Vi blir medvetna om det 

avvikande beteendet först då vi gör våra val. Utvecklingen av genus i ett samhälle 

hänger ihop med de ideal vi har kring beteende, handlingar och normbindande 

sexualitet. Flickor mår bra av att hitta ett rättesnöre då det gäller ett acceptabelt 

beteende. Det är både vi själv och andra i vår omgivning som drar gränser för vårt 

beteende. Förhållandet mellan norm och avvikelse är instabilt, normen prövar sig 

ständigt fram, men avvikelsen finns hela tiden närvarande. (Ambjörnsson 2004, 21-24, 

28-29.) 
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Emotioner följer också normer. Hochschild menar att det finns en skillnad mellan det vi 

känner och det vi borde känna, eftersom vi spelar ut våra känsloroller. Känslorna har ett 

minne och frågan är hur känner vi igen känsloregler? Jag återkommer till tankar om 

känsloregler i slutdiskussionen.(Hochschild 2003, 41- 57.) 

2. 5. Skolans rum 
 

Ulla Kosonen skriver om på vilket sätt bekanta rum kan väcka gamla minnen. Skolans 

rum är bekanta för var och en av oss, för en del väcker de positiva minnen, för andra 

negativa eller till och med traumatiska minnen. Emotionerna kring rummet i skolan blir 

kvar i vårt undermedvetna och då vi stiger in i rummet kommer vi ihåg hur vår kropp 

och våra sinnen upplevde rummet. Skolan erbjuder eleverna egna platser och positioner 

där eleverna har möjlighet att öva sig i att bli kvinnor och män. (Kosonen1998, 42, 51.) 

 

Enligt Kaarlo Laine är växelverkan i klassrummet till stor del beroende av hur läraren 

uppfattar rummet och elevernas möjlighet till växelverkan. Läraren fungerar som 

portvakt mellan klassrummet och övriga rum i skolan.  Läraren är den som förverkligar 

undervisningen och bestämmer på vilket sätt klassrummet skall användas. Klassrummet 

anses vara det rum som utgör referensramen för undervisningen. Kroppen placerar sig 

automatiskt och rutinerat till en förutbestämd plats i rummet. Laine menar att kroppen 

kanske just på detta sätt glöms bort. Det kan vara ett element vid anpassningen till den 

institutionella ordningen, som kan förorsaka att elevens egen vilja och behov glöms 

bort. ( Laine 2000, 33 - 37.) 

Det konkreta verksamhetsrummet och känslorummet utgör grunden för det rum Laine 

kallar det ”kommunikativa rummet”. Det centrala i det kommunikativa rummet är den 

växelverkan som sker mellan elever eller mellan elever och lärare. Om ett 

kommunikativt rum inte utvecklas i klassen kan det uppstå stora brister i elevernas eget 

deltagande och aktivitetensnivå. Det sociala rummet kan också utgöra ett kontrollrum 

för eleven. Om lektionens innehåll utgörs av kontroll, övervakning och rädsla för ett 

eventuellt straff, tar maktkontrollen över. Då krymper växelverkan till det minimala och 

det personliga rummet förblir marginellt. Jaget som lever och upplever skolans vardag 

förvandlas till en utomstående iakttagare. Det är omöjligt för eleven att forma det 
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sociala rummet. Jaget är närvarande i klassrummet, ser och upplever det som sker, men 

är samtidigt frånvarande. (Ibid.) 

 

2. 6.  Ljud i skolans rum 
 

Flickor i skolan klagar på att de har svårt att hinna uttrycka sig i klassen på grund av de 

oroliga och pratsamma pojkarna. För att få bekräftelse är det viktigt också för flickor att 

de hör sin egen röst i skolans rum. 

Det fysiska rummet blir ett socialt rum i samband med att lärarna organiserar och  

omorganiserar användningen av rummet. Eleven svarar genom att förhandla, utmana 

eller genom att göra motstånd. Både lärare och elever har makt i dylika situationer och 

var och en som har lika stor möjlighet till kontroll över den andra.  

Läraren är en självklar auktoritet med vissa rättigheter. Också eleverna har möjlighet att 

förverkliga en handling som innebär kontroll över andra elever, men eleven är inte en 

självklar auktoritet och har inte rätt att utöva disciplin. ( Laine 2000, 163 -164).   

Flera forskare (TarjaTolonen 2001, Tuula Gordon 2000, Kirsi Lindroos 1997) skriver 

om att pojkarna använder mera ljud i klassen än flickorna och att läraren fäster sig vid 

ljudlig verksamhet. Användning av ljud kontrolleras i officiella situationer i skolan.  

Eleverna bör känna till i vilka rum och i vilka situationer det är acceptabelt att använda 

ljud. Ljudanvändning som social verksamhet och kontrollen av ljud förorsakar 

spänningar och dramatik i elevernas och skolans officiella rum. Inom den sociala 

hierarkin i skolan är det läraren som bestämmer variationen av ljudvolym. Läraren 

undervisar och ställer frågor till eleverna som använder sina öron och ögon för att 

uppfatta informationen.  

Enligt Kaarlo Laine blir det fysiska rummet ett socialt rum i samband med att lärarna 

organiserar och omorganiserar användningen av rummet. Eleven svarar genom att 

förhandla, utmana eller göra motstånd. Både lärare och elever har makt i dylika 

situationer och var och en har lika stor möjlighet till kontroll över den andra. Läraren är 

en självklar auktoritet med vissa rättigheter. Också eleverna har möjlighet att 

förverkliga en handling som innebär kontroll över andra elever, men eleven är inte en 

självklar auktoritet och har inte rätt att utöva disciplin. (Laine 2000, 163 - 164.) 
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Trots att disciplin i klassrummet anses viktigt, värdesatter lärarna aktiva 

elever som använder ljud. En total tystnad under lektionerna föder ingen 

växelverkan och gör lektionen tung för läraren. Förväntningarna på 

elevernas beteende är konfliktfyllda inom skolan. Eleverna tar för givet att 

de tystlåtna eleverna klarar sig bra i skolan och blir mycket förvånade om en 

tystlåten flicka får dåligt resultat i prov. Likaså blev läraren förvånad om en 

tystlåten flicka plötsligt beter sig störande och ljudligt. Flickorna 

klassificeras enligt beteende antingen som tystlåtna eller ”babbliga”. 

Användning av ljud i klassrummet varierar. Det vanliga är att pojkarna 

tilläts använda mera ljud. Ibland kan pojkarna stå för upp två tredjedelar av 

ljudet under en lektion. (Tolonen 2001, 93 – 96.) Den verbala 

kommunikationen i klassen sker ofta mellan läraren och pojkarna. Pojkarna 

ropar ofta svaret på lärarens fråga innan de markerat. Det uppstår en tävlan 

om lärarens uppmärksamhet. Läraren korrigerar inte situationer då 

pojkarnas informella tävlan anpassas till skolans officiella mål. Pojkarna är 

både kritiska och högljudda, men det anses acceptabelt. Om flickorna är 

högljudda kan det anses som en protest mot läraren. I skolan anses inte 

flickor vara lika personliga och aktiva elever som pojkarna. ( Gordon et al, 

2002, 314 - 315.)   

 

I de gruppintervjuer Päivi Honkatukia gjort med flickor kom det fram att flickor inte 

gillar flickor som beter sig våldsamt eller aggressivt. Tolkningen är att flickor på detta 

sätt kontrollerar både sitt eget och andra flickors beteende. Om ett beteende anses 

motbjudande stämplas de som avviker från normerna som ”de andra” och utesluts ur 

gemenskapen. För flickorna är traditionerna, släkt och vänner viktigare än för pojkarna, 

då de evaluerar sitt beteende. För flickorna innebar beteendet under fritid och i skolan 

en ständig balansgång då det gäller anpassning eller överstigning av normer.  Flickorna 

förväntas redan i ett tidigt skede bete sig ansvarsfullt och moget. Man förhåller sig ofta 

strängare till flickor som överstiger normer än till pojkar som gjort samma sak. 

(Honkatukia 1998, 96 - 98.)  
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Tarja Tolonen menar att fastän flickor i allmänhet använder mindre ljud i klassen, har 

det konstaterats att de använder ljud på ett sätt som tolkas lika störande som pojkarnas 

användning av ljud. Flickorna samlas till exempel kring olika berättelser som både 

inkluderar och exkluderar övriga flickor. På detta sätt upplevs flickornas småpratande i 

grupp mycket störande under lektionerna av både pojkarna och läraren. Flickornas och 

pojkarnas relationer i förhållande till ljud är komplicerade. Flickorna accepterar ofta 

pojkarnas agerande och ljud under lektionen. Orsaken kan vara att de inte får utrymme 

eller möjlighet att uttrycka sig, vilket kan leda till att flickorna drar sig undan till egna 

vänskapsförhållanden. Flickor har dock en förmåga att ockupera det offentliga rummet 

med ljud. I dylika situationer kan det uppstå konflikter och en tävlan om användning av 

ljud mellan könen. ( Tolonen 2001, 146 -147.)  

 

En pratsam flicka är fortfarande en udda person i skolan i förhållande till en tystlåten 

flicka. Den pratsamma flickan motsvarar möjligen stereo typen av den skvallrande, 

pratiga kvinnan. Som flicka är den livliga sociala flickan ett ideal, men i skolan belönas 

hennes beteende sällan. Den pratiga socialt skickliga flickan är ofta alltför synlig och 

ljudlig i skolan. Hon motsvarar bilden av "den nya socialt skickliga flickan" som är 

självsäker och vågar använda sin röst. Den "nya flickan" är en produkt av den 

postmoderna eran och representerar den nya flickans modell. Då Harriet Bjerrum 

Nielsen och Monica Rudberg i början an 1990-talet gjorde en undersökning om 

kulturella förändringar i en skola i Oslo, kom det fram att socialt skickliga flickor 

härskade över det offentliga rummet i skolan och ifrågasatte pojkarnas ställning i 

skolan. (Tolonen 2001, 98.) 

Undersökningen diskuterar genus, emotioner och jämställdhet, teman som är 

sammanlänkade med makt och maktfördelning i vårt samhälle. 

Diskussionen kring makt har till stor del influerats av Foucault från och med slutet av 

1980 – talet. En framstående tanke har varit att ersätta det dualistiska tankesättet. Det 

typiska tankesättet har varit att dela upp begrepp i till exempel kropp/tanke, 

naturlig/social, subjektiv/objektiv, kvinnligt och manligt. Dualismen borde brytas för att 

vi skall få en uppfattning om hur makten är fördelad. I samband med diskussionen och 

teorier om makt och maktförhållanden dyker Foucaults namn upp gång efter gång. 
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Orsaken till Foucaults popularitet kan vara den att hans teorier om makt representerar 

något produktivt i stället för undertryckande.(Elina Oinas 2001, 20, 78.) 

 

Enligt Michel Foucault (1978) produceras makt från den ena stunden till den andra i alla 

relationer på ett eller annat sätt. Makt är inte en institution i sig, eller en given struktur 

utan det vi tänker på då vi talar om en invecklad strategisk situation i ett speciellt 

samhälle. Makten kommer nedifrån och fortplantar sig i oss, i vår omgivning och den 

organisation vi befinner oss i dagligen, i det omgivande samhället och i vår familj. Där 

det finns makt, finns det motstånd. Vi befinner oss mitt inne i maktcentrat, vi kan inte 

fly. Ett samhälle som försöker ”normalisera” oss med hjälp av juridiska normer, är 

resultatet av maktteknologi i centrum av våra liv. (1978, 93 – 94, 144.)   

 

För att få fram vilka flickor som klarar av att utrycka negativa emotioner i en 

klassituation har jag använt Tuija Nykyri och hennes definition av subjektets position. 

Enligt Nykyri kan subjektet innefatta två betydelser. Det kan vara fråga om en individ 

som är underställd de i samhället rådande förhållandena eller en aktör som aktivt 

definierar sin verksamhet. Kroppen och subjektet kan tolkas som synonymer. Min kropp 

tänker och fungerar samtidigt som jag fungerar.(Nykyri 1996, 8 - 9.) 

 

3. Metodologi 

3. 1. Forskningsfrågor  

 

Enligt tidigare undersökningar (Thorne 1993; Gordon et al 2000; Tolonen 2001) formas 

klassituationen ofta så att pojkarna blir mycket synliga. Pojkarna använder mera ljud 

och kan bete sig aggressivt utan att bli tillrättavisade. Flickor beskrivs i allmänhet som 

lugna och tystlåtna. I undersökningen försöker jag få fram hurudana hinder flickorna 

upplever i att visa negativa emotioner i en klassituation. Upplever flickorna att det 

största hindret är de stökiga pojkarna eller förväntningar förknippade med kön eller kan 

det vara flickorna som kontrollerar varandras beteende i klassen under lektionen? 
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  3. 2. Forskningskontexten 

 

Forskningskontexten är omfattande och mångtydig. Vi befinner oss i en skola omgiven 

av pedagoger med rötter i pedagogiska traditioner. Eleverna befinner sig i skolan under 

en begränsad tid av dagen. Verksamheten i skolan styrs av specifika regler och normer 

med traditioner långt tillbaka i tiden. Eleverna rör sig under dagen i många olika rum, 

men för det mesta i samma grupp av klasskamrater. Under dagen händer en hel del i 

klassrummet som förorsakar varierande emotioner hos eleverna. Situationerna får inte 

alltid en tillfredsställande lösning och eleverna kan gå med olösta konflikter och 

negativa emotioner in i följande klassrum och lektion. Tidigare forskning har 

övertygande framställt att pojkarna använder mera ljud under en lektion än flickor. Det 

har också kommit fram att fastän lärarna blir irriterade på stökiga pojkar uppskattar de 

på samma gång aktiva elever. Det händer en hel del i korridorerna och ute på gården 

under dagen som vi vuxna inte har en aning om. I den här undersökingen blir eleverna 

inte tillfrågade om händelser utanför klassrummet. Jag har begränsat frågeställningen 

till att handla om ett klassrum och den växelverkan som utspelar i den mellan flickor 

och pojkar. Läraren har en viktig roll i fråga om hur växelverkan i klassrummet 

utformas, blir den lyckad eller mindre lyckad. Lärarna har dock inte intervjuats separat 

utan jag frågar enbart elevernas åsikt om klassituationerna och den växelverkan som 

utspelar sig mellan flickor och pojkar. I en etnografisk undersökning skulle 

möjligheterna ha varit större att ta med lärarens synvinkel, nu utgår jag enbart från 

elevernas verklighet med hjälp av kvalitativa intervjuer.    

3. 3. Kvalitativ forskningsmetod 

 

Min undersökning består av bandade intervjuer med ett uppbyggt tema. Analysen är i 

sin helhet kvalitativ. Enligt Alasuutari (2001, 84, 166 – 170) är ett genomgående drag i 

kvalitativ forskning att samla material som ger ett mer komplext och flerdimensionellt 

synsätt. Målet för analysen är de observationer som kommer fram under samtalets gång 

och den information diskussionen förmedlar. Undersökningen är materialbaserad och 

utförd utan en på förhand uppbyggd teoretisk infallsvinkel.  

Den metod jag använt är å ena sidan rätt nära Jari Eskolas inlevelsemetod, å andra sidan 

nära den ”adaptiva modellen” av Derek Layder (1998). 
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Eskolas metod går ut på att forskaren ber deltagarna skriva små berättelser enligt 

anvisning. Det centrala i metoden är att variera den givna ramberättelsen. Man kan 

använda två till fyra olika berättelser med vissa förändringar. I analysen utgår man från 

de förändringar den nya nämnaren åstadkommit. Det är möjligt att använda sig av två 

olika modeller i inlevelsemetoden. Den ”aktiva modellen” använder sig av roll lek. I 

den andra modellen beskrivs omständigheterna i en situation. Inlevelsen sker skriftligt 

med hjälp av en berättelse, antingen genom att skriva om det som skett före den givna 

situationen eller genom att beskriva händelsen efteråt. Idén med att variera berättelserna 

är att få olika variationer och på detta sätt analysera deltagarnas gemensamt upplevda 

verklighet.(Eskola 1998, 11, 113.) 

 

Den adaptiva metoden av Derek Layder fokuserar på de observationer som kommer 

fram under samtalet och har som mål att kombinera tidigare teoretiska idéer och 

modeller som passar in i undersökningen. På samma gång utvecklar metoden teorin som 

bygger på analysen av materialet. Metoden försöker forska i kopplingen mellan 

människor och deras sociala aktiviteter och den omgivande miljö där den 

mellanmänskliga växelverkan utspelar sig. Metoden har som mål att få fram den 

anknytning som existerar mellan å ena sidan aktörer, betydelser, aktiviteter och 

intentioner inom det liv vi lever och å andra sidan kulturen, institutioner, 

maktförhållanden med återkommande praktik och sociala relationer. Vidare tar den 

adaptiva modellen upp faktorer som förändras i samband med inkommande bevis och 

på samma gång filtreras nya bevis genom det teoretiska material som finns till handa. 

Modellen skapar hela tiden ny data och förändras själv med den. Det viktiga är dialogen 

mellan den tidigare teorin, datainsamling och analysen. (Layder 1998, 37- 39.)     

3. 4. Insamling av material 

Intervjumaterialet har legat i byrålådan i flera omgångar. Orsaken till att jag tog fram 

materialet för att skriva färdigt var den, att det utvecklades en intressant dialog mellan 

mig och min praktikant, en studerande från Götebors social- och kommunalhögskola. Vi 

startade flera flickgrupper under våren och utbildade oss till flickgruppsledare. 

Diskussioner kring genussensitivt arbete har ingått i våra dagliga samtal. Det jag inte 
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tänkt på tidigare är att också jag behöver dialogen och en växelverkan som Derek 

Layder skriver om i den adaptiva metoden.   

 

Undersökningens material insamlades med hjälp av intervjuer i två skolor, en 

svenskspråkig högstadieskola och en finskspråkig högstadieskola i Vanda våren 2001. 

Eleverna i den finska skolan valdes av skolkuratorn. De fyra flickor som deltog från den 

finskspråkiga skolan var skolans vänelever. Tyvärr fick vi inte pojkar från den finska 

skolan övertalade att delta. Detta faktum påverkar slutresultatet, det går inte att jämföra 

pojkarnas åsikter med pojkaras åsikter i en annan skola. Materialet för pojkarnas del är 

därför ensidigt och snävt.  

 

Jag började med att fråga elever i åk 8 och åk 9 om de var intresserade att delta i en 

intervju om växelverkan i en klassituation. Vi hade tidigare kuratorer emellan ofta 

diskuterat stökiga klasser med utagerande pojkar, men ett nytt tema var flickor som 

kunde bete sig aggressivt mot klasskamrater. Jag vill få reda på hur flickor och pojkar 

upplever klassituationen. Vad anser flickor och pojkar om flickor som öppet vågar visa 

ilska? Finns det flickor som sitter tysta och sväljer ilskan? Vad tänker flickor och pojkar 

om de hinder som finns för en lyckad växelverkan i en undervisningssituation.    

Jag hade inte från början tänkt på hur många jag vill intervjua. Jag visste att bandade 

intervjuer skall littereras och det tar mycket tid. 

 

Allt som allt deltog 24 elever, 9 pojkar och 15 flickor från årskurs 8 - 9 i intervjun.  Jag 

nämnde i inledningen att intervjuerna var en del av en arbetsprocess i den 

svenskspråkiga skolan. De klasser som deltog hade det jobbigt under lektioner. Lärarna 

klagade på att eleverna störde lektionerna, inte endast pojkarna utan klassen som helhet 

var jobbig.  

 

Jag hade kommit överens med rektor om att intervjua frivilliga elever från respektive 

klasser. Sju av deltagarna i min egen skola fungerade som vänelever och eftersom jag 

var deras handledare kände de mig och blev intresserade av intervjun då jag förklarat 

vad den gick ut på. Ingen av eleverna var helt obekant för mig, vilket säkert inverkade 

på att det var lätt att få både flickor och pojkar att delta.    
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Det hade jag dock gjort klart för mig att de elever jag intervjuar kan inte vara kopplade 

till mig i arbetssammanhang, ingen av dem var min klient. Verksamheten för vänelever 

var en frivillig verksamhet och jag träffade alltid hela gruppen inte enskilda elever. 

Skillnaden i min egen inställning märkte jag först då jag intervjuade flickorna i den 

finska skolan. Stämningen blev en annan, mer avslappnad och öppen, eftersom jag 

befann mig på neutral mark och flickorna hade inte någon koppling till mig eller våra 

lärare. 

 

Språket i den svenskspråkiga skolan är ett typiskt kompisspråk som man pratar på 

rasterna och utanför skolan med kompisarna. Eleverna blandar ihop svenska och finska. 

Diskussionen i intervjuerna utspelar sig på båda språken, resultatet blir ett blandspråk. 

Rätt ofta börjar intervjun på svenska, men sedan kan eleverna småningom övergå till 

finska eller ersätter ord de inte kommer ihåg på svenska med finska. I en av intervjuerna 

med tre pojkar, talade pojkarna hela tiden finska fastän jag började intervjua dem på 

svenska. Jag använde enbart svenska i den svenska skolan med undantag av dikten av 

Eeva Kilpi som jag läste upp på finska.  

 

Då jag frågade om eleverna vill hålla sina egna namn eller hitta på fingerade namn, 

svarade alla att de vill hitta på egna namn. Den första intervjun A, är med tre flickor, 

Angel, Devil och Julia. Paavo och Juha skrev ner sina åsikter och ville inte bli 

intervjuade. Intervju B är med Fallen Angel (skrev på finska) och Sara, flickorna skrev 

sina åsikter och ville inte diskutera. Intervju C är med tre pojkar, Ilari, Kjell och Alvari. 

Pojkarna ville diskutera på finska för att det var svårt att hitta alla ord på svenska. 

Intervju D är med två pojkar, Jammu och Ilari på finska. Intervju E med flickorna 

Krista, Heidi, Jaana och Leena från den finskspråkiga skolan. Intervju F är med Stefan, 

Johanna och Maria. Intervju G är med Helena, Haisu och Puncki. Efter det har jag 

intervjuat Stefan, Johanna och Maria på nytt med bokstaven H och till sist är intervjun 

med Josefin och Jonatan indelad i bokstaven I. Därutöver är intervjuerna numrerade 

enligt ordningstal, första raden är 1, andra raden 2 och så vidare. Jag har skrivit ut både 

bokstav och nummer på raden där intervjun hittas i kapitlet. Intervjumaterialet utgör 

totalt 53 sidor.(  exempel; intervju A, rad 7, Angel: om jag är ensam hemma….). 

Syftet med intervjuerna var att med hjälp av en rekonstruerad klass situation, en vinjett 

få reda på hur flickor och pojkar ser på flickornas möjligheter att visa negativa känslor i 
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en klass situation. Metoden är mycket nära Jari Eskolas inlevelsemetod, i vilken han 

varierar berättelsen för att få fram deltagarnas gemensamt upplevda verklighet. Jag har 

också använt mig av en dikt av Eeva Kilpi som finns i en bok med målningar av Ellen 

Thesleff. Den dikten jag har med finns bredvid målningen i boken ”Laulu 

rakkaudesta”(1994). Syftet med att använda vinjett samt två bilder och en dikt var att på 

detta sätt få fram motsatser i känslor. Jag var rädd för att eleverna inte diskuterar 

emotioner utan vinjett och bilder. 

Idén till klassituationen fick jag från samarbetet med klassen. Den berättelse eleverna 

läste igenom före intervjun påminner om de dagliga situationer som kan uppstå i en 

klass.  

Vinjett: 

”Allt hade gått åt skogen den dagen. Tina hamnade i gräl med flickorna från klassen för 

att hon var av annan åsikt beträffande en gemensam kompis. I klassen under lektionen 

är pojkarna högljudda som vanligt. Tina blir arg och ropar åt läraren att hon inte förstod 

uppgiften. Läraren blir irriterad och säger: kan inte du Tina som alltid brukar vara lugn, 

vara tyst”! 

Efter berättelsen frågade jag två färdigt strukturerade frågor. 

1. Vilka tankar och åsikter väcker klassituationen hos dig? 

      2. Är det någon liknande situation du kommer att tänka på? 

 

Eftersom intervjudeltagarna är ungdomar i åldern 14 - 16 kunde jag inte vänta mig 

långa diskussioner. Jag bläddrade igenom ungdomstidningar för att komma på aktuella 

teman och råkade komma på en artikel i ungdomstidningen Demi (2001/3) med texten 

”Äkäpussia ei enää kesytetä”, under texten fanns en bild på en arg flicka. 

Jag visade den första bilden före intervjun och vi diskuterade lite bilden och vad de 

tyckte bilden föreställde.  

Efter det läste jag upp vinjetten med de två färdigt strukturerade frågorna. Efter att ha 

diskuterat vinjetten och frågorna visade jag bilden målad av Ellen Thesleff, en flicka 

med ett rofyllt uttryck då hon sitter och läser en bok. Genast efter bilden läste jag upp 

dikten av Eeva Kilpi. 

 

Ikään kuin minussa olisi oltava  

tämä määrä kipua, 
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jollei sielussa niin ruumissa, 

jollei lavassa niin kyljessä, 

jollei sydänalassa niin polvissa. 

Heikkous elää minussa urheasti 

ja taistelee olemassaolostaan. 

Kukaties se on koskaan – kokeilematon vaihtoehto,  

toinen laji elämää, jonka me olemme tehokkuudessamme 

runnoneet syrjään. 

Herkkä, hellä olemassaolon muoto, 

joka itkee meissä (Eeva Kilpi, 1994 ). 

 

Jag valde att läsa upp dikten på finska eftersom alla intervjuade är antingen från 

tvåspråkiga eller finskspråkiga familjer.  

Bilderna visades i tur och ordning efter vinjetten. Till de elever som ville skriva svaren 

ställde jag följande frågor: 

Vad tänker du på då du ser på bilden? 

Är det någonting du gillar/ogillar?   

 

I samband med intervjuerna i grupp var det svårare att hålla diskussionen strukturerad. 

Någon av deltagarna kunde plötsligt associera till någonting vi diskuterat tidigare, jag 

gjorde små inlägg för att få diskussionen tillbaka till ämnet utan att avbryta 

diskussionen. Några av de tuffare pojkarna började diskutera hur dåligt de tycker att 

flickor mår. En av pojkarna hade följt med en diskussion om flickors hälsa i Helsingin 

Sanomat. Flickorna blev ivriga då jag visade bilden med den aggressiva flickan och 

läste upp vinjetten. Det blev ibland svårt att gå vidare, samtalet kretsade länge kring 

flickornas möjligheter att visa negativa emotioner i en klassituation. Flickorna kom på 

allt fler händelser då de varit tvungna att svälja ilska på grund av pojkarna eller en lärare 

som inte märkt dem. Materialet innehåller därför många upprepningar av samma sak.  

 

Enligt Eskola & Suoranta (1999, 196, 199) föds och skapas beskrivningar i olika 

situationer. Det eleverna säger studeras i den aktuella kontexten och bör inte lösgöras ur 

sammanhanget. Texten beskriver inte målet utan konstruerar aktivt en version av den 

sociala verkligheten. De teoretiska begreppen bildas utgående från materialet. 
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Intervjumaterialet har varit svårt att analysera eftersom intervju situationerna skiljer sig 

mycket från varandra. En del intervjuer stördes av ett häftigt borrande i rummet intill, 

eftersom skolan hade sanering på gång. Åldern hade också betydelse, eleverna från åk 9 

hade funderat aktivt på känslor mellan pojkar och flickor och på händelser i klassen och 

på fritiden. I början var eleverna lite försiktiga med att gå med på intervjuer. Flera 

flickor ville först skriva ner sina svar och gick med på en kort intervju vid följande träff. 

Detsamma hände med två pojkar. De skrev först ner sina svar och efter det diskuterade 

vi svaren, men jag fick inte tillåtelse att banda diskussionen. Ryktet om att det var roligt 

att delta spred sig.  De följande deltagarna gick med på att jag bandade samtalen och de 

fick också lyssna efteråt på vad de sagt.    

 

Det var också svårt att hitta lämpliga tidpunkter för intervjuerna. Eftersom lärarna visste 

vad det handlade om, väntade de på en eventuell förändring i en jobbig klass situation. 

Det är troligen på grund av en önskan på förändring det inte var möjligt för mig att sätta 

igång med analysen genast. Eftersom det förflutit en lång tid sedan jag intervjuat 

eleverna har jag varit tvungen att lyssna på kassetterna på nytt för att få en uppfattning 

om verkligheten omkring eleverna vid tillfället. Fastän det gått nästan 10 år sedan 

intervjuerna gjorts, är klassituationerna mycket bekanta än idag. 

 

I den finskspråkiga skolan hade skolkuratorn förklarat för flickorna vad intervjun går ut 

på. Vi hade också bett tillstånd till intervjuerna av rektorn. Då jag kom på plats 

förklarade jag intervjuförloppet grundligt och frågade om alla verkligen vill delta. 

Flickorna ville gärna delta för att berätta hur de upplevde växelverkan i klassen. 

Stämningen vid intervjuerna var avslappnad, flickorna var ivriga och hade mycket att 

berätta. Situationen var också lätt för mig eftersom jag inte var involverad och innehade 

ingen förhandsinformation om klassituationerna. Jag märkte att flickorna berättade mer 

öppet om klassituationer än flickorna i min egen skola. Orsaken var troligen den, att de 

visste att jag inte kände deras lärare eller övriga klasskamrater. Det jag saknade var 

pojkarnas röst om hur de upplevde flickornas möjligheter att visa negativa känslor. 

Kuratorn hade inte lyckats övertala pojkar att delta.  
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Efter att intervjuerna littererats har eleverna läst igenom det jag skrivit och godkänt det. 

Paus i samtalet har återgivits med (.). Då eleverna har pratat på varandra har texten 

skrivits under varandra med en klausul.  

 

Metoden har varit den att jag klippt och klistrat ihop liknande åsikter under ett tema. 

Till exempel alla flickor som upplever att pojkarna stör lektionen under samma tema 

eller flickor som är tysta i klassen, men avreagerar sig hemma under samma tema.  

 

Det finns också flickor som klarar av att visa negativa emotioner i klassrummet och det 

finns också flickor som får kommentarer för att de visar negativa emotioner. Jag 

intervjuade bara en blandgrupp med två flickor och en pojke. Den största gruppen var 

en grupp med fyra flickor från den finskspråkiga skolan. De flesta blev intervjuade i en 

grupp på tre elever. Det är krävande att få fram enhetliga teman ur materialet. En stor 

del svar är korta som till exempel: Nää inte vet ja eller: Joo. Eleverna håller fast vid 

samma tema länge. Flickorna i den finskspråkiga skolan diskuterade nästan enbart 

vinjetten eftersom klassituationen med stökiga pojkar var mycket aktuell i deras skola. I 

en annan intervju med tre pojkar, blev samtalsämnet kvinnliga lärare.  

  

Intervjusituationerna i sig har varit både intensiva och givande eftersom jag befann mig 

mitt i elevernas verklighet. I en del klasser har jag suttit tidvis som iakttagare och hade 

därför en levande uppfattning om verkligheten i klassen. Frågorna jag ställde och 

bilderna jag visade väckte livlig diskussion i alla grupper. Grupperna betedde sig rätt 

olika beroende på om det var fråga om grupper med flickor, pojkar eller blandgrupper.  

De viktigaste teman i materialet är flickornas åsikter och upplevelser om möjligheter att 

utrycka sig och att visa negativa emotioner i en klassituation.  
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4.  Användning av ljud 
 

Vinjetten med den rekonstruerade klassituationen med flickan som blir nervös och ropar 

till för att överrösta pojkarna väckte hos alla intervjuade en livlig diskussion. Flera av 

flickorna i den svenskspråkiga skolan uttryckte frustration över att de inte kunde 

uttrycka sig eller visa negativa emotioner i klassen tillsammans med pojkar. Ett ofta 

förekommande tema var en klass med stökiga pojkar och flickor som blir mer och mer 

frustrerade över situationen.  

G27 Puncki:  alltså om ( . ) int ä de nu så vanligt men nångong vill man liksom faktiskt 

skrika ja vill int ( ljudligt ) lyssna på mig liksom ( . ) men ( . ) ja om man ä alldeles 

jätteaggressiv så no till exempel pojkana så alltså lärarna dom ha ju liksom nästan ba 

tid att säga ti pojkana att va tysta va tysta o sen liksom ( . ) int bryr dom sig så mycke 

om flickona. 

G21 Haisu: nå ibland är de så i klassen att lärarna lyssnar int ellä hör int nä (skratt) int 

vet ja nu sen att är de pojkarnas fel ellä bara att ellä int (.) ja (.) ja just en lärare så 

man måst allti säga åtminstone fem gånger innan hon hör de fast man säger riktigt högt 

så där(.) ja  

Puncki ansåg att lärarna inte bryr sig om flickorna, Haisu har märkt att lärarna inte 

lyssnar eller hör vad flickorna har att säga. Devil igen tyckte att läraren antar att 

flickorna är tystare. 

A13 Devil: Läraren antar att flickorna är mycket tystare att de inte vågar säga sina 

åsikter. Läraren blev kanske lite överraskad om att en tyst flicka visar sin åsikt. 

Ungefär samma interaktionsmönster förekom i den finskspråkiga skolan; 

EI Krista: oli ihan tavallinen äikän tunti ja jätkät taas melus ( . ) ja sit mä en kai kuullu 

mitä opettaja sano ja mua ärsytti ( . ) rupesin puhuu kaverille jotai ja sit mä kysyin 

maikalt sit viel ohimennen et mist nyt puhutaa ja sit se vaan et: Krista haluut sä 

jälkiistuntoo? Ja jätkät vaa jatko sitä meluu..... 

För Krista blev frustrationen så stor att hon efter lektionen rusade ut på toaletten för att 

gråta ut. Det var inte enbart de stökiga pojkarna som gjorde henne besviken utan också 

lärarens inställning till henne då hon ville svara och var tvungen att skrika för att 
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överrösta pojkarna. För Puncki kändes det jobbigt att alltid försöka överrösta pojkarna. 

Hon fick också ofta negativa kommentarer då hon svarade på lektionen. 

 

Enligt Paavo och Juha är det tvärtom i deras klass. 

A48 Paavo: I vår klass är det tvärtom, flickorna pratar lite mer än pojkarna. Och en 

flicka på klassen pratar ganska mycket, lärarna tycker inte om henne. 

Paavo och Juha skrev ner sina åsikter om bilden med den arga flickan ”Äkäpussia ei 

enää kesytetä” 

A54 Paavo var helt av den åsikten att flickor måste få vara arga. Varför skulle inte 

flickor få vara arga? Inte är det ju loogista att pojkarna är arga och flickorna får bara 

säga jo eller okei till allt. ROTUSYRJINTÄÄ! 

Juha är lite försiktigare med att säga att flickor får vara arga.  

A64 Juha: Det är helt bra att det finns några ”äkäpussin” men det passar inte åt flickor 

så hemst bra, jag tycker att flickorna är snälla och pojkarna är hellre ”äkäpussin”. 

Forskare som iakttagit klass situationer har kommit till den slutsatsen att läraren fäster 

sig vid ljudlig verksamhet. Också eleverna klassificerar sig själv som antingen tysta 

eller ljudliga elever. En tystlåten flicka betyder dock något helt annat än en tystlåten 

pojke. En tystlåten flicka motsvarar stereotypen av den passiva, snälla flickan som 

klarar sig i skolan för att hon gör läxorna samvetsgrant. Skolan är formad för just den 

typen av elev och man antar lätt att den oroliga skräniga pojken har problem och att han 

bör få hjälp. Eleven som jobbar lugnt utan att störa och tar hänsyn är den officiella 

skolans ideal, men detta ideal är inte speciellt uppskattat.   En pratsam flicka upplevs 

som en udda person i jämförelser med den tysta flickan. Ändå är en pratsam livlig flicka 

den ideala flickan och motsvarar den nya socialt skickliga flickan, men hennes roll kan 

bli problematisk inom skolans väggar. (Tarja Tolonen 2001, 97 - 98.)  

Pojkarna tyckte nog att flickorna pratar under lektionerna, men att pojkarna använder 

mera ljud. Några pojkar tycker att det är bara flickorna som pratar och ändå blir 

pojkarna utkörda. 

A61Juha: Hos oss är det flickorna som pratar mera, men lärarna tycker mera om flickor 

än om pojkar. Fastän flickor och pojkar pratar lika mycket så flyger alltid pojkarna ut. 

Det är ett par tysta flickor i klassen 
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F3Stefan: no(.) pojkana skriker allti(.) de är nu vissa som ja int vill nämna alls som hela 

tiden härjar på timmarna så är de allti nån flicka som va heter de börjar schizo o ropar 

åt dom KAN NI NU HÅLLA KÄFTEN eller nånting sånt där? 

E: Vem blir läraren arg på i en sådan situation? 

F3Stefan: jåå lärarn blir arg på också va heter de på flickan för att hon hadde så fö 

högt ljud....  

Då Stefan berättade om flickorna som blir arga på de högljudda pojkarna i klassen, 

säger han att det är alltid någon flicka som börjar schizo! 

Ingen av pojkarna säger att pojkar börjar schizo då de ropar ut svaren utan att markera.  

Här är just det intressanta mellan norm och avvikelse som Ambjörnsson (2004) skriver 

om. Det accepterade ”normala” beteendet söker sig ständigt genom avvikelser. Det 

finns en inneboende norm hos pojkarna i skolan för vad som är normalt beteende för en 

flicka i en klassituation.(Ambjörnsson 2004, 23). 

Fanny Ambjörnsson har i sin undersökning följt med flickor och pojkar i klassen och 

kommit fram till att flickor och pojkar öppnade munnen ungefär lika ofta, men 

diskuterade olika saker. Flickorna säger inte lika mycket, medan pojkarna går lättare 

med i diskussionen och ropar ut svaren. I samband med diskussioner om jämställdhet i 

samhället var det flickorna som plötsligt engagerade sig. ( Ambjörnsson 2004, 21 - 24, 

28 - 29, 58 - 60.) 

 4. 1. Att hålla inne med känslor 
 

Det var fem flickor som inte ville bli intervjuade utan skrev i stället ner sina åsikter. Tre 

flickor av fem tyckte att det är svårt att visa negativa emotioner i klassen. Flickorna 

ville inte ta risken att de får kommentarer av klasskamrater om de svarar fel. Hemma 

var situationen en annan, i en trygg omgivning vågade flickorna nog säga emot 

storebror.   

Angel, Devil och Julia funderade på allt möjligt hemma i sitt eget rum, men ansåg nog 

att kvinnorna inte borde behöva hålla ilskan inne. I stället blir det så att man bär på alla 

möjliga tankar i huvudet. 
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A10 Angel: jag brukar inte tala så hemst mycke om hur det känns för mig, utan jag går 

och funderar på sakerna fast jag skulle vilja ha någon annans åsikt av saken, men jag 

frågar inte 

Frustrationen över svald ilska växte så stor, att väl hemma avreagerar sig flickorna med 

att slänga dynor, sparka i väggen eller lyssna på musik. 

A28 Julia: jag brukar inte visa ilskheten i skolan utan sen när jag kommit hem så är jag 

på jättedåligt humör och brukar ungefär sparka på väggen men som tur har vi en 

"nyrkkeilysäkki". 

A18 Devil: Om jag är ensam hemma och är arg sparkar jag på väggar eller slår på min 

dyna för att få all arghet bort från mitt huvud. Jag brukar inte visa ilskheten i skolan. 

Hemmet är för flera flickor den trygga plats där de fritt kan ge utlopp för sina känslor, 

utan att behöva tänka på konsekvenser.  

Iris Marion Young (2000) menar att flickor innanför hemmets väggar kan ge saker i 

rummet en levande betydelse och att ordna dem så att de underlättar det dagliga livet. I 

ett hem kan flickorna vara sig själva och i ett hem blir man godkänd. Saker och ting 

flickor har omkring sig ges en viss symbolisk innebörd. Genom vissa ritualer kan 

flickor avreagera sig på ett tryggt sätt och få bekräftelse i en trygg omgivning. Den 

personliga identiteten sitter inte fast i något, utan förändras hela tiden. Hemma kan jaget 

konstrueras och testas innanför egna gränser i en egen tid. Det är viktigt att vi kan 

förändras på egna villkor, innanför egna ramar utan att inte förlora de ting som är 

viktiga för vårt välbefinnande. (Young 2000, 192 - 194, 202, 212.)  

 

Bild 2 med den ensamma flickan sittande försjunken i en bok, kändes främmande för de 

flesta. En del av flickorna hittade inte något bekant i bilden utan ansåg att flickan 

representerade något konstgjort och gammaldags från en gången värld.  

 

F107 Maria: den är lite vanhanaikanen o sådär 

G189 Puncki: alltså e den dä flickan sån som inte säger vad hon känner? Nu gör man de 

där säkert en stund men liksom ti slut så blir de så där att man liksom så där va heter de 

”kapinoida” mot de så(skratt) 
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A70 Juha: jag känner bara en flicka som är tyst och ensam för att hon säger aldrig sin 

åsikt och svarar inte alltid om man frågar henne 

F105 Stefan: vi e rädda fö såna som gör helt som vi gör o som man säger säger man (.) 

ja ska vi gö de där så okej du bestämmer de blir liksom kaikki vastuu är på egen liksom 

 

Krista kom ihåg en flicka som fått ätstörningar och hon funderade på om det kunde bero 

på att hon alltid var tyst och hade alltför mycket svald ilska inom sig? 

 

E26 Krista: en mä oikein tiiä et oliks se tommosest niinku kiukusta ja tällee mut vai oliks 

se siit pettymyksestä tai mut kyl niinku yks mun kaveri et sil tuli sit ihan syömishäiriöit 

ja tällasii(.)mut en mä(.)varmaa ehkä oli siit et sil oli kyl tosi vaikeet voi se kiukkuki olla 

se et se ei pystyny purkaa sitä mihinkää(.)tällee 

 

Enligt Päivi Honkatukia försöker flickor gömma aggressioner. Kvinnokroppen kan 

upplevas som ett förvaringskärl för hatkänslor där de kan i lugn och ro får jäsa. Efter en 

tid svämmar känslorna över och kan då inte kontrolleras. Alternativt kan de framträda 

som psykosomatiska besvär. (Honkatukia 1998, 2000.) Feminister har i sina 

undersökningar studerat anorexi och bulimi i förhållande till andra behov. Enligt dem 

betyder ett psykiskt förhållande till mat att flickan önskar få kontroll över 

otillfredsställda emotionella behov och önskningar. Vidare har feminister poängterat att 

ätstörningar är kulturellt producerade beteendemönster. (Martina Reuter 1998, 143 - 

144.) 

 

En av pojkarna ”Alvari”, var mycket orolig för flickornas välmående. Han hade läst en 

artikel i Helsingin Sanomat om att det är skadligt för flickorna att inte visa negativa 

känslor och att de därför kan börja röka och dricka tidigt.  

C26 Alvari: joo, joo tottakai ( . ) näkee  ihan selvästi niitte ulkokuorest et sydämen alla 

piilee sairas viha ( . ) nii ( .) ku tavalline nainen on tommone herkkä ja kiltti ni sit ku se 

( . ) hm ylittää viidentoist ikärajanan ni ( . ) HIRVEE TUSKA sydämessä ( . ) hirvee 

taakka repussa ( . ) ni sit kute tilastot sanoo ni ( . ) naiset alkaa yleensä polttaa aina ( . ) 

no aikasemmin tupakkaa ku pojat ( . ) ne juo enemmä ( . ) ja no huumeist mä en tiedä 

käyttääks ne enemmä mut ne ainaki polttaa ja alkaa juomaa nopeemmi 
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Sanna Aaltonen och Päivi Honkatukia (2002) har diskuterat samma artikel Alvari 

nämner.  Artikeln i Helsingin sanomat, kuukausiliite (1999/08) berättar om tuffa flickor 

i Korso i Vanda som terroriserar och mobbar jämnåriga i skolan och på fritiden. 

Flickorna nöjer sig med indirekt aggression eller glåpord utan de använder  knytnävar 

och sparkar likt aggressiva pojkar. (Aaltonen&Honkatukia 2002, 212). 

 

Flickor kan vid trycket av konfliktfyllda förväntningar överskrida gränser och göra 

bland annat brott. Även i samband med alkohol kan flickor bete sig på ett sätt som inte 

motsvarar uppfattningen om ett för kvinnor lämpligt beteende. (Päivi Honkatukia 1998, 

241.) Då flickor lösgör sig från vardagen och prövar på alkohol kan det vara fråga om 

att testa gränser för kvinnlighet och på detta sätt få ett större livsrum. I en grupp med 

flickor blir gruppens inbördes kontroll viktig. Att våga ta risker och kontrollera 

användningen av alkohol tillsammans med andra flickor ökar det sociala kapitalet. (Sari 

Näre 2002, 262.) 

 

 Honkatukia (1998, 96 - 98) har intervjuat flickor i åk 9 som ansåg att reglerna i skolan 

är alltför stränga. I skolan är det straffbart att bara småprata med varandra under 

lektionen och att springa i korridoren på rasten. Liknande kommentarer fanns inte 

pojkarnas essäer! Detta kan tolkas som att lärarna ingriper snabbare då flickorna 

överskrider normer?  

 

Valerie Hey skriver om att det finns en brist på avvikelser inom skolvärlden som 

begränsar vår förståelse för resurserna och förstorar uppskattningen av den 

flerdimensionella källan till makt inom vilken våra ungdomar utvecklas och blir 

småningom vuxna. Kvinnors röst tenderar att försvinna inom organisationer, men det är 

svårt att säga om det beror enbart på skolan eller om det också är fråga om vuxna 

kvinnor som för vidare ett beteendemönster som går ut på att vara andra till lags och 

hålla sig i skymundan. ( Hey 1997, 11, 135.) 

 

Angel & Julia sparkade på väggarna hemma för att få utlopp för sina aggressioner. 

Suski hade upplevt att kompisarna undviker henne då hon är arg. Hon ansåg också att 

det finns flickor som visar ilska bara för att få uppmärksamhet.  Krista, Suski, Puncki 

och Johanna ansåg att om en flicka visar negativa emotioner på ett olämpligt sätt blir 
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hon utskrattad eller stämplad. Pojkarna förstod inte alls varför en flicka inte skulle få 

visa negativa känslor. Enligt dem skulle klassituationerna då bli jämlikare och alla 

skulle få likadana straff.  

 

Enligt Tarja Tolonen utgör ljudet komplicerade interaktionsmönster bland flickor och 

pojkar i klassen. Flickor har olika strategier för att få rum i klassen. En av dem är att dra 

sig undan i en egen krets. Fastän flickor i allmänhet använder mindre ljud i klassen, har 

det konstaterats att de använder ljud på ett sätt som tolkas lika störande som pojkarnas 

användning av ljud. Flickorna accepterar ofta pojkarnas agerande och ljud under 

lektionen. Orsaken kan vara den att de inte har utrymme eller möjlighet att uttrycka sig, 

vilket kan leda till att flickorna drar sig undan till egna vänskapsförhållanden. Ibland 

kan även flickor erövra det offentliga ljudrummet. I dylika situationer kan det uppstå 

konflikter och en tävlan om användningen av ljud i klassen mellan de båda könen. 

(Tolonen 2001, 146 - 147.) 

 

Tuula Gordon menar att tystnad i klassituationer kan förorsaka marginalisering och 

smärta. Det är alltid en risk att uttala sig och därmed bli utsatt för eventuell kritik. 

Flickor borde utvecklas till individualitet för att nå en subjekt position och för att få sin 

röst hörd, men det ser ut att finnas många hinder på vägen. Kontrollen är könsspecifik, 

lärarna väntar sig att flickorna är tystare och att de tar mindre utrymme. Eleverna 

kontrollerar varandra och hjälper till att skapa köns hierarkier inom skolan. Skolor utgör 

komplicerade institutioner där socialt formade maktrelationer utgör hierarkiska 

relationer. (Gordon et al 2000, 184, 190, 192.) 

 

Ambjörnsson har i sin underökning diskuterat normer och normalitet med flickor som 

varit indelade i två grupper. Precis som i mitt material ansåg den ena gruppen av flickor  

att de klarar av att säga sin åsikt i motsats till flickor som beter sig och klär sig lika 

varandra. Det är bara lite tuffa flickor som klarar av att säga vad de tycker och tänker. 

En förklaring enligt Ambjörnsson kan vara den att flickorna har koll på varandra och på 

vad som acceptabelt i sociala situationer i skolan. En förklaring på de tuffare flickornas 

beteende kan vara att de inte klarar av förväntningar och därför tar en tuffare roll. 

(Ambjörnsson 2004, 90 - 92.) 
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5. Emotioner 
 
Flickorna i den finska skolan upplevde det mycket jobbigt att överrösta pojkarna. De 

försöker få lärarens uppmärksamhet, men blir helt uttröttade av att försöka synas. På 

fritiden avreagerar de sig hemma med hjälp av musik eller genom att skrika till 

kompisarna som inte har en aning om det som hänt under dagen i skolan. Enligt 

Hochschild reagerar vi olika på förolämpningar och kränkningar. Vi har alla också olika 

gränser för när vi känner ilska. En person som saknar emotioner, saknar 

varningssystem. Då vi reagerar på en händelse reflekterar vi alltid utgående från vår 

egen känsla och vår egen ståndpunkt. (2003, 30 - 31.)  

 

E71Leena: must ki sillee huomaa et mä rupeen heti niinku purkaa kiukkuu niihi just 

niihinki jätkii et mä rupeen niille raivoo just siitä ja sit mä purkaan kiukkuni 

suurinpiirtein kavareihi ja sit niil tulee semmonen tunne varmaa et mitä mitä ne on 

niinku tehny mulle ku mä se on just paha puoli et ku yleensä sitä tulee huudettua sit 

semmosille kenelle ei oo mitää osaa siihe(.)nii siis mun mielest niinku tytöt saa ihan 

purkaa sitä kiukkuu yhtälailla ku muutki ettei siin sillee mitää poikkeust oo et 

 

I den finskspråkiga skolan upplever flickorna att de inte kan visa negativa emotioner i 

en klassituation tillsammans med pojkar. I den svenskspråkiga skolan anser en del 

flickor att de kunnat göra det ända sedan lågstadietiden! Det ser ut att bli ett mönster 

som upprepar sig, det är alltid samma flickor som vågar uttrycka negativa känslor i 

klassen.  

F18 Johanna: skratt ( . ) det är samma människor som skriker helt ( . ) högljutt, vi får 

nog likadana straff att nu blir liksom flickorna också utkörda 

 

 I17 Josefin: jag är sån ti naturen att ja säger mina åsikter om jag har nånting att 

säga(.)  o de vet nog liksom alla där att jag säger min åsikt om ja liksom vill. 

I16 Josefin: de är bara min person de är helt alltså (.)nu har ja ända sen lågstadie fått 

säga va jag vill (.) o dagis...skratt (.)jo 

 

Jag intervjuade Josefin tillsammans med Jonatan, båda är från samma klass. Jonatan 

tyckte att växelverkan i klassen är ganska jämlik bland flickor och pojkar. 
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I113 Jonatan: ja sku också gissa de att (.) vår klass är nu knappast medeltals klass 

precis att (.) nu sku ja säga att liksom att både flickorna och pojkana liksom lika mycke 

säger va dom tycker o så där(.) de varierar ju lite på personen, särskilt också om är 

någo sånt här ämne där vi för diskussioner. 

 

Elever som är synliga inom det fysiska rummet har lärt sig att se gränser och 

möjligheter. Det gäller såväl den formella som den informella skolan i förhållande till 

lärare och andra elever. Elever som klarar av att använda rum, har också lärt sig att 

kräva ett större rum i klassen. Det kan även vara så att just dessa elever tar det rum 

andra skulle behöva. (Gordon & et al 2000, 16.) 

 

Vi funderade på gränser i att visa negativa känslor. Vad är acceptabelt? Hur förhåller sig 

omgivningen? Flickorna ansåg att de får stå ut med en hel del negativa kommentarer 

efter de att de öppet visar sin ilska. 

 

E96 Leena: kato nyt Leena taas taas sil on paha päivä sil on vaik menkat alkanu tai jotai 

tommost noi ( . ) 

I201 Josefin: de e nog att flickan får genast en sån här stämpel att hon gör att hon sätter 

allti emot att hon ( . ) 

G76 Puncki: men de ä sen nångong om nån flicka liksom blir liksom aggressiv o sen 

börja just så där va heter (.) ä sån där ”äkäpussi” elle så dä så då börja till exempel 

pojkana säga har du nån såndäna påverkning av mens eller någo liknande liksom… 

 

Johanna tycker att hon klarar av att helt öppet visa sin ilska. 

E: va tycker då Johanna och Maria, kan ni avvreagera er, får ni utlopp för era känslor? 

F 73 Johanna: Jag skriker (.) o de där ja tar de ganska mycke ut också på kaverin o min 

bästa vän vet allti när ja e arg på nånting (skratt) 

 

Omgivningen försöker ofta begränsa flickors beteende genom att ge dem en känsla av 

att få en stämpel av ett så kallat opassande beteende. Hora är typisk stigmaterm som 

använd för att beskriva kvinnan. Separata uttryck är delar av ett metaforsystem och 

starkt förknippade med den omkringliggande kulturen. En metafor ger verksamheten en 

viss riktning och förstärker användningen av metaforen "Hora" är en metafor för 

kvinna. Användaren av metaforen påstår att kvinna är något annat en "verklig" kvinna. 
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hon är jämförbar med en hora och till slut kan man bli uppfattad som en "riktig hora". 

Flickorna talar också om att få ett dåligt rykte som påverkar uppfattningen av dem i 

fortsättningen. Människors inställning till rykten är ofta jämförbar med en farsot som 

kan försvinna eller förstärkas. Ryktet kan bli en del av personligheten, den kan skada, 

försvinna eller växa fast så att man bär det med sig resten av livet. ( Helena Saarikoski 

2001, 130-132, 134 – 135.)  

 

Det riktas konfliktfyllda förväntningar mot flickor och unga kvinnor. Vid sidan av 

individuell framgång väntas flickorna också vara omhändertagande och visa hänsyn mot 

andra. I förhållande till sin kropp förväntas flickorna klä sig feminint, men utan att 

väcka uppseende. Kvinnors aggressivitet anses avvikande, till och med sjuklig, och 

ändå bör flickorna kunna försvara sig. ( Päivi Honkatukia 1998, 241.) 

 

5. 1. Hur förhåller sig flickor till flickor som beter sig aggressivt 
 

Var gränsen till det tillåtna går och till norm överskridning går var oklar för flickorna. 

De tyckte inte om flickor som exploderar helt öppet eller som försöker få 

uppmärksamhet genom att överskrida gränser. Det är tillåtet att säga att man är arg, men 

inte att till exempel att hoppa, härja och svära.  

 

I den finskspråkiga skolan hade flickorna varit med om en flicka som betedde sig 

aggressivt. 

 

E 115 Leena: nii et viime vuon tota meijän koulussa ( . ) se on nytten vuoden vanhenpi ni 

( . ) se oli aika nyrpeen naamanen ja sit se kauheesti melus sit ku seiskatki tuli 

tutustumaan ni sit se sai ( . ) tai ei se nyt raivonnu mut se meni heti sinne yritti varmaan 

saada huomioo ( . ) ni sinne meni mölyymään mut en mä tie oliks se sillee vihane ei se 

nyt vihanen ollu eikä sillee mut niinku ( . ) semmonen niinku et jotkut piti sitä iha 

häirikkönä ( . ) kuitenki 

 

Flickorna var mycket försiktiga med att säga att det stör dem att en flicka beter sig 

aggressivt. 
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E112 Leena: tota no on joitain mut en mä nyt viitti täs nimellä mainitamut tota ( . ) on 

jotain sellasii ja sil taval ne ärsyttää kyl vähä 

 

F82 Johanna: nå alltså (.)de är några sån däna som öö exploderar helt sådär öppet o 

sen tänker man att dom är helt ”psykon”(.) att nåja 

E: var går gränsen för beteendet då, tycker du? 

Johanna: ja vet int? 

 

Elevernas beteende diskuteras inte på lektionerna, läraren ger anmärkning för olämpligt 

beteende så att eleven förstår att beteendet är olämpligt. I ett kommunikativt rum som 

Kaarlo Laine (2000, 122 - 123) skriver om föds en växelverkan mellan elev och lärare. 

Genom växelverkan kommer man överens vilket beteende som är acceptabelt i 

klassrummet. 

 

I de intervjuer Honkatukia gjort med flickor kom det fram att de inte gillar flickor som 

beter sig våldsamt. Honkatukias tolkning är att flickor på detta sätt kontrollerar både sitt 

eget och andra flickors beteende. Flickor som beter sig avvikande lämnas utanför och 

klassificeras som ”de andra”. Flickorna utgår från den omgivande släkt - och 

bekantskapskretsen då de evaluerar sitt beteende. Flickorna som intervjuades skrev 

också om händelser i skolan då de råkat ut för en normöverskridning. I dylika 

situationer analyserar flickorna sitt beteende i förhållande till skolan och föräldrar. 

Liknande kommentarer finns inte i pojkarnas essäer. Flickor kan i trycket av 

konfliktfyllda förväntningar överskrida gränser och göra bland annat brott. Även i 

samband med alkohol kan flickor bete sig på ett sätt som inte motsvarar uppfattningen 

om ett för kvinnor lämpligt beteende.( Päivi Honkatukia 1998, 96 - 98, 241.) 

 

Ambjörnsson skriver om att flickor nog vill komma fram med känslor som ilska och 

hårdhet, men att de är rädda för att inte bli omtyckta om de gör det. Då man är snäll och 

mjuk passar man lättare in i gruppen. Det krävs mod att stå upp och försvara sina 

åsikter. I bakgrunden finns en feminitet som visar oss via media och mode hur flickor 

bör klä sig och bete sig. Det är svårt för flickor att visa en spontan ilska, för pojkar är 

det lätt att slänga ifrån sig något och säga ”oj, den dumma kommentaren nu bara flög ur 
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mig”, men för en flicka är det mer komplicerat. Flickor funderar, vänder och vrider på 

tankar innan tanken formas till ord. ( Fanny Ambjörnsson 2004, 65.) 

 

6. Kön 
 
Att vara flicka eller pojke, kvinna eller man, båda könen är skapade genom ett socialt 

samspel människor emellan. Frågan om kön eller genus existerar, om genus är en norm 

eller inte? Diskussionen är livlig kring detta begrepp. Enligt det poststrukturalistiska 

perspektivet existerar inte genus eller kön utanför det vi dagligen gör. Olika typer av 

omgivning processer skapar olika typer av flickor. ( Ambjörnsson 2004, 13) I skolan 

tävlar både flickor och pojkar om att synas. Nedan Alvaris åsikter om den äldre systern 

Leena som han beundrar för att hon är stark och vågar stå upp mot Alvari. 

 

Jag nämnde tidigare Alvari som ser ut att beundra sin äldsta syster Leena för att hon 

vågar bete sig aggressivt. Alvari är ändå lite försiktig med att säga det i en grupp med 

pojkar. 

C 67 Alvari:...mun vanhempi sisko Leenan kaa ( . ) mä aina ( . ) se ei oikein tykkää must 

( . ) me tapellaa aika usei 

 C 69…jos se mua määräilee ei se mun mielest oo hyvä juttu 

E: onks se aina ollu niin? 

C 72 Alvari: ei mut kato ku se on aika Ninja! 

 

Juha som ville skriva ner sina åsikter gav också konfliktfyllda svar. Det ser ut att finnas 

en osäkerhet hos pojkarna. Enligt min tolkning svarar de som det förväntas att en pojke 

skall svara, men då de funderar en stund, blir svaret något annat. 

A64 Juha: det är helt bra att det finns några ”äkäpussin” men det passar inte åt flickor 

så hemst bra 

 

I följande mening säger han att det finns en aggressiv flicka på klassen som han är god 

vän med. 

A66 Juha: det finns en flicka i min klass som man tycker är en äkäpussi men hon är ändå 

helt rolig och är en bra vän   
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Uppfattningen och utformningen av jaget utvecklas i samband med att man lär sig 

kontrollera aggressioner. Förändringar i beteendet är långsamma eftersom kroppsliga 

subjekt är på många sätt förankrade i en värld med social ordning. Subjektet uppfattar 

världen könsbundet. Att visa aggressioner är inte direkt bundet till viljan och lusten 

eftersom subjektet förstår begränsningarna i den könsbundna verkligheten. ( Tuija 

Nykyri 1998, 167, 193. )  

 

6. 1. Skolan som kommunikativt rum 
 

En upplevelse av gruppdiskussion med växelverkan blev det i en grupp med två flickor 

och en pojke. Flickorna är från samma klass och pojken från en parallell klass på nian.  

Deltagarna lyssnade till varandra och byggde vidare på varandras åsikter i samtalet. 

Intervjuerna blev längre än de tidigare och olika teman varierade i ett snabbare tempo. 

Åsikterna om vinjetten varierade. Flickorna talade hela tiden på varandra i intervjun. I 

Stefans klass hände det nästan varje dag att en flicka blir frustrerad och börjar skrika 

och då blir läraren arg på flickan. 

 

F6 Stefan: jåå läraren blir arg på också va heter de på flickan för att hon hadde fö högt 

ljud liksom nä hon skrek där åt dom att kan ni int hålla käften när hon int hörde nånting 

va lärarn sa ( . ) så blir lärarn arg på flickan 

Enligt Stefan blir inte läraren överhuvudtaget arg på pojkarna 

 

Det är vanligt att flickorna i diskussioner strävar efter att lösa konflikter och minska 

spänningar. Pojkarna kan helt förbise konflikter i kamratkretsen och fortsätta med 

aktiviteten. Båda könen kräver ett performativt rum. För pojkar är det viktigt att nå 

maktposition och hålla den. Det förekommer tävlan också i flickornas diskussioner, men 

det är viktigare för flickorna att vara med om att spinna vidare på en gemensam 

berättelse. ( Vesa Puuronen 2000, 122.)  

 

Maria och Johanna har liknande upplevelser från sin klass, med den skillnaden att 

flickor och pojkar får likadana straff. 
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F16 Johanna: vi har allti vissa flickor som allti ää ropar sin åsikt helt ut till exempel ja  

(skratt ) o sen några flickor som är helt tysta och lyssnar snällt. 

 

Flickorna konstaterade att pojkarna nog är högljudda, men att hela klassen får samma 

straff.  Maria och Johanna anser att de använder lika mycket ljud som pojkarna. 

F21 Johanna: de blir sån där tävling mellan flickorna och pojkana 

 

Jukka Lehtonen (2003, 136 - 140) har i sina intervjuer med ungdomar i skolan kommit 

fram till att ungdomar bygger upp olika hierarkier i klassen. Typiskt för hierarkierna är 

att det finns en topp i klassen som räknas till eliten och ett bottenskikt med elever som 

anses vara betydelselösa och osynliga. Sida vid sida existerar grupper som kallas klaner, 

gäng och så vidare. Skolframgång inverkar på olika sätt på positionen i klasshierarkin. 

Om en tystlåten snäll elev klarar sig bra i skolan, blir inte eleven alltid populär utan mål 

för avundsjuka och utanförskap. Intelligens kombinerat med ett bra betyg värdesätts om 

de goda vitsorden kommer utan större ansträngning. De snälla, tysta och duktiga 

flickorna och pojkarna i klassen ligger längst ner i hierarkin. Det finns också ungdomar 

som klarar sig undan hierarkin genom att surfa mellan alla grupperingar. Genus och 

sexualitet inverkar på utformningen av grupper och hierarkier. Tydligt feminina flickor 

och tidigt manliga pojkar rangordnas ofta högst i hierarkin. (Ibid.)   

 

I den andra intervjun med Josefin och Jonatan kom det fram att klass situationen ofta 

upplevdes stökig men rätt jämlik. 

 

I41: Josefin: alltså nu talar dom så där ( . ) nu är dom irriterande men man är nu van vi 

de ( . ) så man ja brukar ba skrika tibaka ti dom ( skratt ) o säga va tysta nu att int 

orkar man lyssna på dom. 

 

Jonatan ansåg att både flickorna och pojkarna säger vad de tycker och tänker. 

I14 Jonatan: nu sku ja säga att liksom att både flickona och pojkana liksom lika mycke 

säger va dom tycker o så där 

Josefin medgav att då det gäller vitsord vet flickorna precis hur de bör bete sig, pojkarna 

fortsätter att ha oljud, men flickorna förstår att använda sig nå önskat resultat! 
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I 21 Josefin: om de är nån sak som flickor vet att kan liksom påverka dom negativt på 

nåt sätt i vitsord eller på nåt sätt i lärarns omtycke så int uttrycker dom då de då är 

flickorna nog fiffigare än pojkana ( . ) o säger int va dom tycker    

 

Laine skriver att eleverna lär sig vissa grundfärdigheter i skolan men de lär sig också att 

”koda” sociala situationer. Eleverna har förstått att skolan rangordnar elever enligt 

prestation. I skolan tvingas man till gruppverksamhet och lär sig på detta sätt sociala 

färdigheter, men sociala färdigheter som krävs i undervisningssituationer lär sig 

eleverna inte. Eleverna är mycket medvetna om att ett bra betyg är en förutsättning för 

att nå följande etapp. (Laine 2000, 75.) 

 

Ett gemensamt drag för eleverna från de två föregående intervjuerna är att de är rätt 

nöjda med växelverkan i klassen. Paavo och Juha nämnde att de har flickor på klassen 

som använder lika mycket ljud som pojkarna. Johanna och Maria är från samma klass 

som Paavo och Juha. Jag har suttit och iakttagit klassen och vet att den avviker från det 

vanliga mönstret. Eleverna för en ständig kamp om vem som får sin röst hörd, ständiga 

gräl uppstår både i klassrummet och i korridorer. Det är gräl som eleverna klarar av att 

lösa på ett tillfreds ställande sätt, det är jobbigt, men de anser att de är värt mödan. Till 

och med lärarna fogar sig och försöker hitta på lösningar som eleverna godkänner. 

Johanna och Maria berättade ivrigt om ”Koskinen” lektioner som alla tyckte om för att 

eleverna fick göra som de ville. Flickorna tyckte att namnet Koskinen passade bra åt 

den kvinnliga läraren. Eleverna spelade ofta Allianssi på Koskinen lektioner. 

 

F40 Johanna: de blir allti så där tävling i vår klass vitsi vi kan int ens spela nå spel på 

finska timmen vi ska spela nåå så alla börjar tävla om hurudana regler finns de i spelen 

å sen blir alla förbannade ( skratt ) de blir helt bråk i den där klassen....   

 

Johanna: så är vi på rasten tillsammans i alla fall nångong va vi ( . ) hela tiden så sen 

bråka vi helt sån där normal sak o på rasterna också.. 

 

Maria : o sen spelar vi Allianssi 
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Johanna: jå ( . ) o sen bråkar vi förstås för att alla har olika ( . ) bilder av dom där 

reglerna ( . ) att de där hon har ti oss börjar nog skrika ganska ofta eller så däro sen 

säger Koskinen ” NYT KUUNNELKAA MINUA”! 

 

Maria: alla bara skrattar 

 

Stefan: så me andra ord, Koskinen är helt roli 

 

Johanna: alla tycker om henne, hon är ju årets lärare 

 

Av allt att döma är det någonting intressant som händer på Koskinens lektioner. 

Koskinen blir ofta arg på eleverna, men eleverna bara skrattar. De socialt skickliga 

eleverna ser ut att ha skapat ett eget rum, med egna villkor. Läraren ser ut att ha förlorat 

sin position i klassen, men eleverna är av allt att döma förutseende och uppfattar 

gränserna för det tillåtna. Koskinen vinner priset ”Årets lärare” för att hon vågar ge 

eleverna ett rum där de kan kommunicera. 

 

Laine (2000, 122 - 123) skriver om atmosfär och det kommunikativa rummet. Lärarens 

emotionella tillstånd utgör en viktig substans i en lyckad växelverkan i klassen. 

Eleverna känner efter och uppfattar den stämning läraren sprider ut. Laine jämför detta 

med en snigel som med känselspröten känner efter om det är tryggt att rikta dem utåt 

eller om det är bättre att gömma dem. Det sociala rummet föds i utbyte, som en 

dialektisk process. Stämningen kommer att finnas som underlag även för följande 

lektioner. I det kommunikativa rummet är växelverkan mellan eleverna lika viktig som 

växelverkan mellan elever och lärare. Då situationer i klassen mellan lärare och elever 

upplevs lyckade binder den positiva upplevelserna elever och lärare till varandra. (Ibid.)  
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7. Jämställdhet och rättvisa 

 

Det mest framträdande temat i grupperna var upplevelsen av att klassituationen skulle 

bli mer rättvis om även flickorna kunde visa negativa känslor. Eleverna är mycket 

noggranna med att allt skall gå rättvist till. Orättvisor sitter länge kvar i tankarna och 

diskuteras sällan i skolan. En önskan om en rättvis och jämställd skola för både flickor 

och pojkar är ett viktigt tema i intervjuerna.  

 

A31 Julia: jag tycker att kvinnorna inte borde behöva hålla in sina känslor eller tankar 

och inte lida eller hata sig själv något mera än en man, för att det händer så att 

kvinnorna hamnar känna sig jätte dålig 

 

Jammu: ei tuntuis nii yksinäiseltä 

Göran : se ois tasapuolisempaa 

 

Paavo ansåg det helt självklart att en flicka borde kunna visa negativa känslor. 

A54 Paavo: varför skulle inte flickorna få vara arga? Inte är det loogista att pojkarna är 

arga och flickorna får bara säga jo eller okei till allt. ROTUSYRJINTÄÄ! 

 

Young (2000) anser att samhället blir rättvisare då människor får delta i beslutsfattande. 

Makt fortplantas i samhället genom komplicerade mönster som underkuvar vissa 

människor och lyfter fram andra. Om makten kunde fördelas jämlikt och alla skulle ha 

en möjlighet att yttra sig i frågor som gäller deras eget liv och framtid, vore vi säkert 

nöjdare. (Young 2000, 9 - 11.) 

 

Samma regler gäller skolan. Flera forskare, Laine och Tolonen skriver om elever som 

lärt sig det sociala mönstret i skolan. Det blir lätt samma mönster som återupprepas, 

samma elever som syns i klassrummet och vid framträdande i skolan. 

 

Enligt Norman Fairclough (1995) tenderar sociala händelser inom en institution att 

klunga ihop sig. Förändringar som uppstår på den konkreta nivån kan förorsaka 

förändringar inom organisationen. Det kan också ske förändringar inom institutionen 

som påverkar den sociala utformningen. En institution är ett samfund med ett eget 
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språkligt rum. Den erbjuder en ram utan vilken det skulle vara omöjligt att handla, men 

samtidigt binder institutionen handlingen till ett visst mönster. Fairclough anser också 

att subjektets sätt att tala inom en institution är socialt förutbestämt. Institutionen bygger 

upp subjektets förhållningssätt mot utomstående, mot subjekt i andra institutioner. ( 

Fairclough 1995, 35 - 39.)        

 

Ulla Kosonen skriver ur en lite annan synvinkel om egentligen samma sak.  

Till den moraliska dimensionen om rättvisa hör uppfattningen om ”sig själv” enligt hur 

man upplever sig själv i kontakt med andra människor. För att den moraliska 

dimensionen skall infinna sig bör det centrala bli ett ansvarstagande i 

människoförhållanden. Enligt bry sig om moralens principer är det mycket viktigt för 

flickor att det föds en växelverkan mellan lärare och elev.  Ulla Kosonen skriver i sin 

avhandling om svårigheterna att växa till kvinna i skolans rum. Modellen för den aktiva 

eleven är pojken. Flickan blir tvungen att välja antingen den tysta omhändertagande 

rollen eller bli stämplad till ”pojkflicka” (1998, 147, 257 – 258 ). 

 

Sara var en av dem som skrev ner sina åsikter och som tydligt är ett undantag. Sara är 

varken tyst eller en pojkflicka.. Sara blir sällan arg men har inte problem med att säga 

vad hon tycker och tänker. 

 

B34 Sara: Jag brukar inte själv så ofta bli arg. Men om jag gör det, försöker jag visa det 

på ett sätt som får de som har gjort mig arg att inse det på ett sätt, som gör dem 

generade. Jag skriker och härjar inte så mycket. Bildtexten är helt okej, det är ju bra att 

försöka ge mod åt sådana som inte vågar bli arga. Jag har inga problem med ilska 

själv, eller att kontrollera ilskan. 

 

I konferensrapporten Kön och Unga 2007 konstateras att flickor och pojkar tillåts olika 

saker, vilket innebär att könet kan bli ett hinder i människors möjlighet att förverkliga 

sig själva. Det görs en hel del genus sensitivt arbete som kräver stor eftertanke. Risken 

finns att arbetet upprepar tudelningen mellan könen istället för att riva ner det. Det 

viktiga är att stimulera både unga kvinnor och män till att komma fram med egna idéer 

och åsikter i ett jämbördigt interaktionsförhållande. (Punnonen 2007, 36.) 
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7.1. Skillnader i den svenska och finska skolan 

 

Eftersom jag intervjuade endast fyra flickor från den finskspråkiga skolan, blir 

informationen om den sociala verkligheten i den skolan begränsad. Flickornas syn på 

verkligheten i klassrummet är rätt homogen, fastän de är från olika klasser. Två av dem 

går på årskurs åtta och två på årskurs nio. Alla fyra ansåg att pojkarna är både stökiga 

och jobbiga och att läraren har svårt att få pojkarna nedtystade. Då flickorna ville få sin 

röst hörd var de tvungna att skrika. Men de konstaterade också att det blir stökigt och 

jobbigt bara med vissa lärare.  

 

E: koskeeko se vain tätä opettajaa? 

E17 Krista: joo 

E: se ei ole mikään yleinen ongelma? 

Krista: ei oikein 

 

E36 Leena: sillee et esimerkiks just jos mä haluun vaik sanoo sille ( . ) no en mä riippuu 

mikä tuntikin on vaikka ni et onks siel hiljast mut yleensä pystyy melun yli huutaa sille 

sit se tulee yleensä käymään siin luona jos on jotain asiaa… 

 

Maarit Lindroos (1997, 109, 167) har i sin undersökning kommit fram till att flickor och 

pojkar pratar lika mycket under lektionen men att flickor och pojkar pratar på olika sätt. 

Pojkarna kommenterar mera och svarar oftare. Pojkarna får också mera uppmärksamhet 

av lärare. Pojkarna lär sig i ett tidigt skede att man inte behöver vara perfekt för att de 

blir ofta tillrättavisade. Lindroos delar in typer av avbrott under lektionstid i fyra olika 

kategorier: direkta, tysta, misslyckade och situationer då eleverna pratar på en annan. 

Flickorna har långt flera misslyckade avbrott än pojkarna. Pojkarna blev inte lika ofta 

bestraffade då de avbröt elever eller lärare som flickor, flickor protesterade mindre än 

pojkar.(Ibid.) 

 

Då flickorna från den finskspråkiga skolan berättade om mer eller mindre lyckade 

situationer kring växelverkan i klassen framträdde en viss desperation. Honkatukia 

(1998) beskrev tidigare en tryck kokare som exploderar, ungefär så löpte diskussionen. 
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Flickorna fick äntligen utlopp för sin frustration och det fanns någon som var 

intresserad och ville lyssna på dem. 

I den svenskspråkiga skolan kom större motsatser och variationer fram, men till 

exempel Punckis kommentar: 

 

G26 Alltså int ä de nu så vanligt men nångång vill man faktiskt skrika ja vill int lyssna 

på mig liksom, påminner helt om det flickorna beskrev i den finska skolan. 

 

Majoriteten av flickorna är tystlåtna som visar ilska och frustration hemma eller 

tillsammans med kompisar på fritiden.   

  

A13 Devil anser att läraren antar att flickorna är mycket tystare att de inte vågar säga 

sina åsikter. 

 

Gordon et al (2000, 182 - 184) menar att tystnad för läraren kan bli svår att handskas 

med och det är lättare att vända sig till de stökiga pojkarna. Fastän pojkarna stör får 

läraren någon form av feedback på sin undervisning. Flickorna i deras undersökning 

upplevde ungefär samma sak, nämligen att då de gav läraren lite negativ kritik, blev de 

tillrättavisade av läraren. Flickorna upplevde sig bli kontrollerade av både läraren och 

pojkarna. Flickorna upplevde det både viktigt och farligt att våga prata; tystnad kan 

nämligen både marginalisera och förorsaka lidande. Att diskutera kan också förorsaka 

lidande, eftersom vuxna kvinnor visar unga flickor det rätta sättet att tala. Om även 

flickorna skall vara en fullvärdig medlem i samhället bör de sträva efter individualitet 

och en subjektposition.(Ibid.)  

 

Robin Lakoff skriver att flickor som barn uppmuntras att bete sig som ”små fröknar”. 

Små fröknar skriker inte högt som pojkar och visar inte starka känslor. Vi låter män 

uttrycka sig starkare, vilket ger det de säger mera tyngd. Kvinnors prat tenderar att 

innehålla mera osäkerhet och tvekan innan de säger sin åsikt. Pojkar lär sig redan i 

lågstadiet att svara utan att bli tillfrågade och bryr sig inte om att svara fel. En flicka 

beter sig sällan tokigt under lektion. Det blir alltför betydande för flickor ”hur” de talar, 

det kan prägla hela deras person. (Lakoff 2004, 16).     
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8. Betydelsen av subjektets position i intervjuerna 

 

Gordon et al (2000, 184 190, 192) menar att flickor borde utvecklas mot individualitet 

för att nå en subjektposition och för att få sin röst hörd, men det ser ut att finnas många 

hinder på vägen. Kontrollen är könsspecifik, lärarna väntar sig att flickorna är tystare 

och att de tar mindre utrymme. Eleverna kontrollerar varandra och hjälper till att skapa 

genushierarkier inom skolan. Skolor är komplicerade institutioner där socialt formade 

maktrelationer utgör hierarkiska relationer. Valerie Hey (1997, 136) skriver om att 

flickor reflekterar över sin egen identitet i förhållande till andra flickor i gruppen. 

Flickor väljer en egen grupp enligt stil, klädsel och hobbyn. Vänskap mellan flickor kan 

å ena sidan innebära en stark personlig anslutning till en grupp, men å andra sidan kan 

flickor råka ut för stark social fientlighet och utanförskap.  

 

I undersökningen kom det fram att fyra av femton flickor upplevde att de klarade av att 

visa negativa emotioner i en klassituation. Vid genomgången av intervjumaterialet 

kommer det fram att just dessa flickor använder person pronominet jag oftare än de 

övriga. Dessa flickor anser också att de alltid kunnat säga sina åsikter. 

 

H89 Maria: nå int börjar ja sådär härja o hoppa sådär men nu säger ja att ja är arg 

eller någo ( . ) men inte är ja heller tyst 

 

I 7 Josefin: jo ( . ) men de är jag ja vet int hu de är med dom för jag är sån ti naturen att 

ja säger mina åsikter om ja har nånting att säga ( . ) o de vet nog liksom alla där att ja 

säger min åsikt om ja liksom vill 

 

Enligt Tuija Nykyri kan subjektet innefatta två betydelser. Det kan vara fråga om en 

individ som är underställd de i samhället rådande förhållandena, eller en aktör som 

aktivt definierar sin verksamhet. Kroppen och subjektet kan tolkas som synonymer, min 

kropp tänker och fungerar samtidigt som jag fungerar (1996, 8- 9). 

 

Av de flickor jag intervjuade i den finskspråkiga skolan använde Krista och Leena ofta 

jag form och kom fram med starka egna åsikter. De ansåg dock båda att det var så 

jobbigt att försöka överrösta pojkarna i klassen att det tog all deras energi. Det var enligt 
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flickorna helt lönlöst att försöka påverka mönstret i klassrummet, men genast utanför 

klassen eller på fritiden kunde de ge utlopp för sin ilska. 

 

E71 Leena: must ki sillee huomaa et mä rupeen heti niinku purkaa kiukkuu niihi just 

niihinki jätkii et mä rupeen niille raivoo just siitä ja sit mä purkaan kiukkuni 

suurinpiirtein kavereihini  

 

Krista och Leena är starka personer och reagerar på orättvisa, vardagen i skolan blir 

mycket jobbig för dem. 

 

E67 Krista: ja sit jos joskus korottaa ääntään et nyt pitäkää turpanne kii et mä yritän 

keskittyy ni sit sielt tulee et aaij nyt Krista suuttu et ssttss….olkaa hiljaa mut silti 

loppujen lopuks vaa kaikki nauraa 

 

Då vi ger utlopp för hatkänslor lär vi oss samtidigt känna igen egna behov och gränser 

och vilken livsstil som är just den rätta för oss. Rättigheter och autenticitet är 

sammanvävda: Jag har rätt att uttrycka min åsikt då det känns så. Då vi lär oss ge utlopp 

för negativa känslor är inte självkontroll det viktiga, utan att känna efter och ge efter för 

inre känningar. (Nykyri 1998, 166 – 167.)  

Det finns en stor kontrast mellan de flickor som vågar visa negativa känslor i klass 

situationer och de flickor som ger utlopp för känslorna hemma. 

 

A18 Devil: om jag är ensam hemma och är arg sparkar jag på väggar eller slår på min 

dyna för att få all ilska bort från mitt huvud. Jag brukar inte visa ilskan i skolan.  

 

Det skrämmande är att mönstret för att avreagera sig tillsammans med det motsatta 

könet fortplantas i kroppen och upprepas i nya situationer i livet. 

 

Enligt Maurice Merleau-Ponty (1962) har kroppen blivit en så kallad vanekropp, som 

har lärt sig ett visst förhållningssätt i förhållande till världen. Kroppen har ett förflutet 

som den bär med sig till nya situationer. I hanteringen av hat förnimmer kroppen det 

tidigare upplevda med dess kulturella bindningar. Sara Heinämaa skriver att kön inte är 

ett väsen eller en bestående norm. Med hjälp av kön föds en norm och enskilda 
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handlingar är variationer och tillämpningar av den. Normerna kan antingen föra könets 

dualistiska utveckling vidare eller splittra den. ( Heinämaa 1996, 115.) 

 

Flickor som inte använder sig av jag-form beträffande åsikter om växelverkan i klass 

rummet, använder i stället man. Användandet av ”man” uttrycker en osäkerhet och 

otrygghet i förhållandet till växelverkan i klassen. 

exempel:  

 

G93 Puncki: ja så man vill liksom kanske lära känna sig själv o sen hitta dom dä sakena 

man själv tycker om dehä 

 

G95 Helena: man vill int göra va kompisarna vill att man gör va man själv vill  

 

8.1. Hur hanterar flickor negativa emotioner i en klassituation 
 
Jag ville klargöra vilka hinder flickor möter i en klassituation då de känner sig arga eller 

frustrerade. Hur hanterar flickorna situationerna då de blir frustrerade och arga? Är det 

största hindret de stökiga pojkarna, förväntningar förknippade med kön eller 

kontrollerar flickorna varandra? 

 

Puncki från den svenskspråkiga skolan och Krista från den finskspråkiga skolan 

upplevde stor frustration då de gång efter gång försökt överrösta pojkarna utan resultat. 

Till slut gav de upp för att krafterna ebbade ut. Krista rusade ut för att gråta på toaletten 

och Puncki gav upp då hon dessutom fick höra negativa kommentarer från pojkarna. 

 

Angel och Julia valde att sitta tysta i klassen lektionstid, men hemma i det egna rummet 

avreagerade de sig med att kasta dynor och lyssna på musik. Julia konstaterade: det 

händer så att kvinnorna hamnar känna sig jättedålig 

 

Johanna och Josefin däremot ansåg att de aldrig haft några problem med att visa 

negativa emotioner i en klassituation, men Johanna hade fått negativa kommentarer av 

pojkarna. 
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Pojkarna åter är rädda för alltför passiva och tystlåtna flickor som inte vågar säga sin 

åsikt för då ligger allt ansvar på en själv ansåg Stefan. 

De flesta flickor klarade av att visa negativa emotioner på fritiden i en grupp 

tillsammans med pojkar. Men även där hände det att flickor fick negativa 

stigmatiserande kommentarer av pojkar. 

På basen av intervjuerna i den svenskspråkiga skolan kom det inte fram att flickor 

upplever att andra flickor kontrollerar dem. Hey skriver om den makt flickor utövar i 

förhållanden flickor emellan i form av beteende, klädsel och stil. Flickor väljer noggrant 

de kompisar som hör till den inre kretsen. På detta sätt skapar de en viss position i 

förhållande till andra flickor. Bestämmande flickor ses inte med blida ögon.( Hey 1997, 

33, 56, 58.)  

 

I alla intervjuer kom det fram att pojkarna är stökiga, men det kom inte fram att det är 

just det som gör att flickor är tysta. Det var lika mycket fråga om lärarnas 

förhållningssätt under lektionen. Pojkarna fortsatte att vara stökiga för att ingen ändrade 

på beteendet. 

Det jag ofta jobbar med som kurator är det rollen eleven fått i skolan. Den roll eleven 

har i skolan kan vara en helt annan en den roll de har under fritiden. Det kan vara 

mycket jobbigt och det krävs mycket arbete för att få en förändring synlig.  

 

Enligt Hochschild utvecklar vi en känsla för den roll vi spelar. Vi använder oss av en 

stark personlighetsroll och ett känslominne, kombinerat med känslan att detta är 

verkligt. Vi försöker känna det vi borde känna eller vilja känna. Vi lägger märke till 

processen först då det uppstår problem, då vänder vi oss inåt och frågar oss själva om 

det lönar sig att använda rollen eller ej? Det finns alltid en skillnad mellan vad vi känner 

och vad vi borde känna, regler för emotioner styr vår känsla. ( Hochschild 2003, 42, 

57.) 

Ambjörnsson (2004) skriver om den process vi går igenom då vi utvecklas från flickor 

till kvinnor. Inom en skola har alla en åsikt om hur flickor bör bete sig. För de flickor 

som har sunda mönster och normer omkring sig är det lättare. Men för flickor som lever 

i en omgivning med motstridiga signaler är utvecklingen till en mogen självständig 

kvinna en lång väg. Också samhället omger oss med föreställningar om den hur flickor 
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bör bete sig sexuellt. Vi vuxna kvinnor borde mer aktivt visa flickor vägen till ett 

harmoniskt vuxenliv. (Ambjörnsson 2004, 20 - 24, 28 - 29.)  

 

 

9. Diskussion kring resultaten i förhållande till övrig 
forskning. 
 

Jaana Lähteenmaa diskuterar feministisk flickforskning där hon säger att meningen var 

att rädda flickorna och att ge dem kraft och nya möjligheter att påverka, men hon frågar 

nu; vad ville forskarna rädda flickorna ifrån och vad hade vi att erbjuda dem?  Vilka 

emotionella presuppositioner hade forskarna som var aktiva inom flickforskning. Under 

en period var forskningen inspirerad av marxistisk feminism, en annan period i frågor 

om jämställdhet och feminism o.s.v. Alla riktningar har haft som mål att försöka hjälpa 

flickorna?( Lähteenmaa 2008, 271-273.) 

 

Forskningen på 1970-talet diskuterade flickornas emancipation, på 1980-talet ville man 

lyfta fram nya värderingar för flickor, under 1990-talet diskuterades flickornas 

kompetens och nu på 2000-talet är det fråga om att ge flickorna de redskap de behöver 

för att erövra det offentliga rummet. Fortfarande är det fråga om att flickforskare vill 

hjälpa flickorna. Detta skall ske genom att lyfta fram konstruktioner inom samhället 

som underkuvar flickorna eller att öka uppskattningen av flickor i samhället och i deras 

egna ögon. Meningen är att få flickorna att förstå hur de kan få sin röst hörd i 

angelägenheter som är viktiga för dem. (Ibid.)  

  

Flickforskare har medgett att forskningen befunnit sig ovanför flickorna, och varit 

onåbar. Forskare som utvecklats i den starkt politiserade marxistiska forskningen inom 

sociologin, har svårt att övergå till en hermeneutiskt inriktad forskning. Det viktiga idag 

är att nå flickorna i deras egen verklighet och få deras röst hörd.( Lähteenmaa 2008 282-

283.)  

 

Det Lähteenmaa säger i det föregående är det jag försökt göra i intervjuerna och i mitt 

jobb som skolkurator. Det är få flickor som vet vad de vill studera nu på våren i åk 9. 
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Skolans vardag är hektiskt, det ena projektarbetet avlöser det andra. När hinner 

flickorna stanna upp för att fundera på sin framtid? De flickor som fortsätter i gymnasiet 

hinner inte heller tänka på framtiden. Flickorna står med studentbetyget i handen lika 

frågande som på åk 9. Vad skall jag göra nu? Är det så som Hochshild skriver i följande 

avsnitt? Vi befinner oss dagligen inom institutioner, först daghem efter det 9 - 10 år i 

grundskola och efter det tre år i gymnasiet eller yrkesskola. Var och när kan vi lösgöra 

energi för att fråga oss själva vad vi egentligen tycker och känner inför framtiden? 

 

Hochschild (2003, 42, 57, 230) skriver om att institutionella normer har rötterna djupt i 

vårt medvetande, men det har också självet (the self) som kämpar för och emot dem.  

Det finns alltid regler för vad vi borde känna eller vill känna. Vi lägger märke till 

processen först då det uppstår problem. Då vänder vi oss inåt och frågar oss själva, 

behöver vi just den rollen eller kan vi klara oss utan den? Att kunna hantera egna 

emotioner innebär också en möjlighet att lösgöra energi och förändra det emotionella 

tillståndet.  

 

Ett starkt tema som växte fram var att flickor har svårt att visa emotioner i klassen och 

om de visar dem blir de lätt stämplade eller stigmatiserade. Det är oftast pojkar som 

kommenterar flickors beteende, men det finns en dold kontroll bland flickor. Fanny 

Ambjörnsson (2004, 57) har kommit fram till att det finns normer som visar oss vägen, 

en så kallad ”normativ feminitet”, som gör att flickor känner att de bör befinna sig så 

nära det normala som möjligt för att bli accepterade och för att få höra till en 

gemenskap med andra flickor.  

 

Både flickor och pojkar var oroliga för flickor som är tysta och de hade sett exempel på 

flickor som fått ätstörningar och funderade på om svald ilska kan var en orsak? 

 

Enligt Näre ( 2002 ) är en orsak till ätstörningar den, att det intima är mer offentligt och 

inom räckhåll för alla. De yttre normerna har också blivit diffusare och svåra att få 

grepp om. På samma gång blir självkontrollen större och ätstörning kan vara en följd av 

detta. Då förväntningar inte uttalas väljer vi ett omedvetet beteende. Även depression 

kan ge sig i uttryck som aggressivitet. (Näre 2002, 256 – 257.) 
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De hinder flickor stöter på under högstadietiden ser på ytan ut att vara de stökiga 

pojkarna, men ju längre in vi kommer på flickornas verklighet, ser vi att hindren sitter 

djupare. Enligt Ambjörnsson skapas genus genom att flickorna beter sig på ett socialt 

acceptabelt sätt som rangordnar flickorna enligt klass och stil. De flickor som knäckt 

koden höjer dem till en högre nivå som ger dem högre status. En aggressivt agerande 

flicka kan förpassas lägre ner i hierarkin (Ambjörnsson 2004, 298). I den finska skolan 

var det tydligt att flickorna inte tyckte om flickor som beter sig aggressivt. Enligt dem 

kändes det till och med genant då en flicka betedde sig högljutt och aggressivt.  

 

Hochschild (2003, 48 - 49, 67, 162 - 164) skriver om ”det vi känner” och det ”vi borde 

känna” och om på vilket sätt institutioner kontrollerar det sätt på vilket vi personligen 

kontrollerar våra känslor.  I vår kultur är det vanligare att vi uppmuntrar kvinnorna att 

känna efter hur vi upplever vår omgivning än att handla. Män är mer benägna att handla 

än att känna efter hur det känns. Kvinnor blir hela tiden påminda om hur vi borde 

känna. De borde till exempel känna tacksamhet för allt de fått, eller vi kom ju överens 

om att ha ett öppet förhållande, då får du inte bli svartsjuk. Det finns ideligen personer i  

omgivningen som påminner kvinnorna om hur de borde leva och känna.  Då de inte 

känner eller reagerar som förväntas, reagerar omgivningen med exempel på hur de bör 

känna i en viss situation. 

  

Både män och kvinnor gör känsloarbete, men Hochschild (2003 ) vågar påstå att det är 

viktigare för kvinnor. För kvinnor blir uppgiften oftare att behärska känslorna för att 

”vara trevlig” mot andra. En underordnad ställning på arbetsplatsen bland kvinnor är 

fortfarande vanligare än bland män. Kvinnor har därför inte ett lika starkt pansar som 

skydd för olika former av emotionella skyldigheter. ( Hochschild2003, 162.) 

 

Då jag idag deltog som ledare i ett diskussionsforum ”Valintojen putki” för alla elever i 

åk 6 i Vanda, fick jag åter igen uppleva att flickor inte vågar uttala sig. Det är över 10 år 

sedan jag började med intervjuerna och klassdynamiken ser fortfarande likadan ut. Då 

jag med mitt arbetspar frågade efter flickornas åsikter, fick vi till svar; nå flickorna är 

nu alltid tysta! 
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Ger tysta flickor upp? Eller är trycket att bete sig lika ännu större än tidigare? Frågorna 

tar inte slut, men svaret på mina frågor hittade jag inom skolan som institution som 

utvecklas i långsam takt, men inte någonsin hinner ikapp med samhällets utveckling. 

 

Elina Oinas och Anna Colliander (2007) diskuterar flickgruppernas möjlighet att stöda 

flickor i ett gott självförtroende. Oinas & Colliander diskuterar två olika flickprojekt. 

Projekten har som mål att öka flickornas självkännedom genom diskussioner om 

kvinnlighet och makt.  Flickorna ges möjlighet att diskutera i ett ”eget rum” om frågor 

kring kvinnlighet och makt. Det vi saknar är ett rum där vi kan diskutera och vara 

trygga så att flickorna tillsammans kan känna närhet och glädje men också möjlighet att 

känna och hantera besvikelser och sorg. Det som saknas är en diskussion om samhällets 

sociala villkor och flickornas roll som aktörer. Det finns en tendens bland flickor att 

beundra Pippi-idealet, en viljestark person som medvetet konstruerar sin egen 

verklighet. (Oinas & Colliander 2007, 292-293.) 

 

Jag är medveten om att många av de källor jag använt är över tio år gamla. Men jag 

vågar påstå att det inte har så stor betydelse då vi diskuterar genusfrågor. Nu i vår 2013 

fick vi vår första Bella-handledarutbildning till Finland. Bella flickgrupper har funnits i 

Sverige i över tjugo år.  Det är Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och 

Narkotikafrågor med Leena Harakèe i ledningen som utvecklar verksamheten. I Finland 

togs verksamheten emot av Helena Palojärvi på Naistenkartano ry och Bodil Gröhn på 

Kvinnoorganisationernas centralförbund i Helsingfors. I Sverige finns redan forskning 

och resultat kring metoden. Metoden består av interaktiva metoder som stärker 

flickornas självförtroende. Flickorna ges möjlighet att genom värderingsövningar och 

forumspel öva sig i att identifiera och avvisa kränkningar. (KSAN/K.Byrèus, 2001, 

2006.) Bella verksamheten baserar sig på material som utkommit i början av 2000-talet 

 

Jag har i mitt arbete referat till flera forskare Lähteenmaa (2008), Hey (1997) och 

Tolonen (1991) som anser att kvinnors röst tenderar att försvinna inom organisationer 

eller att flickor drar sig undan i egna vänskapsförhållanden. I intervjumaterialet finns 

flera flickor som vågar visa negativa emotioner i en klassituation. Det är en förändring 

som är värd att kämpa för. Nu i vår har jag tillsammans med min praktikant från 

Göteborgs social- och kommunalhögskola startat tre flickgrupper med metoder som 
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stärker flickornas självbild och självförtroende. Nu i maj kommer vi att använda oss av 

Bella metoder. Då vi arbetar med flickgrupper är det viktiga att stärka flickornas 

självförtroende, men det räcker inte. Vi måste ge flickorna konkreta redskap som de kan 

använda i olika situationer. På denna punkt skiljer sig Bella metoden från de tidigare 

metoderna. I Bella metoden övar flickorna svåra situationer med hjälp av forumspel. 

Med hjälp av forumspel strävar vi vuxna efter att ge flickorna verktyg för att själva 

komma på olika alternativ  att lösa situationer som de upplevt vara knepiga och svåra att 

lösa. 
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