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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att undersöka hur tjejer och killar ser på och upplever sig själva i 
relation till skolan. Det är således deras perspektiv som är centrala. Arbetet genomsyras 
av ett symboliskt interaktionistiskt synsätt som baseras på att människan behöver 
interagera med andra för att kunna skapa sin självbild. 

Betydelsen av ungdomars självbilder i förhållande till skola och skolarbete är inte särskilt 
uppmärksammat, trots att skolgången är en lång period av livet. Studien baseras på 
observationer av två klasser i åk 7 samt tio intervjuer jämnt fördelade mellan tjejerna och 
killarna.  

Resultatet visar på hur den enskilde elevens uppfattning om sig själv påverkas vid 
interaktion med andra, alltså sin sociala omgivning. Flera olika mönster för killarnas och 
tjejernas syn på sig själva framkom och visade variationen av deras uppfattningar om 
interaktionens betydelse. Det blev också tydligt vilka personer de ansåg ha störst 
betydelse för skapandet av deras självbilder. Killarna betonade kompisarna medan 
tjejerna betonade kompisarna och lärarna. Eleverna beskrev vad de ansåg vara typiska 
tjej- och killämnen. Eleverna klassade Engelska, Matematik och Svenska som tjejämnen 
och Idrott och Träslöjd som killämnen. Vi har dessutom kunnat se att eleverna utifrån 
situationen de är i intar olika identiteter. 
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FÖRORD 
 
 
 
 
Den här studien har vi arbetat mycket med men den är även gjord med stor glädje. Det 
har varit oerhört intressant och roligt att diskutera självbildens betydelse för skolan och 
skolarbetet med elever i åk 7. Som blivande pedagoger anser vi att detta ämne är viktigt. 
Under arbetets gång har vi båda två utvecklats som personer vilket förhoppningsvis gör 
att vi kommer bli goda pedagoger. 
 
Utan alla underbara elever, föräldrar och lärare som ställt upp för oss hade arbetet inte 
kunnat genomföras. Fram för allt eleverna som har stått ut med oss och våra frågor. Så ett 
stort TACK till ALLA ER! Vi vill även tacka vår handledare Liselott Assarsson som 
stöttat oss och hjälpt till med allt från litteraturförslag till konstruktiv kritik. 
 
 

Elisabeth & Romy 
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1 Inledning  
 
Alla skolpliktiga ungdomar i Sverige spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan. Det 
har fått oss att fundera på hur de upplever sin skolsituation. Alltså hur ser dessa 
ungdomar på sig själva i relation till skola och skolarbete. Just eftersom de spenderar så 
mycket tid i skolan tycker vi att det ska bli intressant att lyssna på deras beskrivningar av 
skoldagarna. Vi kommer även att lyssna till vardagliga samtal som de för och se vad de 
gör utan att själva blir delaktiga. Speciellt av intresse för oss är hur de ser på sig själva, 
klasskompisar, lärare och skolsituationen. Därför vill vi försöka ta del av dessa elevers 
tankar och åsikter. Fler tankar som har väckts är ifall det är viktigt att eleverna mår bra i 
sig själva för att kunna prestera väl i skolan. Alltså spelar det någon roll hur eleverna ser 
på sig själva i relation till sina skolarbeten? Dessutom ifall de upplever att skolan har 
gjort något och i så fall vad, för att de ska känna sig säkra i sig själva. Vi är framförallt 
intresserade av att prata med eleverna om ämnena Bild, Idrott, Matematik och Svenska 
för att på så vis få en bred bild av deras upplevelser, utan att de ska känna sig förhörda 
om vad de gör i skolan.  
 
Eleverna möter många olika personer under sin skoldag. Dessa kan ha bekanta eller 
obekanta ansikten. Alla möten påverkar den enskilde eleven på ett eller annat sätt. Hur 
dessa möten kan påverka en person är vi nyfikna på. Med det som grund har vi valt en 
teori som behandlar just interaktionen mellan människor. Dessutom kommer arbetet 
genomgående att belysas ur ett genusperspektiv och därför är deltagarna jämnt fördelade 
mellan killar som tjejer. Det vi alltså främst är intresserade av är att studera eventuella 
skillnader mellan tjejers och killars uppfattningar av sig själva i skolan.  
 
Anledningen till vårt intresse är att det finns litteratur som tyder på hur viktigt och 
avgörande det är att varje elev har en stark självbild för att kunna prestera väl i skolan 
och skolarbetet. För att vi som blivande lärare ska kunna lyckas med vår undervisning 
vill vi veta mera om det. Vi vill även veta mera om skolans betydelse för utvecklingen av 
elevernas självbild. Det är alltså elevernas horisont vi är intresserade av och därför är den 
central i vårt arbete. Då alla i Sverige har en relation till skolan såsom elev, lärare eller 
elevernas målsmän är arbetet skrivet för alla intresserade. En publik vi hoppas blir stor.  
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2 Bakgrund 
 
Moderna samhällsdebatter som handlar om skolan beskriver till största delen 
kunskapsuppdraget. Aktuella rubriker är bland annat införandet av elitklasser och frågan 
kring betyg. Elitklasserna är på prov och ska omfatta 20 gymnasieskolor fördelade över 
hela Sverige. Tanken är att det bara är de smartaste eleverna som ska gå i dessa klasser 
(Olsson 2008). Betygsdiskussionen handlar om betygen ska finnas, vilka ämnen ska de 
beröra och från vilken årskurs (Wermeling 2008). I år utreder regeringen om införandet 
av en ny betygsskala (Ramqvist & Carlblom 2008). Det diskuteras även en försämrad 
kunskapskvalitet bland eleverna. Svenska elever jämförs med andra länders elever 
exempelvis med hjälp av Nationella Prov (NP) och andra studier som avser 
kunskapsförmågan. Flera exempel är Programme for International Student Assessment 
(PISA), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) och International 
Civic and Citizenship Education Study (ICCS) (Skolverket 2008).  
 
Skolan har två uppdrag att uppfylla, kunskapsuppdraget och fostransuppdraget. Som vi 
ser det är en del av fostransuppdraget att eleverna skapar kunskaper om hur de kan 
relatera sig själva till skolan. Vi anser att en del av den kunskapen kan baseras på en stark 
självbild. Genom arbetet vill vi lyfta fram betydelsen av elevernas självbild för den 
skolarbetet och se om eleverna tycker skolan har någon betydelse för utvecklingen. 
Under utbildningen har inte denna betydelse diskuterats i någon större utsträckning. Då vi 
inte haft det i åtanke har vi inte heller funderat på hur det faktiskt ser ut när vi har haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I Lpo 94 står det att:  
 

Läraren skall stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.  
(Lärarnas Riksförbund 2005, s. 21) 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.  

(Lärarnas Riksförbund 2005, s. 15) 
 

Med det som utgångspunkt anser vi att ett självbildsarbete, alltså ett arbete med elevernas 
uppfattning om sig själva i skolan är givet. Vi vill skapa kunskap om självbildens 
betydelse för eleverna och deras skolprestation.  
 
De gånger vi har varit ute på fältet har vi sett att elever har olika inställningar och 
relationer till både sig själva och skolan. Somliga älskar att komma till skolan medan 
andra enbart kommer eftersom de måste och då eftersom de är skolpliktiga. Fastän vi har 
uppmärksammat detta har vi ändå inte reflekterat mera kring det, vi har helt enkelt tagit 
det som ett faktum. Även utifrån egna erfarenheter kan vi säga att vi inte alltid tyckte om 
att gå till skolan. De perioderna som var svårast för oss var då vi båda fick lärare som inte 
alls bekräftade oss. Det var snarare tvärtom att de berättade vad vi inte kunde. Det visade 
sig sedan i vår relation till dessa ämnen. Båda började vi tvivla väldigt mycket på var och 
en och då inte enbart i relation till skolan utan på oss som personer. När vi sedan började 
fundera kring vad studien skulle handla om såg vi likheterna mellan våra skolupplevelser. 
Därmed var tanken född. Våra erfarenheter baseras på ett elevperspektiv. Nu då vi ska bli 
lärare är vi intresserade av att betrakta elevers självbilder ur ett lärarperspektiv. Vi är då 
främst nyfikna på om elevers självbilder och den relationen de har till skolan har en 
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gemensam nämnare. Vi är också undrande över om deras självbild påverkas och i så fall 
av vad. 

2.1 Skapandet av självbilden 
Det finns flera olika uppfattningar om hur människans självbild uppstår. Likaså gäller 
betydelsen av begreppet självbild. I vår studie kommer Georg Herbert Meads (1972) 
tankar om ursprunget av varje människas självuppfattning att vara centrala. Han anser att 
människor skapar en bild av sig själva genom interaktion med andra personer. Meads 
tankar kommer vi att skildra i teoridelen.  
 
Som tidigare nämnts är ett av skolans uppdrag att stödja eleverna i sin utveckling. Det 
gäller inte bara elevernas faktakunskaper utan även deras personliga utveckling (Lärarnas 
Riksförbund 2005). När eleverna börjar skolan har de redan en tydlig bild av sig själva, 
vilken har bildats i hemmet och i förskolan. Eleverna vet hur de känner för sig själva och 
för andra vilket blir till en grundtrygghet för den egna personen. Grunderna för sina 
självbilder läggs därmed i hemmet och i den närmaste omgivningen (a.a.).  
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3 Syfte  
 
Med utgångspunkt i vårt intresse är syftet med denna undersökning att studera hur elever 
upplever och ser på sig själva i relation till skolan, alltså hur deras självbilder kan 
beskrivas där. Även självbildens betydelse för hur de uppfattar sig själva i förhållande till 
bestämda ämnen och hur de anser sig prestera i dessa vill vi betrakta. En ytterligare avsikt 
är att kunna iaktta och beskriva om det finns skillnader beroende på elevernas kön.  

3.1  Frågeställningar 
� Hur ser eleverna på sig själva i relation till skolan? 
 
� Vilka skillnader synliggörs i elevernas självbilder som kan relateras till kön? 

 
� Hur ser eleverna på sig själva i förhållande till ämnena Bild, Idrott, 

Matematik och Svenska? 
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4 Teorigrund 
 
Det finns en mängd litteratur om människans självbild. Den litteratur vi har använt oss av 
behandlar formningen av självbild, prestation i skolan och genus. Detta avsnitt är avsett 
för att ge en presentation för teorin som är utgångspunkt för studien. Vi kommer också att 
ge en resumé kring olika begrepp som finns i arbetet. Eftersom vi ser på empirin genom 
ett genusperspektiv beskriver vi även innebörden av genus. Vidare förklarar vi vilket 
synsätt eleverna har på olika ämnen och hur de anser att de prestera i dem beroende på 
deras självbild.  

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
Efter att ha funderat mycket kring vilken teori som kan vara lämplig för studien fastnade 
vi slutligen för Symbolisk interaktionism som är en del inom socialpsykologin. I detta 
avsnitt belyser vi relevant teori för studiens syfte. Teorin ger oss en möjlig förklaring till 
varför människor agerar som de gör samt hur uppfattningen om dem själva kommer till 
stånd. Alltså hur de påverkas av mellanmänskliga relationer.  

4.1.1 Symbolisk interaktionism 
Den Symboliska interaktionismen är ett synsätt eller snarare sagt ett perspektiv som ger 
en möjlighet att undersöka människans sociala verklighet. Perspektivet innebär bland 
annat att denna kan ses som ständigt föränderlig (Trost & Levin 2004). Det vill säga att 
ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kan vara ett analysverktyg för att skapa förståelse 
för vårt samhälle. Teorin blir således användbar när vi ska förstå varför ungdomarna 
handlar som de gör samt deras uppträdande i grupper. Den är således en 
förklaringsmodell för hur vi människor blir sociala. Den ger även en förklaring till hur 
och varför de beter sig på ett särskilt sätt i olika situationer (a.a.). Genom att använda sig 
av Meads, grundare för teorin, tänkande läggs en bas för att kunna förklara 
händelseförlopp och söka förståelse för dem.  
 
Ett centralt begrepp i Meads tänkande är interaktion som anses vara en förutsättning för 
att kunna skapa ett medvetande. Han anser att människan är en aktiv varelse, alltså att 
den hela tiden är aktiv. Vi agerar på olika sätt för att reagera på situationen vi befinner 
oss i. Som tidigare nämnts utgår Mead från att vi är föränderliga vilket innebär att även 
om vi agerar på ett visst sätt i den ena situationen betyder det inte att vi är så. Det betyder 
enbart att vi har agerat så. Hur vi agerar i samma situation vid senare tillfälle behöver på 
grund av vår erfarenhet inte nödvändigtvis vara likadant. Hur vi uppträder är således 
beroende på situationen och de personer vi är tillsammans med. ”Människan är inte, 
människan gör” (Trost & Levin 2004, s. 19). Den gör följaktligen en analys av 
situationen. Det vill säga att var och en uppfattar dessa olika och utifrån den 
uppfattningen gestaltar de sin verklighet. Med den som utgångspunkt agerar vi vid senare 
tillfällen (a.a.).  
 
När människan föds anses hon vara som ett oskrivet blad, likt det behavioristiska 
synsättet. Förmågan att kunna interagera utvecklas enligt Meads (1972) sätt att tänka 
under uppväxten. Han anser även att den har ett naturligt handlingsbehov för att kunna 
utveckla sina personliga förmågor. Dessa utvecklas i enlighet med Mead etappvis under 
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livet. För att kunna skapa en bild av sig själv är hon beroende av att kunna interagera med 
andra. Det kan då handla om enskilda personer eller grupper.  
 

The process out of which the self arises is a social process which implies interaction of 
individuals in the group, implies the pre-existence of the group.  

(Mead 1972, s. 164) 
 

Mead hävdar, enligt von Wright (2000), att enbart personens jaget/självet (the self) kan 
ha ett medvetande. Vidare skriver hon att självet endast kan finnas om personen har en 
relation till andra personers jaget. Mead (1972) gör en indelning av människornas the self 
i två delar me (mig) och I (jag). Första delen, me, utvecklas när hon har byggt upp 
förmågan att kunna betrakta sig själv ur andras perspektiv. Våra erfarenheter och minnen 
är i enlighet med Meads tankar förankrade i denna del. Jan Trost & Irene Levin (2004) 
beskriver att människans minne antingen kan vara aktivt eller inaktivt. Det innebär som 
vi resonerar kring det att den inte alltid är medveten om sina minnen men att de påverkar 
dess handlingar ändå. Ett aktivt minne definierar Mead som medvetet medan det inaktiva 
är omedvetet. Han hävdar att barn föds utan at ha ett samvete eller normer. Dessa normer 
formas genom att människan genomgår en socialisationsprocess. Mänsklig interaktion, 
alltså ett samspel mellan olika personer, sker genom att vi lär oss tolka symboler. Dessa 
är antingen uttalade, verbala, eller visas genom kroppsspråket, icke-verbala. Symbolerna 
står följaktligen för något de andra vill förmedla genom att kommentera handlingarna 
eller visa kommentaren via gester. Genom att lära sig tolka dessa symboler kan hon sedan 
ta till rådande normer. Vilka i sin tur kan variera mycket mellan olika miljöer som 
exempelvis skolan, hemmet eller kompisgruppen (Trost & Levin 2004). Den andra delen 
av människans jaget är enligt Meads indelning I, vilken beskrivs som spontan och aktiv 
men inte förutsebar. När människan utför en handling och upplever sin omgivning är I-
delen aktiv. Det är den delen som styr våra handlingar genom att vi använder oss 
medvetet eller omedvetet av våra minnen och erfarenheter (von Wright 2000). Det 
betyder som vi resonerar kring det att människor handlar aktivt under inflytande av sina 
minnen och erfarenheter.  

 
Det som är I i ena stunden är me i nästa, ty jag kan inte vända mig om tillräckligt snabbt 
för att kunna fånga mig själv. Jag (I) blir mig (me) så snart jag kommer ihåg vad jag har 
sagt. 

(von Wright 2000, s. 133) 
 
Som vi förstår det kan alltså människans I och me inte agera samtidigt men de är 
ömsesidigt beroende av varandra. Vi tolkar von Wrights (2000) utdrag som att direkt 
efter en handling har utförts blir I-delen till me-delen, det blir då till en del av vårt minne.  
 
Enligt Mead (1972) utvecklas barn under inflytande av rådande samhälleliga värderingar 
och normer till de personligheterna de är. Han menar att på grund av samhällets stora 
inverkan på människorna kommer samhället före den enskilde personen. Social ordning 
och personlig identitet genomgår, enligt ett symboliskt interaktionistiskt synsätt, en 
ständig utveckling eller återskapande. Den är följaktligen som tidigare nämnts föränderlig 
och därmed är den Symboliska interaktionism en möjlig utgångspunkt för en analys av 
samhället (Trost & Levin 2004). 
 
Väsentligt för vår studie är Meads tankar kring hur och varför människan agerar i en 
situation. Hans resonemang är som vi ser det en förklaringsmodell för hela samhället. 
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Därför kan denna även överföras till skolverksamheten. Elevers skolvardag består av 
olika sorters arbetsuppgifter, vilka kan vara självständiga- eller grupparbeten. Genom att 
vi använder oss av ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kan vi hitta en möjlig 
förklaring till varför eleven agerar som denne gör. För att kunna beskriva uppfattningen 
som eleven har om sig själv är det nödvändigt att denne kan betrakta sig själv ur andras 
perspektiv (Mead 1972). Det förbereds främst under de tre uppväxtstadierna som Mead 
beskriver. Människans the self delas som tidigare nämnts enligt honom in i me och I. Me 
som innehåller bland annat minnet, har enligt vår tolkning betydelse för hur eleverna 
tidigare har utvecklats i skolan. von Wright (2000) beskriver att den handlar mot 
bakgrund av sitt minne det vill säga att denne styrs av tidigare upplevda situationer. Hur 
eleven handlar såväl inför som under en situation är däremot grundad i den aktiva delen I.  
 
Mead (1972) utgår ifrån att människan genomgår tre olika stadier under uppväxten för att 
kunna utveckla sitt jag.  
1) Förberedelsestadiet kännetecknas av att barnet imiterar och samspelar med sin 

omgivning. Barnet kan exempelvis härma vuxnas handlingar och språk. Trost & 
Levin (2004) understryker att Mead tolkar detta som ren imitation och inte som 
interaktion. 

2) Lekstadiet är perioden då barnet successivt börjar upptäcka andra perspektiv än sitt 
egna. De kan utöver att lägga märke till dem även använda sig av de andra 
perspektiven.  Barn som befinner sig i detta stadium leker ofta rollspel där de är 
tvungna att inta andras roller och perspektiv (von Wright 2000). Ett klassiskt exempel 
för barns rollspel är mamma, pappa, barn. Just denna förmåga att kunna inta andras 
roller är enligt Mead en förutsättning för det sociala samspelet. Vill människan kunna 
vara del av exempelvis en grupp är det nödvändigt att denne kan inta andras 
perspektiv. Trost & Levin (2004) skriver att genom att kunna betrakta sig själv och 
andra genom olika synvinklar kan personligheten till viss del utvecklas kontrollerat.  
Moira von Wright (2000) poängterar att intagandet av olika roller inte enbart gäller 
barn utan även kan ses i vuxenvärlden. Att befinna sig i lekstadiet är som vi förstår 
det inget som enbart avser barn.  

3) Spelstadiet är det tredje stadiet som Mead klassificerar. I detta stadium kommer 
människorna till insikt om rådande samspelsregler och sociala ordningar. Alltså en 
uppfattning om vad som får göras och tyckas samt vad som bör undvikas och inte 
tyckas bildas. Vi tyder det som att det således sker en tillämpning av gällande 
samhälls- och gruppnormer. Människor kan nu inta de flesta andra attityder och bildar 
en organiserad personlighet (Trost & Levin 2004). Det tolkar vi som att de kan 
anpassa sitt beteende efter situationen de befinner sig i. Mead (1972) menar att 
människor nu har blivit fungerande medlemmar i samhället. Utöver det har de även 
utvecklat jaget och sin självmedvetenhet:   

 
Another set of background factors in the genesis of the self is represented in the activities 
of play and the game. 

(Mead 1972, s. 149) 
 
Vi förstår det som så att Mead beskriver att bildandet av människans jaget sker då den går 
igenom ovan beskrivna stadier. Särskilt stor roll spelar, som vi ser det, själva aktiviteten 
under både lek- och spelprocessen. Begreppet lek beskriver då en aktivitet där 
handlingarna oftast sker spontant (Nationalencyklopedin 2008). Spelet däremot har fasta 
och tydligt uppställda regler som alla deltagare ska följa (Nationalencyklopedin 2008). 
För oss betyder Meads tankar att barn först leker för att kunna öva på att inta andras 
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perspektiv. Sedan övergår dessa lekar i mer strukturerade spel. Där behöver de inte enbart 
kunna se ur andras synvinklar utan måste även kunna ta hänsyn till rådande regler. Detta 
förbereder dem inför interaktion med sin sociala omgivning. Som vi tolkar det betyder 
det att beroende på situationen personen befinner sig i kan denne vara i något av de 
beskrivna stadierna. 
 
Genom förmågan att ta till sig andras perspektiv som bildas under de tre beskrivna 
uppväxtstadierna, lär sig människan således att se på sig själv. Det vill säga att 
medvetenheten om sig själv formas. Det betonas även att den alltid har en bestämd 
uppfattning gällande olika handlingar. Dessa kan vara både medvetna och omedvetna 
(von Wright 2000). Vid interaktion mellan två personer får de båda respons från 
varandra. Denna påverkan är enligt von Wright (2000) en förutsättning för att kunna bilda 
en självmedvetenhet. Självmedvetandet skapas därmed genom att individen blir till 
objekt utifrån sina sociala relationer (a.a.). Det innebär enligt vår tolkning att människan 
har förmågan att se på sig själv ur andras perspektiv alltså som ett objekt. En ytterligare 
förutsättning anser vi är att personen är en del av ett socialt nätverk. Förklaringen till det 
kan följaktligen ses i och med att respons enbart åstadkoms vid kontakt med andra.  

4.2 Begreppsresumé  
Vid genomgång av litteratur har vi uppmärksammat att begreppet självbild ofta nämns 
tillsammans med termer som identitet, självuppfattning, självkänsla och självtillit. En del 
kan anses vara väldigt lika nämligen självtillit och självkänsla. Det finns i vilket fall som 
helst avgörande skillnader mellan dem. Vi ska nedan definiera dessa begrepp samt 
beskriva hur vi använder oss av dem i arbetet.    

4.2.1 Självbild 
Arbetet behandlar begreppet självbild vilket beskriver bilden människan har av sig själv. 
Barns självbild är enligt Philip Hwang & Björn Nilsson (2004) inte beständig förrän från 
fem eller sex års ålder. Personer kan exempelvis anse sig vara duktiga, tystlåtna, blyga, 
pratiga eller glada. Begreppet ger även en beskrivning av hur de personerna upplever sina 
egna förmågor (Auno & Brandelius-Johansson 2002). Karin Taube (2004) skriver att i 
interaktion med sin närmiljö och omgivning utvecklar människorna sin självbild. 
Situationer tolkas olika av den enskilde individen beroende på om dennes självbild är 
stark eller svag. Det gäller inte enbart hur situationer tolkas utan även vilka (Taube 2004).  

4.2.2 Identitet 
Begreppet identitet har definierats av ett flertal sociologer och filosofer. Oftast innebär 
det den bild en person och även andra personer runt omkring har av sig själv bär på. 
Dessa bilder behöver inte alltid se likadana ut. Människans identitet består enligt Mead 
(1972) av olika delar bland annat av the self (jaget/självet). Ann Frisén & Philip Hwang 
(2006) refererar till sociologen Anthony Giddens, som anser att självet både måste 
upptäckas och utformas från person till person. Dessutom hävdar han att identitet inte är 
något människan bär med sig från födelsen. En förutsättning för att varje person ska 
kunna skapa sin egen identitet är att det sker i interaktion med andra (Mead 1972). Frisen 
& Hwang (2006) hänvisar även till sociologen Thomas Ziehe som poängterar hur viktigt 
det är att människan kan uppleva sig själv som unik. Vi utgår ifrån att identitet är en del 
av människans personlighet som alla ser alltså både personen själv och andra runt 
omkring. 
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4.2.3 Självuppfattning/Självkänsla/Självtillit 
Enligt Meads (1972) tänkande genomgår människan ett flertal faser under sitt liv. Det 
lilla barnet börjar med att kunna uppfatta sig själv fysiskt, det vill säga att den kan göra 
saker med sin kropp. Senare lär den sig att kunna betrakta sig ur andras perspektiv. 
Barnets självuppfattning står därmed i stark relation till den sociala omgivningen som den 
befinner sig i. Detta gäller inte enbart barn utan avser även vuxna. Omgivningen visar 
sedan reaktioner på dess handlingar som har betydelse för den enskildes självuppfattning 
(Mead 1972). Vi tolkar det som att reaktioner från omgivningen är en förutsättning för att 
människor ska kunna bilda en uppfattning om sig själva. Detta kan liknas vid en spegels 
reflektion. 
 
Begreppet självkänsla beskriver den delen av människans självmedvetande som 
förknippas med känslor och värderingar som baseras på den sociala omgivningen. Vi 
resonerar som så att personers självkänsla utvecklas till följd av interaktioner med andra 
människor. Meads forskning visar också på att självkänslan har betydelse för personers 
individuella utveckling och deras välbefinnande (Nationalencyklopedin 2008).  
 
Med tiden lär sig barnet att utveckla tillit till sin egen förmåga och därmed till sig själv. 
Även självtillit uppstår genom interaktion med andra i sin omgivning (Mead 1972). Att 
lita på sig själv är som vi tänker oss en förutsättning för att kunna våga sig på nya okända 
saker. Det gäller då inte enbart på fritiden utan även i skolan.  
 

Självtillit yttrar sig hos barn som lust att lära sig och att arbeta med lärostoffet, mod att ta 
itu med uppgifterna och tro på att det tjänar något till. 

(Baltzer m.fl. 1985, s. 91)  
 
Vi tolkar det som att elevernas självtillit har olika betydelser för olika situationer under 
skoltiden. Dessutom förstår vi det som att den är av vikt för eleverna och deras 
inlärningsförmåga. Kirsten Baltzer m.fl. (1985) och Lpo 94 poängterar hur betydelsefullt 
det är att utveckla elevernas tillit till den egna kompetensen samt lust till lärande.  

4.3 Betydelsen av elevernas självbild i skolarbetet 
Enligt Rose-Marie Ahlgren (1991) bedöms en hög självvärdering hos eleverna positivt. 
Det visar sig exempelvis i deras förmåga till social anpassning, prestationsförmåga och 
framgång i skolan. Med social anpassning menas om och hur eleven kan fungera i en 
grupp. Med utgångspunkt i skoluppdraget ska eleverna som tidigare nämnts inte enbart 
tillägna sig rena ämneskunskaper utan de ska även skapa insikter om sig själva. Enligt 
Mead (1972) är det i sociala situationer som eleverna har möjlighet att skapa en 
uppfattning om sig själva och sina förmågor. Vi tolkar det som att människors självbild 
således påverkas i samspel med varandra. Bilden, som eleven har om sig själv i 
skolsituationen, antas inte  bara gälla i skolsammanhanget utan även i andra samhälleliga 
situationer (Frisén & Hwang 2006). Sättet hur eleverna ser på sig själva är som tidigare 
nämnts beroende på hur de bemöts av andra. Det avspeglar sig sedan i hur de lyckas 
bland annat i skolan.  
 

Nyckeln till framgång finns inom varje enskild människa– liksom hindren till framgång. 
Som förälder, lärare och ledare är det din uppgift att hjälpa varje individ att finna sina 
inneboende kvaliteter. 

 (Jansson m.fl. 1997, s. 56)  
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Vi tolkar det som att varje enskild elevs inre motivation är avgörande för såväl dennes 
lyckande som misslyckande. Tror inte eleven på sig själv kan det sociala nätverket vara 
till stöd. Som lärare anser vi det viktigt att stödja elevernas kunskapsutveckling och att 
varje elev ska, som tidigare nämnts, skapa kunskaper om sig själv.  

4.4 Skolans betydelse för elevernas självbild 
En av pedagogens huvuduppgifter är enligt Ulrika Auno & Kerstin Brandelius-Johansson 
(2002) att stärka och bekräfta eleverna positivt i skolan. Även Lpo 94 visar upp 
relevansen genom att ange:  

 
Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 

(Lärarnas Riksförbund 2005, s. 17) 
 
Som vi ser det har skolan en viktig roll vad gäller elevernas utveckling. Vi resonerar som 
så att en harmonisk utveckling hos elever sker när den är kontinuerlig. För att kunna 
uppnå sådan behövs det även att eleven har skapat självförtroende och självtillit. När 
eleven känner stöd för sin person och sitt arbete är, som vi ser det, förutsättningen för 
denna utveckling given (Lpo 94). För att vi som blivande pedagoger ska kunna bidra till 
denna utveckling, instämmer vi i att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 
genomsyra verksamheten. Enligt Baltzer m.fl. (1985) är barn under de tidiga skolåldrarna 
särskilt mottagliga för yttre påverkningar, förväntningar och existerande ideal. Därför är 
ett av skolans uppdrag att stärka eleverna som människor för att lära sig hur de kan 
hantera sådana påverkningar. Förmågan att kunna handha dem är en förutsättning för god 
inlärning i framtiden (Baltzer m.fl. 1985). 
 
Människor agerar olika i specifika situationer beroende på hur de tolkar dem. Hur dessa 
situationer tolkas är beroende på människornas personliga uppfattningar om sig själva 
(Mead 1972). Utifrån det perspektivet är det som vi resonerar kring väsentligt att 
pedagoger har goda kunskaper om dessa sammanhang. Elever som inte mår bra, alltså har 
en svag självbild, har svårare att utvecklas än sina välmående klasskamrater. Dessutom 
kan enligt Auno & Brandelius-Johansson (2002) en elev som mår dåligt ha svårt att 
tillägna sig kunskap i samma omfattning som andra. Då läraren främjar en positiv 
självbild bland eleverna breddas alltså deras inlärningsmöjligheter (Auno & Brandelius-
Johansson 2002). 
 
Skolan har som tidigare nämnts enligt Lpo 94 uppdraget att främja elevers harmoniska 
utveckling och stimulera dem till att kunna växa med sina uppgifter. Grunderna för den 
personliga tryggheten och självkänslan läggs i elevens hem. Inte desto mindre tillskrivs 
skolan en viktig roll i den fortlöpande utvecklingen (Lärarnas Riksförbund 2005). Då 
eleven känner att den lyckas i skolan kommer dennes självbild enligt Taube (2004) 
påverkas positivt. Alltså att de kan utveckla sina uppfattningar om sig och därmed få en 
starkare självbild. För att just kunna stärka elevernas självbild och identitet är det 
nödvändigt att det finns ett aktivt samarbete mellan elev, hem och all skolans personal 
(Taube 2004). En vidare förutsättning för att eleven ska kunna lyckas i skolan är att alla 
parter är medvetna om självbildens betydelse för inlärningsprocessen (Auno & 
Brandelius-Johansson 2002).  
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4.5 Genus 
Genus är ett begrepp som till en början användes för att beskriva substantivens olika 
typer, det vill säga han, hon, den eller det. Under 1980-talet överförde Kvinnoforskare de 
engelska begreppen sex och gender till sin forskning eftersom de saknade specifika ord 
på svenska. Sex betyder kön och innebär den biologiska skillnaden mellan man och 
kvinna. Gender betyder genus vilket innebär att människan fastställer genom samhället 
vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (SOU 2002:30). Genus är en social 
aspekt som både bildas och förändras av samhället. Det beskriver hur en person, både 
man och kvinna, bör vara eller bete sig. Uppfattningen om genus påverkas även av varje 
persons kulturella tillhörighet (von Wright 1998). Det tolkar vi som att könsbestämda 
roller bildas genom varje persons sociala omgivning, som familj, vänner eller 
umgängeskultur. Denna omgivning påverkar alla personer oavsett kön och ålder. Det som 
skiljer personer åt är med hur mycket omgivningen präglar deras åsikter och tankar 
gällande genus (Hirdman 2001). En sådan påverkande omgivning är skolan och 
skolmiljön för eleverna. De strävar efter att kunna förstå varför de gör på ett särskilt sätt i 
olika situationer. Ett sätt för dem att få en förklaring till det och även bestärkning av sin 
identitet är genom att efterlikna andra. De studerar andra personer med samma kön som 
sitt eget för att kunna se hur de gör och tycker om olika saker (Karlson 2003). Skolan ska 
aktivt arbeta mot att tjejer och killar har lika rättigheter och lika möjligheter. Pedagogens 
uppträdande och på vilket sätt denne bemöter eleverna bidrar i hög grad till hur de 
uppfattar sina egna könsroller (Lärarnas Riksförbund 2005). Vi tolkar det som att 
eleverna både upplever könsrollerna och omsätter förväntningar som förmedlas av 
samhället och skolan. Det är enligt lag bestämt att alla i skolan ska ta hänsyn till att alla 
behandlas lika.  
 

[…] Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen […]  
(Skollag, 1 kap 2 §)  

 
Lpo 94 och Skollagen understryker att skolan ska ta hänsyn till jämställdheten mellan 
elevernas kön. Läraren ska alltså vara opartisk gentemot eleverna oavsett deras kön 
(Lärarnas Riksförbund 2005). Vi tolkar det dessutom som att skolan inte enbart ska sträva 
efter denna jämställdhet. Den ska enligt vår åsikt även arbeta med att eleverna är jämlika.  
 
Eftersom vi har ett genusperspektiv på undersökningen är det viktigt att det finns en jämn 
fördelning mellan tjejer och killar detta för att genus skapas i samspel med andra. Det är 
framförallt viktigt att samtalet mellan de båda sker för att deras egna identiteter ska kunna 
utvecklas (Karlson 2003). Det är även betydelsefullt för denna studie att vi kan få se 
interaktioner inom och över könsgränsen. 

4.6 Prestation i skolan 
Prestation betyder ett arbete som har slutförts med gott resultat (Nationalencyklopedin 
2008). I skolan ser vi att prestation kan definieras på flera olika sätt. Vi resonerar som så 
att skolprestation inte avser betyg utan det handlar om att både elever och lärare ska 
kunna uppnå sina individuella uppnående- och strävansmål.  
 
Idag förs samtal om hur elevernas skolprestation och motivation ser ut både i tidningar 
avsedda för pedagoger och i övrig media. Det skrivs bland annat om i vilken omfattning 
prestationen i skolan har förändrats med tiden alltså förändringar i skolan från då till nu. 
Anledningen till dessa är olika förhållanden i samhällets utveckling som påverkar skolan. 
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Det är inte bara samhället som förändras, det gör även eleverna. Ungdomar både 
förändras och utvecklas konstant vilket naturligtvis avspeglar sig i skolan och elevernas 
motivation (Jenner 2004). Även elevernas sociala ställning, både i närmiljö och också 
skola, kan vara relevant för prestationen i skolan (Berglund 1998). Som vi förstår det kan 
dessa förhållanden både påverkas av personen själv och den omgivning de befinner sig i. 
Vi tänker oss att det finns förutsättningar som den enskilde personen inte kan göra 
någonting åt. Det kan vara fysiska eller psykiska förhållanden som påverkar 
skolprestationen. Vi resonerar som så att samtliga villkor kan påverka eleverna och deras 
självbilder.   
 
Människor har enligt Lars Berglund (1998) en naturlig strävan efter att få uppskattning 
från vänner, familj, kollegor och experter. När en elev utför en handling vill denne bli 
bekräftad av en expert i området. Experten är alltså någon som eleven ser upp till och 
tycker är duktigare än sig själv. Elevernas ambitioner och önskningar om att prestera väl, 
alltså ambitionsnivån, finns redan innan inskolning eftersom grunden läggs i hemmet. 
Skolan kan sedan eleverna uppleva olik utifrån sina egna ambitionsnivåer. Vi tänker oss 
att en del elever klarar skolans uppnående mål utan svårigheter medan andra elever har 
det svårare. Allt ifrån lektionsplanering, innehåll och utförande har betydelse för den 
enskilde elevens motivation (Berglund 1998). I arbetet relaterar vi till begreppet 
skolprestation eftersom vi samtalar med eleverna om olika ämnen och hur de tycker de 
själva presterar i dessa. 
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5 Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för hur vi har valt att arbeta med studien. Det kommer även att 
beskrivas vilka metoder vi har använt. Till en början redogörs vad kvalitativa studier 
innebär. Även etiska överväganden diskuteras för att sedan beskriva hur vi har valt skola 
och respondenter. Avsnittet ger svar på hur insamlad empiri har behandlats av oss samt 
vilka möjliga dilemman det kan finnas. Vi har valt att kalla de medverkande för 
ungdomar eller elever. Som vi ser det är de inte längre barn och ännu inte vuxna. 
Eftersom deras perspektiv är centrala använder vi oss av deras beteckningar för sig själva 
nämligen tjejer och killar.  

5.1 Kvalitativa studier 
Samhället benämns enligt Anne Ryen (2004) ofta som ett dagsaktuellt intervjusamhälle. 
Hon menar att människor på olika sätt kommer i kontakt med intervjuer vilka kan vara 
professionella eller privata. Professionella sådana kan vi exempelvis dagligen se på 
nyheterna och i tidningar. De kan också vara privata nämligen vid sammanträffanden 
med nya människor. Intervjuns syfte består i att försöka visa upp ungdomarnas personliga 
tankar. Det kan vi exempelvis uppnå genom att göra intervjuer där intervjuaren och 
intervjupersonen sitter mittemot varandra. Kvalitativa forskare menar att genom att 
använda sig av intervjuer kan de skapa sig en djup förståelse för sociala fenomen (Ryen 
2004). Vår undersökning baseras därför på en kvalitativ studie då vi anser att metoden 
främjar vårt syfte.  
 
Syftet med denna studie var att studera elevernas självbild i relation till skolan. Vi var då 
fram för allt intresserade av att skapa kunskaper om hur de upplevde sig själva i skolan. 
Vi ville också ta reda på vilken betydelse stöd och bekräftelse av andra hade för dem 
samt hur det hängde ihop med deras självbild. Eftersom vi ville få ingående kunskaper 
om respondenternas tankar kring ett speciellt tema var användningen av en kvalitativ 
studie lämplig. Genom att vi använde oss av en sådan studie hade vi alltså möjlighet att 
kunna iaktta vad personer hade för åsikter och tankar samt hur dessa framfördes (Bryman 
2004). Metoden kännetecknades av att vårt syfte var att utforska elevernas kommentarer 
och inte enbart repetera dem. Därför bestod empirin av ungdomarnas berättelser och 
beskrivningar (Ryen 2004). Ett av kraven för en kvalitativ studie var också att resultatet 
vi kom fram till genom studien gav tillskott av nya kunskaper. Dessa kunskaper skulle vi 
därutöver kunna kategorisera. Det vill säga genom att exempelvis finna mönster i 
tjejernas och killarnas sätt att relatera sig själva till skolan, andra och ämnena (Starrin & 
Svensson 1994).  

5.2 Etiska överväganden 
För att kunna genomföra studien måste vi ta hänsyn till fyra grundläggande etiska krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). I denna del redogör vi för hur vi förhåller oss till dem.  
 
Vid genomförandet av studien måste vi ta hänsyn till olika etiska krav. 
Informationskravet innebär att vi var tvungna att upplysa studiedeltagarna om syftet med 
arbetet (Vetenskapsrådet 2002). Vi var därför noggranna med att informera eleverna och 
lärarna om studiens syfte.  Samtyckeskravet uppfylldes då vi fick godkännande från 
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målsmans och skolans rektor att genomföra studien. Eftersom respondenterna var 
omyndiga var vi tvungna att först få dessa godkännanden innan vi kunde observera och 
intervjua dem (a.a.). Då vi eftersträvade uppriktiga svar från eleverna var det mycket 
vikigt att även vi var uppriktiga mot dem. Dessutom ska de även själva kunna avgöra om 
de vill deltar i studien eller inte. Därför vill vi även ha deras samtycke (Einarsson & 
Hammar Chiriac 2002, Ryen 2004). Viktigt är också att de var medvetna om att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande. Med tanke på studiemetoden vi valde, var denna 
frivilliga medverkan nödvändig för att kunna uppnå en trovärdighet med arbetet. Enligt 
nyttjandekravet var vi tvungna att upplysa om hur den insamlade informationen användes 
av oss (Vetenskapsrådet 2002). Efter att vi hade avslutat studien förstördes den insamlade 
empirin.  
 
Vi informerade om vårt arbete och vad det gick ut på genom ett brev (Bilaga 1). I detta 
brev bad vi såväl eleverna som målsman om sitt godkännande till att eleverna fick delta.  
Vi skulle även ta hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebar att vi avidentifierade 
materialet. I våra resultat tilldelades därför respondenterna fingerade namn för att ingen 
på så vis skulle få reda på vem som sagt vad. Inte heller namnet på skolan eller orten 
skolan låg i tas upp i arbetet (Vetenskapsrådet 2002). För att läsaren ska kunna förstå utan 
att ha djupare förkunskaper kring temat behövde vi ge tillräckligt med information. Den 
behöver alltså exempelvis innehålla skolans storlek och var den ungefär låg. Det var 
också nödvändigt att läsaren vet respondenternas ålder och kön (Starrin & Svensson 
1994).  

5.3 Datainsamlingsmetoder 
I vår studie använde vi oss av två olika tillvägagångssätt för att samla in information, för 
det första observationer och för det andra intervjuer. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) 
menar att observation utmärkt kan kombineras med andra datainsamlingsmetoder som i 
vårt fall var intervjuer. De hade både skillnader och likheter i problematiken som kunde 
komplettera varandra. Då vi använde oss av två olika metoder för att samla in data var det 
nödvändigt att det fanns en harmoni mellan dem (Starrin & Svensson 1994). Det skulle 
alltså finnas en relation mellan de olika metoderna. Observationerna var tänkt till att 
förstärka den informationen som vi fick genom intervjuerna och tvärtom. 
Datainsamlingen skedde i två grundskoleklasser, båda åk 7, på en mindre ort i Småland 
där en av oss tidigare har gjort VFU. Vi kommer att bli lärare för olika ingångar, 
nämligen för grundskolan och gymnasiet åk 7 är vi således båda behöriga för. Ett av våra 
syften med studien var att iaktta om elevernas självbild varierar på grund av deras kön. 
Därför var ena hälften av våra respondenter tjejer och andra hälften killar.  
 
För att vi skulle kunna avgöra hur bra en metod kan beskriva studiens eftersträvade 
resultat var två aspekter centrala, nämligen validitet och reliabilitet (Bryman 2001). 
Därför blev dessa begrepp grundläggande i vårt arbete. Validitet beskrev då hur väl våra 
frågeställningar stämde överens med den empirin vi samlade in, alltså om empiri och 
analys gick ihop. Förutom en hög validitet eftersträvade vi en god reliabilitet. Det vill 
säga att vi ville genom att använda oss av metoden uppnå ett högt sanningsvärde 
(Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Svarar empirin på syftet och kan räknas som 
trovärdig har studien alltså uppnått en hög validitet och reliabilitet. Då vi ville uppnå en 
god kvalitet med vårt arbete var vi angelägna om att våra resultat kan hålla vid en 
prövning av andra. Vi ville även att våra resultat kunde leda till nyvunna insikter om hur 
elever såg på sig själva i relation till skolan (Starrin & Svensson 1994).   
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5.3.1 Observation 
Syftet med att använda oss av observationer var att iaktta händelser under pågående 
moment. Det vill säga att vi enbart såg vad som hände under den tiden vi är där. På det 
viset hade vi möjlighet att kunna få konkret information. Alltså information som baserade 
sig på direkta händelser som vi själva såg och inte på beskrivningar genom sekundära 
källor. Eftersom vi använde oss av iakttagelser var vi oberoende av våra respondenters 
förmågor att ge oss information så att vi kunde svara på vårt syfte. Istället var det alltså 
deras handlande som stod för informationen. Vi iakttog eleverna vid olika tillfällen i 
klassrummet, det vill säga miljöer som var verkliga i de elevernas skolvardag (Einarsson 
& Hammar Chiriac 2002).  

5.3.1.1 Genomförande av observationer 
Till en början observerade vi samtliga elever, som vi fick tillstånd av, när de var i 
helklass. Vi iakttog dem vid olika tidpunkter exempelvis under specifika lektionstillfällen 
och raster. Ämnena var som tidigare nämnts Bild, Idrott, Matematik och Svenska. 
Anledningen till valet av dessa tre ämnen är våra inriktningar. Valet av ämnet Idrott beror 
på att vi även ville studera eleverna som helklass då de befinner sig utanför klassrummet. 
Vi förväntade oss att möjligen kunna iaktta varierande uppträdanden i de olika ämnena. 
Avsikten var även att vara en del av gruppen för att bilda ett första intryck och sedan göra 
ett urval av möjliga intressanta intervjupartner. Vi tittade då på hur de pratade och 
uppträde gentemot klasskompisarna och lärarna. Det vill säga vi ville försöka intervjua 
elever med olika starka självbilder.  
 
När vi genomförde våra observationer befann vi oss längst bak i klassrummen. Vi 
försökte alltså vara så passiva som möjligt för att inte påverka eleverna på något vis. Det 
betydde att vi endast reagerade då eleverna direkt började prata med oss men inte själva 
tog initiativ till samtal (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).  
 
Vi började med att genomföra en testobservation. Efter det ställde vi upp ett 
observationsschema (Bilaga 2) som vi sedan följde under observationerna. Den innehöll 
riktlinjer för vad vi ville observera. Det vill säga att vi uppmärksammade specifika 
uppträdanden som vi sedan antecknade (Bryman 2004). Våra iakttagelser skrev vi ner på 
papper. Vi valde att inte skriva elevernas namn utan gjorde små symboler för var och en 
av dem som vi bestämde innan. Anledningen var att vi ville försäkra oss om att eleverna 
inte kunde lista ut vem vi skrev om, ifall de fick syn på anteckningarna. Exempelvis hur 
eleverna uppförde sig och pratade med sina medelever och lärarna var väsentligt för oss. 
Denna information låg sedan till grund för analysen. Vi observerade eleverna gemensamt 
under lektionerna. Därefter hade vi möjlighet att jämföra iakttagelserna med varandra 
vilket antagligen resulterade i att vi såg mer än om vi hade observerat var för sig. 
(Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Vi genomförde observationer såväl före som efter 
intervjuerna. Detta för att kunna förstärka eller förkasta tankar som vi fick under dessa 
samtal. 

5.3.1.2 Val av observationsgrupper 
Vi valde att genomföra våra observationer i åk 7. Anledningen till att vi utgick ifrån just 
dessa två klasser var att de är de enda 7:orna på skolan. Klasserna var små därför 
bestämde vi oss för att båda skulle ingår i studien. Vi började med att observera för att 
underlätta urvalet av intervjupersonerna. Ungdomarna som vi till en början tittade på var 
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de som vi fick godkännande för. Sedan observerade vi endast de elever som vi också 
intervjuade. 

5.3.1.3 Metodkritik till observation 
Observation är en metod som avser analysering av händelser under en begränsad 
tidsperiod. Det kan alltså endast tas hänsyn till händelser som sker under tiden vi är 
närvarande. Ett vidare dilemma för oss kan vara att tyda de olika händelserna utan tvivel. 
Charlotta Einarsson & Eva Hammar Chiriac (2002) hänvisar även till att det lätt kan 
hända att vi som observatörer iakttar allt och ingenting. Vi är därför tvungna att kunna 
avgränsa skeenden. Det vill säga att vi ska vara medvetna om vad vi vill iaktta och 
framförallt varför. Syftet är att dessa iakttagelser sedan ska ligga till grund för analysen 
och kunna besvara våra frågeställningar. Vårt syfte är att observera eleverna under en helt 
vanlig skoldag. Ett dilemma kan vara att även om vi befinner oss helt tysta längst bak i 
klassrummet finns risken att situationen påverkas. Eftersom vi är två observatörer har vi, 
som tidigare nämnts, möjlighet att jämföra vara iakttagelser med varandra. Vi kan alltså 
uppmärksamma olika perspektiv av samma händelser och på så vis se om våra 
bedömningar av samma situationer är likvärdiga.  
 
Vi avgränsar studien till fyra ämnen eftersom vi har dessa ämnen som våra inriktningar 
och på grund av tiden. Dessutom menar vi att det inte är givande att studera samtliga 
ämnen. Vi känner att vi inte har möjlighet att observera och utvärdera samtliga lektioner. 
Ett annat dilemma med studien är att våra respondenter är mitt inne i puberteten. Det 
innebär att de befinner sig i en ålder där de är upptagna med att hitta sin egen identitet 
(Hwang & Nilsson 2004). Bilden de har av sig själva kan därmed variera från dag till 
dag. Det kan medföra att den bilden vi får av dem och som de beskriver inte 
nödvändigtvis stämmer.  
 
Dilemman vi upplevde var vår bristande vana när det gällde observationer därför 
genomförde vi en testobservation. Under testobservationen såg vi på allt och ingenting 
för den skull formulerades ett observationsschema för att veta vad vi ville iaktta och för 
att hålla kvar vår fokus. Under själva observationstillfällena har vi, även om vi inte ville 
det, påverkat klassen (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). Det berodde helt enkelt på att 
vi inte kunde göra oss osynliga. Då det kom in två främmande personer i klassrummet 
och bara satt där så ledde det ovillkorligen till att eleverna blev nyfikna och ställde frågor.  

5.3.2 Intervju  
En intervju kännetecknas av att två eller flera personer samtalar med varandra. På det 
viset blev det möjligt att samla in data på ett personligt sätt. Syftet med att föra intervjuer 
var att vi kunde komma åt respondenternas personliga upplevelser och syn på sig själva i 
relation till skolan. Vi kunde på så vis återge deras tankar utifrån deras beskrivningar. Vi 
var mycket angelägna om att lyssna på eleverna utan att ha några förutfattade meningar 
eller avbryta dem (Kvale 1997). Under själva samtalen var stämningen mellan oss som 
intervjuare och elev behaglig. Vi valde att såväl inleda som avsluta våra intervjuer på ett 
positivt sätt. Det vill säga att vi började samtalet med att presentera oss och bad eleven 
om en kort presentation. Sedan avslutade vi intervjun genom att sammanfatta samtalet 
och såg om det hade uppstått några missförstånd (a.a.). Eftersom stämningen var behaglig 
och respondenterna hade förtroende för oss hade vi en gynnsam förutsättning för samtalet 
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med intervjupersonerna. Det ledde också fram till utförliga, personliga och förtroliga 
svar. 

5.3.2.1 Genomförande av intervjuer 
Vår intention med intervjuerna var att genomföra dem så att respondenterna upplevde sig 
jämbördiga under samtalet. Vi valde att genomföra intervjuerna med en elev åt gången. 
Rummet låg lite vid sidan om så vi kunde prata helt ostört (Bryman 2004). Vi bestämde 
oss för att genomföra intervjuerna under skoltid och i elevernas skolmiljö. Anledningen 
var att vi just ville studera hur elevernas självbild påverkas och hur det visar sig i skolan. 
Vi inledde som tidigare nämnts intervjun med att presentera oss och anteckna deras 
formalia för att få en lättsam stämning. Avslutningsvis gjordes en sammanfattning av 
samtalet med avsikt att undvika eventuella misstydningar under samtalet. Dessutom hade 
respondenterna möjlighet att lägga till information om de ville (Ryen 2004).  
 
Innan vi började samtalet bad vi om lov att spela in intervjun. Syftet med inspelningen 
var att vi kunde koncentrera oss helt på samtalet. Inspelningen var även till hjälp eftersom 
vi kunde lyssna på samtalet vid ett senare tillfälle. Därmed hade vi möjlighet att urskilja 
små nyanser i elevernas uttalanden. Det bandade samtalet skrevs ner och användes sedan 
för att kunna analysera samtalen (Kvale 1997). Då vi transkriberade samtalen följde vi 
särskilda konventioner (Axelsson 1999). Det innebar att vi följde vissa 
överenskommelser när vi överförde det bandade talet till skrift. Det finns då speciella 
tecken för att beskriva bland annat pauser, gester, skratt eller när respondenten harklar 
sig. Längre pauser markerade vi genom: // och kortare genom: /. Även olika tvekljud 
förekom under samtalen. Det skrevs ner precis som de lät exempelvis ähm, aha, hm, äh 
och ah. Då eleven skrattade, gestikulerade, hostande osv. skrevs de: (SKRATTAR). Det 
förekom även att respondenterna nämnde andras namn vilka markerades genom att 
skriva: ***. När vi valde att ta upp delar av ett stycke i resultat delen men inte hela 
använde vi oss av: […] (a.a.).  
 
Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Det innebar att frågorna 
sammanställdes innan i en vägledande men inte styrande intervjuguide (Bilaga 3). Guiden 
delades upp i tre delar för att försäkra att vi kunde svara på syftet. Den innehöll ett antal 
kärnfrågor som sedan följdes upp med följdfrågor. Frågorna utformades efter elevernas 
svar och därmed hade vi möjlighet att följa upp olika spår. Intervjupersonen hade med 
detta stor frihet att formulera sina svar själv (Bryman 2004). Vi använde oss av öppna 
frågor för att det inte skulle finnas några vinklade eller givna svar. Elevernas personliga 
tankar och vad de ansåg som väsentligt blev tydliga. Vi genomförde en testintervju och 
efter den anpassades en del av frågorna, några försvann helt medan några 
omformulerades. Vi märkte också att det var nödvändigt att lägga till några frågor för att 
försäkra oss om att vi kunde få svar på våra frågeställningar. 
 
Datainsamlingen begränsades eftersom den annars lätt kunde bli så stor att empirin hade 
blivit ohanterlig (Kvale 1997). Därför bestämde vi oss för att genomföra samtal med sex 
tjejer och sex killar. Ett ytterligare skäl till vår avgränsning var tiden och valda metodens 
eftersträvade mättnadspunkt. Steinar Kvale (1997) beskriver den som en punkt där nya 
deltagare inte bidrog med något nytt och vi därmed hade uppnått ett tillfredsställande 
antal. Efter att vi hade genomfört tio intervjuer kände vi att vi hade uppnått den punkten. 
Det betyder alltså att vi avstod från att genomföra två intervjuer som från början var 
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planerade. Syftet med denna studie var att iaktta hur elever upplever deras självbilder i 
skolan och därför har vi valt att avstå från att intervjua pedagoger.  
 
Precis som att vi genomförde observationerna tillsammans valde vi även att intervjua 
eleverna ihop. Vi var båda delaktiga under intervjun men en av oss var samtalsledare 
medan den andra flikade in med följdfrågor. En av oss var således ansvarig för att ställa 
alla frågor medan den andra fick samtalet att flöda. På så vis hjälpte vi varandra att hålla 
oss till ämnet och kunde även fokusera på att vi inte glömde fråga något.   

5.3.2.2 Val av intervjupersoner 
Vi ville intervjua ungdomar som gissningsvis hade olika bilder av sig själva i relation till 
skolan. Valet blev således varierat och begränsat till ett mindre antal personer (Ryen 
2004). Vi planerade att intervjua elever med störst möjlig variation av sin självbild. Vi 
ville alltså maximera möjligheten att hitta elever som hade så mycket olika uppfattningar 
om sig själva som möjligt. Det betydde att såväl de vanliga som de ovanliga ungdomarna 
var intressanta för vår studie (Larsson 2001). Vi tog främst hänsyn till vilka elever som 
kunde vara intressanta för oss beroende på hur deras självbilder visade sig i skolan.  

5.3.2.3 Metodkritik till intervju 
Kvale (1997) beskriver tio standardreaktioner på kvalitativa intervjuer. En vanlig 
kritikpunkt som han beskriver är att undersökningen är subjektiv och inte objektiv. Med 
det menas att intervjuer måste analyseras av oss, det räcker inte med att återberätta (Ryen 
2004). Bakom varje tolkning som vi gör döljer sig våra personliga perspektiv på empirin. 
Det vill säga att vi betraktar empirin genom glasögon, som i vår studie är Meads tänkande 
kring hur människan skapar sin självbild. Hur vi sedan analyserar data är alltså beroende 
på vår förförståelse av hur den bildas (Starrin & Svensson 1994). Med tanke på att vi 
väljer våra respondenter utifrån gissningar kan vi inte vara säkra på att vi verkligen har 
kunnat finna den tidigare nämnda variationen (Larsson 2001). De resultat som vår studie 
visar på kan inte generaliseras och överföras till hela samhället. Eftersom vår empiri 
endast baserar sig på elevintervjuer från en skola kan våra resultat endast avse den 
skolan. Däremot kan vi se tendenser som möjligen gäller i andra skolor (a.a.).  
 
Vid genomförandet av intervjuerna befinner sig valda intervjupersoner i en känslig ålder. 
De befinner sig i en period av inre uppror och en strävan mot att finna sig själva, sin egen 
identitet. Bilden de har av sig själva kan då variera mycket. Hur de ser på sig själva kan 
variera från dag till dag (Hwang & Nilsson 2004). Den beskrivningen respondenterna ger 
om sig själv kan således vara mycket olika vilket kan påverka studien. 
 
Dilemman som vi stötte på under intervjuerna var precis som vid observationerna våra 
bristande erfarenheter. Med det i åtanke genomförde vi först en testintervju med en redan 
uppställd intervjuguide som vi sedan korrigerade. En del frågor ändrade vi enbart i 
formuleringen, andra försvann helt och några tillkom för att försäkra oss om att vi fick 
svar på våra frågeställningar. I intervjuerna ställde vi ibland ledande frågor vilket inte 
nödvändigtvis var negativt (Kvale 1997). Det gav en möjlighet att locka fram svar från 
elever när de kände sig osäkra eller tveksamma. En del av respondenterna följde det 
ledande spåret medan andra gav helt opåverkade svar. Vissa besvarade frågan först 
genom att följa spåret och sedan gav egna exempel och förtydliganden. 
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6 Resultat 
 
Detta avsnitt ägnar vi åt en presentation av genomförda observationer och intervjuer. Vi 
sammanställer dessa genom att ge fyra porträtt som baseras på observations- och 
samtalstillfällen. Från de 31 elever vi observerade valde vi ut tio ungdomar för intervju. 
Av dessa intervjupersoner lyfter vi fram Annas, Max, Marias och Kalles porträtt. Dessa 
elever står som exempel för att visa upp variationen mellan de olika självbilderna som vi 
har iakttagit. Det vill säga att i porträtten har vi även funnit sidor hos andra elever. 
Detsamma gäller resterande ungdomsbeskrivningar. Porträtten är alltså inga påhittade 
beskrivningar där vi har flätat ihop flera elever utan dessa ungdomar finns verkligen. 
Sedan ges en jämförelse av porträtten med resterande empiri. De tjejer och killar vi 
presenterar läser i åk 7.  

6.1 Anna 
 
Observation 
 
När vi träffar Anna för första gången är hela klassen samlad och hon arbetar 
självständigt. Vid de tillfällen vi observerar henne bryr hon inte sig om oss eller frågar 
vad vi gör därför att hon arbetar mycket koncentrerat. Hon är en tjej som strävar efter att 
bli sedd såväl i klassrummet som under rasterna. Detta genom att exempelvis fälla 
kommentarer som ofta framhäver Annas intelligens framför de andra. Det spelar då ingen 
roll om kommentarerna riktas mot medelever eller lärare. Vid utdelning av ett tidigare 
genomfört prov kommenterar hon läraren Kerstins rättning. Hon tycker att hennes svar på 
uppgiften ”visst är rätt” och att Kerstin ”måste ha gjort fel”. Det visar sig sedan att hon 
inte har svarat rätt på frågan. Annas reaktion är ett lågt muttrande samtal med 
bänkkompisen. Dessutom visar hon tydligt sin ståndpunkt genom att skjuta tillbaka stolen 
och lägga armarna i kors. Uppträdandet är inte alltid verbalt utan till stor del yttrar hon 
sig genom att rulla med ögonen, mimik och gester. Anna har en stark personlighet vilken 
bland annat visas genom att hon står på sig och kräver att få sin vilja igenom. Exempelvis 
observerar vi en dispyt mellan Anna och Kerstin gällande öppning av ett fönster. Anna 
vill öppna fönstret för hon tycker det är varmt i klassrummet. Kerstin säger skarpt ifrån 
eftersom ventilationssystemet enbart fungerar när alla fönster är stängda. Konflikten 
fortsätter verbalt en kortare tid, ända tills Kerstin vänder bort blicken och Anna hastigt 
öppnar fönstret. I vissa lägen kan hon även vara egocentrisk vilket visar sig bland annat 
under Idrottslektionerna. När klassen spelar Basketboll tävlar hon framförallt mot sig 
själv. Hon passar aldrig bollen till någon annan. Anledningen till detta är att hon inte har 
kontroll över spelet när någon annan har bollen. Anna är en tydlig ledare i sitt gäng men 
söker ändå gruppens bekräftelse vid agerande. Detta märks eftersom hela gänget som 
består av ett par tjejer följer efter Anna likt en svans vart hon än går.  
 
Intervju 
 
Anna håller under hela intervjun stadig ögonkontakt med oss och hennes rörelser visar 
inga tecken på nervositet. Hon förmedlar intrycket av att vara bekväm med att bli 
intervjuad av oss när hon avslappnat svarar på frågorna. Hon beskriver sig som en glad 
tjej som har lätt för att prata med andra. Att berätta hur hon upplever och ser på sig själv i 
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relation till skolan har hon inte svårt för. Däremot tänker hon noggrant efter och svarar på 
ett fint sätt ”man vill ju inte skryta om sej själv”.  

 
Anna och hennes kompisar 
 
Anna går gärna i skolan eftersom det är där hon kan träffa sitt gäng. Tjejkompisarna är 
viktiga för henne eftersom hon känner att ”dom lyfter upp en så man orkar jobba hårt hela 
dan”. Vet hon att de är i närheten blir hon även på bra humör. Hon kommer lätt på vad 
hon tror andra tycker hon är duktig på. Även när Anna berättar vad hon är dukig och lite 
mindre duktig på gör hon det på ett fint sätt. Hon tänker noggrant efter och svarar med en 
len röst. I skolan tycker hon att hon blir tagen på allvar och blir respekterad av alla utom 
ett fåtal elever vars beteende varierar. Under lektionerna tycker hon att hon får den hjälp 
av läraren som hon behöver ”hon kommer ju när de är min tur”.   
 

Romy (R): Trivs du i din klass? 
Ungdom (U): ja jag tycker det är en jättebra klass. 
Elisabeth (E): känner du dig säker och trygg i din klass? 

U: de känner jag man har ju sina kompisar där så då känner man sig 
säker 

E: i dig själv då? 
U: // i skolarbetet gör jag det men vid vissa kommentarer då känner man 

sig ju mindre men sen så när man vet att man har sina kompisar så 
[…] 
E: Tycker du att du får respekt, att du blir tagen på allvar av dina lärare 

och andra elever? 
U: personal tycker ja / en del elever kan ju vara så här / i allmänhet 

tycker jag ja 
 
Lärarna 
 
Sina lärare tycker Anna för det mesta är bra. Hon tycker inte det räcker att en lärare är 
kunnig inom sina ämnen. De måste vara ”trevliga och glada” för att hon ska kunna ta 
dem på allvar men de får absolut inte låtsas vara kompisar istället för lärare. Anna tycker 
hennes lärare är bra för hon förstår allt de säger. Hur det däremot blir på den nya skolan 
vet hon inte men ”de är ju lärare de också så de borde va bra”. Det är viktigt att lärarna 
ser och lyssnar på henne så att hon får respons och bekräftelse på sitt arbete. Att inte bli 
bekräftad för det man gör och den man är säger Anna är avgörande för hur hon kan 
”utvecklas senare”. 

 
E: Kan du berätta lite om dina lärare? 
U: Ju äh jag tycker att alla är bra. Kerstin hon vet nog hur man ska lära ut. 

Barbara hon är också bra. Ylva har jag ju i bild och hon accepterar hur 
man är så det är bra. 

E: Hur tror du det skulle vara om du inte fick stöd eller respekt? 
U: Oh herre gud de skulle vara kaos / äh 
 (ALLA SKRATTAR) 
R: Men vad skulle det betyda just för DEJ alltså om du tänker på dej som 

person, vad skulle det innebära för dej? Hur skulle det påverka dej? 
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U: det / hade jag nog inte klarat av / nej / då hade jag typ blivit vad heter det / 
kränkt och mitt självförtroende (VISSLAR OCH VISAR MED FINGRET 
EN KURVA NEDÅT SOM ILLUSTRERAR EN BOMB) typ ner 
 

Samarbete 
 
Som Anna beskriver det förekommer ingen mobbning eller annan negativ behandling i 
klassen. Det finns en stark gemenskap vilken hon uppskattar. Det gör att Anna kan 
samarbeta med vem som helst, både tjejerna och killarna. Hon föredrar trotsallt att 
samarbeta med tjejerna från sitt gäng då hon tycker det är lättast samt att arbetet fort blir 
färdigt. De känner varandra bäst och vet vem som ska ansvara för vilken del utan några 
problem. Hon tycker att alla ska ta lika ansvar vid grupparbeten så inte en person ensam 
måste driva hela arbetsprocessen. När arbetet är jämställt så tycker hon det är mycket 
roligt med samarbeten.  
 

E: Hur känner du inför samarbeten, kan du jobba med vem som helst i 
klassen? 

U: jah det kan jag väl fast de är inte lika lätt med alla / en del är ju lite så här 
att man måste typ tjata och då känner ja så här som värsta mamman / men 
/ alltså / ju det går väl  

E: Tycker du det är någon skillnad att samarbeta med killar eller tjejer? 
U: tjejer är väl eller i alla fall som i min klass som jag jobbar med de är ju alla 

så här bra och jobba med eller så här / så det ingen så här oh nej men en 
del killar är väl så här stökiga eller så 

R: Vad tror du det kan bero på? 
U: // man får ju mera gjort med tjejerna vi har en klar uppdelning och de är ju 

bättre att jobba med dom man känner är rätt då behöver man inte gå runt 
så mycket 

 
Tjejigt och killigt 
 
Anna yttrar vid flera tillfällen att tjejerna är mera engagerade och fokuserade i 
skolarbetet. Ett exempel som hon ger är att hon upplever tjejerna som mer organiserade 
än killarna. Killarnas fokus ligger främst på att prata om vilka aktiviteter som ska göras 
under raster och på fritiden. Anna säger att eftersom killarna umgås i gäng har de svårt 
för att sticka ut och göra andra saker än resten av gruppen. De duktiga killarna gör då 
som de stökiga då de utgör majoriteten i gruppen. Tjejerna anser Anna som mer 
målmedvetna och ser till att få saker gjorda oavsett om de är ensamma eller i en grupp. I 
hennes klass upplever hon inte att båda könen får lika mycket uppmärksamhet från 
lärarna. Det är killarna som får all uppmärksamhet eftersom de är stökiga och lärarens tid 
går helt och hållet åt till att lugna dem. Tjejerna upplever hon ”får hänga i luften för att 
lärarna förväntar sig att tjejerna klarar skolarbetet själva”. Hon upplever inte att det finns 
typiska tjej- eller killämnen utan det är upp till varje persons intresse och ”alltså jag tror 
de beror på hur lätt man har för sig och vilka som finns runt omkring”. Det är kompisarna 
som Anna tycker påverkar hur mycket hon orkar prestera i skolan. Det är sedan upp till 
var och en att göra ”sitt bästa för att kunna lära sig allt”.   
 
 
 



6 RESULTAT 

 27 

E: tror du att tjejer eller killar har lättare för sig i skolan? 
U: jag tror att killar som är verkligen så här smarta eller vad man säger och då 

kan det ju bli att dom duktiga killarna bara hänger på dom stökiga som 
pratar och så undervärdera sig själva på något sätt. Men tjejerna dom är ju 
eller de flesta är ju så här jag vill få de här gjort  

E: får de lika mycket uppmärksamhet i klassrummet? 
U: […] de satte ju stämpel på oss när de tog över oss i 6an så då är det ju svårt 

för dom som har förändrats 
E: tror du det finns typiska tjej eller killämnen? 
U: äh / nej / inte så som ja vet 
 

Ämnena 
 
Vid samtal om ämnena Bild, Idrott, Matematik och Svenska yttrar Anna sig ganska 
likartat. Hon gillar de ämnena därför att arbetssätten varierar och blir därmed inte 
långtråkiga. ”Ja har typ alltid varit skit dålig på att rita men den här terminen ä skitkul.” 
Hon fortsätter med att förklara att har fått börja testa på nya material istället för att enbart 
rita. Att skulptera tycker hon bäst om både för att önskat resultat uppnås snabbt och för 
att det är greppbart. Idrott är att av favoritämnena eftersom ”de är ju alltid lätt”. Klassen 
har Idrott två gånger i veckan varav den ena lektionen är uppdelad i tjej- och killgrupper. 
Fördelen ser Anna i att hon slipper de stökiga killarna. Dessutom upplever hon att 
tjejerna får sina röster hörda, det är inte bara killarna som får bestämma vad som ska 
göras. Matematik är inte Annas favoritämne men hon är medveten om att det är viktigt 
för vidarestudier. Därmed försöker hon så gott hon kan och hon berättar att hon ofta 
tänker på drömyrket som läkare för att finna motivation. I Svenska har Anna sin 
favoritlärare och hon kan mycket så lektionerna är roliga. När Anna pratar gör hon det 
lättsamt och skrattar mycket.  
 

E: jag tänkte prata om ämnena Bild, Idrott, Matematik och Svenska, vad 
tycker du om dom? 

U: på bilden får jag jobba med händerna det är kul för det går snabbt […] 
Gympa är ju alltid lätt och sen nu har vi ju Tjejgympa och en gång 
tillsammans / äh /och sen Tjejgympan där är det kul för då är det inte så 
stökigt som om killarna är där. Sen Svenska / äh / det är också roligt och 
Barbara är så bra. Matten alltså det är ju inte jätteroligt (SUCKAR) men 
man gör det man ska 

6.2 Max 
 
Observation 
 
Max är en energisk och synlig elev i klassrummet. Oavsett om det gäller ställda uppgifter 
eller klasskompisarnas ageranden och yttranden är han på plats för att kommentera 
allting. Precis som Anna arbetar Max självständigt i klassen då vi observerar honom 
första gången. Under observationerna tittar Max ett antal gånger åt vårat håll. Han 
kommer däremot inte fram till oss och frågar vad vi är sysselsatta med. Han fokuserar för 
det mesta på uppgiften men blir lätt störd av de andra. Han glömmer då bort vad han ska 
göra och sluter istället upp med killarna som gör något annat. Detta pågår tills han blir 
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påmind om vad det är han ska göra av läraren. Han är tydligt märkbar i både klassrummet 
och utanför genom att han pratar på ett sätt där han är säker på att alla hör honom. De 
gånger rösten inte är tillräckligt hög tar han till andra knep som skrik eller välter stolar 
som om de välte av misstag. Även om han vill bli hörd av alla försöker han undvika att 
läraren ska upptäcka hans hyss. På rasten har vi ett antal gånger kunnat se att Max 
inväntar resten av sitt gäng innan han yttrar sina kommentarer. De kan uppfattas som 
provokativa men främst gör han det för att få en reaktion från andra. Han är mycket 
pratsam men den valda tilltalsgruppen, alltså hans gäng, är begränsad. Under lektionerna 
arbetar Max noggrant med sina uppgifter men visar samtidigt en nonchalant attityd mot 
framförallt lärarna. Han kommer avsiktligen för sent mera än en gång. Vid ett tillfälle går 
han med tunga steg in i klassrummet så att alla vänder blicken mot honom. Det är några 
som inte vänder sig om så han drar ut stolen och välter den med en smäll. Det önskade 
resultatet uppnås och när alla ser på sätter han sig suckande ner och lägger upp fötterna 
på bordet. Hans lärare Barbara är tvungen till att uppmana honom ett flertal gånger att ta 
ner dem och börja arbeta. Efter att ha rullat med ögonen och suckat några gånger följer 
han hennes tillsägningar. Max intar en stark roll i det coola killgänget men är inte alltid 
den givne ledaren. Sin växlande ställning gör att han söker bekräftelse för sitt agerande 
från resten av dem. Det visas exempelvis de gånger en annan kille har kommandot. Max 
söker då medhåll från övriga gruppen för att få sin vilja igenom. Killarna som inte ingår i 
den visar tydlig respekt och verkar eftersträva att få tillhöra dem. De försöker många 
gånger efterlikna den coola gruppens ageranden och uttalanden. Attityden som gänget 
förmedlar är att skolan är tråkig och att de helst inte vill vara där. En sanning de själva 
säger emot vid intervjuerna. De säger då att de gillar skolan eftersom ”där finns ju typ 
alla grabbarna”. 
 
Intervju 
 
I början av vårt samtal är Max lite spänd vilket syns exempelvis genom att han har svårt 
att hålla både händer och fötter stilla. Hela hans kroppshållning är tillbakadragen med 
armarna lagda i kors. Under samtalets gång slappnar han av och blir allt mer bekväm med 
oss och intervjusituationen. Max beskriver sig själv som en kille som försöker ha roligt så 
mycket som möjligt och för det mesta är snäll. Han säger även att han lätt kan bli arg om 
han inte får som han vill eller om det inte går som han vill.  
 
Max och hans kompisar 
 
Max tycker att skolan är ett oumbärligt ont. Han vet att skolan är viktig men det bästa 
med skolan är att träffa killkompisarna. Han tycker gänget är mycket viktigt för honom 
och för att kunna finna sig tillrätta i skolan. Stödet han får från gänget upplever Max som 
att det blir lättare för honom att utföra skolarbeten. Max beskriver det som positivt ”att ha 
grabbarna” som stöd. Han går sista året på skolan och därmed är han en av dem ”stora”. 
Kommande skolskifte innebär att han inte längre kommer att tillhöra den gruppen vilket 
får honom att fundera en hel del på hur det kommer att bli.  
 

Elisabeth (E): trivs du i din klass? 
Ungdom (U): ah det gör jag, jag har många kompisar 

Romy (R): hm du sa att du trivs i klassen med grabbarna / känner du dig 
trygg också? 

U: ja de gör jag / man har ju grabbarna 
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[…] 
R: Hur blir det då när du börjar i nya skolan? 
U: (KRAFTIG UTANDNING) Det vet jag inte, jag har ju rätt 

många kompisar som är äldre så jag spelar ju hockey med de 
som är äldre så de säger att de ska skydda mig (SKRATTAR) 
så jag får väl hoppas på det 

 
Lärarna 
 
Max berättar att han mött lärare som diskriminerat honom och gänget för att de är killar. 
Det har inte hänt många gånger och för det mesta känner Max att han blir tagen på allvar 
i skolan. Att få stöd och respekt för sin person beskriver Max som avgörande för att 
komma framåt. Om han inte skulle uppleva alla som trevliga eller att någon inte 
respekterade honom skulle han våga säga till. Han hade då valt att gå till rektorn så att 
denne hade tagit tag i problemet. Max säger att rektorn sin tur hade pratat med berörda 
lärare.  
 

 E: Känner du att du får respekt alltså att du bli tagen på allvar av dina lärare 
eller andra personer eller klasskompisar? 

U: Ja tycker jag 
R: och lärarna, när du har något att säga så lyssnar dom? 
U: ja 
E: Hur skulle det vara för dig om du inte fick respekten av dina lärare? 
U: äh / det kanske inte skulle varit så jätte kul /man kommer ju inte fram något 
R: Hur skulle det påverka dig? Hur skulle du må? 
U: dåligt // jag hade ju försökt säga till och de / om det hade varit något fel 
E: Vem skulle du ha sagt till? 
U: rektorn / först sen hade han sagt det till lärarna 
 

Samarbete 
 
Att samarbeta med andra är något Max både gillar och eftersträvar. Framförallt eftersom 
han då kan kombinera det roliga med det tråkiga. När han arbetar med någon ur gänget 
kan de planera vad de ska göra under rasterna och efter skolan. Han säger att utföra 
uppgifterna är inga problem men inte alltid kul. Har han då möjlighet till att arbeta med 
någon så blir det genast lättare. Efter att Max funderat en stund över samarbeten kommer 
han på att tjejerna är ganska bra i alla fall. De gör hela arbetet så han slipper och det är 
skönt. Max syfte med skolarbeten är att de snabbt ska bli avklarade så han får tid till att 
göra något roligare. 
 

E: Om det är grupparbeten är det då lättare eller svårare att jobba med tjejer 
eller killar? 

U: jag vill nog helst jobba med killarna då har man ju någon att prata med / 
men de är ju lite lättare om det är en svår uppgift att jobba med tjejerna för 
de gör ju allting (LER NÖJT) 
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Tjejigt och killigt 
 
Max säger att det finns typiska tjej- och killämnen. Förklaringen är att det ”faller sig 
mera naturligt att killarna håller på med Idrott och Träslöjd”. Tjejerna däremot är 
duktigast i ämnen som Matematik, Musik och Syslöjd. När han beskriver sig själv i 
jämförelse med tjejerna menar han att de överlag inte är ”lika starka”. Det är hans 
anledning till att killarna har det lättare för sig i skolan. Att ge exempel på ämnen som 
han tycker han är duktig i gör han utan problem. Han reflekterar över såväl vad han 
redan kan som vad han behöver lägga mer krut på. Ett ämne blir roligt när han känner 
att han kan. Tjejerna tycker han lättare får som de vill just för att de är tjejer. Det är 
något som han säger ”blir jag förbannad på”. Bara för att tjejerna lägger mera tid på 
skolan och är mer engagerade tycker han inte att de ska behandlas bättre och oftast få 
mer uppmärksamhet än killarna. Max beskriver killarna som en grupp som främst 
befattar sig med varandra och ser inte skolarbetet som lika viktigt. Därmed menar han 
att de trivs bättre i skolan. 
 

E: Vem av tjejer och killar trivs bäst i skolan? 
U: det är killarna som trivs bäst i skolan  
R: Hm. Varför då? 
U: vi är mer så vi pratar och har roligt och tjejerna jobbar hela tiden. Vi 

killar sitter och ’va ska vi göra idag?’ Grabbarna är de viktiga i skolan. 
[…] 
E: tror du att tjejer eller killar har lättare för sig i skolan? 
U: de är ganska lika i min klass // nej förresten / då tycker jag att killarna har 

lättare för sig 
 

Ämnena 
 
De av oss efterfrågade ämnen tycker Max ”funkar bra” för honom. Bild menar han är 
”rätt kul” fast han är inte den duktigaste i klassen. Däremot saknar han att själv kunna 
bestämma vad han ska göra, ”det är ju bara att göra vad läraren säger”. Idrott tycker han 
är det roligaste ämnet i skolan, då kan han röra på sig och få ut all energi. Att de för det 
mesta spelar fotboll, som är hans favoritsport, är hans förklaring till att han gillar Idrott. 
Svenska och Matematik ”går väl” men de är inte hans favoritämnen. Skälet till det menar 
Max är att uppgifterna för det mesta är entoniga. Matematik är ändå lite roligare eftersom 
han då har chansen att prata med sina kompisar. 
 
  

R: Vad är det som är kul och vad som är tråkigt i ämnena? 
U: Roligt är ju att jag kan ju rätt mycket om de så då blir det ju bara roligt om 

man kan. Tråkigt är de, lite tråkiga blir de ibland. 
[…] 
E: Kan du beskriva vad du tycker om ämnet Matte? 
U: Matte är både kul och tråkigt 
E: Vad är det som gör Matten rolig? 
U: på Matten får man ju prata lite  
R: Vad är det som är tråkigt då? 
U: typ det ä ju samma uppgifter hela tiden det blir ju långtråkigt 
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6.3 Maria 
 
Observation 
 
Maria är en ganska tystlåten och tillbakadragen tjej i klassrummet. Uppgifter gör hon 
först efter uppmaning av Barbara. Resten av tiden sitter hon och tittar eller pratar med 
bänkkompisarna. När vi observerar Maria de första gångerna är hon spänd. Hon tittar 
osäkert ett flertal gånger på oss och så fort hon får ögonkontakt vänder hon bort blicken. 
Sin egen säkerhet finner hon främst i guppen eftersom hon där vågar pröva nya saker. 
Hon tar gärna på sig frivilliga uppgifter men drar sig ur när det är tid att genomföra dem. 
Att vara i så stor kontakt som möjligt med sina bästisar är ett stort intresse för Maria. Hon 
söker ett flertal gånger respons från sina närmaste vänner via ögonkontakt eller verbalt. 
Gruppen hon tillhör består av tre tjejer som är tillsammans den mesta tiden av skoldagen. 
Maria är inte ledaren i gruppen utan mellanfiguren vilket märks genom att hon vill få 
bekräftat av gruppens ledare. Däremot har hon ett helt annat uppträdande mot gängets 
svagaste medlem. Henne tilltalar Maria med mycket bestämd röst och meningarna är inte 
längre än nödvändigt. Maria ger även anvisningar och tillrättavisningar till den personen. 
Då hon är i sitt gäng arbetar hon bra och flitigt. Några gånger agerar Maria provocerande 
genom att inte utföra sina tilldelade uppgifter. Varje gång hon gör något hon vet inte är 
tillåtet, försöker hon försäkra sig om att lärarna inte upptäcker henne.   
 
Intervju 
 
Maria ger i början av samtalet intrycket av att vara osäker och nervös. Hennes röstläge är 
mycket svagt och hon gnider händerna konstant mot varandra. Även fötterna rör hon på 
hela tiden. Under samtalets gång märks det att hon slappnar av och upplever situationen 
som mer behaglig.  
 
Maria och hennes kompisar 
 
Maria beskriver sig själv som en ”social och positiv tjej”. Hon uppfattar sig också som 
”blyg och hjälpsam”. Då vi vill veta vad hon tycker att hon är duktig på i skolan är det 
svårt för henne att komma på något. Hon hänvisar istället till sina vänner som hon lätt 
tror skulle komma på något. Hon har lättare att beskriva sina förmågor via kompisarnas 
åsikter än sina egna även om hon verkar ha klart för sig vad hon tycker. 
 

Elisabeth (E): Vad tycker du att du är duktig på och vad tycker du att du inte är så 
duktig på här under skoldagen? 

Ungdom (U): äh // fråga du dom andra så / 
E: men till exempel Jag tycker att ja är duktig på rita vad tycker du att du 

är duktig på? 
U: // aha jag tycker jag är bra på Gympa och Svenska och Engelska är 

jag inte så duktig på 
Romy (R): ja men de va ju en hel del ju! Vad tror du andra tycker du är duktig 

på i skolan? 
U: ja vet inte // Matematik 
E: vad tror du andra tycker om dig? 
U: / hm ja / äh att jag är ganska smart 



6 RESULTAT 

 32 

R: du då? 
U: jag tycker jag är hyfsat smart / jag kan det ja behöver 

 
Lärarna 
 
Maria ger klara exempel på att hon får mindre stöd under lektionerna, särskilt på 
Matematiken, än de andra i klassen. Det får henne att bli ”både arg och ledsen”. Hon 
vågar inte säga till läraren utan finner sig i situationen. Anledningen till att hon inte får 
hjälp är enligt Maria att läraren tycker hon kan så mycket att hon ska lösa problemet 
själv. Det upplever hon som mycket orättvist och får henne att tappa lusten för 
skolarbetet. Bortsett från Matematiken tycker Maria att hon blir respekterad i skolan. 
Ibland är inte alla lärare rättvisa när de ska hjälpa de som räcker upp handen utan hon 
upplever det som om ”de tar dem som är närmast sig först”. Hon säger att skolan har stor 
betydelse för hur eleverna bygger upp sin förmåga att kunna lita på sig själva. Det 
handlar om hur lärarna uppträder och hur de beter sig i klassen och även mot varje 
enskild elev. Framförallt att få bekräftelse från lärarna anser hon som mycket viktigt utan 
vet hon inte om hon ”gör rätt eller fel”. Skulle det hända att hon gör fel så tycker hon ”det 
är lärarens fel som inte kom och hjälpte mig tidigare”. Hon ser inte att hon själv har gjort 
något fel eftersom ”lärarna är ju i skolan för att lära och hjälpa oss”. 

 
R: Du sade något intressant om självförtroendet. Hur tänker du då? 
U: ja men om man tror på sig själv så kan man ju göra mycket mer 
R: Vart tror du de kommer ifrån? 
U: / det vet jag inte alla har ju inte det / jag vet att det beror på om man får 

stöd och beröm alltså att lärarna säger att man är bra på något eller så 
R: vad tror du hur det skulle bli om de inte sa det? 
U: det skulle ju sänka en så att man inte litar på sig längre 
[…] 
E: Tycker du att du får det stöd du önskar alltså får du hjälp om du behöver? 
U: nej inte alltid  
R: när får du det, när får du det inte? 
U: vissa tycker väl att jag inte behöver för dom tycker att jag kan det så då ska 

ja kunna utan hjälp / men så få det väl inte vara eller? 
E: nej, tror inte det. Men vad betyder det för dig då när det blir så? 
U: då / ja / blir nog ganska deppig jag / är inte så kul 
[…] 
E: känner du att får respekt alltså att du blir tagen på allvar av både elever och 

lärare här i skolan? 
U: / ja det gör ja  
 

Samarbete 
 
Maria ser inga större svårigheter i att samarbeta med andra. Det fungerar enligt henne bra 
men det beror framförallt på vem hon ska arbeta med. Hon säger också att det inte är 
”hennes sak att få dem till att jobba”. Risken finns att hon måste pusha på andra istället 
för att själv bli pushad. Hon föredrar att arbeta med sina kompisar för ”de kan ja lita på”. 
Vidare säger hon att det egentligen inte är avgörande vilket kön samarbetspartnern har 
utan betonar återigen att ”viktigaste är att det blir av”. 
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E: vad tycker du om samarbete med andra? 
U: Nja de är ganska kul / fast det beror ju på vem det är   
E: vad menar du då? 
U: ja det finns ju de som bara håller på och snacka och sånt och om de bara 

håller på och fjanta sig då blir ju ingenting gjort / jag vill inte tjata sen 
E: Hur reagerar lärarna då? 
U: ja de säger ju till dem 
E: tycker du det spelar någon roll om du samarbetar med tjejer eller killar? 
U: Det beror ju på hur de är annars spelar det ingen roll 
E: hur är det när ni har grupparbeten är de då uppdelat mellan tjejer och killar? 
U: ähm / det beror på vilka man hamnar med / för hamnar man med de man 

tycker är jättesmarta och sånt här så låter ju bara killarna tjejerna göra allt 
 

Tjejigt och killigt 
 
Maria tycker att det bara finns ett typiskt killämne och det är Idrott. Det är framförallt 
killarna som spelar fotboll på fritiden och därför blir Idrott ett killämne menar hon. ”De 
är ju bara killarna som får bestämma vad vi ska göra på Gympan och då blir det ju typ 
alltid fotboll.” Typiska tjejämnen tycker hon är Engelska, Matematik och Svenska 
eftersom det krävs att ”man måste tänka” och det vill inte killarna. Vid frågan om vilket 
av könen hon tycker får mer uppmärksamhet tvekar hon inte en sekund. Som Maria ser 
det ger hennes lärare tjejerna den största uppmärksamheten. Det förklarar hon genom att 
de ”jätteduktiga som får uppmärksamheten” i klassrummet. Maria ser ingen skillnad 
mellan könen gällande skolprestationen. Istället är det upp till var och en och hur mycket 
varje person litar på sig själv. De som inte har ett starkt självförtroende tror hon har 
svårare i skolan än de eleverna med ett starkt sådant. 
 

E: Tycker du att tjejer och killar får lika mycket uppmärksamhet i 
klassrummet? 

U: hmm // alltså på frågor / får nästan bara tjejerna svara 
E: Hur tror du det känns för killarna? 
U: jag tror de tycker det är dåligt 
R: hur är det med en kille som är jätteduktig får han lika mycket 

uppmärksamhet som tjejerna? 
U: nej tror inte det, det är tjejerna 
E: tror du att tjejer eller killar har lättare för sig i skolan eller är det ingen 

skillnad? 
U: […] de som har mer självförtroende kommer längre än de som har mindre 
 

Ämnena 
 
Ämnena som vi är intresserade av beskriver Maria utan problem. Hon anser att Bild inte 
är ett riktigt ämne i skolan ”för där har man bara kul”. Roliga ämnen tycker inte Maria är 
betydelsefulla vare sig nu eller inför framtiden. Hennes fritidsintressen för olika sporter 
gör att hon anser att Idrott är roligt. Trots det så är Idrott i alla fall ett ”sånt här roligt 
ämne vi har bara för att”. Matematik upplever hon som ett ämne där hon kan bli 
frustrerad på sig själv om inte det går som hon har tänkt sig. Som tidigare nämnts är det 
just under denna lektion som Maria inte tycker hon får hjälp. Det gör att hon redan innan 
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lektionen har börjat känner irritation och ”man har väl inte alltid lust att gå dit”. Svenska 
anser hon som ett roligt men onödigt ämne i skolan eftersom hon upplever att hon ”redan 
kan de ja behöver”. Till dessa lektioner tycker Maria det är roligt att gå eftersom hon kan 
mycket blir det roligt och sin lärare tycker hon mycket om. 
 

E: vi tänkte prata om ämnena Bild, Idrott, Matte och Svenska. Kan du berätta 
lite om dem? 

U: hm Bild är ju ingen så här redig lektion som man måste anstränga sig på 
eller så och Idrott är ju också mer en sån här att ha kul och Svenska det är 
typ så här vanlig. 

R: Varför tycker du om de och vad gör att du inte tycker om dom? 
U: nej men jag är ju intresserad av akrobatik inom Idrott och Bild, jag tycker 

om att måla.  
R: Matte och Svenska, gillar du de? 
U: det går väl / Svenska är så där / det är ju lite trist för att man kan ju redan 

Svenska 
R: berätta lite mer 
U: på Matten då kan man ju typ bli arg när man inte klarar nåt och de är lite 

komplicerat ibland 
R: Blir du då arg på dig själv? 
U: ah / frustrerad  

6.4 Kalle 
 
Observation 
 
Kalle är en kille som står utanför både killgrupperna och tjejgrupperna. I klassrummet är 
han många gånger osynlig men visar tydligt att han är nervös över vad vi gör. Han vänder 
sig ideligen om för att se vad vi gör. Vid ett flertal tillfällen kommer han fram och frågar 
”vad skriver ni om?” eller ”skriver ni om mig?”. När han arbetar med sina uppgifter är 
Kalle i behov av lugn och ro. Får han inte det sitter han mestadels och ser ut igenom 
fönstret. Vid uppmaning från Kerstin arbetar Kalle mycket koncentrerat tills han återigen 
blir störd av en eller flera talande klasskamrater. Flera gånger ser vi hur Kerstin behöver 
påminna Kalle om att han ska arbeta och inte se ut igenom fönstret. Då han tänker på 
andra saker missar han information som ges vid genomgångar. Efter dessa behöver han 
ställa frågor för att förstå. Många gånger svarar Kerstin irriterat och påpekar att ”Kalle du 
borde följa med i lektionen och inte sitta och dagdrömma”. Vid detta svar blir Kalle i sin 
tur irriterad och tappar fokus.  
 
Intervju 
 
Under intervjun är Kalle till en början väldigt nervös och ställer flera frågor om några 
andra kommer att lyssna på bandet. Han vill dessutom veta om vi berättar om samtalets 
innehåll för någon. Efter vårt svar slappnar han av något och tycker det går bra att börja 
intervjun. Under samtalets gång slappnar han av helt och som det verkar går han till slut 
ut från rummet helt oberörd.  
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Kalle och hans kompisar 
 
I klassen umgås Kalle med en annan kille. Han säger att han inte är med i något killgäng 
men det spelar ingen roll för han har en nära vän i klassen som han är jämställd med. Det 
finns några i klassen han gärna skulle vilja slippa bland annat för ”en har ju tagit saker 
från mig”. Kalle känner sig säker och trygg i klassen eftersom den ”är permanent”. 
Stämningen upplever Kalle som ganska bra. Han beskriver att ”denna klass är den bästa 
jag trivts i hittills”. När vi frågar Kalle vad han tycker att han är duktig på i skolan tvekar 
han först men berättar sedan vilka ämnen han lärt sig nya saker i och vad Kerstin tycker 
att det går bra i just nu. När det gäller egenskaper kommer han inte på några. Han berättar 
istället om sin hobby. Han tystnar när vi återigen ställer frågan om hans egenskaper. Efter 
en stund säger han att ”ibland spelar ja ju pajas”. Vad han tror klasskompisarna tycker 
han är duktig på vet han inte riktigt. Under samtalets gång kommer han fram till att de 
tycker han är duktig i Bild, Engelska pjäser och Matematik. Däremot kan han inte under 
någon del av samtalet komma på vad han tycker han själv är duktig på. Kalle säger att det 
inte är ett samtalsämne han är van att prata om i skolan.  

 
Romy (R): Känner du dig trygg i klassen? 

Ungdom (U): ah / ja är den ja är / har man en permanent klass så vågar man ju mer 
men sen om man helt plötsligt ska byta grupp då bli man ju liksom 
lite blyg  

R: Känner du dig trygg med dig själv? 
U: ja det gör jag / kanske inte på fritiden när man träffar de äldre killarna 

som går i ***** nu 
[…] 

Elisabeth (E): Vad tror du andra tycker du är duktig på här i skolan? 
U: // // Vet inte riktigt /  
R: Pratar ni om det ibland? 
U: / nej 
[…] 
R: Om du skulle gissa vilt vad tror du andra skulle säga du är duktig på? 
U: Bild / och äh Historia, Engelska på pjäser och Matte 

 
Lärarna 
 
Kalle tycker att lärarna ska vara snälla och ha förståelse när han själv inte förstår och de 
får inte skrika. Han tycker bäst om de dagar när lärarna kommer till skolan och är glada. 
”Det smittar liksom av sig på hela klassen.” När stämningen är god enligt honom är det 
lättare att koncentrera sig och ”tiden bara flyger förbi”. Läraren anser Kalle är ansvarig 
för att han ska lära sig. Han skyller på läraren eftersom tjejerna får mer uppmärksamhet i 
klassrummet och då kan han inte lära sig. Det är inte alltid han får hjälp när han önskar 
”nej inte redigt på en gång kanske om man vore tjej så”. 
 

E: Får du det stöd du önskar? 
U: hm / nej / det / ibland men det är väl lite fifty fifty 
R: jaha berätta mer, finns det någon särskild du tänker på 
U: det är Kerstin hon brukar typ säga / har ni fattat det här och när man sen 

räcker upp handen så / blir hon arg när man frågar / för hon tycker hon har 
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förklarat det här så jättebra / men sen så när man frågar ’hmmm har du 
inte fattat’ så blir hon arg 

E: Berätta mer, hur är det när du behöver hjälp av dina lärare får du den då? 
U: Nej inte redigt på en gång 
[…] 
E: Hur får en lärare absolut inte göra? 
U: / ah / att skrika rakt inför klassen jag tycker de kan ta det enskilt utan typ 

om det är att någon har gjort något / och sen ska alla bara sitta och glo på 
den och hon bara skriker / då är det ju typ ’oh herre gud liksom så här’ då 
tycker man ju inte att de är roligt  

 
Samarbete 
 
När det gäller grupparbeten kan han samarbeta tillsammans med sin kompis men inte så 
bra med andra. Det gör att han föredrar enskilt arbete istället för att ta risken att bli 
ihopparad med någon annan. Hans argument är för ”att det blir mer gjort när jag är själv”. 
I grupp får han svårt att motivera de andra och han kan heller inte bli tillsagd av de andra 
om vad han ska göra. Detta eftersom Kalle är envis och anser att han alltid gör rätt och 
om problem uppstår eller något blir fel, så är bara de andra ansvariga för det. 

 
E: Kan du samarbeta med vem som helst i klassen? 
U: nej (SKRATTAR) jag tror inte det / jag är inte så duktig på det, jag jobbar 

mer enskilt / men det beror ju på vilken det är / för en del / de jobbar ju 
inte de bara / lägger ner och börja babbla och då får man ju göra allt själv / 
nej ja tror inte jag kan jobba med alla 

 
Tjejigt och killigt 
 
I klassrummet upplever Kalle att tjejerna får mer uppmärksamhet från lärarna än vad 
killarna får. Han tycker det är orättvist men vill inte själv säga till lärarna eller någon 
annan på skolan. Anledningen är för att ”det har väl alltid varit så men det har blivit 
bättre”. Dessutom är det inte så lång tid kvar till sommarlovet så att Kalle upplever det 
som onödigt att klaga. Han beskriver vanliga samhälleliga stereotypa bilder av killar och 
tjejer som han tycker är orättvisa. Men vid frågan om han tycker något behöver göras och 
i så fall vad så har han inget svar. Just för det alltid har varit så och han ser inga problem 
med det men han vill heller inte vara den som själv lyfter något ämne till samtal i 
helklass. 
 

E: tror du att tjejer eller killar har lättare för sig i skolan? 
U: nja / tjejer går lite mer in för skolarbete / de vill gärna ha lite mer de fjäskar 

för lärarna 
R: Varför tror du att de är så? 
U: / de är smartare 
E: tycker du att de får lika mycket uppmärksamhet i klassrummet? 
U: // ah / det har väl alltid vart så men det har blivit bättre 
[…] 
R: Har du någon gång lagt ett förslag på det? Så att ni får en ökad gemenskap 

i klassen och så alla känner sej sedda? 
U: nej det skulle ju kännas lite dumt 
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R: Varför då? 
U: det kanske är någon som skrattar 
 

Ämnena 
 
Våra avgränsade ämnen tycker Kalle ”är sådär”. Bild tycker han är roligt eftersom ”pappa 
och farmor är duktiga på att rita så då gillar jag det med”. Han berättar även att ”det 
händer till och med att jag får beröm av min kompis när jag ritar”. Idrott tycker han 
egentligen är roligt men med läraren Gösta kretsar allt runt fotboll och då blir det tråkigt. 
Kalle tycker att Svenska är tråkigt och även i detta ämne beror det till största del på 
vilken lärare han har. Matematik är roligt men lite svårt, han klarar av det förutsatt att han 
får hjälp då det behövs. Överlag är ämnena bara roliga om han känner att läraren fått 
honom att förstå och därmed kan ta till sig de förmedlade kunskaperna. 
 

E: Sen tänkte vi prata om några speciella ämnen och de är Bild, Idrott, 
Svenska och Matte. Vad tycker du om dem? 

U: / Idrott tycker jag är bra fast man håller på med samma ämne hela tiden / 
mest fotboll / vi skulle ju egentligen ha brännboll nu ju när det är sommar 
och jag tycker det är sommar ute 

R: så du skulle vilja ha lite mer omväxling om jag förstår dig rätt? 
U: hm / lite mer aktiviteter man kör ju samma från förskoleklassen till sjuan 
E: Och de andra ämnena? 
U: Bild det är kul / det är kul att rita av och sen farmor och pappa är ju duktiga 

att rita så jag gillar det med / och Svenska det är ju Barbara hon är ju alltid 
så tjurig när vi har henne / hennes klass ska alltid ha rätt och de ska ha det 
och de ska ha det / vår klass tycker ju att det är så tråkigt hos henne där 
nere / fast hon har ju fixad klassen jättefin satt in lite blommor och målat 
och så 

E: Vad tycker du om det sista ämnet Matte? 
U: / Matte / jo / Matte är ju gånger och plus och dela och så / (RYCKER PÅ 

AXLARNA) inget mer med det 

6.5 Jämförande tolkning  
När vi nu sammanfattar ovan beskrivna porträtt av Anna, Maria, Max och Kalle ligger 
vårt fokus vid de valda dimensionerna. Som vi tidigare nämnde är intresset att se hur 
eleverna uppfattar sig själva i relation till skolan, ämnena Bild, Idrott, Matematik och 
Svenska. Vi vill även iaktta eventuella skillnader i elevernas självbild beroende på deras 
kön. Just därför grundas vår tolkning på dessa aspekter. Som det framgår av de fyra 
porträtten blir det tydligt att eleverna anser att skolan är en avgörande roll i deras liv. Det 
beror bland annat på att de tillbringar mycket tid där. Vi börjar med att visa likheter och 
skillnader mellan tjejerna och killarna.  

6.5.1 Anna och Maria  
Anna är en tjej som är mycket positivt inställd till skolan. Hon vet hur viktigt det är att 
lyckas i skolan för att senare kunna vidareutbilda sig till läkare eller ”åtminstone till 
sjuksköterska”. Hennes ambitionsnivå ligger alltså mycket högt. Hon tycker inte om 
ämnet Matematik men eftersom hon vet att det är nödvändigt att behärska det för yrkets 
skull kämpar hon. Maria däremot ser framförallt fram emot att kunna avsluta skolan. Vad 



6 RESULTAT 

 38 

hon vill göra efteråt vet hon inte än därför ligger motivationen att prestera väl i skolan 
inte särskilt högt. Jämför vi henne med Anna är båda medvetna om vad de kan och vad de 
behöver utveckla i skolan. Det visar att de har en god kunskap om sig själva i avseende 
med att kunna uppfatta sina starka och svaga sidor. Anna är mycket målmedveten och 
ställer höga krav på sig själv vilket speglar sig i hennes inställning till skolan. Maria ser 
inga sammanhang mellan skolan och senare yrkesliv dessutom tycker hon inte att hon är 
så jätteduktig. Ambitionsnivån hos Anna och Maria skiljer sig alltså mycket. Maria ställer 
inga höga krav på sig och utmanar heller inte sig själv. Hennes fokus ligger på 
kompisarna i skolan men inte skolan i sig.  
 
Tjejerna har heller inga svårigheter med att uppskatta vad deras klasskompisar anser de är 
duktiga på. Båda tjejerna betonar ett flertal gånger hur viktigt det är för dem att få 
bekräftelse och respons från såväl lärarna som kompisarna. Utan den menar de att det 
nästintill är omöjligt att kunna skapa en uppfattning om sig själv. Som Anna poängterar 
kan den ömsesidiga påverkan eleverna har på varandra resultera i att de antingen bestärks 
eller också kan sänkas i självbilden. Tjejerna känner sig säkra i klassen som enligt 
porträtten beror på att de har sina vänner där. Att få just bekräftelse av sina nära och kära 
är avgörande för dem för att kunna realtera till sig själv. Bekräftelsen behöver inte 
nödvändigtvis vara positiv utan ska framförallt vara konstruktiv. Att få veta vad man är 
bra eller mindre bra på har stor betydelse för hur de uppfattar sig själva.  
 
Anna är del av en större tjejgrupp som framförallt fokuserar på skolarbetet. Att vara del 
av en grupp som är lika målmedveten som hon själv stärker henne. Tjejerna har utöver 
skolambitionen även roligt med andra intressen exempelvis killar och mode. Just detta 
intresse för andra ämnen som ligger utanför skolan skapar jämvikt för den egna 
identiteten. Maria som däremot ingår i en liten grupp anser att skolan i första hand är en 
mötesplats där hon smidigt kan träffa sina kompisar. Båda tjejerna beskriver att de känner 
sig accepterade och uppskattade av gruppen de är del av. Återigen är det bekräftelsen av 
den sociala omgivningen som är väsentlig för dem att kunna skapa en bild av sig själv. 
Anna är en klar och tydlig ledare i sin grupp och de andra tjejerna är mycket måna om att 
få hennes bekräftelse och gunst. Maria är som tidigare beskrivits mellanfiguren i sin 
grupp. Hon har inte samma förmåga att stå på sig som Anna. Tjejerna intar alltså olika 
roller i sin omgivning. Både Anna och Maria har därmed olika identiteter i olika 
situationer beroende på vem de är med. 
 
Anna anser att det egentligen inte finns några skillnader mellan killar och tjejer som kan 
relateras till deras skolvardag. Hur de upplever skolan är då inte beroende på könet utan 
grundar sig på deras personligheter som är en del av deras identiteter. Hon menar dock att 
tjejer överlag är mera organiserade och strukturerade i skolan. Maria beskriver att det är 
tjejerna som har det enklare i skolan vilket beror på att de får mera uppmärksamhet av 
sina lärare men säger också att det är upp till var och en i slutändan.  
 
Utifrån ämnena kan Anna lätt beskriva hur hon tänker kring dem. Hon kan även relatera 
till dessa genom att beskriva dem som roliga, lätta och viktiga. En till anledning till att 
hon gillar dem är att hon ställs inför utmaningar att kunna lära sig nya saker. Känner hon 
inte det så har hon svårt att kunna ställa krav på sig själv. Det är i sin följd nödvändigt för 
henne för att kunna lyckas i skolan. Anna är mycket angelägen om att genomföra ställda 
uppgifter så bra som möjligt. Hon ser inga svårigheter med att kunna samarbeta med 
andra så länge arbetet bli optimalt gjort. Det spelar heller inte någon roll vem det är hon 
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ska arbeta med. Att hon inte behöver tryggheten av sina närmaste vänner till att kunna 
arbeta i grupp beror på att Anna känner sig ”säker med mig själv”. Maria har svårt för att 
kunna relatera till ämnena. Ämnena ”går väl” fast egentligen är Bild inget riktigt ämne, 
Svenska kan hon ju redan och Matematik vet hon inte vad hon ska ha det till. Maria 
prioriterar inte skolan i första hand utan anser vännerna som centrala, därmed står även 
ämnena i bakgrunden för henne. Att behöva arbeta med dem är för henne främst 
besvärligt. Den känslan bestärks av att hon inte uppfattar sig som duktig i de ämnena. 
Maria kan samarbeta med alla om det behövs men om hon får bestämma själv ”är det 
mina kompisar” som hon vill arbeta med. Helst vill hon arbeta tillsammans med de 
personerna där hon vet att arbetet blir gjort. Väsentligt för henne är då att arbetet blir av, 
resultatet i sig blir mindre viktigt.    
 
Drar vi samman jämförelserna mellan Anna och Maria ser vi såväl likheter som 
skillnader. Båda betonar betydelsen av sina vänner och den uppskattningen de får av 
dem. De ser framgången i skolan inte i något sammanhang med elevernas kön utan den 
enskilde är ansvarig för lyckandet eller misslyckandet. De poängterar att det generellt är 
tjejerna som satsar på skolan, medan killarna använder den som mötesplats. Deras 
inställningar till sig själva avviker mycket från varandra. Från mycket målmedveten och 
kravsättande till nöjd att klara av skolan. Dessutom uppträder Anna som ledare medan 
Maria snarare är medlöpare i sina respektive grupper.  

6.5.2 Max och Kalle 
Max är en kille som tycker om att gå till skolan. Han beskriver skolan som en viktig del i 
livet eftersom han kan träffa sina grabbar där. Han är nöjd med skolsituationen som den 
är just nu. Han gillar klassen, lärarna och skolan i sig. Men skolan är främst mötesplats 
för honom och det är anledningen till att han tycker om den. Får han inte träffa 
kompisarna och få bekräftelsen av dem förlorar skolan mycket av attraktionskraften. 
Hans ambition ligger främst på att ”få saker och ting gjorda”. Max uppträder som en 
mycket säker person under såväl observationerna som intervjun. Han är medveten om hur 
han uppträder och vad som kanske kan upplevas som störande av andra. Jämförelsevis 
beskriver inte Kalle sin situation i skolan på samma sätt. Att gå till skolan måste man så 
det är ”ingenting att diskutera om”.  Även om den inte står på första plats i hans liv säger 
Kalle att han känner sig säkrast i skolan. Hans största ambition är att klara av den för att 
sen kunna göra ”något riktigt”. Max vet väl vad han kan och vad han behöver utveckla i 
skolan. Kalle har svårare att uttrycka sig kring det, han är tveksam och hänvisar till andra 
klasskamrater. Han tycker det är jobbigt att ge oss en bild av sig själv. Hans starka sidor 
kan han beskriva men inte ge några exempel på möjliga svagheter. Däremot har han lätt 
för att rada upp vad andra gör för fel, framförallt mot honom.  
 
Utan att behöva fundera kan Max bedöma vad de andra killarna tycker han är duktig på 
sett i relation till skolan. Det är mycket klart för honom, eftersom det sker ett ständigt 
tankeutbyte mellan honom och hans vänner. Kalle kan inte svara på frågan vad andra 
anser då ”vi inte pratar om sånt”. Att kunna uppskatta vad andra tycker och tänker är 
beroende av om de får veta eller inte. Båda killarna finner sig väl tillrätta i sin klass men 
skälen till detta varierar. Kalle beskriver att han gillar klassen eftersom det inte 
förekommer några bråk eller mobbning. Max däremot gillar sin klass på grund av att han 
har många kompisar där och det är det som räknas. Max får sin säkerhet genom närvaron 
av vännerna medan Kalle upplever denna med anledning av att han inte utsätts för 
trakasserier.  
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Kalles enda vän i klassen är precis som Kalle utanförstående och de två har funnit stöd 
och bekräftelse i varandra. Är han inte ihop med denna kompis är Kalle ensam. Max 
däremot ingår i det coola gänget i skolan som består av cirka tio killar. Han blir mycket 
bekräftad i sina handlingar och yttranden av gruppen. Det gemensamma intresset fotboll 
förstärker sammanhållningen i gruppen ytterligare. Förutsättningen för att kunna skapa 
uppfattningen om sig själv ges killarna alltså genom sina sociala omgivningar. Medan 
Max ibland kan inta ledarställningen i killgruppen är Kalle jämställd än sin vän. Det 
beror bland annat på att Max i motsats till Kalle kan stå på sig för att få sin vilja igenom. 
Killarna har helt olika roller i klassen som grundar sig på omgivningens interaktioner 
med dem. Beroende på vem de bemöter i skolan agerar killarna helt olika i sina roller. De 
anpassar alltså båda sina identiteter till situationen de befinner sig i.   
 
Båda killarna beskriver att de anser att tjejerna föredras av lärarna: Kalle menar att de har 
det lättare och är smartare än killarna. De finner sig även bättre tillrätta eftersom de gillar 
lärarna och fjäskar för dem. Max menar att de får en bättre behandling och mera 
uppmärksamhet av lärarna. Men framförallt är de mera engagerade i skolarbetet. Killarna 
har sina kompisar i skolan, den blir därmed i första hand som redan nämnts till 
mötesplats, som gör att de gillar att gå till den. Max och Kalle är överens om att det finns 
typiska tjej- och killämnen. Idrott är ett ”fullkomligt killämne” och Träslöjd anser de 
också räknas som ett killämne. Däremot är Hemkunskap, Matematik, Musik, Svenska, 
och Syslöjd tjejämnen eftersom ”de är ju inte så hårt”.  
 
Ämnena beskriver Max som roliga eftersom de för det mesta får göra roliga saker och 
han känner att han är duktig i dem. Att uppfatta sig själv som duktig i något resulterar för 
det mesta i att det samtidigt uppfattas som kul. Kalle gillar inte alla ämnena, Idrott är för 
entonigt och Matematik kan ”väl vara ok” förutsatt att han får hjälp. Ännu en gång visar 
detta att det man tror sig klara av tycker man om. Vad som gäller killarnas 
samarbetsförmåga kan Max arbeta med alla i klassen. Det viktigaste för honom är där att 
arbetet blir gjort. Hans urvalskrav, om han kan önska partner, baseras på att det bli ”rätt 
person” för att genomföra och till sist slutföra jobbet. Eftersom han är så säker och trygg 
med sig själv utgör ett grupparbete inga som helst problem. Kalle är emellertid inte alls 
glad i att samarbeta med andra, om det går vill han helst undvika det helt. Är han ändå 
tvungen till det så är hans önskan att kunna arbeta med hans kompis. Precis som Max 
behöver Kalle känna bekräftelsen av en kompis han kan lita på. Eftersom hans 
vänskapskrets är så pass begränsad minskar det således även för honom möjliga 
samarbetspartner.  
 
Klara skillnader som blir tydliga vid jämförelse av Max och Kalle är hur de ser på sig 
själva. Medan Max är en med sig nöjd person tycker Kalle att han inte har några brister 
utan det är alla de andra som har fel. Även rollen de intar i klassen skiljer sig starkt åt, 
Max som den självsäkra ibland ledaren i gänget och Kalle som ensamvarg med en 
förtrogen vän i skolan. Dessutom skiljer sig deras inställning till grupparbeten mycket, 
från mycket glad i det till helst inte. Vid betraktan av deras likheter är den största 
gemensamma nämnaren deras inställningar till vännerna med betoning på hur 
betydelsefulla deras bekräftelser är för dem som personer. Dessutom framgår det tydligt 
att de upplever skillnader mellan sig och tjejerna i relation till skolan.  
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6.5.3 De fyra porträtten i jämförelse med varandra 
När vi nu har jämfört killarna för sig och tjejerna för sig är det dags att jämföra de fyra 
eleverna sinsemellan. Vi börjar med att visa upp likheter som vi har upptäckt. Anna och 
Max är två elever som liknar varandra mycket i sin person. Båda, till skillnad mot Maria 
och Kalle, intar en ledande ställning i en något större kompisgrupp. De har alltså ett 
säkert uppträdande vilket gör att de andra följer dem och ser upp till dem. Det som skiljer 
dem två sinsemellan är att Anna alltid intar rollen som ledare medan Max kan agera 
ledande ibland. Båda två kan samarbeta med andra oberoende av vem de ska arbeta ihop 
med. Max satsar då mest på att arbetet bli gjort medan Anna vill ha ett så bra resultat som 
möjligt. Deras självsäkra inställningar till deras identiteter är således en förutsättning för 
att kunna samarbeta med vem som helst. De har därför även lätt att uppskatta sig själva 
och ge en klar beskrivning av hur de ser på sig själva i relation till skolan. Olikheten 
mellan Anna och Max är att hon satsar på allt oavsett intresset medan han främst 
fokuserar på ämnen som grundar sig på intresseområden. De ser inte heller några 
skillnader i skolan som baserar sig på elevernas kön, oavsett tidigare beskrivning av 
indelning i tjej- och killämnen. Vad som utgör framgången är beroende på den enskildes 
personlighet inte könstillhörigheten. Ändå framhäver båda att tjejerna är mer 
framgångsrika med fokus på skolan.  Killarna upplever skolan som mötesplats och satsar 
på sina vänner där.  
 
Maria och Kalle skiljer sig till stora delar från Anna och Max. Båda två är medlöpare i 
sina kompisgäng utan några tendenser till en ledande personlighet. Maria kan med lätthet 
ge oss en klar bild av sig själv och har därmed en rätt god självuppfattning. Däremot 
anses hon ändå inte som lika eftersträvansvärd av gruppen som exempelvis Anna och 
Max är. Kalles bild som han ger av sig själv är för honom klar och tydlig. Han ser alla 
sina fördelar men inte några brister hos sig själv. Om något inte fungerar som det ska så 
är det de andras fel. Båda har alltså svårare för att uppskatta sina förmågor än vad Anna 
och Max har. Maria däremot har en klarare självuppfattning än Kalle. När det gäller 
grupparbeten vill Kalle helst slippa dem, men kan om de verkligen inte går att undvika. 
Maria är heller inte så glad i samarbeten om det inte är med hennes kompisar. Skillnaden 
är hon anser att hon kan, även om hon favoriserar vännerna, medan han tycker att han 
inte ”riktigt kan ännu”. Om hur elever lyckas i skolan instämmer Kalle och Maria i Annas 
och Max resonemang. Främst är det upp till var och en, men tjejerna har det enklare och 
mera engagerade medan killarna fokuserar på sina kompisar.    
 
Överlag verkar Max och Anna ha lättare för skolan än vad Kalle och Maria har. Dessa två 
är också klart underordnade i rangordningen i sina respektive grupper. Det alla har 
gemensamt är att de understryker hur viktigt det är att ha vänner som de kan få stöd och 
bekräftelse från. De är också överens om att de trivs i sina klasser. Vid betraktelse av 
dessa fyra elever upplever vi att de har klara skillnader i sina självbilder. Det visar sig 
främst genom deras uppträdande och deras yttranden mot sina klasskamrater och lärare. 
Men även hur de uppträder under intervjutillfällena.    

6.5.4 De fyra porträtten i jämförelse med hela empirin 
I denna del drar vi samman trådarna mellan presenterade porträtt och hela den insamlade 
empirin. Beskrivningarna vi ger av eleven Anna kan vi även se i ytterligare två elever, en 
kille och en tjej. De är mycket snarlika Anna, ambitiösa i skolan med höga krav på sig 
själva. De har klara bilder om vem de är och kan beskriva sig själva. Max känner vi igen i 
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en annan kille som påminner mycket om honom. Även han kan klart beskriva sig själv 
och vet vad han är duktig på och vad han behöver utveckla mera. De fem eleverna 
poängterar att de gillar sina klasser eftersom där har de många vänner de kan lita på. De 
ger också skildringar av att det är främst vännerna som har hjälpt till med att bygga upp 
den identiteten de har idag. Alla upplever sig nöjda med sin person även då de vet att 
vissa saker kan utvecklas mera. Det är dock endast de tre först nämnda eleverna som 
betonar att även deras lärare är betydelsefulla för dem. Det vill säga att likaså lärarnas 
respons är viktig för att kunna prestera väl i skolan. För dem är det alltså viktigt att de 
interagerar med såväl sina kompisar som lärarna. Samtliga fem elever betonar att det i 
första hand är upp till varje enskild person hur de upplever sin situation i skolan. Det har 
således inget att göra med könstillhörigheten. De är överens om att det är tjejerna som har 
det enklare i skolan men förklaringen är olika. De elever som vi känner igen i Anna anser 
att det beror på att de lägger mera fokus på skolan. Killen som påminner om Max tycker, 
precis som Max, att tjejerna är smartare och därför har det enklare.   
 
Vi uppmärksammar en tjej som har många gemensamheter med Maria. Det som liknar 
mest är betoningen av hur viktigt det är med kompisarna. Det är just på grund av dem alla 
elever har blivit till de skolidentiteter de är. Kompisarna fungerar som stöd och 
bekräftelse för den egna personen. Det är de som talar om vad som är bra eller dåligt. Vid 
beskrivningen av sin egen person har tjejen precis som Maria klart för sig vad hon kan 
och inte kan. Båda två har också klara föreställningar om vad som behöver ändras i deras 
agerande i relation till skolan. Kalle har som tidigare nämnts en vän i klassen. Utöver 
kompisen finns det också en tjej som har vissa egenskaper som stämmer överens med 
Kalle. De två är precis som Kalle osäkra i sina personligheter. Alla har svårt att ge 
beskrivningar på sig alltså att våga ”skryta om sig”. Det är ändå enbart Kalle som anser 
att han inte har några svaga sidor. Han ser ”inget fel” på sig utan det är alla de andra som 
borde ändra på sig. Den inställningen är han ensam om av dem som vi har intervjuat. De 
båda killarna beskriver att bekräftelsen av andra är bra men inte avgörande för dem. Det 
som räknas är att de känner att de har stöd i varandra. De fem eleverna säger också att 
tjejerna har det enklare i skolan än vad killarna har men det beror inte på den enskilde 
utan på hur mycket hjälp de får av andra.  

6.6 Sammanfattning av våra resultat 
Vi vill här ge en kort sammanfattning av de resultat vi har kommit fram till under resans 
gång. Mönster som vi ser med utgångspunkt i våra frågeställningar samt vilken variation 
vi ser i elevernas svar. 
 
Hur ser eleverna på sig själva i relation till skolan? 
 
Samtliga elever som ligger till grund för vår studie delar åsikt om att det viktigaste för 
dem är att få respons av andra. Utan den känner de inte att de kan skapa en uppfattning 
om sig själva. Då vi avgränsar vårt intresse till skolvardagen är de personer de syftar på 
sina klasskompisar och lärarna. Det är killarna som vill ha respons av sina kompisar. 
Lärarna tar de inte alls upp som väsentliga för att kunna skapa sina självbilder. Tjejerna 
däremot vill få respons av såväl kompisarna som lärarna. Alla är ändå överens om att 
utan att få kommentarer skulle de inte kunna relatera sig själva. Det spelar då ingen roll 
om det gäller relationen till sig själv eller till skolan. Skillnader som vi ser är att det 
varierar mellan antalet personer de anser är viktiga för dem. En del vill ha respons av så 
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många som möjligt medan andra begränsar sig på de närmaste. I ett fall är det då endast 
en förtrogen vän. Bilden eleverna ger av sig själva är att de antingen anser sig vara 
duktiga i skolan eller vad de behöver utveckla mer. De relaterar alltså sina självbilder till 
prestation i skolan.  
 
Vilka skillnader synliggörs i elevernas självbilder som kan relateras till kön? 
 
Mest i ögonfallande vad som gäller denna fråga är att ungdomarna har en klar och tydlig 
indelning i tjej- och killämnen. De har således klara åsikter om vad som är tjejigt och vad 
som är killigt. De anser att tjejernas ämnen är de där de behöver tänka och anstränga sig i. 
Tjejämnen är enligt deras åsikt Engelska, Matematik och Svenska. Killämnen däremot är 
ämnen där de kan ha roligt som i Idrott och Träslöjd. Det blir också synligt att samtliga 
respondenterna anser att det är tjejerna som är duktigare i skolan. Förklaringarna till det 
är varierande. Somliga menar att de är rent av smartare andra att de är mer engagerade 
och satsar högre. Några menar även att det beror på att tjejerna gillar lärarna och därför 
har en bättre relation till skolan. Fördelningen av lärarnas uppmärksamhet sker inte på 
grund av könet, det beskriver i alla fall våra respondenter. Det finns dock ett undantag. 
En tjej som anser att det enbart är de duktiga tjejerna som får hjälp. Killarnas fokus ligger 
enligt beskrivningar på planeringen av fritiden, skolan kommer klart i andra hand. 
Mönstret som vi ser är att tjejer och killar har olika inställningar till skolan. Tjejer anser 
att det är skolarbetet som deras fokus ska ligga på. Sedan är det trevligt att få träffa sina 
kompisar där. Killarna är tvärtom, de anser att skolan främst är en mötesplats. Skolarbetet 
kan de göra vid sidan om.  
 
Hur ser eleverna på sig själva i förhållande till ämnena Bild, Idrott, Matematik 
och Svenska? 
 
Våra respondenter har även samma åsikter vad som gäller denna fråga. Känner de att de 
förstår innehållet i ämnet, alltså att de kan, tycker de att lektionerna är roliga. Upplever de 
istället att de inte förstår ämnets stoff eller hur de senare har användning för den anser 
eleverna ämnena som tråkiga. De ämnen som alla beskriver som roliga är Bild och Idrott 
eftersom de där kan arbeta med sina händer och bli av med överskottsenergin. Vi ser att 
en del ämnen anses vara roligare än andra men inte att alla har samma åsikter kring dem. 
Om ämnet är intressant är således inte beroende av ämnet i sig utan förhållandet den 
enskilde eleven har till det. Samtliga ungdomar nämner att det är viktigt att ett ämne 
bjuder på variation i utformningen och att de känner sig utmanade. Även vad som gäller 
relationen till ämnena betonar eleverna hur viktigt det är att stå i interaktion med andra. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att de fyra ämnena enligt våra respondenter har en 
gradering från viktiga, riktiga, roliga till tråkiga ämnen.  
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7 Diskussion 
 
Detta avsnitt ägnas åt att diskutera de resultat som studien visar. Vi börjar med att koppla 
våra resultat till Meads tänkande kring skapandet av själbild. Sedan diskuteras elevernas 
självbild utifrån ett genusperspektiv och hur de relaterar sig till de avgränsade ämnena 
Bild, Idrott, Matematik och Svenska.  

7.1 Självbild, kompisar och roller 
I teorigrunden beskrivs Meads tankar om hur människor skapar sina självbilder. Utifrån 
genomförda observationer och intervjuer kan vi se en del förklaringar till elevernas 
agerande som kan kopplas till hans synsätt. Alla respondenter är överens om att det är 
viktigt för dem att få bekräftelse och stöd av sina kompisar. Det kan relateras till Meads 
resonemang kring hur människor blir sociala i interaktion med andra (Mead 1972). Vi har 
ett flertal gånger hört eleverna säga att det är deras kompisar som lyfter upp dem men att 
de även kan få sina självbilder sänkta av dem. Det innebär till exempel att kommenterar 
någon dem på ett positivt sätt avspeglas sedan det positiva i uppfattningen de har om sig 
själva. På samma vis förhåller det sig när de blir bemötta negativt. Är kommentarerna 
kritiserande förhåller sig eleverna efter det. De elever som ofta får kritik har inte heller en 
bra uppfattning om sig själva och känner sig inte duktiga i något (Auno & Brandelius-
Johansson 2002). De eleverna skapar alltså sina självbilder utifrån responsen de får. 
Säger någon att de är dåliga i något så lever de sedan upp till det. Hur mycket en person 
påverkas av andra i sin omgivning varierar från person till person (a.a.).  
 
Mead (1972) skriver att människans förmåga till interaktion utvecklas under uppväxten. 
Alla våra respondenter har många gånger poängterat betydelsen av att få kompisarnas 
bekräftelser för sina handlingar. Däremot skiljer sig elevernas åsikter på två viktiga 
punkter. För det första tycker alla olika om hur många bekräftande kompisar som behövs. 
Det sträcker sig från en kompis till alla kompisar och även lärarna. För det andra såg vi 
skillnader mellan könen. Tjejerna ville bli bekräftade av sina kompisar och av läraren, 
killarna däremot brydde sig enbart om kompisarnas bekräftelse. Oavsett varifrån 
bekräftelsen kommer tycker alla respondenter det är viktigt med vännerna för att de ska 
bli självmedvetna och att självbilden ska kunna bli stark. Därmed har vi funnit nyanser i 
von Wrights (2000) tolkning att interaktion är en förutsättning för att bilda en 
självmedvetenhet. Det räcker alltså inte enbart med interaktion med andra personer utan 
eleverna som vi har pratat med anser att det måste vara specifika personer. Om det inte är 
de personerna saknar bekräftelsen betydelse för dem. Dessutom är lärarnas bemötande 
viktigt för en del av eleverna eftersom där ifrån kommer bekräftelsen gällande 
skolarbetet. Andra var inte intresserade av läraren, bara klasskamraternas bestärkningar 
och uppskattningar. Alla respondenter, med ett undantag, berättar att deras lärare främst 
ser tjejerna i klassen. Det gäller då hur uppmärksamheten, berömmet och stödet är riktat. 
Det är tjejerna som får svara på de svåra frågorna vid handuppräckning och blir sedan 
berömda när de svarar. Om svaret är rätt eller fel har ingen betydelse men skulle det vara 
fel blir de berömda för att de försökte. Killarna däremot får svara på de lätta frågorna fast 
helt utan beröm. Vid samtal med eleverna visar det att tjejerna har en starkare självbild 
som är kopplad till skolan än vad killarna har. Deras förklaringar skiljer sig år. Tjejerna 
anklagar sig själva för att de inte kunde bättre medan killarna skyllde på läraren. 
Antingen var det lärarens fel för att denne inte hjälpte till eller så var hjälpen för dålig. 
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Som vi resonerar kan prestationen liknas vid bekräftelsen. Det räcker inte med att 
eleverna får den bekräftelse eller hjälp de behöver, den måste komma från rätt person 
annars spelar det ingen roll.  
 
Elevernas svar som ligger till grund för vår empiri beskriver upprepade gånger att de 
agerar på ett visst sätt eftersom de vet att det förväntas så av dem. Handlingarna styrs av 
deras erfarenheter och minnen (Mead 1972). Respondenten Max är mycket medveten om 
att några av hans handlingar inte borde genomföras. Dessa handlingar vet han utifrån sina 
erfarenheter och minnen att han inte ska göra för det har han redan lärt sig. Däremot kan 
minnet av första händelsen, alltså lärotillfället, vara omedvetet. Det innebär att 
respondenten inte nödvändigtvis behöver minnas när och hur han lärde sig vad han får 
göra och vad han inte får göra i klassrummet. Trots det finns minnet och erfarenheten 
kvar som säger vad följden av agerandet kommer att bli (a.a.). Han har skapat sig en bild 
av sig själv som säger att han är en motstridig och kaxig kille. Respondenten handlar efter 
minnet som säger att han får den bekräftelsen som han behöver från gänget när han beter 
sig som motstridig och eller kaxig.     
 
För att kunna skapa en självbild krävs det enligt Meads tankar (1972) att eleverna 
genomgår tre stadier. Som vi och andra (Trost & Levin 2004, von Wright 2000) tolkar 
detta befinner sig människor oavsett ålder i alla dessa stadier beroende på vem de är 
tillsammans med. En elev som exempelvis uppträder följsamt mot en lärare behöver inte 
nödvändigtvis agera på samma sätt när den är tillsammans med en annan lärare. De visar 
alltså olika identiteter i olika situationer. Detta menar Mead (1972) inte handlar om 
personlighetsklyvning utan om att alla beter sig olika i olika miljöer. Att en del elever är 
ledande i sina grupper är ett typiskt exempel på ett av stadierna. Det första stadiet 
kännetecknas av att personer imiterar och samspelar med andra. Medlemmarna av 
gruppen som respondenten Anna leder visar tydligt att de ser upp till henne och strävar 
efter att vara som hon. De imiterar henne för att antingen efterlikna eller att få respekt 
från henne. Genom imitationer försöker de således att skapa liknande självbild som den 
som de ser upp till har. Däremot kan medlemmarna i gruppen inte samspela med henne 
eftersom hon är den tydliga och självsäkra ledaren. Det andra stadiet Mead (1972) 
presenterar är den period där personer börjar uppfatta andras perspektiv än sitt eget. 
Respondenten Kalle har som vi tolkar det svårt för att omsätta detta stadium i praktiken 
(Mead 1972). Utifrån hans sätt att agera och prata verkar hans förmåga att inta andras 
perspektiv begränsat. Han är främst fokuserad på sig själv och sitt eget perspektiv på 
saker och ting. Han beskriver en situation där han ber någon i klassen om ett limstift men 
får ingen respons. Istället för att hämta ett själv klagar han på att han inte kan utföra 
uppgiften eftersom de andra hindrar honom. De gav ju honom inte de verktyg han 
behövde och då är det deras fel att han inte blev klar i tid. Faktumet att han inte är med i 
någon grupp utan enbart har en förtrogen vän anser vi att händelsen illustrerar. Utifrån 
observationerna har vi fått en helt annan bild av respondenten än den han ger. Ur 
klasskamraternas perspektiv finns det ingen anledning till att de ska serva respondenten. 
Istället får han själv, precis som alla andra hämta materialet han behöver exempelvis 
limstift. Det är viktigt att kunna inta andras perspektiv för att kunna konstruera en 
självbild. Utifrån respondentens porträtt är vår reflektion att bilden han har av sig själv är 
han ensam om att se. De andra i klassen har en annan bild av honom. I det tredje stadiet 
tillämpar eleverna de rådande normerna och samspelsreglerna som finns på skolan. 
Eleverna vet nu vad som inte är tillåtet eller accepterat i skolan och kan förhålla sig efter 
det (Mead 1972). Vi har flera gånger uppmärksammat elever som på olika sätt testar 
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gränserna. Exempel kan vara att de kommer försenade till lektioner, öppnar 
klassrumsdörren och skriker rakt in eller som respondenten Max som lägger fötterna på 
bordet. Han testar vem det är som har makten och vem som kan få sista ordet. Återigen är 
det interaktionen med gruppen som är avgörande. När han uppträder på ett sådant kaxigt 
sätt och får bekräftelse från gruppen blir han bestärkt i sitt handlande. Vi resonerar som 
så att positiv feedback är avgörande för respondentens agerande. Då respondenten fått 
den från personerna han helst vill få det, är det mycket troligt att han kommer att göra om 
samma sak igen. Målet med dessa aktioner tolkar vi är att eleven själv ska kunna bilda en 
uppfattning om den egna rollen i gruppen. Samtidigt som eleverna försöker hitta sina 
roller i gruppen kan de inte glömma att följa rådande normer och regler. De måste under 
skoldagen kunna inta ett sådant perspektiv att arbetet kan flyta på så bra som möjligt. Det 
gäller inte bara den enskilde eleven utan för hela klassen (Hirdman 2001).  

7.2 Självbild, tjejigt och killigt 
I teorigrunden beskriver vi genus som manliga och kvinnliga normer vilka eleverna har 
blivit tilldelade genom samhället och skolan (Karlson 2003). Utifrån våra observationer 
och intervjuer ser vi att respondenterna har dessa förväntningar. Majoriteten av de 
intervjuade eleverna har pratat om specifika kill- och tjejämnen. Det är hos en del elever 
tydligt inpräntat vad som är tjejigt och killigt men hos en del elever är det inte så. De 
tjejiga ämnena beskrivs flera gånger som ämnen där eleverna måste tänka nämligen 
Engelska, Matematik och Svenska. De ämnena tas upp av både tjejerna och killarna utom 
i två fall. I det första säger en elev att det är upp till varje person och dennes intresse att 
lära sig och att det är oberoende av könet. Utöver det har de närmsta personerna runt 
omkring en avgörande roll för hur mycket kunskap varje person konstruerar. Det är alltså 
via interaktion som respondenten anser att hon lär sig nya saker i skolan (von Wright 
2000). I det andra fallet säger en av killarna att ett typiskt tjejämne är Hemkunskap och 
att de är duktigare på att sjunga än vad killarna är. Typiska killämnen anser han däremot 
att Idrott och Träslöjd är. Denna uppdelning av ämnena har respondenten ingen 
förklaring till utan säger att det helt enkelt är så och att det alltid har varit så. Han har 
således omsatt förväntningar från andra, exempelvis samhället och skolan, utan att själv 
vara medveten om det (Hirdman 2001). Hur elever agerar och tänker styrs av en bestämd 
mening som kan vara medveten eller omedveten. Med andra ord kan respondenten ha 
dessa åsikter utan att veta om varför (von Wright 2000). Ungdomar försöker finna 
mening med sitt eget agerande. Det kan de exempelvis göra genom att efterlikna andra 
personer med samma kön som det egna. De ser då vad och hur dessa personer gör och 
lyssnar på deras åsikter. De gör så för att få känslan av att de är riktiga killar eller riktiga 
tjejer (Karlson 2003). 
 
Majoriteten av de vi intervjuat anser att tjejerna är de duktiga och smarta i skolan. De 
säger även att tjejerna är mer engagerade, strukturerade och fokuserade och satsar mer på 
skolan än vad killarna gör. De i sin tur är stökigare och inte lika engagerade som tjejerna. 
Av resultatet att döma anser killarna att tjejerna får all uppmärksamhet för de är 
duktigare. Tjejerna anser däremot att det är precis tvärtom. Att det är killarna som får mer 
uppmärksamhet för att de tar upp lärarens tid och uppmärksamhet eftersom de är stökiga 
och behöver lugnas. Det finns dock avvikelser i klassen. Respondenten Maria upplever 
att det bara är de duktigaste tjejerna som får uppmärksamhet i klassrummet, ingen annan. 
Hon menar att de som inte är lika duktiga och även de duktiga killarna åsidosätts. Flera 
av dem säger att det visas tydligt vid handuppräckningar då nästan bara tjejerna får svara. 
Vid avslutat svar får alla tjejer en positiv kommentar medan de få gånger en kille får 
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svara lämnas han utan kommentar. Att tjejerna i klassen överlag har en starkare självbild 
än killarna skulle kunna härledas ur hur de behandlas i skolan. De elever som har en 
svagare självbild och en negativ attityd i förhållande till skolan kan inte utvecklas eller 
skapa kunskap (Jansson 1997).  

7.3 Självbild i de fyra skolämnena 
Våra intervjuer är uppdelade i olika avsnitt. Ett av dem handlar om elevernas uppfattning 
om och inställning till de avgränsade ämnena Bild, Idrott, Matematik och Svenska. Deras 
tankar kring ämnena visar en stor variation. Beskrivningar sträcker sig från att de är de 
roligaste ämnena till de tråkigaste. Det finns en del tydliga mönster mellan elevernas 
svar. Exempelvis de som säger att ett ämne är roligt säger även att de förstår det och har 
lätt för ämnet. Vi resonerar som så att känner de att de kan ett ämne blir det ett roligt 
ämne. Just variation av uppgifter har alla respondenter tagit upp och poängterat hur 
viktigt det är. Det finns ett undantag i respondenten Maria som menar att fastän hon är 
duktig i Svenska vill hon inte ha ämnet. Hennes förklaring till det är att hon redan 
behärskar svenska därför ser inte hon vad hon ska ha det till som skolämne. I motsats till 
roliga och därmed lätta ämnen beskriver respondenterna varför ämnen kan vara tråkiga. 
Det ämne som är tråkigt har de känslan av att de inte förstår vad ämnet går ut på och 
därför upplever det som svårt. Dessutom säger de att de svåra ämnena många gånger är 
onödiga eftersom de inte vet vad de ska ha dem till senare. Detta mönster är därmed 
väldigt tydligt. Alla lättbegripliga ämnen blir till roliga medan alla svåra ämnen blir 
tråkiga. Även elevernas ställning i klassen och av andra ställda förväntningar är 
avgörande för hur de yttrar sig om de fyra ämnena. Då någon anses vara en duktig elev 
speglar sig detta i dennes förhållande till ämnet. Det vill säga att var och en av eleverna 
strävar efter att nå upp till förväntningarna. Det spelar då ingen roll om förväntningarna 
ställs upp av kompisar eller läraren utan målet för eleven är att leva upp till dem. En elev 
som förväntas ett resultat, som motsvarar dennes förmåga, som stöds och bekräftas åt det 
hållet har en större chans att lyckas. Däremot en elev som medvetet eller omedvetet 
förmedlas känslan av att den inte är duktig kommer istället att leva upp till det (Berglund 
1998). Tror en elev inte att den klarar av något kommer den heller inte göra det. Om 
eleven då känner att den får stöd av andra kan den däremot vända blad och stärka sin 
självbild (Auno & Brandelius-Johansson 2002). Utöver det är elevernas självbild 
avgörande för deras mål. Desto starkare självbilden är, desto högre sätter de sina mål. 
Eleverna kan behålla svårighetsnivån utifrån andras förväntningar på dem (Ahlgren 
1991). Alltså har lärare och klasskamrater en stor påverkan över varje enskild elevs 
strävansmål och ambitionsnivå.  
 
De enskilda elevernas inställningar till de fyra ämnena är mycket varierande. 
Respondenten Anna har som tidigare nämnts en hög ambitionsnivå i skolan och det visar 
sig även i hennes förhållande till ämnena. Även om hon känner att hon inte är lika duktig 
i Matematik och upplever ämnet som tråkigt, satsar hon högt. Max däremot satsar högt i 
de ämnen som han tycker om i de andra är han inte lika engagerad. Alltså finns de 
skillnader mellan tjejerna och killarna när de gäller deras självbilder i relation till 
ämnena. Vet eleverna att de är duktiga i ett ämne tycker de det är roligt att gå till de 
lektionerna, är de inte duktiga tycker de inte lektionerna är roliga. De fyra ämnena 
upplever tjejerna och killarna som olika relevanta. Matematik och Svenska beskriver dem 
som riktiga ämnen medan Bild och Idrott bara är roliga. Sedan får vi också beskrivningar 
om att Bild främjar kreativiteten och får dem att uppleva ett lyckande. Vi resonerar som 
så att när de arbetar med händerna och direkt ser resultat så leder det till upplevelsen av 
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att de kan vilket följs av känslan om att lyckas. Just denna känsla får dem i sin tur att 
utveckla sin självbild positivt. Elevernas erfarenheter säger dem att i Bild blir resultaten 
bra och snabba. Till följd kan de komma att vilja pröva på något nytt. Det är sådana 
upplyftande framgångar som får eleverna att utveckla en starkare självbild. Överlag anser 
respondenterna att Idrott är ett killämne, Svenska och Matematik räknas som tjejämnen 
medan Bild är ett unisexämne.  

7.4 Resumé 
Vår studie baseras på observationer av två klasser i åk 7 och tio intervjuer. I elevernas 
svar kan vi se mönster som stämmer överens med varandra. Dessa elever ger oss en 
uppfattning om hur deras självbilder påverkas av andra. De hjälper oss också att se 
självbilden i relation till skola och skolarbete. Det hela ser vi genom ett genusperspektiv.  
 
Både genom vår egen studie och de tidigare beskrivna studier och litteratur ser vi att det 
finns kopplingar mellan hur den enskilde eleven uppfattar sig själv och hur den blir 
bemött av andra. Att vi använder oss av ett interaktionistiskt synsätt är mycket värdefullt 
då det kan ge en förklaring till hur människors självbilder skapas. Hur eleverna ser på sig 
själva i relation till skolan påverkas alltså till största delen av deras sociala omgivning. 
Det är de personerna som förmedlar vilket värde de anser att de har. Den enskildes 
självbild påverkas således av sin omvärld genom att bli bedömd av den. Hur elevens 
vänner, lärare och familj ser på denne avspeglas sedan i dennes självbild. Strävan efter att 
skapa en stark självbild och förbättra sin självkänsla gynnar alltså elevens möjligheter att 
utvecklas och prestera i skolan.  
 
Ett av de tidigare omtalade mönster som vi uppmärksammar är att alla elever bekräftar att 
det är avgörande för dem hur de blir bemötta i skolan. Får de inte bekräftelse från 
kompisar, gruppen de är del av eller lärarna har de svårt att skapa en uppfattning om sig 
själva. Det är alltså i första hand interaktionen som avgör hur de betraktar sig själva. 
Många gånger hör vi att elevernas självbilder grundar sig i att de har sina kompisar 
omkring sig. Ifall det är skolan eller någon annan som hjälper dem att skapa denna tycker 
de är olika. En del av respondenterna säger att det främst beror på kompisarna eftersom 
de alltid är tillsammans och litar på dem. Vi får också beskrivningar om att eleverna 
imiterar äldre elever för att lära sig hur de ska bete och uppföra sig i skolan.  Utan 
responsen och bekräftelsen från omgivningen vet de inte hur de ska förhålla sig, varken 
till sig själva eller till andra. Att kunna skapa en uppfattning om sig själv är också 
betydelsefullt för att kunna bli social. Det vill säga hur eleverna ska förhålla sig i olika 
situationer.  
 
Vi har dessutom kommit fram till att samtliga respondenter intar olika identiteter 
beroende på vem de är tillsammans med. Det visar sig i hur de agerar, pratar och reagerar 
i olika situationer. Precis som vi just nu är uppsatsskribenter är vi vid ett andra tillfällen 
partner, mamma, vän eller syster. Alla dessa olika identiteter kräver olika 
förhållningssätt. Samma gäller för eleverna som ligger till grund för vår studie. De är i 
det ena ögonblicket elev och i det andra kompis. De kan vara ledare i ena stunden och 
följeslagare i nästa. Det kräver en oerhörd kunskap av eleverna om sig själva och en 
förmåga att tolka omgivningens krav. Detta för att de ska veta hur de ska agera i olika 
situationer. Denna kunskap är eleven till viss del medveten om när de beskriver att de har 
lärt sig av andra hur de ska bete sig i skolan. Men kunskapen kan också vara omedveten. 
Det visar sig då eleverna inte vet hur andra uppskattar deras förmågor gällande specifika 
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ämnen. Vi menar att enbart en elev som har en stark självbild kan våga vara sig själv i 
många olika miljöer. En elev säger att det framförallt är hemma hos mamma som den 
känner sig säker men i andra situationer inte är lika stark i sitt uppträdande. Det visar sig 
sen även i dennes självbild i relation till skolan. Det är eleverna som har en stark självbild 
som anses ha enklare att prestera väl i skolan än elever med svag självbild (Ahlgren 
1991). 
 
Ytterligare ett mönster vi ser är att killarna betonar betydelsen av gruppen medan tjejerna 
även tar upp lärarna. Killarna vill alltså få bekräftelse från kompisarna och gruppen. 
Lärarnas eller skolans respons spelar mindre roll för dem för att kunna utveckla sina 
självbilder. Det blir i vissa fall uppenbart att de tycker att skolan och lärarna inte har 
någon betydelse för dem alls. För dessa killar är skolan en plats där de kan träffas och 
umgås. Att de är där för att lära sig kommer i andra hand. Tjejerna däremot menar att 
såväl lärarna som kompisarna har betydelse för dem. Genom att även få bekräftelse och 
stöd av sina lärare känner de att de kan relatera sig bättre till skolan. Kompisarnas 
respons är däremot av betydelse när det gäller självbilden de har när de är i gruppen.  
 
Ett vidare mönster som vi ser är hur eleverna upplever sig som duktiga respektive mindre 
duktiga i ämnena. Då de blir bekräftade att de är duktiga i exempelvis Bild tycker de även 
att det blir roligt. På samma sätt förhåller det sig när de inte kan för då upplever de ämnet 
som tråkigt. Eleven som inte får bekräftelse av andra oavsett om det är kompisarna eller 
lärarna har alltså svårare att kunna relatera sig till ämnen.  

7.5 Slutord 
Vi har med hjälp av vår studie kommit fram till att respondenternas uppfattningar av sig 
själva är rätt så lika. Det finns naturligtvis nyanser i deras självbild som blev tydliga 
under observationerna och intervjuarna. Överlag anses tjejerna ha en stakare självbild 
som realteras till skolan än killarna. Vidare ser vi skillnader i hur tjejer och killar ser på 
skolan utifrån ett genusperspektiv. Vi har då kommit fram till att tjejer fokuserar och 
prioriterar skolarbeten medan killarna lägger fokus på kompisarna och fritidsintressen. 
Hur eleverna är inställda till skolan har mycket att göra med hur de bli bemötta där. 
Interaktion blir centralt för dem när det gäller att skapa en uppfattning om sig själva. Vem 
de vill få respons av varierar mellan könen. Killarna betonar enbart sina kompisar medan 
tjejerna även framhäver betydelsen av hur de bli bemött av sina lärare. Vidare ser vi att 
det är beroende på hur den enskilde eleven ser på ämnet som den relaterar sig till den. 
Dessutom har vi kunnat se att elevernas roller är avgörande för hur de agerar. Alltså att 
de intar olika identiteter beroende på situationen de befinner sig i. Just rollintagningen är 
en förberedning inför kommande levnadsår och utmaningar exempelvis i yrkeslivet eller 
familjerollen.  

7.6  Framtida forskning 
Särskilt intressant under tiden vi har arbetat med denna studie har varit att se skillnaderna 
i elevernas självbilder och vad de kan bero på. Utifrån de resultat vi har kommit fram till 
vore det mycket intressant för oss att fördjupa studiens frågeställningar ytterligare. Mest 
lockande tycker vi att de skulle vara att genomföra en jämförande studie på en annan 
skola. Denna gång har vi varit på en skola som är i en småort. Nästa gång skulle det vara 
tänkvärt att genomföra studien i en skola som är belägen på en större ort. Frågan är om 
det finns likheter eller skillnader mellan elevers självbild beroende på var skolan ligger. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Hej alla föräldrar!                                                 ******** den 23 april 2008 
 
Vi, Elisabeth och Romy, är två lärarstudenter som nu skriver examensarbete. Vi är 
nyfikna på hur elever ser på sig själva i skolan och skolarbetet, så det är vad vårt 
examensarbete handlar om.  
  
För att utveckla den kunskapen kommer vi att besöka klassen där Ditt barn går och ta del 
av det vardagliga arbetet i klassrummet under ett par dagar i maj. Då har vi möjlighet att 
bekanta oss med eleverna och dom med oss. Dessutom vill vi samtala med eleverna om 
skolan och skolarbetet, t ex vad de tycker är roligt, vilka ämnen de är intresserade av, hur 
de vill arbeta i skolan etc. Samtalen/intervjuerna kommer att vara individuella och 
genomförs med eleverna under skoltid. Självklart kommer informationen att behandlas 
förtroligt och konfidentiellt (t.ex. barnets namn, klass och skola framgår inte). För att 
kunna samla denna information till examensarbetet behöver vi Ert samtycke.   
  
Uppsatsen är klar till sommaren och den kommer att publiceras i Växjö universitets 
uppsatsdatabas. Handledare vid Växjö universitet är Liselott Assarsson, universitetslektor 
i pedagogik.  
 
Har Ni några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna! 
 

Elisabeth Gustafsson Romy Jonsson 
Tel.: *********** Tel.: *********** 
e-mail: ******** e-mail: ******** 

 
Hälsningar 

Elisabeth och Romy 

________________________________________________________________ 

 

  Jag/Vi godkänner:  Jag/Vi godkänner inte: 
 
            att Mitt barn _______________________________ får ta del i er studie. 
                                                 (barnets namn) 
  
Målsmans underskrift: _________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  ___________________________________________________ 
 

Vi är tacksamma för ett snabbt svar, dock senast Tisdag 29/4-08. 
Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 
 

Observationsschema 
 
Under observationerna kommer vi att iaktta olika mönster som kan hjälpa till att ge svar 
på våra frågeställningar. Alltså möjliga indikatorer för elevernas självbild. 
 
 
 

• Hur aktiva/passiva är de under lektionen/rasten 

• Hur dominant uppträder de i gruppen 

• Är eleven pratsam eller snarare tystlåten 

• Är eleven utåtriktad 

• Är elevens inställning till skolan positiv/negativ 

• Uppträder eleven provokativ, egocentrisk, cynisk 

• Hur visar sig elevens samarbetsförmåga 

• Behöver eleven ha rätt/sista ordet 

• Fäller eleven kommentarer till ställda uppgifter 

• Är eleven rädd att försöka, tvivlande 

• Är eleven glad eller obekväm att vara med andra 

• Är eleven underlåten 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
 
Hur ser elever på sig själva i relation till 
skolarbetet? 

 
1, Kan du berätta för oss vem och hur du är? 
     Egenskaper, intressen, osv. 
 
2, Vad är du duktig på/inte så duktig på 

under skoldagen? 
 
3, Vad tror du andra tycker du är duktig på i 

de olika skolämnena/i skolan? 
 
4, Tycker du att du får respekt (tagen på 

allvar) för din person/arbete här i skolan 
av personalen och medelever? Hur?  

     Saknar du något? 
� Får du det stöd du önskar? Varför? 
Varför inte? Vad betyder det för dig? Hur 
tror du det skulle påverka dig om det vore 
tvärtom (beroende på elevens svar)?  
 

5, Vad tycker du om din klass?  
     Upplever du att du är trygg/säker i 

klassen? 
 
6, Har skolan bidragit till det i så fall? 
    Ge exempel! 
 
7, Vad tycker du om att samarbeta med andra 

i klassen?  
� Är det lättare/svårare med tjejer/killar? 
Exempel!  
Vad beror det på?  
 

8, Hur upplever du dina lärare?  
Vad gör dem till bra/dåliga lärare? 
Förklara! 
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Hur ser elever på sig själva i förhållande till 
ämnena (Bild, Idrott, Matte, Svenska)? 

 
9, Vad tänker du på när du hör de ämnena?  
     Vilken känsla får du? 
 
10, Tror du att andra tycker som du?    

Motivera! 
 
11, Vilket ämne gillar du mest/minst i 

skolan?  
     Vad är det som gör ämnet speciellt/tråkigt 

för dig?  
     Förklara! 
 

 
Vilka skillnader syns i elevers självbild 
relaterade till kön? 

 
12, Tror du tjejer/killar har lättare för sig i 

skolan?  
     Motivera! Ge exempel! 
 
13, Tycker du tjejer/killar får lika mycket 

uppmärksamhet i klassrummet?  
     När då? Exempel (ämnen, lärare,…)! 
 
14, Finns det tjej/killämnen som dom är 

duktigare i?  
      I så fall vilka?  
      Förklara! 
 
15, Vem (tjejer/killar) tror du trivs bättre i 

skolan?  
      Varför? 
 

 
 


