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Abstract 

Studien har sitt avstamp i Habermas teori om det kommunikativa handlandet. Utifrån 

Habermas begrepp studeras individers relation till skolan utifrån begreppen system och 

livsvärld. Syftet är att öka förståelsen kring hur tjejerna i gymnasieskolan som presterar över 

medel betyg förhåller sig till skolans krav, regler och förväntningar samt hur de kombinerar 

det med sin subjektivitet. Frågeställning: Övertar dessa, över-medel-presterande tjejer, 

skolans regler och förväntningar fullt ut eller agerar de på något sätt för att upprätthålla sin 

subjektivitet? För att besvara huvudfrågeställningen undersöks också om tjejerna känner sig 

delaktiga i skolans lektioner och innehåll? Metoden har varit av uteslutande kvalitativ 

karaktär. Materialet har samlats in genom djupintervjuer av 5 st tjejer som går sista året på 

gymnasiet, verktyg har varit temaindelad intervjuguide. Materialet har tolkats med en 

hermeneutisk ansats. Teoretisk utgångspunkt är Jürgen Habermas på en övergripande 

samhällsnivå, Ahrne Göran och Apostolis Papakostas på en organisationsnivå och Erving 

Goffman utifrån ett rollperspektiv. Resultatet åskådliggör spänningen mellan skola (system) 

och elev (livsvärld). Skolan bereder inte plats för det kommunikativa handlandet vilket leder 

till en obalans mellan system och livsvärld samt att eleven inte kan påverka eller bli delaktig i 

skolan. Frågan om delaktighet belyser också den tudelning som finns inom skolan som 

organisation. Studien påvisar att tjejerna övertar skolans (organisationens) regler och 

förväntningar till stor del, men att de använder olika strategier för att bereda plats åt sin 

subjektivitet. Dessa strategier är fysisk distansering och att på olika sätt dra in sin fritid in 

skolan. Skoltid blir fritid och fritid blir skoltid. Cyniskt rollspel är också en strategi som 

används för att upprätthålla sin subjektivitet men också för att dölja andra strategier för 

omgivningen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Sociologiskt fenomen 

Skolan har alltid fascinerat mig och det är lätt att fascineras av skolan, av flera anledningar. 

Alla barn går i skolan, små som stora och alla har därför någon form av relation till skolan. 

Det svenska skolsystemet har under det senaste decenniet blivit utsatt för en reformintensiv 

som saknar motstycke i dess historia (Lindensjö & Lundgren 2014). Trots alla 

förändringsreformer är skolan ändå en stor debattfråga i Sverige. Jag tror vi måste börja från 

början och studerar skolan utifrån grundläggande frågeställningar. Vi behöver titta på de 

grundmekanismer som styr skolan och dess innehåll. En återkommande sociologisk 

frågeställning är på vilket sätt vi människor deltar i samhället. Skolan är en del av samhället 

och där vi vistas under de perioder i livet som vi är mest påverkbara. Är vi oss själva och 

hävdar oss som subjekt inom skolan eller övertar vi bara de roller som förväntas av oss, och 

blir en kugge i maskineriet? Min egen upplevelse från gymnasieskolan är att jag som individ 

inte passade in eller fick plats i skolans ram. Jag hade därför svårt att uppfylla det som 

förväntades och gjorde därför motstånd på olika sätt, både passivt och aktivt, vilket 

resulterade i att jag heller inte presterade bra. Det ledde mig till att undra över de elever som 

presterar bra på gymnasiet. Övertar de den roll som förväntas av dem fullt ut eller skapar de 

också någon form av motstånd för att deras subjektivitet skall få plats? Känner de sig som en 

självklar del i skolan? 

 1.2 Sociologisk problemformulering  

Utifrån en makronivå är skolan å ena sidan en organisation som styrs av läroplaner och regler, 

vilket både lärare och elever omfattas av. Den består å andra sidan också av personer som har 

en egen identitet och individualitet med sina egna önskningar. Finns en spänning mellan dessa 

två delar? Kan denna spänning ge avtryck även på en mikronivå, en individnivå?  

Denna uppsats utgår till en början från Habermas (1996) sociologiska teori för att 

problematisera detta fenomen. Å ena sidan blir det möjligt att se skolan som ett system, å 

andra sidan innebär det, eftersom systemet inte kan upprätthållas utan individer, att skolan 

också besår av elevers egen personlighet och subjektivitet och kan hänföras till det som 

Habermas kallar livsvärld.  

 

Vad läggs då i begreppet subjektiv eller autonom? Några av synonymer till autonom är 

fristående, självständig och oberoende. Synonymer till subjektiv är personlig, partisk och 
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vinklad motsatsen till objektiv. (Nordstedts Svenska Synonymordbok 2010). Jag kommer i 

denna studie att använda mig av dessa begrepp utifrån vad Habermas benämner som livsvärld 

då Habermas med livsvärden avser den intimsfär vi lever i som tänkande subjekt. ”den 

förnimbara, subjektiva, världen som den enskilda människan upplever den” (Wikipedia 2015 

”livsvärlden”). Den kännetecknas av de mellanmänskliga relationer och fenomen och vårt 

individuella erfarande uppfattar. 

 

I denna uppsats ligger fokus på den spänning som finns mellan dessa två delar i skolan vilket 

belyses utifrån om livsvärlden har något inflytande på systemet?  

 

1.3. Syfte och frågeställning  

Syfte:  

Att belysa den spänning som ligger i att skolan är en regelstyrd organisation men också består 

av individer inom skolan och dess subjektivitet. Jag har velat öka förståelsen kring hur unga 

tjejer kombinerar rollen med att vara en högpresterande elev i skolan, med sin personliga 

subjektivitet.  

 

Frågeställning:  

 Övertar dessa, över-medel-presterande tjejer, skolans regler och förväntningar fullt ut 

eller agerar de på något sätt för att upprätthålla sin subjektivitet? 

För att besvara min huvudfrågeställning vill jag också undersöka: 

- Om tjejerna känner sig delaktiga i skolans lektioner och innehåll? 
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2 BAKGRUND 

2.1 En skola för alla 

I Sverige har det varit viktigt att skolan skall vara enhetlig, ” En skola för alla” (Skolverket 

2000), och skolan styrs därför av staten. Det är Sveriges riksdag och regering som anger mål 

och riktlinjer för arbetet i skolan. Staten skall garantera att utbildningen håller en hög kvalitet 

samt att den är likvärdig i hela landet. Skollagen är en av Sveriges största lagar och den 

skollag som nu tillämpas är den som kom 2011. Lagen talar om vilket ansvar staten har för 

skolan och vilket ansvar kommunen har. Skollagen gäller också de fristående skolor som 

finns. Skollagen består av gemensamma bestämmelser kring trygghet, studiero, utveckling 

mot målen, kränkande behandling och skolplikt. Den innehåller också bestämmelser om 

tillsyn (Skolverket 2000). 

 

Det är skolplikt under åren som barnet går i grundskolan, gymnasiestudier är därmed 

frivilliga. På gymnasiet studerar ungdomarna på program och har högskoleförberedande- eller 

yrkesförberedande program att välja på. Varje program har sina examensmål som ligger till 

grund för examinationen men som också styr undervisningen. I alla ämnen betygssätts eleven 

utifrån en skala A-F där A är det högsta betyget och F är underkänt.  

Staten anger skollag samt läroplan men kommunerna har sedan stor frihet i att välja hur 

skolan skall organiseras. Kommunen ansvarar även över hur skolans resurser organiseras och 

fördelas så skolan har de förutsättningar som behövs för att nå regeringens uppsatta mål. Det 

är även kommunen som ansvarar för uppföljning och utvärdering. 

Hur skolan skall organiseras har det varit stora diskussioner om i media, och innan valet 2014 

var det en av de största valfrågorna. En av de största frågorna har varit kring skolans 

huvudmannaskap. Många menar att kommunen som har haft huvudmannaskapet i 25 år 

endast visar sämre och sämre siffror. Det som tydligast har kritiserats är 

finansieringssystemet. Kritiken menar att staten måste ta på sig det finansiella ansvaret för att 

se till att resurserna används på rätt sätt. Läraryrket och dess förutsättningar har också 

diskuterats och en teori är att läraryrkets attraktionskraft är avgörande för hur skolan presterar.   

Elever, tjejer och intervjupersoner 

Jag kommer att igenom hela arbetet att använda uttrycken elever, tjejer och intervjupersoner. 

Jag använder mig av uttrycken tjejer eller intervjupersoner när jag direkt hänvisar till de 
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personer som jag har intervjuat och som bidragit till denna studies empiri. När jag hänvisar till 

eleverna i en mer generell bemärkelse kommer jag istället att använda mig uttrycket 

elev/elever.  

2.2 Tidigare forskning 

Vikten av att lämna nuet 

Lars Pålsson Syll (2012) har intresserat sig för hur skolan bör vara i relation till vårt samhälle. 

Vad kan och bör skolan vara för något? Lars Pålsson Syll beskriver i sin artikel ”skolan som 

frizon och en god annorlundahet” att det är dags att vi i skolan slutar fokusera på individen 

där eleven befinner sig just nu och att vi istället behöver blicka framåt.  

Lars Pålsson Syll jämför dagens samhälle med samhället på 60-70- talet då släkten och 

familjen tog hand om socialisationsbehov och emotiva behov. Skolan ansvarade för de 

kognitiva färdigheterna. En stor skillnad jämfört med dagens samhälle är att identitet är 

någonting som skapas och inte ärvs. I dag har individerna långt många fler val som innebär 

frihet men också en stor ambivalens. Denna ambivalens kommer till uttryck i skolan där 

eleverna har svårt att veta sin riktning. Varje individ är fri att skapa sin egen identitet men det 

innebär också stora våndor och rotlöshet. 

Lars Pålsson Syll kan se att trots att vi idag inte ärver vår identitet på samma sätt som förr så 

fokuserar vi inom skolan ändå väldigt mycket på elevernas bakgrund och ju äldre eleverna är 

desto tydligare blir det. Lars Pålsson Syll menar att det inte finns något nytänkande i att av 

formalisera och subjektivera skolan mer. Skolan har under en lång tid ägnat sig åt att bejaka 

individernas livsvärld och subjektivitet fullt ut och skolan behöver inte längre mer av det. 

Fokuseringen på individen är så pass mättad att det idag istället har slagit om och blivit något 

negativt. Han hävdar istället att skolan skall lära för ett annat liv än det som finns inom 

skolan. Skolan skall absolut inte fokusera på vad man har med sig och varför man är som man 

är, utan hur man i framtiden blir det som man har potential att bli. Det behöver finnas en 

åtskillnad mellan livsvärld och skola. Åtskillnaden skall representeras av lärandet och vara 

framåtblickande. 

Lars Pålsson Sylls artikel är givande i förhållande till min studie på det sätt att han sätter 

skolan i ett samhällsperspektiv, att han återgår till de grundläggande frågorna, vad bör skolan 

vara för något? Det är också av vikt att han problematiserar kring individ och identitet inom 

skolan och vad det har för betydelse. Att individens subjektivitet och förmågor behöver ta 
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plats i skolan men inte i ett presensperspektiv utan utifrån vad person har potential att bli i 

framtiden. 

 I Jonas Frykmans (1998) artikel ”Skolan ställer fel frågor” återfinner vi tankarna kring att 

skolan idag fokuserar för mycket på nuet istället för att blicka framåt. Frykman har studerat 

hur skolan genom att fokusera på individens bakgrund på vissa sätt hindrar den sociala 

rörligheten och hur det idag på flera sätt kan vara svårare än förr att göra en klassresa. 

Jonas Frykman menar att skolan idag bryr sig för mycket om vem eleven är istället för att bry 

sig om vad hen skulle kunna bli. Att blicka bakåt istället för att blicka framåt leder till dålig 

motivation och hindrar den sociala rörligheten. Framtiden verkar för eleven inom skolan bli 

mer och mer diffus och eleverna ser inte sin tid i skolan som en förberedelse för någonting 

annat, för framtiden. För många elever blir det därför svårt att hålla uppe motivationen då de 

inte har någon insikt i nyttan av sina studier. Frykman kritiserar skolan för oförmågan att 

skapa drömmar om vägen till ett annat liv. Skolan fungerar då istället som ledans väntrum.   

Jonas Frykman beskriver att eleverna redan från tidiga klasser tränas i att tala om sig själva 

och sin personlighet. Vad de kommer ifrån och vilka vanor eleven har. Han menar att eleverna 

inte bemöts som hela människor utan definieras mycket utifrån sin bakgrund. Skolan tar på 

sig en roll som gör att eleven blir föremål för omvårdnad och omtanke och binder då också 

eleverna till deras bakgrund. Eleverna får träning i att hantera olika typer av bakgrunder och 

etniska tillhörigheter vilket kan vara bra, men fokus blir för mycket på dåtid vilket leder till att 

eleverna inte i tillräcklig utsträckning fokuserar på framtiden.  

Jonas Frykman rekommenderar inte att gå tillbaka till den äldre skolformen men han pekar 

ändå på vissa framgångsfaktorer som den äldre skolformen hade. Den avskildheten som 

skolan hade var en förutsättning. Regelverket gjorde att skolan fick en avskildhet från 

samhället, en egen kultur. Det gjorde att det var lätt för eleverna att veta vad som förväntades 

av dem och oavsett bakgrund var det lätt att upprätthålla spelet.  

Även Jonas Frykmans artikel är intressant för min studie utifrån att även han fokuserar på 

vilken plats individens subjektivitet och identitet har i skolan. Likt Lars Pålsson Syll hävdar 

även han att skolan har gått för långt i att fokusera sig på vad eleven har med sig utifrån sin 

bakgrund och att det saknas fokus på framtiden.  

Thomas Ziehe (2011), professor i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap vid 

Hannovers universitet, skriver i sin artikel ”Vill utmana ungas världar” också att ungdomarna 
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måste lämna nuet och deras egen värld för att istället fokusera på framtiden och på det som är 

främmande för dem.  

Thomas Ziehe har in sin forskning försökt att förstå ungdomars mentalitet och vardag i 

relation till skolsituationen. Dagens ungdomar lever i vad Thomas Ziehe kallar för 

”egenvärld”, det är populärkulturen och det som presenteras på nätet som bildar en norm för 

vad som är värt att veta. Unga människor behöver lära sig acceptera att det finns andra 

egenvärldar en deras egna och att de behöver kunna distansera sig från sig själva då och då. 

Skolans viktigaste uppgift blir då att öppna och vidga elevernas horisont och lärarnas roll 

handlar om att utmana eleverna att bli nyfikna på nya saker. Han menar att estetiska ämnen 

kan vara ett sätt för ungdomar att ta sig ur sin ”egenvärld” då estetiska ämnen ligger närmare 

ungdomarnas individuella livsvärld än t.ex. naturvetenskapliga ämnen. Egenvärlden fungerar 

enligt Thomas Ziehe som ett filter som bara släpper igenom det som ungdomen kan 

identifiera sig med. Får de presenterade en ny uppgift inom ett nytt område som för 

ungdomen inte känns bekant avfärdas den som ej nödvändigt att lära sig. 

Thomas Ziehes poäng är att läraren inte bara ska anpassa sig efter elevernas önskemål utan 

måste också kunna representera det främmande. Han betonar vikten av förmågan att kunna 

projicera bra känslor på framtiden för att skapa motivation. Läraren måste kunna förmedla de 

positiva effekter kunskap kan ge med sig i framtiden för att skapa motivation.  

Thomas Ziehes artikel är spännande utifrån min frågeställning kring delaktighet eftersom han 

menar att det är av stor vikt att skolan inte låter eleverna vara för delaktiga och påverka då 

skolan måste kunna representera det som är främmande, annars finns det risk att elever 

avfärdar det som de inte är bekanta med som ointressant.  

Motstånd eller anpassning 

Monica Johansson (2012) har skrivit en vetenskaplig artikel, ”Där de olika lagrarna gro”, 

där det övergripande perspektivet är riktat mot hur gymnasieskolan som institution hanterar 

det uppdrag som ibland har benämns som ”en gymnasieskola för alla”. Syftet med artikeln är 

att med utgångspunkt från empiri titta på elevgruppers olika uttryck för anpassning och 

motstånd. I artikeln redogörs det för hur dessa olika anpassning- och motståndprocesser har 

förändrats efter den stora gymnasiereformen som gjordes 2011. 

 

Hon beskriver i artikeln att eleverna inom utbildningssystemet tillskrivs vissa egenskaper, 

elevidentiteter, och att dessa stärks av gymnasieskolans dagliga verksamhet. Elevidentiteten 
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är inte enhetlig utan kan innebära olika saker beroende på vilken skola och vilket program 

som elever tillhör. Det är i huvudsak två områden i Monica Johansson artikel som kan 

återknytas till min studie. Det ena är att Monica Johansson kan se i sin empiri att eleverna i 

stor utsträckning försöker att anpassa sig till skolan på det sätt som skolan förväntar sig och 

att de är lojala med skolans övergripande institutionella ordning. Som elev skall man vara 

ansvarsfull, ordningsam och vilja lära sig. Monica Johansson understryker också betygens 

kraft och hur de är kopplade till elevernas framtid. Det andra hon i artikeln påvisar är att 

eleverna ändå har olika strategier för att göra motstånd mot elevidentiteten i olika grader. I sin 

analys kring integration mellan institution och individ använder hon begreppen motstånd och 

anpassning. Det finns dock inte någon renodlad anpassning eller renodlat motstånd utan det 

finns alltid lite av motstånd i anpassningen och lite av anpassning i motståndet. Monica 

Johansson benämner detta som anpassat motstånd och motspänstig anpassning. 

 

Identitet i förhållande till kontext 

Annika Hellman (2013) forskare på Göteborgs universitet är bild – och medialärare i botten 

och har hela sitt lärarliv funderat på hur lätt det är att elever definieras utifrån vissa adjektiv 

som t.ex. ”lat”, ”ambitiös” eller ”svag”. Hon redogör i sin artikel ”Dagboken breddar 

identiteter” om hur olika sociala sammanhang hänger ihop med vilka identiteter som för 

eleven blir möjliga. Hon menar att det finns så mycket forskning kring lärarroll och pedagogik 

att vi nu istället måste flytta perspektivet och få ta del av elevernas erfarenheter. Annika 

Hellman har med hjälp utav eleverna inspelade videodagböcker fått ta del av elevernas tankar 

om hur de upplevde medieundervisningen och sig själva. Att eleverna får spela in sig själva 

på film istället för att blir intervjuade gjorde att hon fått mer personligt material som om 

eleverna ”skriver” dagbok. 

 

Hon kan bland annat se i sin forskning att individer som från början beskrev sig med vissa 

adjektiv, senare i sin beskrivning av sig själv presenterade det motsatta. Hon tar som exempel 

en kille som i början beskrev sig själv som lat och gick estetiska programmet för att det var 

”chill” men i senare inspelningar framgår att han är väldigt ambitiös på sin fritid.  

 

Relevant i Annika Hellmans artikel är att hon likt Jonas Frykman beskriver hur lärare lätt 

tillskriver elever vissa egenskaper som kanske inte alls stämmer överens med verkligheten 

och att detta begränsar elevernas möjligheter inom skolan.  
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Laura S Abrams (2002) presenterar, i sin artikel ”Rethinking Girls At Risk: Gender, Race and 

Class Intersections and Adolescent Development“, en ny teori kring identitetsutveckling för 

flickor. Abrams presenterar en ny teori med ett synsätt där kön, klass och etnisk bakgrund 

tillsammans spelar en viktig roll för flickors identitetsutveckling. Abrams är kritisk till 

tidigare teorier kring identitet, framförallt till psykoanalytikern Erik Erikssons psykosociala 

identitetteori. Abrams är kritisk till Erikssons teori för att materialet framförallt är baserat på 

vita män. Abrams menar att faktorer som klass, kön och etnisk bakgrund är såpass viktiga för 

ungdomars, speciellt kvinnors identitetsutveckling, att de därför inte kan uteslutas. Abrams 

poängterar dock att de olika faktorerna kan ha olika stor betydelse beroende på den sociala 

kontexten och samhället som ungdomen befinner sig i. Abrams pratar likt Adamson mycket 

kring den kontextuella betydelsen för flickors utveckling och den sociala aspekten. 

 

I Abrams artikel studeras flickor med annan etnisk bakgrund vilket jag inte kan relatera till 

min studie då jag inte har med ungdomarnas bakgrund som en variabel i min studie. Det är 

dock ändå intressant att ytterligare studier betonar den kontextuella betydelsen. Jag fokuserar 

ju också till största del hur ungdomarna försöker att upprätthålla sin subjektivitet i en kontext 

som utgörs av organisatoriska regler och normer inte kring identitetsutveckling i stort.  
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3 TEORI  

Mitt huvudsakliga syfte har varit att belysa skolan som å ena sidan består av regler och 

förväntningar och å andra sidan individers subjektivitet, och den spänning som finns mellan 

de två delarna. Att välja Jürgen Habermas normativa samhällsteori (Habermas 1996) för att 

belysa detta var ett självklart val. Det var utifrån studierna av denna teori som mina tidigare 

funderingar kring skolan fick en karta och en terminologi. Både det som Habermas beskriver 

som system och livsvärld hittar vi inom skolan.  

Då jag studerar individers subjektivitet i förhållande till organisation, elev i förhållande till 

skolan, samt delaktighet har jag också valt att använda mig av Göran Ahrne och Apostolis 

Papakostas (2014) organisationsteori som teoretiskram. Deras organisationsteori beskriver 

den tudelning om finns inom varje individ, den subjektiva delen och den del där individens 

handlingar styrs utav organisationstillhörighet.  

För att förstå vilken roll tjejerna intar i skolan och hur de förhåller sig till den förväntade 

elevrollen kommer jag att använda mig av Goffmans (2006) som teoretisk ram. 

3.1 Habermas – System och Livsvärld 

Det moderna samhället är enligt Jürgen Habermas (1996) ett posttraditionellt samhälle. De 

traditionella normer som är immuna mot kritik blir färre och färre, i det moderna samhället 

måste alla utsagor istället rationellt motiveras. Traditionellt handlande och det auktoritativa 

inflytandet måste istället ersättas av rationell argumentation mellan samhällets individer. 

Grunden i Habermas teori är därför samtalets rationella möjligheter och den demokratiska 

potential som därmed finns i vårt samhälle och påvisar därmed en positiv samhällssyn. 

 

Habermas har  utvecklat teorin om det kommunikativa handlandet. För att göra oss förstådda 

måste vi enligt Habermas kunna hänvisar till tre olika områden samtidigt, även om någon av 

dem ofta står i centrum. Dessa tre områden vilka vi hela tiden har en relation till är en objektiv 

värld, den yttre världen. I en diskussion till den yttre världen gör vi utsagor om hur någonting 

är beskaffat, vi gör anspråk på sanningar och ifrågasätter. Det finns också en relation till en 

social värld som består av samhällets normer. I den sociala världen gör vi yttranden om hur 

någonting bör vara och hur vi kan rättfärdiggöra våra handlingar. Den tredje dimensionen i 

språket är relationen till den subjektiva världen, då vi hänvisar till oss själva. I en diskussion 

som relaterar till den subjektiva världen bedöms våra yttranden efter våra handlingar. När vi 
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relaterar till en subjektiv värld gör vi anspråk på uppriktighet, att individen/individerna vi 

talar med är uppriktiga. 

 

Genom att bestrida och argumentera kan vi per definition också alltid komma överens. I en 

sådan idealsituation har ingen part mer makt än den andra. I det komplexa moderna samhället 

blir denna oändliga argumentation mellan människor tyvärr praktiskt omöjlig, den 

evolutionsprocess som uppstår utsätter det kommunikativa handlandet för stora påfrestningar. 

Det behövs istället nya former för koordinering av mänskligt handlande, en rationalisering av 

den mänskliga vardagsvärlden. Vad som behövs är ett annat sätt att integrera handlingar än 

det kommunikativa handlandet och där människorna subjektivt inte behöver delta. Resultatet 

av denna rationalisering kallar Habermas för system. I systemsfären ersätts det 

kommunikativa handlandet med målrationella; instrumentella och strategiskt handlande. 

Systemet som består av två olika delar, nämligen den ekonomiska marknaden och staten, har 

två olika styrmedier, nämligen pengar som är marknadens medium och makt som är det 

mediet som staten använder sig av. En form av rationalisering är de statliga och kommunala 

institutionerna i vårt samhälle idag, däribland också vår gymnasieskola. Det som samhällets 

individer uppfattar som deras subjektiva värld, där koordineringen av handlingar fortfarande 

sker genom språket och där det kommunikativa handlandet är den integrerade kraften, 

benämner Habermas som livsvärlden.  

 

Systemet är självstyrande, men dessa två sfärer har i högsta grad ständigt utbyte med varandra 

genom de olika styrmedierna, såsom lön, konsumtion och demokrati. Habermas menar också 

att det inte bara är individerna som skapar systemet utan att systemet också utvecklas på egna 

premisser. I och med systemets ”uppkomst” breder de instrumentella handlingarna ut sig 

vilket enligt Habermas skapar olika problem. Inte på grund av att instrumentella handlingar 

och kommunikativa handlingar står i motsättning till varandra, utan för att det uppstår en 

konflikt mellan de två olika principerna för den samhälleliga integrationen. I och med 

systemets framväxt möjliggörs också, som ovan redan nämnts, en systemintegration. Det är 

den nya typen av integration som då kommer i konflikt med de integrerande principerna i 

livsvärlden, ett ömsesidigt samförstånd byggt på det kommunikativa handlandet. Problemen 

uppstår när delar av systemet som bygger på instrumentellt handlandet tränger in i livsvärlden 

och då också påverkar den sociala integrationen. Denna ”störning” i livsvärlden benämner 

Habermas som systemets kolonisering av livsvärlden. Koloniseringen har lett till nya typer av 

konflikter som blivit allt viktigare i det moderna samhället. Habermas tolkar många av de 
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rörelser som vuxit fram, t.ex. miljörörelsen och kvinnorörelsen, som motståndsrörelser mot 

systemets kolonisering av livsvärlden. Det är här vi hittar ”det modernas paradox”. Det är 

moderniseringen och framväxten av det komplexa samhället som leder till rationaliseringen 

av livsvärlden och därmed uppkomsten av systemsfären som sedan slår tillbaka, i negativ 

bemärkelse, på individernas subjektiva verklighet. Den verklighet som den enskilda 

människan uppfattar den, som den framstår för våra sinnen, vårt förstånd och vårt känsloliv, 

nämligen livsvärlden (Habermas 1996). 

 

Vad är då Habermas lösning på denna paradox? Enligt Habermas så är inte det moderna 

samhällets problem själva uppdelning mellan system och livsvärld. Enligt Habermas är 

systemens differentiering från livsvärlden en förutsättning för livsvärldens kommunikativa 

rationalisering. Systemen är därför en förutsättning för att ett modernt och komplext samhälle 

skall kunna fungera. Bristerna är istället att det inte finns ett bra utvecklat sätt att ta hand om 

problemen som uppstår. Enligt Habermas finns det nämligen sätt att lösa problemet med 

systemsfärens kolonisering av livsvärlden. Lösningen är att utveckla och institutionalisera 

områden där det kommunikativa handlandet äger rum. Dessa områden utgör ett skydd mot 

koloniseringen av livsvärlden genom att de ger utrymme för rationellt ömsesidigt samförstånd 

som är socialt integrerande. Områden måste också ha ett inflytande på systemsfären så att 

marknadsproduktionen och statsmakten också i grunden styrs av den rationalitet som finns i 

språket och kommunikationen. Rent praktiskt innebär det att individer diskuterar sig fram till 

ett samförstånd och utifrån den planeringen och de starkaste argumenten indirekt planerar 

marknadsproduktionen och beslutar gällande de statliga angelägenheterna. Vad Habermas 

menar är demokrati och därmed en framväxt av socialstaten.  

 

3.2 Ahrne och Papakostas – Organisationstillhörighet 
Enligt Göran Ahrne och Apostolis Papakostas (2014) styrs det mänskliga handlandet först och 

främst utifrån vilken organisation personen tillhör. Människors interaktion styrs, kontrolleras 

och filtreras genom organisationer. Ahrne och Papakostas påpekar dock att detta inte gäller all 

interaktion mellan människor, men i det stora hela och för de flesta människor domineras 

vardagslivet dock av den interaktion som sker inom eller i anslutning till organisationer. 

Vidare sker därför samhällsprocesser först och främst genom interaktion mellan olika typer av 

organisationer.  
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Organisationer kännetecknas av fyra grundläggande element: tillhörighet, gemensamma 

resurser, kontroll och utbytbarhet. Det är kombinationen mellan dessa som omvandlar 

mänsklig interaktion till organisation. Organisationer är ett relativt beständigt inslag i det 

sociala landskapet och de bör därför enligt Ahrne och Papakostas ses som de viktigaste 

beståndsdelarna i det vi kallar för samhälle. Organisationer kan bli gamla, och etablerade 

organisationer har en stor överlevnadsförmåga, samtidigt är de tröga och förändras väldigt 

långsamt. Ahrne och Papakostas utgångspunkt är att i grunden är all organisering ett sätt att 

skapa något fast i en föränderlig värld. I organisationer finns därför ett naturligt motstånd mot 

förändring.   

 

Organisatoriska kentaurer 

Ahrne och Papakostas menar att människor runt omkring oss kan ses som sociala och 

organisatoriska kentaurer med mänskliga ansikten men med organisationers kroppar och 

framförallt handlingar. Likt kentaurerna i mytologin, som endast ofullständigt förmår lägga 

band på deras djuriska krafter, förmår individens mänskliga egenskaper endast ofullständigt 

lägga band på den kollektiva kraft (organisationen) som de är en del av.  Alla miljarder 

människor runt omkring oss handlar sällan som hela människor utan de styrs av krafter 

utanför dem själva, de organisationer som de tillhör, vilket omvandlar deras mänskliga 

egenskaper, förstorar vissa egenskaper och förminskar andra. Oftast är det den känslomässiga 

förmågan som förminskas och snävas in i en organisation medan kapaciteten att handla 

förstärks (Ahrne&Papakostas 2014).  

 

I grunden handlar all form av organisering om en tillhörighet mellan bestämda identifierade 

individer vilket innebär att människor mer eller mindre frivilligt tvingas ge upp kontrollen 

över en del av sina handlingar och regelbundet och ofta göra saker som andra säger åt dem att 

göra istället för att följa sina egna spontana infall och önskningar. Människors handlande 

utifrån organisationens förväntningar handlar ofta om sådant som de inte skulle gjort om de 

fick bestämma själva. Motivet för att göra saker är inte från den subjektiva individen utan 

kommer från andra. Detta gör deras beteende mindre mänskligt i den mening att det finns ett 

gap mellan de personliga motiven och handlingen.  

 

Det finns enligt Ahrne och Papakostas ett tryck från människor på att vilja känna till andra 

människors status i fråga om tillhörighet till organisationer: om de är gifta och med vem, vilka 

föräldrar de har, vilket medborgarskap de har osv. Denna önskan att individer skall ha en 
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tillhörighet och behovet av att känna till det är ett medel för människor att minska osäkerheten 

i relationer med andra, att göra möten med andra människor mer förutsägbara och 

kontrollerbara. Vi tycks inte vara beredda att se våra medmänniskor som unika individer utan 

vi har en tendens att se dem i ett organisatoriskt sammanhang, att vilja veta var de kommer 

ifrån och vilka relationer de har.  

 

Utestängning är den andra sidan av tillhörighet. Genom att bevaka organisationens gränser 

upprätthåller människor en ordning som går ut på att sortera andra människor. De som har rätt 

att komma in och de som skall hållas utanför. I organisationerna är det människors handlingar 

som registrerade och utvärderade. Individernas prestationer och andra egenskaper testas och 

registreras vilket gäller både permanenta och mer tillfälliga medlemmar (Ahrne&Papakostas 

2014). 

 

3.3 Goffman – Framträdandet  

Erving Goffman (2006) har med symbolisk interaktionism som utgångspunkt framför allt 

studerat hur människors sociala och personliga identitet präglas av hur de bedöms och 

betraktas av andra. Goffman jämför mänsklig interaktion med ett skådespel. Goffman kallar 

den individ som framträder för aktör och de andra som deltar runt om kring kallar han för 

publik. Det som är förutbestämt och kan spelas upp i flera olika kontext och sammanhang 

kallar Goffman för roller. Alla aktiviteter en individ visar upp inför andra kallar Goffman för 

framträdande och han studerade den interaktion som uppstår vid dessa framträdande för att 

beskriva sin teori.  

 

Individen lägger mening i sina handlingar och använder sig av kommunikation och symboler 

för att förmedla sin roll till de andra nämligen publiken. Genom socialisationsprocessen lär 

sig individen både medvetet och omedvetet symbolers betydelse i den kultur man lever i. 

Processen leder också till att individen bygger upp en egen identitet. En individ spelar alltid 

en roll. Den uppstår genom att man ser på en annan människa och försöker ändra sitt 

handlingsmönster till hur man tror att den andre förväntar sig att man ska uppträda. Detta är 

den normala beskrivningen, den cyniska rollen är den andra typen av roll där den agerande 

mer eller mindre medvetet eller omedvetet lurar sin publik. Den kan vara medvetet och av 

intresse för aktören att vilseleda sin publik, men det kan också vara att aktören inte bryr sig 

om publikens uppfattning och förväntningar om hur rollern bör spelas. Aktören kan vara 
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medveten om att den roll han/hon spelar kan vara falsk men den måste ändå spelas på ett 

trovärdigt sätt och publiken utgår från att det som spelas är sant. Aktören behöver alltså inte 

alltid vara ärlig i sitt framträdande utan kan dölja ofördelaktiga sidor som inte passar in i den 

roll som aktören antar. När individen lärt sig sin roll blir den till en rutin, man har då lätt för 

att gå in i rollen, den blir naturlig att utföra, nästan som en egenskap.  

 

3.4 Teorisammanfattning 

Jag kommer att börja min analys med att ta hjälp av Habermas (1996) för att beskriva de två 

delarna som finns inom skolans värld och den spänning som kan uppstå mellan dem. Jag 

kommer också att ta hjälp av Habermas teori för att se om denna spänning även kan visa sig 

på individnivå. Jag kommer att analysera huruvida eleverna känner sig delaktiga i skolan för 

att belysa detta. 

Då Ahrne och Papakostas (2014) organisationsteori beskriver varje individ som tudelad, delad 

mellan sina egna individuella önskningar och organisationens regler och krav kommer jag att 

använda den för att titta just på hur tjejerna förhåller sig som individer i skolans ram. Övertar 

de organisationens (skolans) förväntningar fullt ut eller inte? Om inte hur agerar de för att 

bereda plats åt sin subjektivitet? Jag kommer även här analysera frågan om huruvida tjejerna 

känner sig delaktiga för att belysa de olika delarna. 

Slutligen kommer jag att titta på huruvida tjejerna övertar den roll som skolan förväntar av 

dem och då kommer jag ta hjälp av Goffmans (2006) rollteori.  
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4 VETENSKAPSTEORI OCH METOD 
Den här studien är av uteslutande kvalitativ karaktär. Jag kommer under detta avsnitt att 

presentera de kvalitativa metoder jag val för att samla in samt tolka min empiri. Jag kommer 

också att redogöra för arbetsprocessen, urval och etiska aspekter. 

4.1 Vetenskapsteori  

Inom vetenskapen brukar man tala om i huvudsak två olika vetenskapliga huvudriktningar 

nämligen positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen men 

har sedan spridit sig till att användas även för att förstå sociala fenomen. Inom positivismen 

grundas forskning på insamlad fakta - empiri. Enligt positivismen skall man rensa bort allt 

man tror sig veta men egentligen inte kan bevisa och då få kvar en kärna av säker kunskap 

(Thurén 1991) Det har riktats en hel del kritik mot positivismen, som Thurén också beskriver. 

Positivismen kan beskrivas som fantasilös där fakta bearbetas på ett maskinellt sätt för att 

sedan komma ut som ett ”torrt” färdigt resultat i tabellform. Kritikerna framför också att det 

inte bara är problematiskt utan att det är omöjligt att hålla isär värderingar och 

verklighetsomdömen. Den största kritiken kommer från hermeneutikens håll som menar att i 

positivismens vetenskap finns brist på djup kunskap då det inte finns plats för förståelse och 

inlevelse. De menar att positivismens metoder producerar både osäker och t.o.m. felaktig 

kunskap. 

 

Hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln 

I motsats till positivismen grundar sig hermeneutiken istället på just det faktum att vi 

människor förstår andra människor av naturliga skäl och att vi utifrån detta ”förstående” kan 

göra tolkningar. Enligt hermeneutiken går det inte att veta någonting säkert, utan att tolkning 

är den huvudsakliga forskningsmetoden. Tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan 

förförståelse och nya erfarenheter.  

 

Dubbel hermeneutik kan beskrivas och användas på flera olika sätt. Enligt Giddens (1993) så 

innebär dubbel hermeneutik att forskaren i sitt arbete å ena sidan måste förhålla sig till en 

värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva och kan därför inte bortse ifrån dess 

redogörelser. Å andra sidan ska forskaren bedriva forskning och måste därför gå ett steg 

längre än de sociala aktörernas självuppfattning vilket görs genom att rekonstruera de sociala 

aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska begrepp. 
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Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 

sammanhang som det måste tolkas i. Generellt kan man säga att den hermeneutiska cirkeln 

betecknar förhållandet att all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del. En 

rörelse mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i eller mellan det vi ska tolka 

och vår egen förförståelse (Gilje&Grimmen 1995). Jag har inte bara varit väl medveten om 

utan jag har också använt mig den förförståelse som jag samlat på mig genom mina tidigare 

erfarenheter. Jag har sedan genom litteraturstudier och empiriska studier generera ny kunskap 

och med hjälp av den nya kunskapen kontinuerligt modifierat min förförståelse till en mer och 

mer komplett förståelse. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Den empiri som min studie bygger på är insamlad genom djupintervjuer och arbetet är därför 

uteslutande av kvalitativ karaktär. Jag har genomfört sex intervjuer, men arbetet baserar sig på 

fem av dem som jag har presenterat, tolkat, analyserat och reflekterat över. Med tanke på 

problemformuleringen som baseras på den enskilda individens preferenser, var valet av 

kvalitativ metod självklar. Det relevanta för mig är inte att hitta orsak-verkan samband, utan 

att förstå och ta fasta på människans egna upplevelser, tolkningar och verklighetsdefinitioner. 

Individerna tilldelas därmed en mer aktiv och skapande roll. Perspektivet jag intagit innebär 

att jag ser människan som ett subjekt och inte objekt (Thurén 1991). 

 

Strävan i mina intervjuer har varit att skapa en subjekt-subjekt relation. Jag har i största 

möjliga mån försökt att likna intervjuerna vid ett vardagssamtal, där den intervjuades 

erfarenheter står i centrum. Jag har utnyttjat de likheter som funnits mellan mig och 

intervjupersonerna. Den största likheten är att vi alla är kvinnor och alla har erfarenheter från 

gymnasiet och utifrån dessa likheter var min ansats att genomföra så kallad solidarisk 

intervju. Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) beskriver solidarisk intervju i sin bok 

Kvalitativ kvinnoforskning. I en solidarisk intervju försöker man, som jag redan nämnt, skapa 

en subjekt-subjekt relation. Samtalet bör också följa sitt eget lopp och så långt som möjligt 

den intervjuades egen logik och tankesätt (Davis&Esseveld 1989). Även om man har mycket 

gemensamt med intervjupersonen innebär inte solidarisk intervju att man måste bidra med 

liknande erfarenheter. Vissa av intervjupersonerna har dock varit nyfikna på mina 

erfarenheter och jag har även delgivet dessa i viss utsträckning. Om en intervju har ”kört fast” 

och intervjupersonen inte tycker att det finns något mer relevant att tillägga i samtalet, har det 
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visat sig varit givande om jag berättat någon egen erfarenhet, vilket har medfört att 

intervjupersonen har kunnat ”snappa upp” någonting i min berättelse som de själv tyckt varit 

intressant, för att sedan på egen hand associera vidare.  

 

De sex intervjuer som jag genomfört har alla varit olika. I vissa av intervjuerna har min ansats 

att skapa en solidarisk intervju verkligen fungerat till fullo. Andra intervjuer har varit mer 

formella. Vid ett tillfälle intervjuade jag två personer samtidigt vilket visade sig vara väldigt 

framgångsrikt. Victoria Wibeck (2010) anser att intervjuer i grupp har positiva bieffekter. I 

och med att gruppdeltagarna i en fungerande grupp samspelar, ifrågasätter och förklarar för 

varandra kan summan av en gruppintervju blir mer än summan av individuella intervjuer. Jag 

upplevde att gruppintervjun fick dessa positiva bieffekter. De kunde bygga på och fylla i 

varandras utsagor och det som den ena kanske inte tänkt på hade den andra en lång utläggning 

om. De kompletterade varandras berättelser och gav varandra inspiration. Jag uppfattade det 

som att de vågade säga till när de inte höll med varandra, och framförde ibland olika åsikter. 

Att dessa två tjejer var nära väninnor var en förutsättning för att intervjun skulle bli såpass 

givande då jag upplevde att det fanns en grundtrygghet i deras vänskap som gjorde att de 

vågade stå för sina egna åsikter och uppfattningar. Jag är dock medveten om att det här också 

finns en risk för att intervjupersonerna styr varandras svar samt att de inte vågar svara helt 

ärligt. Att intervjua dessa tjejer samtidigt kan ha påverkat materialet negativt kan jag inte 

utesluta. Min uppfattning är ändå att det till övervägande del förde med sig positiva effekter. 

Kvale (1997) menar att en risk med gruppintervju är att man som intervjuare har mindre 

kontroll över situationen vilket kan leda till ett digert arbete med senare transkription. En 

negativ effekt som jag fick erfara och eftersom jag var ensam att genomföra studien så blev 

det en stor negativ effekt då det tog stor del av min tid att transkribera och sortera materialet 

från gruppintervjun. 

Inför intervjuerna har jag alltid haft med mig en intervjuguide. Intervjuguiden har 

inledningsvis en del faktafrågor för att säkerställa att personen tillhörde min målgrupp, såsom 

vilket program eleven studerar på, vilken termin och vad de har i betyg. Det finns också korta 

faktafrågor kring elevens bakgrund.  Efter dessa faktafrågor var min intervjuguide indelad i 

olika teman; skoldagen, lektionstid, raster, relationer samt fritid/framtid. Intervjuguiden är vad 

Kvale och Brinkman (2009) kallar för halvstrukturerad då det inte är ett vardagligt samtal 

men inte heller ett slutet frågeformulär. För att inte styra intervjupersonens svar valde jag att 

ställa inledande väldigt öppna frågor utifrån dessa teman t.ex. ”Vad händer under 
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lektionerna?”, ”Beskriv!”. Min ansats med intervjuguiden har varit att individen skall prata 

själv utifrån teman utan att jag ställer konkreta frågor som kan vara styrande. Det har ändå 

varit utav vikt att följa min intervjuguide för att säkerställa att personen pratar om rätt saker.  

 

4.3 Tolkningsmetod 

Att tolka material innebär alltid en stor osäkerhet. Det är viktigt att förstå att tolkning inte 

innebär ett sökande efter sanningar utan tolkningar är alltid bara mer eller mindre sannolika 

eller trovärdiga. Det viktiga är hur vi motiverar att tolkningarna är bra eller dåliga (Gilje & 

Grimmen 1995). Mitt syfte med denna studie är att få tillgång till intervjupersonernas egna 

upplevelser. Mina intervjuer har också varit väldigt öppna och intervjupersonerna har fått stort 

utrymme att själva välja vad de skall prata om då lämpar sig en hermeneutisk tolkningsmetod.  

 

I mitt tolkningsarbete har jag utgått ifrån och använt mig av vad Alvesson och Sköldberg, 

(1994) kallar för reflexiv tolkning. Tanken om reflexiv tolkning har sin grund i den dubbla 

hermeneutiken (tolkning av tolkande subjekt). Den reflexiva tolkningen tar dock hänsyn till 

flera aspekter, Alvesson och Sköldberg kallar därför det tillämpningssätt som grundar sig i 

idén om reflexiv tolkning för kvadrohermeneutik. I realiteten innebär det att forskningen mer 

eller mindre medvetet glider mellan två eller flera av de olika nivåerna; empirihantering, 

tolkning, kritisk tolkning och språk-/auktoritetsreflektion. Reflektionen uppstår genom att de 

olika elementen eller nivåerna spelas upp mot varandra. Ansatsen bygger på, och medför, att 

inget av elementen totaliseras, d.v.s. man tar alla på visst allvar utan att få för sig att något 

enda av dem är bärare av den Rätta eller Viktigaste insikten (Alvesson & Skölberg 1994 

s.326). Alvesson och Sköldberg betonar också vikten av att ha en bredd i sin tolkning och i 

sina akademiska och teoretiska studier för reflektionsförmågan inte skall bli reducerad. Det är 

inte ofta det är positivt att inte vara för beläst inom något område men gällande den här 

aspekten är det en fördel. Som jag tidigare nämnt hade jag tankar och idéer angående min 

tolkning och analys redan innan uppsatsarbetet påbörjades. Dessa har dock inte reducerat min 

reflektionsförmåga i och med att dessa tankar och idéer var influerade av olika typer av 

samhälls- och verklighetsteorier.  

 

Efter det att varje intervju genomförts så har jag så snabbt som möjligt skrivit ut det sagda 

från band till text. Samtliga intervjuer är skrivna i talspråk, bi-läte och pauser är noterade. I 

min presentation av materialet så är vissa av dessa bi-ljud är dock strukna då de annars skulle 



21 
 

ha försvårat för läsaren. Då svordomar har använts har dessa naturligtvis behållits eftersom de 

ibland kan ange tonen på syftningen. Uppgifter som kan leda till röjning av tjejernas identitet 

har strukits eller bytts ut mot figurerade namn eller uppgifter. 

 

När bandningen var nedskriven har jag bearbetat text materialet och läst det om och om igen. 

Jag har analyserat texterna och sedan sorterat in citat efter olika teman. Utifrån dessa teman 

har jag sedan bildat begrepp för att tydliggöra återkommande likheter och olikheter för att 

sedan genom en sociologisk diskussion och tankesätt kunna koppla intervjupersonernas egna 

utsagor med teori. Tolkning genom begreppsbildning innebär att man går ett steg längre en 

den sociala aktörens egen tolkning, i enighet med den dubbla hermeneutiken 

(Gilje&Grimmen 1995). 

 

4.4 Förförståelse 

Eftersom jag använder mig av den dubbla hermeneutiken är det av vikt att redogöra för min 

förförståelse för förutfattade meningar har alla människor och så även jag. Det som är viktigt i 

sammanhanget är inte att försöka kliva ur sin roll som människa, i en strävan efter att titta på 

världen med total objektivitet, utan att vara väl medveten om de förutfattade meningar och 

fördomar som alla har. Efter det första steget att själv bearbeta och bli medveten om sin 

förförståelse är det också angeläget att efter bästa förmåga redogöra för dessa, och när de 

synliggjorts i största möjliga mån frigöra mig ifrån dem under tolkningsarbetet. Redan mitt 

val av ämne och mitt val av tillvägagångssätt innebär att jag har en stor portion förförståelse. 

Inte minst har jag själv studerat på gymnasieskolan och har mycket tankar och känslor kring 

just den perioden i mitt liv. Diskussionen gällande förförståelse är både komplex och 

paradoxal, som den tyska filosofen Hans-George Gadamer uttrycker det; ”Att förstå 

förutsätter förförståelsen, men förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen” (Alvesson 

& Sköldberg 1994, s. 136).  

 

Varför väljer jag då detta ämne? Inte är det någon slump att jag valt att studera inte bara 

gymnasieskolan utan tjejer i gymnasieskolan. Som gymnasieelev var jag väldigt mycket 

frånvarande och det var inte mycket i skolan som väckte mitt intresse. Jag upplevde att jag 

som person inte fick plats i skolan och visade det genom att göra motstånd mest passivt men 

även aktivt. Jag anpassade mig inte till skolans förväntningar och presterade därför också 

dåligt i skolan. Hade jag centrerat min studie runt samma typ av elev som jag själv en gång 
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var hade mina förutfattade meningar varit både för många och för starka för att jag på ett bra 

och korrekt sätt skulle kunna genomföra mitt arbete. För att inte gå i den fällan har jag därför 

koncentrerat mig på de elever som är över medel presterare och därmed lyckas i skolan. Det 

är genom mina egna upplevelser som mina frågor också väcktes. Hur gör de tjejer som lyckas 

bra i skolan. Är de helt integrerade i skolan och följer det som förväntas? Känner de sig 

delaktiga fullt ut? 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Min ursprungstanke var att jag genom rektor och lärare skulle få tillgång till att på lektionstid 

kunna presentera mitt uppdrag och utifrån det komma i kontakt med elever för att kunna göra 

mitt urval. Det visade sig inte vara möjligt då lärarna sa nej med hänvisning till tidsbrist. En 

metod som visade sig vara mycket mera framgångsrik var att helt enkelt att vistas i rasthallar 

och korridorer. Där fick jag kontakt med flera elever och även om de själva inte var 

intresserade, eller om de hörde till fel årskurs, så kunde de alltid hjälpa till att skapa kontakt 

med andra.  

 

Min frågeställning inför denna studie har sin utgångspunkt i hur de tjejer som lyckas i skolan 

uppfattar sin situation i skolan och det var därför dessa tjejers berättelser som för mig var 

relevant. Med lyckas menar jag de elever som presterar över medel gällande skolarbetet. Jag 

bestämde mig därför att genomföra korta samtal med de tjejer som jag kommit i kontakt med 

så att jag i det samtalet kunde fråga om vilka betyg de har och haft. Jag kunde sedan utifrån 

det bestämma vilka jag skulle boka in för den riktiga intervjun. Den bild jag först fick av det 

korta samtalet stämde inte alltid sedan. Ett av de korta samtalen ledde till en felbedömning. 

Personen hade inte alls betyg som hon tidigare uppgett och utan hade senaste terminen 

presterat under medel hon funderade dessutom på att lämna skolan. Intervjun med henne 

användes därför aldrig senare i tolkningsprocessen eller presentationen. Jag kommer heller 

inte fortsättningsvis i materialet att redogöra för den intervjun.  

 

Var och när intervjuerna skulle äga rum har uteslutande varit intervjupersonernas sak att 

bestämma vilket resulterat i att intervjuerna skett på olika ställen såsom i skolan bibliotek, i 

skolans uppehållslokaler och hemma hos mig. Jag har intervjuat personerna en och en utom 

vid ett tillfälle där intervjun genomfördes med två personer samtidigt. De två personerna var 

nära vänner men gick inte i samma klass.   
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4.6 Urval 

Jag har valt att intervjua fem tjejer som läser en teoretisk linje på Sannarpsgymnasiet i 

Halmstad. Samtliga tjejer studerar på en treårig teoretisk linje. De intervjuade går alla första 

terminen på det tredje och sista året. Tanken bakom att välja elever som läser på sitt sista år 

var att de då redan studerat två år på gymnasiet så att de inte bara har bildat sig en uppfattning 

om sina gymnasiestudier utan även börjat reflektera över sin situation och sin framtid. I och 

med att de går första terminen är de dock inte för nära sin studentexamen utan de är 

fortfarande mitt uppe i ”gymnasielivet”. 

 

Jag har även valt att begränsa mig till att endast inkludera tjejer i min studiegrupp. Det har jag 

gjort för att min övertygelse är att när en studie grundar sig på relativt få subjekt är det bra att 

sträva efter att hålla gruppen så homogen som möjligt. Bryman (2002) skriver att fördelen 

med en homogen urvalsgrupp är att representativiteten är god, till skillnad från heterogena 

urval som kräver fler deltagare. Jag valde att intervjua enbart tjejer och inte enbart killar 

eftersom jag stävade efter att använda mig av en solidarisk intervjumetod och därför ville ha 

så många likheter som möjligt mellan mig själv och intervjupersonerna.   

 

Då mitt syfte är att titta på de tjejer som lyckas i gymnasieskolan har jag valt att titta på de 

som går teoretisk linje och som har betyg som ligger över genomsnittet. Betyg är det sätt som 

elevernas gymnasieprestation faktiskt bedöms. Jag vill därför att alla mina intervjupersoner 

skulle uppfylla ytterligare två kriterier nämligen 1.De skulle gå en teoretisk utbildning. 2. De 

skulle genomgående under sin gymnasietid ha betyg som ligger över medelnivå. När jag fått 

kontakt med sex stycken som uppfyllde mina  kriterier och som var villiga att ställa upp ansåg 

jag mig färdig. 

 

Jag baserar mitt urval utifrån olika strategiska val för att säkerställa att få material från en viss 

bestämd grupp. Att basera urvalet på strategiska val för att säkerställa att få fram kvalitativt 

material kallar Halvorsen för ”strategiskt urval” (Halvorsen 1992). Utifrån den strategiska 

urvalsmetoden är det också framgångsrikt att använda sig av snöbollseffekten d.v.s. att utifrån 

en intervjuperson få namnet på någon annan osv. Detta visade sig vara framgångsrikt 

eftersom när jag fått tag på en lämplig intervjuperson kunde denna vidarebefordra mina 

kontaktuppgifter till en kompis eller presentera oss för varandra i t.ex. rasthallen.  
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 4.7 Tillförlitlighet 

Att använda sig av kvalitativ metod kan göra att det är svårare att mäta tillförlitligheten i 

jämförelse med kvalitativ metod (Kvale 1997). Jag har valt metod och tillvägagångssätt 

utifrån mitt syfte och min frågeställning. Mitt syfte har aldrig varit att göra några 

generalisering utan att öka förståelsen samt att ringa in gemensamma förhållningssätt och 

strategier. För att ändå säkra viss tillförlitlighet har jag under intervjusituationen försökt att 

påverka mina intervjupersoner så lite som möjligt. Min intervjuguide har varit strukturerad på 

så sätt att den styrt mina intervjupersoner till att prata om rätt saker. Intervjuguiden har lämnat 

mycket utrymme för personen att få prata fritt utan att få direkta frågor. Att intervjupersonen 

har fått prata fritt kring vissa teman tror jag leder till att intervjuaren har en väldigt liten 

påverkan på svaren i jämförelse med om jag t.ex. hade ställt tydliga frågor. En svaghet som 

kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet är att jag varit ensam i arbetet. Det hade varit en 

styrka att vara två eftersom vi då hade kunnat analysera materialet var för sig och sedan 

jämfört våra reflektioner. Jag har försökt att motverka detta genom att göra en noggrann 

genomgång av min egen förförståelse samt att jag låtit en studiekamrat reflektera över 

råmaterialet.  

 

4.8 Etisk reflektion 

Ett etiskt tillvägagångssätt har från början varit väldigt viktigt för mig och jag har utgått ifrån 

de viktigaste aspekterna nyttjande, samtycke, integritet och information får alla ta del av 

(Denscombe 2009).  Redan i mitt urval valde jag att vända mig till elever som gick sista året 

på gymnasiet. Det gjorde jag av flera anledningar men en av anledningarna var att kunna ha 

intervjupersoner som fyllt 18 år. Det var viktigt för mig att ha myndiga intervjupersoner, och 

inte barn, som samtycker till att medverka.  

För att säkerställa intervjupersonernas integritet och att ingen skulle få några negativa 

konsekvenser av att prata med mig lämnade jag alla besluten till intervjupersonerna. De fick 

helt bestämma tid och plats för intervjun, hur de ville bli kontaktade och huruvida de ville ha 

kontakt med mig eller inte när jag vistades på skolan. Jag gav redan vid första kontakttillfället 

noga information kring hela processens gång samt syftet. Jag beskrev hur intervjuerna skulle 

gå till och att intervjun skulle bandas och ordagrant sedan skrivas ned. Alla fick också 

information att de fick ta del av intervjumaterialet när det var nedskrivet på pappret. Självklart 

är alla intervjupersoner anonyma och namnen i presentationen av materialet är fiktiva.   
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5 PRESENTATION 

Kapitlet kommer att presentera studiens empiri som är en samlad redogörelse av 

intervjupersonernas berättelser utifrån de intervjuer som jag genomfört. Inledningsvis 

kommer jag att ge en kort introduktion kring mina fem intervjupersoner. Jag kommer sedan 

att presentera mitt material utifrån tre rubriker. Den första rubriken är Delaktighet och under 

den rubriken presenterar jag material som beskriver huruvida tjejerna upplever att de är 

delaktiga i hur undervisningen går till samt om de upplever att de kan påverka innehållet. 

Nästa rubrik är Att vara eller icke vara i skolan och där presenteras det material som belyser 

om tjejerna upplevat att skolan är en viktig plats för dem eller ej. Den sista rubriken är I 

klassrummet och här kommer jag presentera material som handlar om vad tjejerna själva 

uppger att de ägnar sig åt under lektionstid. Jag kommer också att avsluta kapitlet med en 

sammanfattning för att kort redogöra för huvuddragen i mitt material.  

Min första intervju är med Lena. Lena bor en bra bit utanför Halmstad och har runt en och en 

halv timme i restid till skolan enkel väg. Ibland sover hon inne i stan hos sin storasyster för att 

få ”sovmorgon”. Hon använder tiden på bussen till att plugga och hinner inte med några fler 

fritidssysselsättningar. Lena tänker fortsätta studera efter gymnasieexamen, hon tror det blir 

något inom ekonomi. Min andra intervju är med Helen som också bor en bit utanför 

Halmstad, dock inte så långt. Hon använder också tiden på bussen till att studera. Helen 

arbetar extra en hel del i en mataffär inne i Halmstad. Helen vill fortsätta att arbeta under ett 

år efter gymnasiet för att sedan bestämma sig för vad hon skall göra framöver. Min tredje 

intervju är den intervjun som jag genomför med två personer tillsammans nämligen med Lisa 

och My. Lisa och My är kompisar men går inte i samma klass. Både Lisa och My bor inne i 

Halmstad. Lisa jobbar också extra litegrand, hon sparar pengar föra att kunna resa efter att 

hon tagit examen. Hon planerar att resa under ett år innan hon skall studera vidare. Att hon 

skall studera vidare har hon bestämt men hon vet inte riktigt vad än. My planerar att studera 

vidare direkt efter gymnasiet och vill studera till lärare. My är väldigt sportintresserad och har 

spelat både fotboll och innebandy även om det inte blir så mycket längre då skolan tar mycket 

tid. Den sista intervjun var med Jessica. Jessica bor strax utanför Halmstad. Har inga direkta 

fritidsintressen utan umgås mycket med kompisar. Jessicas föräldrar har ett eget företag så 

hon kommer fortsätta att studera ekonomi för att kunna jobba inom företaget. Fast ibland 

tänker hon att hon egentligen skulle vilja studera till flygledare.  
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5.1 Delaktighet 

Tjejerna berättar att ungefär hälften av den schemalagda tiden går åt till lärarledd 

undervisning i klassrum och den andra hälften till grupparbeten, projektarbeten eller eget 

arbete. Den andra hälften är klassrumsundervisning. När det inte är klassrumsundervisning är 

de ofta fria att befinna sig var de vill, det finns inget krav på att de skall befinna sig inom 

skolområdet. De är fria att vistas var de vill men det finns en lärare tillgänglig på skolan ifall 

det skulle dyka upp frågor. Det är mer eget arbete än arbete i grupp och även när det är 

grupparbeten brukar de snabbt dela upp uppgiften emellan sig. Tjejerna uppger att de trivs 

med att sköta studierna själva eller tillsammans med en klasskamrat, helst utan för skolan och 

också gärna på någon annan tid än under den normala skoltiden. De säger att det får dem att 

känna sig fria. Det är större missnöje kring den klassrumsförlagda undervisning. Tjejerna 

uttrycker att klassrumsundervisningen ofta går till på ett väldigt traditionellt sätt, att det är 

väldigt likt ”hur det alltid har varit”. Den stora skillnaden mellan gymnasiet och grundskolan 

är att det finns mer tid för eget arbete men i klassrummet är det inte mycket som har 

förändrats.   

- Det går ofta till på traditionellt vis typ...(Lisa) 

Med traditionellt menar tjejerna att läraren står framme vid katedern och pratar medan 

eleverna sitter och lyssnar. Läraren är aktiv och eleverna är passiva. Att lektionerna 

fortfarande går till på det är sättet uppfattas av tjejerna som föråldrat, tråkigt och 

oinspirerande. Många har svårt att ta till sig den typen av undervisning och studerar hellre på 

egen hand, i andra sammanhang, med hjälp av kurslitteratur och internet. 

- Nej, jag tycker inte det är någon större förändringar sen högstadiet.(suck). Det är 

inte.....vissa lärare, man kan inte ta en generell men, vissa lärare. Vad skall man säg. Dom 

kan gärna stå där framme och babbla oavbrutet och det är ju nästan ingen som lyssnar för att 

det blir för mycket information på en gång och då lägger man hellre ner det. (Helen) 

Jag frågar om de inte kan påverka själva formen av klassrumsundervisningen? Och huruvida 

de kan påverka innehållet? Generellt tycker tjejerna att de inte kan påverka hur 

klassrumsundervisningen skall gå till inte heller kring innehållet i undervisningen. De 

beskriver ändå vissa tillfällen då de får vara med och påverka men det är då ofta kring 

obetydliga frågor. Ett exempel som tas upp är när de skall läsa om de stora världsreligionerna 

och då för vara med och bestämma i vilken ordning religionerna skall tas. Eller som exemplet 

nedan när de får välja vilket kapitel de skall läsa först. Tjejerna tycker att det är en helt 
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obetydliga frågor och känner sig inte mer delaktiga utan det väcker endast irritation och 

frustration.   

- Nu när det har kommit en ny läroplan så tycker jag att då skall man ju följa den också och 

då står det ju att vi skall ha mycket mer inflytande på lektionerna och sånt och då skall ju dom 

uppmuntra oss också till och ha inflytande, det är ju inte bara det här liksom att - Nu får ni 

välja vilket kapitel vi skall ta först, sådär för att det spelar ju ingen roll om vi tar andra 

kapitlet före det första liksom det har ju ingen betydelse alls. Det är ju mer arbetssättet och 

sånt som jag tycker att....(My) 

Tjejerna berättar ändå att det finns en viss vilja från lärarnas sida att eleverna skall få vara 

med och bestämma kring lektionernas utformande och innehåll vilket de upplever som 

positivt. De är dock väldigt ambivalenta i frågan, de vill gärna vara med och bestämma men 

samtidigt vill de också att läraren skall bestämma. Tjejerna vill vara med och bestämma men 

de vill också vara säkra på att de läser rätt saker utifrån kursplan och betygskriterier. I grund 

och botten finns det en känsla av att läraren nog vet bäst i alla fall.  

- Om någon annan kommer med ett förslag så säger alla – Ja, men nej det låter bättre så som 

läraren sa…(Lena) 

Den övergripande känslan ”att läraren ändå vet bäst” försvårar möjligheten till delaktighet. 

Ytterligare en sak som försvårar delaktigheten är att tjejerna beskriver att varken elever eller 

lärare verkar veta hur det skall gå till i praktiken när de skall bestämma något gemensamt.  De 

beskriver det som om att det inte finns någon vana i att eleverna får vara med och bestämma 

och att det därför saknas formalia i hur det skall gå till. När det ändå görs försök blir det ofta 

bråkigt och stökigt.  

- Och sen så tycker jag också att om dom låter oss bestämma över det så skall dom ändå, ja 

för vi har ju aldrig varit med om det förut så då blir det liksom sådär bråk och man bara 

sitter och skriker en hel lektion istället men då kanske dom kan leda debatten på ett moget sätt 

eller vad man skall säga utan att lägga sig i det är ju ganska svår men man kan ju försöka 

liksom. (Lisa) 

Även om de i mångt och mycket vill att läraren skall bestämma så beskriver de ändå att det 

vore väldigt positivt att få vara med och bestämma. De är helt övertygade om att större 

delaktighet skulle leda till att eleverna blir mer engagerade under lektioner och att deras egen 

motivation skulle blir högre. 
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- Ja självklart! Bara ett exempel att man måste läsa en viss bok i svenskan vi säger typ 

Strindberg eller någonting, hade man själv fått välja författare så hade det varit mycket 

enklare och då kanske man hade gjort det också direkt istället för att läsa den i slutet på 

terminen. Då hade man ju fått välja själv och då hade det ju blivit något intressant. (Lena) 

5.2 Att vara eller icke vara i skolan 
Genomgående är att tjejerna berättar att de på olika sätt minimerar sin tid på skolan och att de 

hellre vistas utanför skolans område under skoltid. Det finns ofta en lärare tillgänglig i skolan 

för att få hjälp av även när det inte är klassrumsundervisning, men tjejerna väljer nästan alltid 

bort det för att göra andra saker. Nästan alltid lämnar de skolan, ibland för att göra skolarbete 

men ofta för att göra andra saker. De väljer att under skoltid vara lediga och ägna sig åt att gå 

i affärer eller för att gå och fika med kompisar. Skolarbetet gör de istället hemma senare på 

eftermiddagen eller på kvällen. Detta gäller inte bara de som bor en längre bit ifrån skolan 

utan även de som är bosatta i mer centrala Halmstad. Skolarbetet sköts på fritiden och fritiden 

på skoltiden när det är möjligt. 

- Jag är i salen om det är något ni vill prata om.(läraren) Men oftast så är man inte i skolan 

då utan man skriver på fritiden så kan man vara ledig då. (Lisa) 

Att minimera tiden i skolan och att förlägga sina studier på andra delar av dagen beskriver 

tjejerna har ökat med åren. När de började gymnasiet valde de att tillbringa mer tid i skolan 

och berättar att det då fanns mer som intresserade dem på skolan. Det var mer viktigt då att 

träffa kompisarna i skolan och inte minst att träffa de killar som var intressanta. Samtalen med 

kompisarna rörde då också mer ämnen kring de personer som fanns inom skolan. Med tiden 

har viljan ökat att få disponera sin egen tid och välja sin egen plats kring studier och fritid. 

Det är nu i trean, säger de, att det knappt längre finns någon motivation kvar att vara i skolan. 

Aktiviteter som lockar och samtalsämnen som är intressanta berör till större delen det som 

finns utanför skolan.  

- Nej, vi umgås liksom inte i skolan, och det finns liksom inte en enda snygg kille här heller. 

Så där att vi pratar om populära killar i skolan gjorde vi i tvåan och ettan men inte vad jag 

vet i trean i alla fall. Diskussionerna rör sig mest utanför skolan. Vad vi skall hitta på och 

sådär. Det finns liksom ingen anledning att vara i skolan längre… (Jessica) 
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5.3 I klassrummet 

När det är schemalagd klassrumsundervisning är det dock självklart att närvara då det är 

obligatorisk närvaro. Tjejerna berättar att de ofta är rädda för att säga fel saker under de 

klassrumsledda lektionerna. Att svara fel är under en lektion medför stor skam. Att svara 

väldigt mycket fel ses som dumt och kan till och med ge långvariga konsekvenser, inte bara i 

klassen utan kommer också ofta till kännedom till andra elever i skolan. Mina 

intervjupersoner är väldigt rädda för att svara fel men de uttrycker ändå inte själva någon 

förståelse för när andra svarar fel. När andra svarar väldigt mycket fel blir de irriterade och 

tycker att personerna är dumma.  

- Om man skulle säga något som är fel blir det sådär: - Döööö, är du dum eller? fattar du 

ingenting? Eller så blir det bara sånna där stora suckar. Sen så det sprider ju sig, det är 

sånnt vi pratar om också, såna där dumma saker som folk har sagt på lektionerna. Så man 

har hört massa sånna där andra grejer från dom andra ja från parallell klasserna då. Som 

det var någon som, dom hade pratat om kristendomen så fråga dom när det blev en 

statsreligion i om, tre hundra kom dom fram till då, - Var det före eller efter Kristus? (skratt) 

Sånt liksom sprider sig skit snabbt. Alla vet det bara, det var han med Kristus, ja just det. Så 

det blir väl sådär att man vill inte säga någonting. (Lisa) 

Rädslan gör att de blir ganska passiva på lektionerna och svarar bara undantagsvis på frågor. 

När det är diskussioner däremot är de mer aktiva och är med och argumenterar.  

- Jag är nog en sån som sitter tyst det gör jag gärna, men jag lyssnar inte mer för det utan jag 

är i andra tankar om man säger så. Jag är inte den som stör direkt på lektionerna. Men så 

har vi ju dom som stör väldigt mycket på lektionerna som bråkar med lärare så att./.../ .Men 

det är ju inte alltid som jag sitter tyst. Det kan vara vi kan sitta och diskutera någonting vi 

ungefär då och det är ju några tjejer som gör det då och så är det några som sitter helt 

koncentrerade så är de ju nästan jämt. Det är ju några som kacklar alltid. (Helen) 

Som vi ser i citatet ovan så beskriver mina intervjupersoner att det finns olika grupperingar i 

hur eleverna uppför sig i klassrummet. Det finns de som stör eller till och med bråkar, de finns 

de som alltid pratar och det finns också ett fåtal som alltid är helt fokuserade på 

undervisningen. Mina intervjupersoner tillhör den gruppen som utgör majoriteten d v s den 

grupp som i det stora hela är ganska tysta. Utifrån deras beskrivning innebär det inte att de 

hela tiden är fokuserade på undervisningen, de ägnar sig åt andra saker men är väldigt noga 
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med att inte dra uppmärksamheten till sig. Den genomgående beskrivningen som tjejerna gör 

är också att de växlar i hur engagerade och aktiva de är under lektionerna, och detta styrs 

mycket utifrån vilken lärare som leder lektionen. Om det är en ”slapp” lärare som leder 

lektionen så ägnar de sig istället åt andra saker men om man har en mer auktoritär lärare så är 

de mer fokuserade på undervisningen och antecknar flitigt. 

- Ja, en del antecknar flitigt vi sitter nog mest och pratar om annat, det beror i och för sig vad 

det är för ämne och så också. Ja, svenska och sådär så sitter man och lyssnar i alla fall, 

antecknar gör man kanske bara ibland, om man har marknadsföring eller något sånt där, det 

beror sig på vilken lärare man har. Har man en slapp lärare så kan man ju sitta och prata 

och göra allt möjligt annat./.../. Han bryr sig inte om ja han sitter och pratar liksom och han 

bryr sig inte om, om någon lyssnar eller inte. Ja, alla pratar i munnen på varandra och han 

sitter där framme och pratar lite för sig själv. (Jessika) 

Men vad gör tjejerna i klassrummet när de inte ägnar sig åt skolarbetet? Ibland har de kontakt 

med andra i klassen för att gå igenom vad som hände i helgen eller för att planera kvällen. Det 

är viktigt att inte dra uppmärksamheten till sig och då är det enklast att skriva meddelanden. 

När tjejerna skriver meddelanden gör de det på ett sådant sätt så att det ser ut som att de 

antecknar flitigt. Det är viktigt att de andra eleverna och i synnerhet läraren uppfattar som att 

de ägnar sig åt skolarbetet.  

 - Sitter och skriver små brev och så....(skratt)....Nej, det var mest i högstadiet som man 

skickade lappar. Nu skriver man mest i marginalen och så knuffar man blocket över till andra 

bänken då eller någonting. Jag gör så i alla fall. (Lisa) 

Det som de skriver till varandra handlar nästan uteslutande om saker utanför skolan. När de 

inte tar kontakt med någon av de andra eleverna sitter de och låter tankarna fara iväg i olika 

typer av dagdrömmandet. Dagdrömmande handlar också till största delen kring saker som inte 

händer inom skolan utan handlar om fritidsaktiviteter och relationer utanför skolan.  

- Ja man tänker på vad man skall göra på eftermiddagen om man skall gå och fika och vad 

man skall göra på kvällarna…är det fredag givetvis man skall gör på  helgen och så. (My) 

Alla tjejerna berättar om att de ofta låtsas vara engagerade i skolarbetet fast de inte är det och 

det verkar inte vara något konstigt med det, men när de beskriver andra elever som mer aktivt 

säger saker enbart för att de tror lärarna vill höra det bara för att ställa sig in, kallar tjejerna 

det för fjäsk. Fjäsk ses verkligen inte som något positivt, snarare tvärt om.  
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Ingen uppger någonsin att de själva skulle göra något sådant. Fjäsk är enbart något som 

tjejerna tillskriver andra elever. 

- Dom är sådär, om vi skulle påpeka någonting. - Skulle inte du kunna berätta om hur det gick 

till, det slaget i andra världskriget t.ex. Då säger dom: - Men hon vet bäst, läraren vet bäst 

det förstår du väl. Och sådär, fjäskar då medan dom är helt ointresserade efter lektionen. 

(Lisa)  

5.4 Sammanfattning 
Det framgår i mitt resultat att tjejerna tycker att klassrumsundervisningen förfarande är 

väldigt traditionell och att det inte är så mycket skillnad från högstadiet. Läraren är 

fortfarande den aktiva och eleven den passiva. Tjejerna upplever detta som någon negativt 

och det är ofta svårt för dem att ta till sig undervisningen. Generellt upplever tjejerna att de 

inte får vara med och påverka undervisningens form eller dess innehåll och då de får vara med 

och bestämma är det ofta kring frågor som inte har någon betydelse vilket leder till irritation 

och frustration. I frågan delaktighet finns också en ambivalens då tjejerna gärna vill vara med 

och bestämma men det finns också en övertygelse om att läraren vet bäst. Både lärare och 

elever saknar också vana eller form i hur elevinflytandet skall gå till vilket leder till stök och 

bråk samt att det är svårt att komma vidare. 

Tjejerna har ett stort behov av att själva få disponera sin egen tid vilket leder till att de 

minimerar sin tid i skolan. Kan de välja så utför de skolarbetet i en annan form, på en annan 

plats och på en annan tid. Tjejerna upplever inte att det längre finns något i skolan som 

intresserar dem ännu mindre nu än tidigare.  

Under klassrumsundervisningen finns det en rädsla för att svara fel eller att säga dumma 

saker, vilket leder till att tjejerna blir ganska tysta i klassrummet. De ägnar sig växelvis åt att 

fokusera på skolarbetet och växelvis till att göra andra saker. Hur stor del av vart beror till stor 

del på hur tillåtande läraren är. När de inte är fokuserade på skolarbetet ägnar de sig åt att 

kommunicera med andra elever eller till att dagdrömma. Innehållet är uteslutande kring saker 

som ej berör skolan utan återknyter till livet utanför skolan, fritidssysselsättningar och 

relationer.  
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6. ANALYS  
Min ansats har i denna studie varit att med hjälp av teori utifrån Habermas (1996) belysa de 

olika delar som finns inom skolan, å ena sidan den reglerstyrda organisationen å andra sidan 

den subjektiva individen alltså den värld som den enskilda eleven upplever med sina sinnen. 

Jag kommer att börja med att beskriva dessa olika delar med hjälp av Habermas teori och 

också peka på hur spänningen mellan system (skola) och livsvärld (elev) också kan visa sig på 

en mikronivå. Jag belyser frågan med hjälp av att titta på huruvida mina intervjupersoner 

upplever någon delaktighet i skolan, och om deras om livsvärlden direkt har någon påverkan 

på systemet.   

Jag går sedan vidare och gör min analys utifrån Ahrne och Papakostas (2014) och analyserar 

skolan som en organisation i vilken tjejerna ingår. Då frågeställningen om delaktighet hjälper 

till att belysa de båda delarna kommer jag även här att börja titta på huruvida tjejerna upplever 

sig som delaktiga i skolan. Jag kommer också att med stöd av Ahrne och Papakostas 

organisationsteori klargöra min fråga om huruvida tjejerna till fullo övertar organisationens 

förväntningar eller om de på något sätt upprätthåller sin subjektivitet. 

 

Analysen avslutas med att jag utifrån Goffmans (2006) teori kring symbolisk interaktionsism 

belyser hur tjejerna förhåller sig till skolans förväntningar och den roll de av skolan förväntas 

spela.  

 

6.1 Delaktighet och förutsättningar att påverka  

Skolan är en statlig institution och hör enligt Habermas därför till en av våra skapade 

rationaliseringar, nämligen systemsfären. I systemsfären används därför inte vårt språk som 

ett kommunikationsmedel utan den kommunicerar istället genom styrmedlet makt. Skolan 

som institution består också av dess lärare och elever, individer och deras subjektiva värld, det 

som Habermas benämner som livsvärld. I denna livsvärld har ingen rationalisering skett utan 

kommunikation sker genom språket, och integrationen sker genom kommunikativt 

handlandet, där elever och lärare deltar subjektivt.  

 

Vad vi ser när vi tittar på skolan är därför en komplex bild och här kan vi se vissa 

motsättningar. Den konkreta frågan om tjejerna känner sig delaktiga i undervisningsform och 

innehåll belyser dess båda delar och spänningen mellan dessa.  
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Utifrån tjejernas berättelser kring att få vara med att bestämma kan vi se hur delar av 

systemet försöker, utifrån en maktposition, ha inflytande på elevernas subjektiva livsvärld för 

att försöka få tjejerna mer integrerade i systemet. ”Att elever skall vara med och bestämma 

funkar inte” säger många, och det stämmer tyvärr under rådande förhållande. Eleverna vill 

vara med och bestämma, t.ex. vad de skall läsa för något, och visst vore det intressant att bara 

läsa det som intresserade dem men sådana studier får inte ske på bekostnad av 

betygskriterierna. Kunskapsdefinitionen är redan gjord. Definitionen är redan gjord av 

auktoriteter i en maktposition, nämligen samhället (system), kommunpolitiker och lärarna. Att 

utifrån de premisserna be eleven att själv bestämma vad han eller hon skall läsa fungerar inte 

inom skolan, vilket visar sig i den osäkerhet och förvirring som tjejerna beskriver. Om man 

väljer att läsa något som inte faller under betygskriterierna kan det leda till att man äventyrar 

sitt mål och misslyckas. Så de få tillfällen som ges till tjejerna att själva få bestämma över 

innehållet i klassundervisningen leder det istället till att de uteslutande väljer det som läraren 

skulle ha valt, eftersom läraren ändå vet bäst, maktutövning genom samtyckes produktion. 

Lärarna försöker skapa en känsla hos eleverna att de har varit med och bestämt fast de 

egentligen bara tagit ett givet val.  

 

I tjejernas berättelser kan vi se att tjejerna uppfattar att det görs många försök från skolans 

sida att eleverna skall få vara med att bestämma och vara delaktiga. Tjejerna beskriver dock 

ofta att det rör sig om sammanhang där eleverna får välja mellan alternativ som i det stora 

hela inte har någon betydelse. Ofta handlar det om att eleverna får välja vilken ordning de 

skall gå igenom saker. Ett exempel som togs upp är att de fick välja i vilken ordning de skall 

läsa de stora världsreligionerna. Tjejerna visar tydligt att de inte tycker att det innebär att få 

vara med och bestämma på riktigt och att det därför skapar bara en falsk känsla av 

medbestämmande. Det finns alltså försök från lärarnas sida till en kommunikation men det 

finns ingen uppriktighet. När vi relaterar till den subjektiva världen gör vi enligt Habermas 

anspråk på uppriktighet. Eleverna ser igenom dessa försök, de ser tydligt att det inte är någon 

uppriktig ansträngning att få eleverna att vara delaktiga. Utifrån tjejernas beskrivning hittar vi 

inget område, tid eller plats där det finns utrymme för det kommunikativa handlandet mellan 

system och individ. Det som sker kan därför ses som en del av systemets kolonisering av 

livsvärlden.  
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6.2 Skolan en organisation 

Delaktighet 

Enligt Ahrne och Papakostas teori är skolan i första hand en organisering mellan människor 

med en formell tillhörighet, dess elever och personal. Tillhörigheten är kopplad till en viss 

uppsättning av kollektiva resurser. Organiseringen bygger också på att dess individer är 

utbytbara och skolan som organisation fortlever trots att individer kontinuerligt byts ut. 

Tjejerna beskriver klassrumsundervisningen som traditionell, som den alltid har varit. Där 

eleverna är passiva och läraren den aktiva. Ingen förändring har egentligen skett för att öka 

delaktigheten. Ahrne och Papakostas menar att tröghet är en naturlig del i alla organisationer 

då organiseringen från början tillkommit för att skapa något fast i en föränderlig värld. Vi kan 

inte förvänta oss att skolan skall kunna gå från ett sätt att fungera till ett annat bara genom att 

fatta vissa beslut för förändring. Vi kan inte tala om före och efter utan om parallella 

processer där gammalt existerar sida vid sida med nytt i nya interaktionsformer 

(Ahrne&Papakostas 2014). I tjejernas berättelser kan det vid första anblicken se ut som att 

ingen förändring alls har skett i skolan då de uppvisar en frustration över att 

klassrumsundervisningen fortfarande ser ut så att läraren pratar och eleven lyssnar. Jag kan 

dock se i tjejernas beskrivning precis det som Ahrne och Papakostas beskriver, nämligen att 

det gamla existerar sida vid sida med det nya. Vi ser det gamla i den traditionella 

klassrumsundervisningen och vi ser det nya i att eleverna nästan har halva skoltiden att arbeta 

på andra mindre traditionella sätt, i arbetsgrupper, projektgrupper och med enskilda arbeten. 

De behöver då inte vara lokaliserade i klassrummet eller ens inom skolans område utan väljer 

själva sin studiemiljö. Eleverna är inte heller längre begränsade till att utföra skolarbetet under 

en viss tid. Fritidsintressen kan göras under skoltid och skolarbete på fritid. En strävan till 

förändring sker också inom klassrumsundervisningen även om den är trög och inte ännu har 

hittat sin nya form.  

Det är tydligt i mitt material att tjejerna inte känner sig delaktiga i innehållet i undervisning. 

Den ambivalens de uppvisar är också väldigt tydlig. De vill vara med och bestämma 

innehållet, och det skulle öka motivationen, ändå slutar nästan alltid diskussionen i att läraren 

får bestämma. Ahrne och Papakostas (2014) liknar individer vid organisatoriska kentaurer 

med mänskliga ansikten och men organisationers kroppar och framför allt handlingar. Deras 

mänskliga egenskaper förmår endast ofullständigt lägga band på den kollektiva kraft som den 

är en del av. Ambivalensen speglar denna tudelning. Intresset och motivationen, individens 
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subjektivitet stävar efter att få bestämma innehållet i undervisningen men faller till föga för 

den andra delen av sig själva den kollektiva kraften som säger att – läraren vet nog ändå bäst, 

organisationen vet bäst.  

Ahrne och Papakostas (2014) menar att all form av organisering handlarar om tillhörighet 

samtidigt som den andra sidan av tillhörighet handlar om utestängning. Det är viktigt i 

organisationen att bevaka dess gränser samt att sortera vilka som har rätt till att tillhöra och 

vilka som skall hållas utanför. I organisationen är det därför människors handlingar som noga 

registreras och utvärderas för att kunna sortera vilka som hör hit respektive inte hör hit. Mina 

intervjupersoner beskriver denna granskning och registrering som de dagligen möter från de 

andra eleverna under klassrumsundervisningen. Att svara fel i klassrummet eller säga annat 

som uppfattas som dumt ger direkt bestraffning som hån, som även sprids till andra klasser 

och kan följa med en bra tid framöver. Rädslan leder till att tjejerna inte säger så mycket i 

klassrummet och blir tysta i många sammanhang.  

Öka utrymmet för sin subjektivitet genom distansering  

Ahrne och Papakostas (2014) menar att det ofta känns olustigt med organisationer då 

tillhörigheten till organisationer gör att människor mer eller mindre frivilligt tvingas ge upp 

kontrollen över en del av sina handlingar, samt regelbundet och ofta gör saker som andra 

säger åt dem att göra istället för att följa sina egna spontana infall och önskningar 

(Ahrne&Papakostas 2014). Jag kan se i tjejernas berättelser att när de vistas inom 

skolområdet och då speciellt inom klassrummet så följer de till stor del regler och 

förväntningar som organisationen har på dem. De följs allra mest i klassrummet om det finns 

en lärare närvarande som är auktoritär och noga med att eleverna är delaktiga och engagerade. 

Ju mer läraren förväntar och kontrollerar deras prestationer ju mer följer de reglerna och vad 

som förväntas av dem. Om den läraren som finns i klassrummet inte är så kontrollerade, ”inte 

har koll” så tar den subjektiva individens motiv och önskemål för en stund överhanden och de 

ägnar sig åt andra saker och då saker som övervägande har att göra med tiden utanför skolan, 

d v s den del av eleven som inte är en del av organisationen skola.  

En strategi som tjejerna använder sig av för att öka utrymmet för sin subjektivitet är därför att 

distansera sig från skolan rent fysiskt. Att distansera sig från skolan fysiskt verkar göra att de 

också tar ett steg ut ur organisationens makt. Ju längre från skolan tjejerna är ju mindre 

inflytande har organisationen och förlorar då till viss del sitt grepp. Genom att befinna sig på 

andra ställen och i andra sammanhang ökar möjligheten till att ge deras subjektiva själv en 
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större plats. I klassrummet med läraren tar organisationen som mest övertaget och ju längre 

ifrån lärare, klassrum och skolområde ju mer plats får deras subjektiva själv.  

Under klassrumsundervisningen måste såklart tjejerna vistas i klassrummet och de övertar då 

också organisationens regler och förväntningar till stor del. För att ändå skapa utrymme för 

deras subjektivitet ägnar de sig åt andra saker även under klassrumsundervisningen. De gör 

detta genom att skriva meddelanden till kompisen eller dagdrömma om det som har hänt, skall 

hända på fritiden och på det sättet så drar de in delar av sin subjektivitet in i skolan. 

Här kan vi också se en koppling till Malin Johanssons (2012) artikel. Hon har också kunnat se 

att eleverna i stor utsträckning försöker att anpassa sig till skolan på det sätt som skolan 

förväntar sig och att de är lojala med skolans övergripande institutionella ordning. Men precis 

som i min studie ser hon också att det inte finns någon total anpassning utan det finns alltid 

lite av både och, anpassat motstånd eller motspänstig anpassning.  

6.3 Skolans skådespel 

Jag kan i mitt material se att tjejerna är noga med att spela den roll som omgivningen 

organisationen förväntar av dem, en ”duktig-elev-roll”. En duktig elev är tyst och 

uppmärksam under lektionstid samt antecknar flitigt. Goffman (2006) jämför mänsklig 

interaktion med ett skådespel. Den som framträder är aktör och de runt omkring publiken. Det 

som är förutbestämt och kan spelas upp på samma sätt vid olika tillfällen är enligt Goffman en 

roll. Jag kan se i min empiri att tjejerna är fullt medvetna om vilken roll som förväntas spelas 

av dem och de spelar vant upp den vid olika tillfällen och kan därför betraktas som en roll 

utifrån Goffmans begreppsvärld. De spelar också vant upp sin roll i olika sammanhang och 

kontext, rollen har därför blivit en rutin. Tjejerna spelar ofta det som Goffman (2006) 

benämner som den normala rollen vilket innebär att de anpassar rollen utifrån sin publik. Att 

de anpassar rollen utifrån publik ser vi exempel på när tjejerna beskriver att de spelar rollen 

lite olika beroende på vilken lärare som leder lektionen. Tjejerna beskriver ofta att de är noga 

med hur omgivningen, publiken, uppfattar deras beteende. De låter ofta påskina att de 

antecknar flitigt när de egentligen ägnar sig åt andra saker än skolarbete. Tjejerna pendlar 

därför mellan att var ärliga i sin roll och att vara oärliga. Vad de gör är att de medvetet spelar 

en roll för att lura sin publik, i detta fall läraren, i syftet att vilseleda den ett så kallat ”cyniskt 

rollspel” (Goffman, 1974). Att eleverna spelar en oärlig roll märker aldrig läraren utan ser 

personen ifråga istället som en engagerad elev. Eleverna runtomkring märker det dock och 

benämner det som fjäsk, eller att de försöker ”ställa sig in”.  
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Det cyniska rollspelet kan naturligtvis också spelas för motsatt effekt. Att vara seriös gällande 

sina studier är inte alltid någonting som accepteras i sin omgivning beroende på vilken av 

grupperingar eleven tillhör. Att medvetet lura sin publik kan säkert ibland vara så att rollen 

gentemot läraren är den sanna och den gentemot klasskamraterna den cyniska. 

Här är det också av vikt att lyfta in den diskussion som Annika Hellman (2013) har i sin 

artikel Dagboken breddar identiteter, kring hur olika sociala sammanhang hänger ihop med 

vilka identiteter som för eleven blir möjliga. Hellman beskriver hur lätt det är för lärare att 

snabbt definiera eleverna utifrån olika egenskaper. Om vi problematiserar det utifrån 

Goffmans begrepp finns det här en stor risk att eleverna för att anpassa sitt uppträdande efter 

sin publik, dvs. läraren, och antar egenskaper som framöver kan blir begränsande för eleven. 

Som också Pålsson beskriver i sin artikel att skolan inte skall fokusera på varför man är som 

man är utan hur man i framtiden blir den som man har potential att blir.    

Cyniska rollspel – en strategi 

Även cyniskt rollspelet som jag nämnt ovan blir en strategi som tjejerna använder sig av för 

att distansera sig från organisationens krav och ge mer plats åt sitt autonoma själv men det är 

också ett sätt att dölja någon av de andra strategierna. De tjejer som väldigt sällan engagerar 

sig på lektionerna och istället pluggar hemma har ett större behov av att spela ett cyniskt 

rollspel för att dölja sin brist på engagemang eller andra aktiviteter som äger rum under 

lektionstid. De som är mer engagerade ägnar sig naturligtvis också åt den här typen av rollspel 

men behöver inte göra det lika ofta. Det här är en av orsakerna till att en klyfta skapas mellan 

de olika grupperna. Det cyniska rollspelet medverkar till de motsättningar som finns mellan 

dem och gör att de inte kan förstå varandras sätt att agera.  
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7. SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Här kommer jag slutligen att sammanfatta mitt uppsatsarbete, redogöra för min slutsats samt 

återknyta till tidigare forskning. Jag kommer också reflektera över giltigheten i studien samt 

problematik jag stött på under arbetets gång.  

 

Jag har valt att titta på skolan utifrån dess två delar, Habermas (1996) system och livsvärld 

samt Ahrne och Papakostas (2014) organisation och subjektiv individ, och huruvida dessa två 

delar relaterar till varandra. Hur stor del tar livsvärlden (subjektiviteten) plats i systemet 

(organisationen) och har livsvärlden något inflytande? Spänningen mellan de båda delarna 

belyses tydligt i just den konkreta frågan om huruvida eleverna är delaktiga i utformning av 

undervisning och dess innehåll. Utifrån Habermas teori om det kommunikativa handlandet 

kan jag se att det är problematiskt att försöka få eleverna att vara delaktiga när 

kunskapsdefinitionen redan är gjord utifrån auktoriteter i en maktposition (systemet). För att 

kunna överbrygga detta behövs det i skolan skapas utrymme för det kommunikativa 

handlandet, nämligen tid och plats för att på ett demokratiskt sätt och med en genuin 

uppriktighet skapa diskussioner mellan individer på olika positioner. Mitt material visar att 

det inte finns något sådant utrymme utan påvisar istället det motsatta, avsaknaden av sådana 

möten. Det finns ingen vana eller form för den här typen av möten mellan individer på olika 

positioner inom skolan vilket resulterar i att eleverna inte är delaktiga utan det kan istället ses 

som att de instrumentella handlingarna breder ut sig och det sker en kolonisering av 

livsvärlden.  

Ahrne och Papakostas (2014) menar att individers handlande och förhållandet mellan stat och 

medborgare istället skall ses utifrån vilken organisation individerna tillhör. Utifrån deras 

organisationsteori kan jag se att skolan som organisation genomgår en hel del förändringar 

trots att det går trögt. I likhet med Ahrne och Papakostas teori finns nya inslag i skolan som 

existerar sida vid sida vid den fortfarande väldig traditionella klassrumsundervisningen. I 

klassrumsundervisningen känner tjejerna sig inte delaktiga vilket medför en frustration. Den 

tydliga ambivalens tjejerna ger uttryck för belyser den tudelning som individer inom en 

organisation enligt Ahrne och Papakostas alltid har. Deras subjektiva önskning är att få vara 

med och bestämma men den faller oftast till föga för organisationens kraft som säger att 

läraren vet bäst.  
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I överensstämmande med Ahrne och Papakostas organisationsteori övertar tjejerna till största 

delen skolans regler, krav och förväntningar. Min studie visar dock att tjejerna ändå med hjälp 

av olika strategier skapar plats för sin individuella subjektivitet. Genom att distansera sig från 

skolan fysiskt både i tid och i rum, gör att organisationen till viss del förlorar sitt grepp och 

individens subjektiva själv får ta mer plats. I klassrummet där de måste befinna sig fysiskt 

använder de sig av andra strategier för att bereda plats åt sin subjektivitet. En strategi är att 

”dra in” sin fritid, subjektivitet, in i klassrummet. Viss del av klassrumstiden ägnas därför åt 

relationer och aktiviteter som finns utanför skolan. Tjejerna kommunicerar kring detta med en 

klasskompis eller låter tankarna fara iväg och dagdrömmer. Det är dock av största vikt att det 

utåt ser ut som att de följer undervisningen och antecknar. 

 

Hur tjejerna övertar den förväntade elevrollen har jag beskrivet med stöd av Goffmans (2006) 

rollteori. Tjejerna spelar vant upp sin roll i olika situationer och anpassar sig efter olika 

tillfällen och betraktare. För att bereda plats åt sin subjektivitet spelar de ibland en falsk roll 

för att medvetet lura sin publik. Det cyniska rollspelet blir ytterligare en strategi för att 

upprätthålla sin subjektivitet inom skolan samt för att dölja andra strategier. 

 

Min sociologiska studie har visat att skolan kan ses som att system koloniserar tjejernas 

livsvärld genom att ställa bestämda rollförväntningar på dem som de är villiga att uppfylla. 

Den har också påvisat den tudelning som tjejerna upplever i att till stor del vara en del av 

organisationen men ändå ha sina egna subjektiva önskningar.  

Utifrån frågan kring delaktighet har min studie belyst hur tjejerna till stor del anpassar sig till 

skolans regler och förväntningar men den påvisar också att de skapar utrymme för sin 

subjektivitet med hjälp av olika strategier. Det som Monica Johansson (2012) beskriver som 

motsträvig anpassning och anpassat motstånd tolkar jag som att eleverna bereder plats för sin 

subjektivitet till olika grad i olika situationer anpassat till hur tillåtande (eller icke tillåtande) 

organisationen är.  

Min studie visar på individers benägenhet att skapa utrymme för sin subjektivitet trots 

organisationens regler och förväntningar. Tidigare forskning visar på vikten av att lämna nuet 

och fokusera på framtiden. Individens subjektivitet och förmågor behöver ta plats i skolan 

men inte i ett presensperspektiv utan utifrån vad personen har potential att bli i framtiden 

(Pålsson Syll 2012). Jag tror att det här finns något viktigt att ta fasta på. Skolan behöver 

aktivt erbjuda eleverna möjlighet att inom organisationen ge plats för sin subjektivitet men på 
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ett sådant sätt att eleverna inte bara rör sig i sin ”egenvärld” som Ziehe (2011) beskriver att de 

lätt gör. Skolan måste utmana eleverna att se sin subjektivitet och potentiella egenskaper i 

andra perspektiv och kopplat till framtiden. Genom att fokusera på elevens potential och 

förmåga att utvecklas kopplat till möjligheter i framtiden gör att individens subjektivitet får 

plats samtidigt som det tjänar organisationens mål. För att åstadkomma detta behövs precis 

som Thomas Ziehe (2011) skriver engagerade lärare med egenskapen att utmana eleverna att 

bli nyfikna. 

Mitt intresse för skolan och dess mekanismer har förstärkts under arbetets gång men har 

ändrat inriktning en del. Min förförståelse utifrån mina egna uppleverler var att elever som 

individer behöver få ta plats och bli sedda i skolan. Jag är fortfarande av den övertygelsen 

men tror nu att det skulle gynna både elever och skola om det görs på rätt sätt, i ett 

utvecklande perspektiv snarare än i ett statiskt.  

Materialet som denna studie bygger på är begränsat så också urvalet. Det går därför inte att 

dra några slutsatser eller generalisera. Den konkreta problematik som uppstått under vägen 

med arbetet av denna studie har varit kring det stora intervjumaterial som jag haft att 

transkribera. Jag har velat uppnå samtalsintervjuer och jag har inte velat styra mina 

intervjupersoner för att hålla en hög tillförlitlighet. Baksidan av min strävan är det är att det 

blir väldigt mycket intervjumaterial. Även den intervju som jag gjorde med två personer 

samtidigt medförde precis den risk som Kvale (1997) beskrivit nämligen att det generera 

mycket material. Jag har haft ett alderles för stort intervjumaterial med mycket som inte varit 

relevant. Då jag varit ensam i arbetet har transkribering och bearbetning tagit för stor del av 

min tid. Det kan också ha medfört att viktig information försvinner i mängden.  

Trots studiens begränsningar är min förhoppning ändå att studien kan öka förståelsen kring 

den komplexa sammansättning som vår skola är och belysa någon av de viktiga 

dimensionerna inom skolan. Kanske kan den väcka ytterligare diskussion och bidra till nya 

frågor. Det har i alla fall väckts nya frågor hos mig. 
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Intervjuguide 

 

Kontrollfrågor: 

Vilket program studerar du på? 

Vilken termin? 

Hur har dina betyg sett ut under åren? 

 

Bakgrundsfrågor: 

Var bor du? 

Bor du med din familj? Vilka? 

Vad tycker du om din gymnasietid? 

 

Tema 1 Skoldagen 

Beskriv hur dina dagar under skoltid ser ut? 

Vilka arbetssätt? 

Lektioner eller hemma? 

Får ni vara med och påverkar? 

Läxor och hemarbete, hur när? 

 

Tema 2 Lektionstid 

Beskriv hur en lektion kan gå till? 

Vad händer i klassrummet? 

Vad gör du, beskriv? 

Vad gör läraren, beskriv? 

Vad gör dina klasskompisar, beskriv? 

Kan ni påverka? 

Hur skulle du vilja att det var? 

 

Tema 3 Raster 

Beskriv hur rasterna brukar gå till? 

Vad händer? 
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Vad gör du? 

Vad gör de andra? 

Hur skulle du vilja att det var? 

 

Tema 4 Relationer 

Kompisar? Har du många kompisar i skolan? 

Lärare? Upplever du att du känner dina lärare? Beskriv? 

Hur skulle du vilja att det var? 

Vad är en bra och en dålig lärare? 

 

Tema 5 Fritid och Framtid 

Vad gör du på fritiden? 

Hur fördelar du tid mellan skola och fritid? 

Hur tänker du om den närmsta framtiden? 

Kommer du studera vidare eller inte? 
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