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FÖRORD  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare, tillika en av forskningsprojektets 

ledare, på Södertörns högskola, Fil. D. Ana Graviz för hennes engagemang och positiva 

bemötande under examensarbetet gång. Vi tackar även Ana Graviz för hennes värdefulla 

synpunkter, stöd och uppmuntran. Utan den responsen hade vi inte klarat av examensarbetet på 

det sätt vi nu har gjort. Vi vill även tacka våra studentkompisar Mandana, Van, Özgul, Jens och 

Micke i vår handledningsgrupp för ett bra och roligt samarbete. De diskussioner vi har haft 

tillsammans har givit oss nytt bränsle och en skjuts framåt i vårt arbete.   

Detta examensarbete är en del av vår lärarutbildning. Vi har genom att få vara delaktiga i ett 

större forskningsprojekt kunnat undersöka ”Hur använder ungdomarna symboler, fraser och 

uttryck när de reflekterar om kärlek och vänskap” 

Sist men inte minst, vill vi sända det största tacket till de två klasser som haft vänligheten att 

ställa upp och hjälpa oss med enkäterna och de ungdomar som var så engagerade i diskussionerna 

under intervjutillfället. Vi vill givetvis även passa på att tacka dessa klassers lärare, som varit 

hjälpsamma och tillmötesgående med att svara på frågor och ordna med tid för vår undersökning. 

 

 

 

 

 

Flemingsberg 2007-01-07    

Therese Alwert – Johnsson och Veronica Syversen 
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SAMMANFATTNING 

I språket finns det spår av vilka vi är och av den kultur vi lever i. Vi skapar vårt eget språk i 

samspel med andra människor och i samspel med den värld vi lever i. Medier och reklam har 

uttryck som starkt påverkar både vår vardag och vårt språk. 

Vi vill med denna uppsats belysa hur omvärlden sätter spår i språket. Vi fokuserar på 

ungdomars språk och hur de använder symboler, fraser och uttryck när de reflekterar över 

relationer.  

Vi har gjort en enkätundersökning med två skolklasser i åldern 15-16 år. Temat för enkäten 

är kärlek – och kärleksrelationer. Vi har även gjort en gruppintervju med sju ungdomar.           

Resultatet visar att ungdomarna i den här undersökningen använder tecken och symboler mer 

eller mindre medvetna om detta. Resultatet visar också att den mediala omvärlden ger avtryck i 

ungdomarnas språk. Undersökningen visar även hur betydelsefullt det är med en trygg relation 

mellan elev och lärare. 

 

 
NYCKELORD: reflektioner, relationer, tecken, symboler, intertextualitet, spår i språket 
 
 
 
 
ABSTRACT 

Our language bear traces of who we are and of the culture we live in. As human beings we create 

language in interaction with other people and with our society. Media and commercials are other factories 

that strongly influence our everyday life as well as our language.  

With this study we would like to illuminate how our surroundings influence our language. We focus 

on the language of young people and their use of symbols, phrases and expressions when they reflect on 

relations. 

To do this we made a survey study comprising two school classes, with pupils of 15 – 16 years old. 

The subject of the survey is love and love relations. We also did a group interview with seven of the 

pupils. 

The result shows that the young people, in this study, use signs and symbols more or less 

consciously. The result also shows that the media surroundings make impact in the language of young 

people. We can also gather how significant it is that relations between pupils and teachers are confidently.   

 



 4 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1.   INLEDNING .......................................................................................................................................................................................................6 
Bakgrund .................................................................................................................................................................. 6 

Syfte........................................................................................................................................................................... 7 

Frågeställning .......................................................................................................................................................... 7 

Metod ........................................................................................................................................................................ 7 

2. TEORETISKA RAMAR .....................................................................................................................................................................................9 
Reflektioner .............................................................................................................................................................. 9 

Berättelsen som reflektion...................................................................................................................................... 10 

Reflektion i samtalet ............................................................................................................................................... 11 

Relationer och Identitet .......................................................................................................................................... 11 

Identitet och Symboler............................................................................................................................................ 13 

Symboler och bilder................................................................................................................................................ 13 

Spår i språket .......................................................................................................................................................... 14 

3. UNDERSÖKNINGENS METOD OCH UPPLÄGGNING .............................................................................................................................16 
Metod ...................................................................................................................................................................... 16 

Enkäterna ............................................................................................................................................................... 16 

Etik och avgränsningar .......................................................................................................................................... 17 

Intervjun ................................................................................................................................................................. 17 

Våra arbetsträffar och observationsanteckningar................................................................................................. 18 

Bearbetning och presentation av enkäterna och intervjun ................................................................................... 18 

Reliabilitet och validitet .......................................................................................................................................... 18 

4. RESULTAT ........................................................................................................................................................................................................20 
Enkäterna ............................................................................................................................................................... 20 

Våra observationsanteckningar efter enkätgenomförandet.................................................................................. 21 
Granskolan den 16 november 2006 (Veronicas observationsanteckningar) ....................................................... 21 
Tallskolan, den 20 november 2006 (Thereses observationsanteckningar) ......................................................... 22 

Intervjun ................................................................................................................................................................. 23 

Våra observationsanteckningar efter intervjutillfället .......................................................................................... 23 
Granskolan den 30 november 2006 (Thereses observationsanteckningar)......................................................... 23 

Kärlek och VänskapKärlek och VänskapKärlek och VänskapKärlek och Vänskap .............................................................................................................................................. 24 
Tecken på kärlek och vänskap............................................................................................................................ 24 
Hjärtat som symbol............................................................................................................................................. 27 
Dela i vardagen................................................................................................................................................... 30 
Ungdomarnas reflektion över social kompetens och empati .............................................................................. 32 

Spår i språketSpår i språketSpår i språketSpår i språket ........................................................................................................................................................ 35 
Spår från böckernas värld ................................................................................................................................... 35 
… från seriernas värld ........................................................................................................................................ 36 



 5 

... från musikens värld ........................................................................................................................................ 39 
Ord...................................................................................................................................................................... 39 

Hur ungdomarna använder enkätenHur ungdomarna använder enkätenHur ungdomarna använder enkätenHur ungdomarna använder enkäten ..................................................................................................................... 40 
Orka!................................................................................................................................................................... 40 
Lek med könsroller och sin identitet .................................................................................................................. 42 
Samtal ................................................................................................................................................................. 42 
Tid ...................................................................................................................................................................... 44 

Slutsatser................................................................................................................................................................. 45 

5.   DISKUSSION....................................................................................................................................................................................................47 
Spår och reflektion i språket .................................................................................................................................. 47 

Symboler ............................................................................................................................................................ 47 
Spår av intertextualitet........................................................................................................................................ 47 
Bild och Text ...................................................................................................................................................... 48 
Enkäten/berättelsen som reflektion..................................................................................................................... 48 
Relationer ........................................................................................................................................................... 50 
Intervjun/ett reflekterande samtal ....................................................................................................................... 50 
Vår och lärarnas påverkan på undersökningen ................................................................................................... 51 
Sådant som vi inte visste att vi skulle få veta ..................................................................................................... 51 

Sammanfattande diskussion .................................................................................................................................. 52 

6. OM UPPSATSEN OCH FRAMTIDEN............................................................................................................................................................54 
Hur vi skulle vilja göra det annorlunda ................................................................................................................ 54 

Funderingar för framtida forskning...................................................................................................................... 54 

7.  LITTERATURFÖRTECKNING......................................................................................................................................................................55 

8. BILAGOR ...........................................................................................................................................................................................................56 
 



 6 

1.   INLEDNING  
 

Under den här rubriken kommer vi att presentera det större forskningsprojekt vi ingår i, vår 
bakgrund, vårt syfte med uppsatsen, vår frågeställning och vår metod. 
 
 
 
Bakgrund 

Som blivande svensk/bildlärare respektive svensk/medielärare är vi intresserade av ungdomars 

uppfattning av symboler och uttryck. Vår förförståelse är att medier påverkar oss vare sig vi vill 

det eller inte och att symboler och koder finns i vårt skriftliga och bildliga språk. Vi är 

fascinerade och nyfikna på hur ungdomarna använder dessa symboler och uttryck när de 

reflekterar över ett specifikt ämne. I vår uppsats kommer vi inte att göra några djuplodande 

analyser av ungdomarnas bilder, men i de analyser vi gör använder vi begrepp från semiotiken, 

dvs. vetenskapen om tecken och kommunikation.  

När vi studenter på Södertörns högskola skulle skriva vår C – uppsats fick vi som var 

intresserade ett erbjudande att vara medforskare i ett större forskningsprojekt, nämligen 

”Ungdomars representation av kärlek och kärleksförhållanden”. Detta forskningsprojekt bedrivs 

av Fil. D. Aurora Leal, Barcelona universitet i samarbete med Fil. D. Ana Graviz, Södertörns 

högskola. I detta projekt, som kommer att pågå under tre år, studeras barns och ungdomars 

uppfattning av kärleks- och kärleksförhållanden. Projektets syfte utöver detta är att finna 

didaktiska redskap och variationer av uttryckssätt som kan tjäna som stöd i det pedagogiska 

arbetet. Studien vill även försöka bidra med ökad kunskap och förståelse för att därigenom 

förebygga våld och misshandel i parförhållanden. De olika delstudierna genomförs med hjälp av 

enkäter och ska besvaras av barn och ungdomar i Barcelona, Spanien och Stockholm, Sverige.  

Det är sammanlagt fyra olika enkäter och de är uppdelade på följande sätt; två av dem ska 

besvaras skriftligt, varav den ena handlar om kärlek och den andra om empati. De två andra ska 

besvaras bildligt, varav den ena handlar om kärlek och den andra om empati precis som de 

skriftliga (se bilaga 1-4). Forskarna vill att en elev ska besvara två enkäter, antingen de skriftliga 

eller de bildliga.  

Vi såg vår chans att genom dessa enkäter, som forskarna tillsammans har utformat, både få 

tillgång till elevernas reflekterande kring kärleks- och kamratrelationer samt deras användande av 
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uttryck och symboler. Därför att i enkäterna finns utrymme att skriva och/eller rita ned sina 

tankar och reflektioner kring detta ämne.  

Det är sju studenter på Södertörns högskola, på Lärarutbildningens fördjupningskurs, som 

har valt att delta i detta projekt och därmed även hjälpa till att samla in data för projektets syfte. 

Datainsamlingen sker huvudsakligen genom de fyra ovan beskrivna enkäterna. Vi sju har skrivit 

våra examensarbeten inom projektets tema, men med olika infallsvinklar eller perspektiv. 

Genom hela vår lärarutbildning har vi läst om reflektionens betydelse för oss som blivande 

lärare, och för elevernas kunskapsutveckling. Vi har även under vår VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) tagit del av diskussioner på skolorna över begreppets betydelse och 

användningsmöjligheter. I uppsatsen ”På jakt efter spår i språket - och reflektion i skolan” 

funderar vi bl.a. på reflektionens betydelse som didaktiskt redskap och hur en reflektionssituation 

kan se ut. Det är även ett av forskningsprojektets syften, nämligen att ”finna didaktiska redskap 

som skulle kunna hjälpa till i det pedagogiska arbetet” (Ungdomars representation av kärlek och 

kärleksförhållanden). Med denna uppsats hoppas vi kunna intressera fler att använda och 

diskutera reflektion i skolan. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar reflekterar kring kärlek och vänskap samt 

vilka symboler och uttryckssätt de använder. Syftet är även att undersöka vilka förutsättningar 

som underlättar diskussioner och reflektioner i skolan. Vi är även nyfikna på om en enkät, rent 

generellt, kan fungera som ett didaktiskt redskap i det pedagogiska arbetet. Detta hoppas vi kunna 

få svar på genom att delta i forskningsprojektet ”Ungdomars representation av kärlek och 

kärleksförhållanden”   

 

Frågeställning 

Hur använder ungdomarna symboler, (litterära) fraser och (film) uttryck när de reflekterar 

om kärlek och vänskap?  

 

Metod 

Vi har huvudsakligen utgått från en kvalitativ metod. Vi har använt oss av bildliga och skriftliga 

enkäter, en gruppintervju och observationsanteckningar. I enkäterna har ungdomarna berättat och 
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reflekterat om vänskaps- och kärleksrelationer, och under gruppintervjun har ungdomarna och vi 

tillsammans samtalat om dessa ämnen. Observationsanteckningarna har tjänat som ett extra stöd 

för våra iakttagelser, reflektioner, och tolkningar. I kapitlet Undersökningens metod och 

uppläggning kommer vi att närmare beskriva tillvägagångssättet.   
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2. TEORETISKA RAMAR 
 

Här presenterar vi de teorier som vi kommer att använda som verktyg och utgångspunkter vid 
vår analys. De ingår alla i en helhet för vårt analyserande, men vi har valt att presentera dem 
var för sig för läsbarhetens skull. Vi presenterar även fyra forskningsrapporter som vi anser 
relevanta i sammanhanget.  
 
Reflektioner 

Jan Bengtsson (1996) argumenterar mot en onyanserad användning av begreppet reflektion. Han 

delar upp begreppet reflektion i två huvudkategorier: reflektion som självreflektion, där 

människan upptäcker sig själv som person, och reflektion som tänkande, som står för en 

begrundan och att ”tanken uppehåller sig längre tid vid ett föremål för att få en bättre och djupare 

förståelse av det” (Bengtsson, J i Brusling & Strömqvist (red.) 1996, s.73).  

Han anser vidare att föremålet som tanken uppehåller sig vid kan vara den egna 

verksamheten eller vilket föremål som helst, vilket vi anser skulle t ex kunna vara ett 

reflekterande över ”kärleks- och vänskapsrelationer”, vilket uppsatsen handlar om.  

För att få en bredare bild av ungdomars reflekterande kring bilder har vi tagit del av en 

projektrapport författad av Martin Andersson. Vi anser att Anderssons rapport är relevant för vår 

undersökning, därför att han tar upp reflektionens betydelse i skolan, som även vi är intresserade 

av och som vi vill belysa i vår uppsats. Andersson deltog i en MEP- kurs våren 2004 på 

Dramatiska Institutet. MEP står för media, estetik och pedagogik. Han är lärare i svenska och 

SO-ämnen på högstadiet och hans intention att delta i MEP- kursen var att han ville få ökad 

kunskap om hur man kan arbeta med medier i skolan. Hans utgångspunkt är kursplanens 

(svenska, bild, so) vidgade textbegrepp och synen på hur man i skolan kan använda medier för att 

kunna reflektera och få ”insikt om mediernas budskap, den egna självbilden och världen runt 

omkring” (Andersson 2004, s.3). I Anderssons undersökning reflekterar högstadieungdomarna 

till bilderna och diskuterar dem sedan i grupp. Efter det gör de egna berättelser. Han skriver att 

eleverna har kunnat diskutera sådant de inte har diskuterat förut, med hjälp av sina egna skriftliga 

diskussioner och med hjälp av gruppen. Det som Andersson nämner som problematiskt är 

skolans struktur, vilken gör det svårt att arbeta ämnesöverskridande. Och det är just en samverkan 

mellan lärare och ämnen, skriver Andersson, som gör det möjligt att använda det utökade 

textbegreppet i t ex Svenska - Bild eller Svenska - SO.  
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Schön skriver om den reflekterande praktikern, där läraren reflekterar över sitt sätt att agera och 

handleda i klassrummet. Schön skriver vidare att det är så lätt för lärare att tro att de ger tydliga 

instruktioner. Han tar upp ett exempel med lärare som får titta på när två elever instruerar 

varandra att flytta bestämda klossar i ett mönster. Eleverna vet inte om att de har olika klossar. 

Den som blir instruerad försöker att lösa det genom att ta klossar som stämmer mest. Lärarna vet 

till en början inte heller att eleverna har olika klossar. De anser att eleven som blir instruerad inte 

kan ta instruktioner. Schön skriver att de ändrar sin ståndpunkt när de får höra att eleven som blir 

instruerad har löst uppgiften efter de förutsättningar han hade. Efter den information eleverna får 

från läraren och efter de förutsättningar de själva har, löser de uppgifterna på sitt sätt. (Schön, D 

A i Brusling & Strömqvist (red), 1996, s.41). 

 

Berättelsen som reflektion  

I enkäterna (se bilagor 1, 2, 3 och 4) ska ungdomarna skriva/rita ner en egen berättelse, som de 

sedan ska reflektera över. Jo Bech-Karlsen skriver att ”berättelsen är erfarenhetens uttrycksform, 

och att alla som skriver måste använda sin erfarenhet” (Bech-Karlsen, J. 1999, s.5). Men för att 

berättelsen ska kunna användas som reflektion i skolan måste den kännas som en historia som 

eleven skriver för sig själv eller till andra, men den måste vara fri från förväntningar på ”något 

som de har ett förhållande till” (ibid. s.32). Bech-Karlsen förklarar det genom att berätta om en 

skrivövning som han gjorde med sjuksköterskor, där de inte kunde skriva när de skulle göra 

uppgiften gör en definition av en patient men alldeles utmärkt när de skulle göra uppgiften 

berätta om en patient du mött. Bech-Karlsen skriver att de hade en föreställning om att de skulle 

skriva ett akademiskt språk i det första försöket, eftersom ordet definition för dem tillhörde ett 

akademiskt språk. 

Genom reflektion visar den skrivande fram sina tankar. ”Reflektionen kommer att röja 

berättarens motiv och avsikt. ” (ibid. s.27). Runa Patel och Bo Davidsson skriver också ”att 

människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går att 

tolka och förstå innebörden av” (Patel & Davidsson, 2003 s.29). Maria Hammarén beskriver det 

så här: ”det handlar om att urskilja sig själv som en handlande människa i förhållande till en 

tydligt tecknad text” (Hammarén, Maria, 1995, s.19). Både Hammarén och Bech-Karlsen skriver 

att för att reflektera i en text krävs att skribenten får skriva fritt och utan krav till en början, för att 

sedan gå in i en djupare skrivprocess. I detta arbetande med språket har skribenten möjlighet att 
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”skriva det du inte visste att du visste” (Hammarén, M, 1995, s.14) för att kunna ta reda på vem 

man är och få utvecklas som individ. I vår uppsats utgår vi från dessa författares beskrivningar av 

hur man kan förstå och tolka texter. 

 

Reflektion i samtalet 

Roger Säljö skriver att vi genom samtal får ”insikt i hur andra människor klassificerar och förstår 

världen och vi kan ömsesidigt korrigera och kontrollera varandras föreställningar […] lära och ta 

del av andras erfarenheter” (Säljö, Roger i Brusling & Strömqvist (red.) 1996, s.133). Vygotsky 

(1986) påpekade att kunskapen finns först mellan människor i sociala samspel och därefter tas de 

över och blir kunskaper inom individer.  

Säljö skriver att samtal med elever i klassen är en institutionaliserad form av samtal, där 

eleverna har ett underläge. Detta samtal styrs av lärarens/forskarens frågor, som han eller hon 

redan vet svaret på, och på de ”bestämda antaganden om vilka sätt att se på verkligheten som är 

de förväntade” (ibid. s. 138). Han skriver vidare att eleverna är mer eller mindre benägna att 

anpassa sig till dessa tysta regler. ”Att utveckla en fruktbar miljö för eftertanke och reflektion 

kräver ett öppnare förhållningssätt mellan elever och lärare än det som råder i de flesta klassrum” 

(ibid. s.138). Även Gunilla Molloy skriver om vikten av att skapa något som hon benämner ett 

dialogiskt klassrum. Där hon lägger vikt vid samtalstiden, både mellan könen och mellan lärare 

och elever. ”Ju fler röster som blir hörda desto fler erfarenheter kan alla få ta del av” (Molloy, 

Gunilla 1996, s.10 och 21). Det gäller också att skapa ett kreativt klassrum för reflektion, ”så att 

eleverna vågar fråga och öppna sig för kunskap” (ibid. s.54). Hon skriver vidare att det är läraren 

som skapar förutsättningar för en dialog/reflektion, där ”inget svar är rätt eller fel” (ibid. s.55). 

Läraren måste tänka på hur frågor ställs och vem som ska besvara dem. 

 

Relationer och Identitet 

För att få ökad kunskap om ungdomars relationer och deras åsikter i detta ämne, har vi läst 

Barnombudsmannens årsrapport från 2004, där vikten av ungdomarnas nära relationer betonas, 

samt att få samtala om dem. Barnombudsmannens ungdomsråd definierar en nära relation som 

”en person man kan vända sig till och prata om sina problem med” och ”en person man kan 

känna sig bekväm med att vara i samma rum som utan att prata alls” (Barnombudsmannen, s.61). 

De ungdomarna vänder sig till, när de behöver stöd, är i första hand kompis, i andra hand 
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ungdomsmottagning/skolsköterska/Internet medan syskon/mamma är det tredje alternativet. 

(Barnombudsmannen, s.25).  

Kompisar är viktigare ju äldre man blir och ”Internet, SMS och mobilsamtal är självklara 

sätt att umgås och man kan ha en nära kontakt med varandra” (ibid. s.6). Barnombudsmannen ser 

att social kompetens är något som premieras och något som ungdomarna är medvetna om. De får 

många inblickar genom bland annat teven. ”Relations-tv har blivit ett begrepp, med allt ifrån 

dokusåpor till pratshower som Dr Phil och Ricky Lake” (ibid.s.10) och ungdomarna får 

”inblickar i vuxnas relationsfrågor och en del diskuterar sin egen syn på sådant som sex och 

otrohet långt innan de börjar ha egna kärleksrelationer” (ibid. s10). På frågan om vad som är 

viktigast när man är ihop svarar de som första alternativ att kunna prata om känslor med 

varandra. På andra plats kommer att kunna umgås med varandra (ibid. s. 14). 

Barnombudsmannen skriver även att ungdomarna vill ha mer tid för samtal om sex och 

relationer, om ”hur man ska/kan göra slut, om att bli ‘dumpad’ och så vidare” (ibid. s.28). De 

pratar mest med kompisar, men vill även ha mer samtal om relationer med vuxna i skolan. 

Undersökningen visar att ungdomarna tycker att skolans undervisning fokuserar för mycket på 

hur kroppen är uppbyggd och fungerar. 

Genomgående i vår lärarutbildning har vi diskuterat genus. Vi anser det relevant att ta upp 

detta eftersom genus har betydelse i formandet av ens identitet. Skolan är en miljö med många 

kvinnor och enligt statistikcentralen är 72 % av grundskollärarna kvinnor (Statistikcentralen, 

2004). Molloy menar att svenskämnet är det ämne som i högst grad är relationspräglat och 

betonar vikten av personliga erfarenheter till exempel i litteratursamtal, dramatisering och 

textproduktion. Molloy anser därmed att svenskämnet ses som ett ”kvinnligt” ämne i den redan 

kvinnodominerade arbetsplats som skolan utgör. Enligt Molloy är manlighet någonting som 

skapas i motsats till detta. För pojkarna som vill visa att de är på väg att bli män måste de därför 

ta avstånd ifrån det som de uppfattar som ”kvinnligt”. Därmed kan pojkarnas avståndstagande till 

skolan ses som en del i den identitetsskapande processen. (Molloy, 1996, s.18) 

Vi har även läst en C-uppsats från Linköping universitet, skriven av Patrik Petters, som 

handlar om kamraters betydelse i ungdomsåren. Han har intervjuat tio par kompisar och pratat 

med dem om kamraters betydelse i ungdomsåren och hur en bra vän ska vara. Han skriver att 

”kompisar är viktiga och självklara” (Petters, P. s.20). Han skriver vidare att ungdomarna 

uttrycker att aktiviteterna inte är ”det viktiga i umgänget utan umgänget självt” (ibid. s.20). 
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Ungdomarna uttrycker i intervjuerna att kompisarna är viktigare än familjen. Att det inte går att 

prata med familjen om allting. De tar kompisen till hjälp, i intervjuerna, när de ska beskriva sig 

själva. ”De kommenterar varandras beskrivningar och jämkar tillsammans ihop en bild av sig 

själva som de kan hålla med om” (Petters, P. s.20).  

 

Identitet och Symboler 

I en uppsats från Lunds Universitet, av Fredrik Sandberg läser vi mer om ungdomars 

identitetsarbete och reklamens symbolspråk. Sandberg beskriver i sin uppsats hur 

”konsumtionssamhället idag utnyttjar och påverkar ungdomars identitetsarbete och 

livsstilssökande för att sälja sina produkter” (Sandberg, F. abstract). Ungdomarna får färdiga 

paketlösningar av livsstilar, som ungdomarna hela tiden måste förhålla sig till. Sandberg för en 

diskussion om att dessa färdiga paketlösningar gör att ungdomarna litar mer på reklamen och 

teven, som handlingsarena och bollplank, än på att få göra sina egna autentiska upplevelser. Han 

befarar att många ungdomar lever ”genom de personer som uppvisas i massmedier” (ibid. s.33). 

Även Carlsson och Koppfeldt anser att ”vi använder oss av medier för att skapa oss en 

identitet och en uppfattning om vilka vi själva är” (Carlsson & Koppfeldt, 2001, s.11). 

Författarna skriver vidare om vårt behov av att leva ”oss in i andra människors liv via medier” 

(Carlsson & Koppfeldt, 2001, s.12).  

 

Symboler och bilder 

För att kunna analysera och diskutera bilderna och symbolerna i bildenkäten har vi läst Seendets 

språk av Hasse Hansson (m.fl.)(2006). Författarna tar bl.a. upp bildspråkets grunder, en semiotisk 

teori, dvs. vetenskapen om tecken och kommunikation. 

Vi har även läst Carlsson och Koppfeldts Bild och retorik i media. De förklarar en bildanalys 

med att man först betraktar bilden för att ”ta emot” den, sedan beskriver man den kortfattat och 

allra sist tolkar man den och diskuterar den (Carlsson & Koppfeldt, 2001 s.22).  

 I vår uppsats kommer vi att låna några begrepp från semiotisk teori. Som vi skrev i början 

av uppsatsen kommer vi inte att göra några djuplodande analyser av ungdomarnas bilder, men 

anser oss ändå behöva några verktyg för att tolka och reflektera över dem. Dessa analysverktyg, 

som vi beskriver nedan, är tecken, koder, konnotationer och symboler.  
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Den allra minsta betydelsekomponenten i språket, både i det skriftliga och i det bildliga, är 

tecknet. För att förstå betydelsen av tecknet krävs en bakgrund, ett regelverk, dvs. en kod. 

(Hansson m.fl. 2006, s.9-16). ”Bildtecknet är allt som kan tolkas i en bild. Både vad som avbildas 

och hur det avbildas” (Carlsson & Koppfeldt, 2001 s.24).  

Bildtecknet har en grundbetydelse och en associationsbetydelse – konnotation.  Där 

grundbetydelsen skulle kunna vara en stjärna – på himlen, men skulle kunna ha en konnotation 

till en popstjärna eller något som lyser upp någons värld. Det är det vi associerar till när vi ser 

bilden.  

Koden är ett regelverk som tecknet lever i, som hur man klär sig, vilka värderingar som 

avspeglas och/eller hur konst uppfattas. Det är koden som bestämmer tolkningen av tecknet. Man 

kan tolka tecken, antingen som bestämda av ”marknaden” eller ”kulturella tecken” (Hansson red. 

2006, s.20).  

 Författarna beskriver symbolen som ”ett kulturellt etablerat tecken som måste läras in, 

medan tecknet kan vara tillfälligt och utan bestående värde” (Hansson red. 2006, s.12). En 

symbol kan t ex vara ett hjärta eller ett kors. 

 

Spår i språket 

Symboler och bilder finns överallt omkring oss. Symbolerna talar om för oss var vi ska stanna i 

trafiken, var toaletten är eller hur vi ska navigera på mobiltelefonen. Kommunikationen med 

bilder ökar genom att det har blivit lika ekonomiskt att arbeta med bilder som med text. Det här 

beskriver Jan-Erik Ander i Tredje språket (2003). För reklammakaren gäller det att synas genom 

detta flöde av budskapsöverföring och för mottagaren gäller det att se det han eller hon behöver 

eller vill ha. Det är lätt att vi, som mottagare, bara kan ”ta till oss sådant som tränger igenom 

bruset och serveras smakligt, effektivt och lättillgängligt” (Ander, J-E. 2003, s.14).  

Det är lätt att vi tolkar budskapet fel eller inte ens ser det ”eftersom vi inte känner till de 

koder som gör det möjligt för oss att finna mening i dessa budskap” (Berger, AA i Hansson, H. 

2006, s.16) 

Även i texter finns budskap från andra kontexter, texter skrivna till andra koder. Jo Bech-

Karlsen (1999) för in begreppet intertextualitet in i vår uppsats, dvs. sambandet mellan texter. 

Han skriver att ingen text kan stå för sig själv, ”utan samspelar med andra texter och bär spår av 

dem” (Bech-Karlsen, Jo, 1999, s.102-103). Dessa spår kan vara både medvetna eller mer eller 
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mindre omedvetna. Det är både den offentliga kulturen och den egna privata, som sätter spår i 

texterna vi skriver. Lennart Hellspong skriver att teknikutvecklingen har gjort att koderna har 

blandats, t.ex. teknikens och reklamens koder (2001, s.23). Han delar in intertextualitet i två 

delar. Först den vertikala som är historiskt formade som t.ex. en teknisk beskrivning eller ett sätt 

för hur en novell ska utformas. Sedan den horisontella som är de texter som har någon relation till 

andra texter. De kan ”gå in i samtal med sin språkliga omgivning genom att härma, utveckla eller 

bemöta inslag i den” (Hellspong, L. 2001, s.23). 
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3. UNDERSÖKNINGENS METOD OCH UPPLÄGGNING 

 

Det här kapitlet presenterar vilken metod vi har utgått ifrån i undersökningen. Vi presenterar 
även vilka verktyg vi har använt för vår analys och tolkning. Etik och avgränsningar ingår också 
i detta kapitel. Vi avslutar med en diskussion om reliabilitet och validitet. 
 
 
Metod  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom det vi undersöker huvudsakligen är 

byggt på tolkningar av enkätsvaren, intervjun och på våra observationer. Men med tanke på vår 

uppsats syfte att även undersöka tecken i språket, som egentligen är ett räknande, har vi även valt 

att använda oss av en kvantitativ metod i resultatdelen där vi velat visa på skillnader i antal.  

 Vi har samlat data från den del av verkligheten som vi är intresserade av att lära oss mer 

om, i det här fallet ungdomar i skolvärlden. Vi har läst relevant litteratur. Vi har använt oss av 

fyra enkäter (bilaga 1-4). Vi har genomfört en gruppintervju med sju elever som vi efteråt har 

transkriberat. Det vi har observerat har vi skrivit ned. Dessa anteckningar kommer vi 

fortsättningsvis kalla observationsanteckningar. Vi har tolkat och diskuterat enkät – och 

intervjusvaren samt analyserat dem tillsammans. Vid intervjutillfället använde vi en bandspelare. 

Vi har haft tre handledningstillfällen i grupp, där vi har utbytt erfarenheter, diskuterat 

enkäterna och litteratur i ämnet. Vi bestämde i gruppen att använda oss av uttrycken ”tjejer” och 

”killar” istället för ”flickor” och ”pojkar” i våra uppsatser, därför att det är det som ungdomarna 

själva kallar sig. 

Vi har många frågor runt symbolernas och uttryckens användning i ungdomars reflektion 

kring kärleks- och vänskapsreflektioner. Ju mer vi funderar på enkätsvaren och intervjuerna desto 

intressantare har det blivit, så en del frågor har vi fått utesluta och enbart inrikta oss på vår 

ursprungliga frågeställning; hur ungdomar använder symboler och uttryck när de reflekterar över 

kärleks- och vänskapsrelationer 

 

Enkäterna 

Enkäterna är grunden för uppsatsen. Den är vårt verktyg i arbetet i att få fatt på hur ungdomar 

använder symboler och uttryck i sitt bildliga och skriftliga språk. Vi har tolkat enkätens syfte bl.a. 

på det sätt som Maria Hammarén uttrycker ”mycket snabbt skrivna texter som har lyft fram 
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självupplevda berättelser – för att sedan gå in i den långsamma skrivfasen, dvs. att medvetet 

arbeta med språket” (Hammarén, M. 1995, s.10). I enkäten fanns det inte tid och möjlighet med 

den sista delen, men väl frågor som syftar till att eleven kan reflektera kring sin egen text –sin 

egen berättelse/historia. Hammarén skriver att det handlar om ”att återknyta kontakten med 

somliga av de berättelser som vi bär med oss – och att undersöka dem” (ibid. s. 18). 

 

Etik och avgränsningar   

Vi har använt de tidigare presenterade enkäterna till våra elever (se bilaga 1-4). Enkäterna har 

genomförts i två klasser, i två skolor. Sammanlagt är det 36 elever som har deltagit vid 

enkättillfällena. För att ingen ska känna igen sig har vi avidentifierat ungdomarnas och skolornas 

namn. Vi har valt att kalla skolorna för Tallskolan och Granskolan. I enlighet med forskarnas 

önskemål har vi använt de två bildliga enkäterna till en klass och de två skriftliga enkäterna till 

den andra klassen. Varje elev har alltså besvarat två enkäter. För att få ett slumpmässigt val har vi 

lottat vilken klass som ska göra bildenkäten respektive skrivenkäten.  

Vi avgränsade urvalet till att gälla elever i år nio, därför att vi ansåg att enkäterna var för 

komplicerade att göra med elever som är yngre. Enkäterna har genomförts på nämnda skolor 

under ett lektionspass på en timme. Vi har varit närvarande som presentatörer för enkäten och för 

att kunna svara på frågor. Även klassens lärare har varit, helt eller delvis, närvarande. 

Eftersom vi har genomfört enkäten och intervjuerna på högstadiet har vi skickat med 

eleverna en lapp om tillstånd från föräldrarna (bilaga 5). Eleverna på Granskolan har fått 

information om vad enkäten handlar om direkt av oss, till skillnad från eleverna på Tallskolan 

som har fått information av klassläraren. Vi har genomfört bildenkäterna i en klass som en av oss 

har undervisat i och skrivenkäterna i en klass som ingen av oss har undervisat i. 

 

Intervjun 

Vi har gjort intervjun för att få djupare förståelse, och därmed ge större tillförlitlighet åt våra 

tolkningar av enkätsvaren. Efter att ha läst Pål Repstad (1999) kom vi gemensamt fram till att vi 

skulle få fylligare information vid en gruppintervju än om vi skulle ha gjort intervjuer med 

enskilda elever, vilket även Repstad beskriver som att ”samtalen får en egen dynamik, där det 

som den ene säger följs upp av en annan och nyanseras av en tredje” (ibid. s.83). Vi har gjort en 

gruppintervju, med sju elever, på en av skolorna. Vi har genomfört intervjun på så sätt att en av 
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oss ställde intervjufrågorna medan den andre observerade samspelet mellan eleverna samt att vi 

bägge har inflikat med spontana följdfrågor. Vi har spelat in intervjun och vi har transkriberat 

den. Vi har noga informerat eleverna vid intervjutillfället varför vi vill göra intervjun och särskilt 

betonat att vi endast ska använda intervjun för vår uppsats och att vi ska använda fingerade namn. 

 

Våra arbetsträffar och observationsanteckningar   

Vi har träffats regelbundet under arbetets gång och har haft diskussioner och samtal om våra 

tolkningar av enkät- och intervjusvaren och arbetet i stort. Vi har även diskuterat våra 

observationsanteckningar och reflektioner. För att vi ska kunna göra relevanta tolkningar av 

svaren från eleverna har vi lagt stor vikt vid gemensamma analyser.  

 

Bearbetning och presentation av enkäterna och intervjun 

Vi har läst alla enkäter och skrivit ner det som vi har tyckt varit intressant och relevant för 

undersökningen. Efter det har vi sammanställt några tydliga mönster som vi båda har sett i 

enkäterna. Vi har därefter delat in dem i teman efter dessa mönster. Vi redovisar temana under 

rubrikerna enkäterna och intervjun. Under tiden som vi har bearbetat enkäterna har vi gjort 

intervjun, som en av oss har transkriberat och båda har läst. Vi har båda lyssnat på bandet för att 

vi ska ha en klar bild av intervjun. Sedan har vi analyserat transkriberingen och intervjun. 

Vi har valt att presentera uppsatsen med både dialog och bilder samt våra egna 

observationsanteckningar. Vi vill med detta åskådliggöra vårt arbete och våra tankar och 

förmedla en upplevelse till läsaren. Till exempel hur intervjun och enkäterna togs emot av 

eleverna och vilken stämning och vilka förutsättningar som rådde vid de olika tillfällena. 

 

Reliabilitet och validitet  

Genom valet av metoder och de kommunikativa dialogerna vi har med i uppsatsen, så anser vi att 

hög reliabilitet och validitet uppnås, dvs. att vi undersöker rätt saker och att vi gör det tillförlitligt. 

Genom att vi har redovisat våra observationsanteckningar och dialogerna från intervjun anser vi 

att vi kan övertyga läsaren om att vi inte har hittat på fakta. Billy Ehn och Barbro Klein 

reflekterar över detta: ”Hur förvandla erfarenhet till auktoritativ text? Hur övertyga läsaren om att 

det skrivna är sant, eller åtminstone trovärdigt?” (Ehn, Billy och Klein, Barbro 1999, s. 42-43) 
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”Inte ens den hårdaste av vetenskaper kan frigöra sig från mentala processer som är subjektiva, 

irrationella, kulturbundna. Ingen text kan vara helt igenom avsiktlig och kontrollerad av 

författarens vilja, utan säger mer än vad som var tänkt” (Ehn, B. och Klein, B.1999, s.40). Som vi 

tolkar författarna menar de att hur gärna man än vill återge en ”verklighet” t.ex. en intervju, är det 

oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att beskriva ”verkligheten”, så som den var vid det 

tillfället, utan att färga den med ens egna ord, begrepp och formuleringar. När man skriver ned 

det upplevda eller transkriberar en intervju, kommer inte mellanrum med, inte heller pauser eller 

tvekan. Därför ansåg vi det angeläget att en av oss även var deltagande observatör under 

intervjun för att på så sätt även få med kroppsspråk, gester och mimik. Ord är mycket mer än vad 

de verkar. Författarna skriver: ”skribenten ordnar, förklarar, utesluter, lägger till, ställer till rätta”. 

(Ibid.s.42). Därför har vi valt att redovisa delar av den transkriberade intervjun och våra 

anteckningar för att därigenom ge läsaren en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om vår 

påverkan. 

En av oss ”känner” klassen sedan tidigare, därför skulle det vara möjligt att vi tolkar dessa 

elevers svar annorlunda eftersom vi har mer vetskap om elevernas personliga förhållanden. Men 

eftersom vi är två om uppsatsen, och genom hela arbetet har diskuterat resultat och tolkningar 

med varandra, anser vi att vi har minskat risken för övertolkningar.  

Vi kan inte säga att det vi har sett i vår undersökning gäller för alla ungdomar men att det 

gäller för ungdomarna i dessa två klasser. 
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4. RESULTAT         
 

Under den här rubriken redovisar vi hur många som deltar i respektive skola och bortfall av 
olika orsaker. De observationsanteckningar som vi gjort, efter både enkättillfällena och 
intervjun, presenterar vi här. Vi redovisar här också resultatanalysen av enkäterna och 
intervjun. Vi avslutar med en sammanfattning av resultatet. 
 
 
 
Enkäterna 
 
Granskolans enkätgenomförande:  
Denna dag var det 16 elever i klassen, sex elever 
frånvarande. 
Bildenkäten 
AM (D):  
15 st. har besvarat enkäten efter förmåga, lust, tid 
och ork. 
1 st. hade inte tillåtelse av föräldrarna att genomföra 
enkäten 
 
 
 
AT (D): 
1 st. hann inte (gjorde klart AM (D) 
14 st. har besvarat enkäten efter förmåga, lust, tid 
och ork 
1 st. hade inte tillåtelse av föräldrarna att genomföra 
enkäten 
 
29 stycken bildliga enkäter 
 
 
 

Tallskolans enkätgenomförande: 
Denna dag var det 23 elever i klassen, två elever 
frånvarande. 
Skrivenkäten 
AM (E): 
6 st. ifylld kärleksrelation och namn, i övrigt 
obesvarat 
15 st. har besvarat enkäten efter förmåga, lust, tid 
och ork.  
2 st. hade inte tillstånd av föräldrarna att genomföra 
enkäten 
 
AT (E): 
7 st. obesvarade, (1 gick till läkare, gjorde klart AME) 
14 st. har besvarat enkäten efter förmåga, lust, tid 
och ork. 
2 st. hade inte tillstånd av föräldrarna att genomföra 
enkäten 
 
29 stycken skriftliga enkäter 
 
 

 
Denna uppställning visar att det är totalt 58 besvarade enkäter, 29 bildliga och 29 skriftliga 

enkäter. Det är dessa 58 enkäter som vi har redovisat och analyserat. 

Med besvarad menar vi de som har svarat på enkäten efter var och ens förmåga, lust, tid 

eller ork. Vi har räknat de som besvarade oavsett hur få/många frågor eller hur korta/långa 

berättelser de har ritat eller skrivit. Med obesvarade menar vi endast ifyllt enkäthuvud och/eller 

ifylld för egenskaper i önskad kärleksrelation (fråga 1, del 1 i AM(D) och AM(E).  
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Våra observationsanteckningar efter enkätgenomförandet 
 
Granskolan den 16 november 2006 (Veronicas observationsanteckningar) 
När lektionen ska börja är det bara tio elever i klassen. Enligt läraren, och eleverna ska det 
komma några fler, som är i uppehållsrummet eller ”nere på stan”.  
När det har gått tio minuter av lektionen startar vi enkäten. Det har då droppat in två stycken till. 
När vi har börjat kommer det tre stycken till, som vi enskilt introducerar. Stämningen är livlig 
och ganska munter. Ingen protesterar, men många funderar. När de har fyllt i enkäthuvudet 
börjar frågorna komma om den inledande texten, som Therese läser upp högt för klassen medan 
jag går runt och hjälper de som behöver enskild hjälp. Det som verkar vara svårt är att förstå att 
de ska rita en berättelse i stället för att skriva den. Det andra som verkar svårt är en del ord som 
exempelvis ”observerade” och vad vi vill ha ut av meningen som ”hur märkte du det?”. Det 
tredje svåra är ”person A” och ”person B” i enkäten. 
Eftersom det bara är ett femtiominuterspass har vi fått lov att köra över tio minuter. Nu när vi 
kom igång så sent, så går läraren runt till berörda lärare och frågar om vi får lite mer tid, vilket 
vi då får. 
Trots den längre tiden märker vi ganska snabbt att tiden är alldeles för kort. När halva tiden har 
gått är en del elever bara klara med del 1 på enkät 1. 
Eleverna ritar och skriver. Det känns som om de gör vad de kan av en ganska svår och 
omfattande uppgift. Flera gånger får vi försöka få dem att inte arbeta tillsammans. Flera av 
eleverna verkar behöva ha någon att referera till, att få visa upp sina bilder eller att få hjälp att 
hitta på namn till karaktärerna. En kille, som kom sent, flyttar sig närmare en kompis. Inte för att 
få hjälp eller prata, tror vi, utan för att känna lite kompisskap. 
En kille skrattar högt och ljudligt åt sina karaktärer och bara måste visa upp dem, men fortsätter 
snart med enskilt ritande igen. 
Två tjejer behöver hjälp med frågan ”vad observerade du?”. Och jag ber dem, när jag är där, att 
använda sig själva som exempel. Jag tror att de förstår för de fortsätter skriva och rita. 
En kille måste gå tidigare, till läkaren, och visar upp en lapp. 
När lektionen egentligen skulle ha varit slut börjar eleverna ledsna. Vi tar emot enkäterna från 
dem som anser sig klara med dem.  
Eleverna troppar av en efter en. När tiden är slut sitter endast tre tjejer kvar. En är orolig för att 
hon inte hunnit mer än hälften.  
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Tallskolan, den 20 november 2006 (Thereses observationsanteckningar) 
Vi kommer till Tallskolan måndag morgon kl. 8.00. och eleverna börjar 8.15. Enkäten är alltså 
det första de ska göra på måndagen. Vi hinner bara hälsa på klasslärarna och de andra i 
arbetslaget, så är det dags att gå till klassrummet. 
Innan vi går säger den ena klassläraren att de först måste ha lite mentorstid med eleverna –Men 
det går fort! – det tar nog bara tio minuter - en kvart! Följaktligen har klasslärarna allmän info 
om veckan; utdelning av veckobrev, eleverna skriver in vad de ska göra på SOL – passen samt 
vad klassen har för prov och läxor under veckan som kommer. Detta tar ungefär en kvart. När 
den ena läraren frågar om det är något mer som eleverna vill ta upp eller fråga om, och eleverna 
svarar nää, så inflikar jag snabbt: 

 – Är det vår tur nu? Varpå läraren genast svarar 
– Javisst!  Varsågoda!  

Veronica och jag presenterar oss väldigt kort (jag tror att vi kände oss lite stressade av den 
knappa tiden) och delar ut enkäten. Inför detta enkättillfälle har vi bestämt att dela ut en enkät i 
taget samt att läsa/förklara/förtydliga den första sidan, där det står varför vi vill att de ska göra, 
och hur de ska gå tillväga med enkäten. Ändå upptäcker vi snabbt att det här var svårt och 
krångligt för att inte säga omöjligt för vissa att göra. De ”förstår” inte vad och hur de ska göra, 
så vi får gå runt till de och förklara och lugna dem. Det känns som om de är rädda för att skriva 
fel och flera säger att de inte kan skriva! Några säger, när vi går runt till var och en:  

– Uppriktigt sagt, det här är för svårt för mig.  
Vi ber dem ändå att försöka och göra sitt bästa, för att vi ska få ett bra underlag till vår uppsats. 
De flesta kommer igång med uppgiften.  Några är för osäkra för att ens försöka och det 
konstaterar vi beror på att de sitter för nära varandra, så att de kan läsa varandras svar. Det 
borde vi ha tänkt på innan, hur deras placering kan påverka dem. 
 Nästa runda bland eleverna resulterar i att två av dem får lov att gå iväg för att köpa sig en 
smörgås i cafeterian; 
  – Vi har inte ätit någon frukost.  Vi lovar att det går bättre att skriva om vi får gå och äta 
först. Då får de gå och äta och lova att komma tillbaka. 

När halva tiden har gått och vi har delat ut den andra enkäten, så säger jag till Veronica att 
jag går och hämtar de två tjejerna som fick lov att gå till cafeterian för att köpa sig en macka. De 
sitter och äter i cafeterian och när jag frågar varför de inte kom tillbaka, efter tio minuter som vi 
hade gjort upp, förklarar de att det var lång kö.  
När de kommer tillbaka försöker de ta sig samman och svara på enkäten. Vi upplever att de 
försöker ”hjälpa oss” så mycket de kan trots att de bägge säger till oss att ”det är för svårt”. 
När jag kommer tillbaka är klassens mentor i klassrummet och delar ut veckobrev (igen) och hon 
går runt till några av eleverna för att fråga eller informera dem om någonting. Det är svårt att 
veta hur det påverkar eleverna, men det kändes som om de tappade lite av sin koncentration på 
enkäten. Lektionen är hur som helst nästan slut och vi avslutar med att tacka eleverna för deras 
medverkan och vi samlar in enkäterna. 
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Intervjun 

Våra observationsanteckningar efter intervjutillfället  

Granskolan den 30 november 2006 (Thereses observationsanteckningar) 
Vi är sammanlagt nio personer runt ett bord; tre tjejer och fyra killar som går i klass 9E och 
Veronica och jag som intervjuar ungdomarna. Vi sitter i ett uppehållsrum som endast får 
användas vissa tider, efter ett schema som man bokar upp sig på. Det är ett rum som är mysigt 
möblerat med röda, pösigt inbjudande soffor, bord med dukar och värmeljus, fina gröna växter 
och mattor på golven. Allt detta bidrar till en hemtrevlig och mysig atmosfär. Vi förstår att det är 
ett privilegium att få vistas i rummet. 

Veronica och jag har bestämt innan att jag ska vara den som ställer våra sammanställda, i 
förväg uppgjorda frågor. Och Veronica ska vara den som observerar det som sker i gruppen och 
det som händer ”runt omkring”. Givetvis får vi bägge ställa improviserade följdfrågor. Vi har 
tagit med godis för att de ska känna sig extra speciella. 

Jag inleder med att säga att intervjun ska handla om kompis – och kärleksrelationer samt 
bygga på enkätsvaren. Till en början är det bara en elev som svarar, men de andra kommer 
igång ganska fort – redan efter den tredje frågan har samtalet kommit igång. Vi upplever att 
första halvan av intervjun är mer seriös eller snarare att de är mer koncentrerade i början. Men i 
stort sett tycker vi att de är seriösa och svarar med stort allvar på frågorna. Vid några tillfällen 
är det dock lite fnissigt och oroligt. Två av killarna har svårt att sitta still på slutet. 
Några av eleverna stannar kvar efteråt bara för att få lyssna på sin egen röst på bandet. 
       ---- 
(Veronicas observationsanteckningar) 
När vi har lyssnat på bandet är vi med om samtalet igen. Vi känner igen situationerna och ser 
eleverna framför oss. Ibland är det lite svårt att höra eftersom de pratar i munnen på varandra. 
Och ibland skrattar de och skojar med varandra – livligt. Det låter som ett trevligt samtal. Två-
tre elever hörs mer än de andra. Genom att vi observerade dem under intervjun vet vi att alla sa 
något, men vi vet inte nu, vid genomlyssningen exakt vem som säger vad. En del röster är 
karakteristiska och tydliga, andra mer lika varandra. Vi urskiljer tydligt killarna från tjejerna 
och de som sitter nära respektive de som sitter långt bort från bandspelaren. Vi försöker höra 
sådant som vi inte såg och hörde under intervjun. Vi hör betoningar, ironi och 
avbrott/inflikningar i varandras prat. Det var något vi tänkte på under intervjun, men nu kan vi 
höra det och skriva det i transkriberingen. 
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Kärlek och VänskapKärlek och VänskapKärlek och VänskapKärlek och Vänskap    

Utifrån enkätsvaren och intervjudiskussionen redovisar och tolkar vi resultaten och presenterar 

dem i olika teman. Vi presenterar temana på detta sätt för att åskådliggöra bredden i resultatet. Vi 

har valt att inte skriva ut namnen i ungdomarnas intervjusvar. Dels för att inte peka ut vad killar 

respektive tjejer säger och dels för att vi inte alltid kan veta exakt vem som säger vad vid alla 

tillfällen. Vid enstaka intervjusvar, där vi anser att det har betydelse, har vi valt att skriva ut vem 

som säger vad. På flera ställen i intervjuerna har vi skrivit ett stort I, som betyder intervjuaren. 

 

Tecken på kärlek och vänskap 

När ungdomarna skriver om kärleken och om sina kompisar så använder de flera signifikanta 

tecken. Vi tolkar dessa tecken som något de anser hör till en kärleks- och vänskapsrelation. 

Ungdomarna berättar om mötesplatser som kan vara:  

på caféer, ute, ute på stan, bio, på fest, på stranden, på tågstationen, baren. 

 

Vi ger nedan några exempel från de skriftliga enkäterna: 

”Dom träffas på stationen och åker till Södertälje och bowlar” (Sune) 

 

”Såg henne i baren, hon var så vacker att jag satte mig bredvid henne och började prata medans 

jag tog en öl” (Mats) 

 

”Sven och Anna sitter tätt ihop på stranden. De myser utav sin sista kväll tillsammans.” (Lisa) 

 

De berättar om vad man kan göra i en kärleksrelation, som t.ex. kan innebära: 

en myskväll framför tv, en romantisk middag med tända ljus, ge varandra blommor, eller ha sex 

 

Vi ger nedan ytterligare några exempel från de skriftliga enkäterna: 

”Dom mysiga hemmakvällarna. Att laga mat tillsammans” (Katarina) 

 

” – Vi ska kunna ha det romantiskt hemma t.ex. vid middagen med tända ljus och bara ha det 

mysigt en fredag kväll och känna att han är kärleksfull emot mig.” (Lena) 
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”Jag tycker att romantik är en egenskap som för med sig ett stort plus. ”Han” ska göra gulliga 

saker spontant. En klassisk romantisk gest är att köpa en ros eller en blombukett, som även jag 

som ungdom skulle bli glad över.” (Jenny) 

 

I de bildliga enkäterna ser vi flera symboler för kärlek och vänskap, som t.ex. 

stjärnor, måne, hjärtan, pussar, hålla handen och glada ansikten. I intervjun frågar vi 

ungdomarna vad stjärnor och månen står för. Alla utbrister med en mun: romantiskt! 

Vi väljer två bilder (bild 1, Sofi) och (bild 2, Lars) som både innehåller och exemplifierar de 

tecken vi ovan berättar om.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bild 1 Sofi)                                                                               (Bild 2 Lars) 
 
Berättelserna innehåller även tecken för det de inte vill ha i en vänskaps- och kärleksrelation. Vi 

väljer en teckning (se bild 3 Kristian) för att visa hur en kille illustrerar sina oönskade egenskaper 

(som han skriftligt angav var: 1.för mkt drickande, 2.inget sex och 3.tråkigt) i en kärleksrelation. 

Bilderna är tydliga, men för säkerhets skull förtydligar han med att skriva ”staket” i mittenbilden. 

Vi tolkar att det är bärbara datorer på bordet, i bilden längst till höger. 
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(Bild 3 Kristian) 

 

Sören visar (se bilder nedan) fler exempel på oönskade egenskaper i en relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

(Bild 4 Sören)                                                                              (Bild 5 Sören) 

                               

Den första tolkar vi som ett par som är osams och visar det tydligt. Den är två bortvända huvuden 

under ett täcke med en bild bredvid där ett par har sex. Vi tolkar som om något är fel i deras 

sexrelation. Sören visar en tydlig berättelse med några få pennstreck. De sura minerna på bägge 

bilderna visar tydligt humöret.  

 

Från de skriftliga enkäterna visar vi här några fler exempel: 

 

”Jag har glömt handlat vi börjar bråka, hon börjar slå omkring sig och vägrar ha sex på natten” 

(David) 
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”Det var ett par som inte passade ihop med varandra, killen slår tjejen men tjejen vågar inte göra 

något. Killen bryr sig bara om sig själv” (Andreas) 

 

”Marianne ljuger alltid för Patrik. Hon är gift med honom för att hon vill åt hans pengar” 

(Karina) 

 
Hjärtat som symbol 

Hjärtat är den vanligaste symbolen i enkäterna. De används för att symbolisera både vänskap och 

kärlek.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

(Bild 6 Josefin)                                                                                 (Bild 7 Mats)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 8 Maja) 
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Hjärtat används även som ett sätt att beskriva när relationen är dålig och/eller tar slut. 

 

 

 

 

 

 

(Bild 9 David) 

 

 

 

     

 

                                                                                        

 

                                                                       (Bild 10 Max) 

 

För oss personligen är hjärtat en symbol för kärlek, så vi försöker utveckla frågan om hjärtan med 

eleverna under intervjun. 

Kan ett hjärta som symbol betyda något annat än kärlek, t ex vänskapsrelationer? Kan det betyda 

något mer än ”jag älskar dig”? 

 

 Regina:     – Jaa 

 Erik:         – Nej, för tjejer kanske – inte för killar 

 Therese:    - Ni skulle inte kunna tänka er att rita ett hjärta till varandra? Som en hälsning: hej 

då från Peter följt av ett hjärta? 

 Erik:         – Till en tjej kan man rita ett hjärta… men jag brukar skriva puss, hej… 

 Therese:    - Till sina syskon å föräldrar? 

 John:         – Nej inte föräldrar… jag brukar skriva kram i sånt fall – inte hjärta 
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Vi uppfattar dem som eniga att det är skillnad vad man kan göra mot killar jämfört vad man kan 

göra mot tjejer. Även att det inte är aktuellt att rita hjärtan till föräldrarna. Vi fortsätter 

diskussionen och kommer in på symboler på MSN (Microsoft Network). Ett sätt att kommunicera 

på nätet, som de flesta av ungdomarna använder sig av. I detta program finns det symboler, som 

man kan skicka med meddelandet (se bild nedan). 

       (Bild 11 MSN-symboler) 

 

Vi frågar vidare: 

Betyder symbolerna på MSN mindre? – Har de mindre värde, att man kan använda alla 

symboler? 

 Regina:  – Ja, nej, det beror på om de är en kompis, vem man skriver till – om jag pratar 

                                me Anna på MSN å jag måste dra, å så skriver jag ett hjärta så menar jag: ha 

                                de bra! Bara så du vet så tycker jag om dej. 
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Dela i vardagen 

På en av frågorna; vad i vardagen tror du att A vill dela med B (resp. B vill dela med A), får vi 

svar som är relaterade till teven. Vi tror först att här har vi svar på var ungdomarna får sina bilder 

och uttryck ifrån. Men efter genomläsning och en sammanställning över svaren från enkäten (se 

bild 12 vardag) visar resultaten att det viktigaste är att dela ”allt/allting” tillsammans.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Bild 12 vardag) 

 

Det anger även intervjuungdomarna som det viktigaste när vi ställde en liknande fråga i intervjun. 

Vad i vardagen är viktigt att göra tillsammans?:  

 

 (kille:) – Att man umgås å träffas, inte bara en gång i månan… 

 (tjej:) – Att man gör allting tillsammans. 

 (kille:) – Allting? (Han låter väldigt förvånad på rösten) 

 (tjej:) – Ja men allså, du vet va jag menar… 

vad de vill dela i vardagen
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 (kille:) – Spelar CS?  

 (tjej:) – Ja, precis 

 (kille:) – Äter saker tillsammans… 

 (kille:) – Lagar mat tillsammans… (mycket skratt!) Plus mummel 

 

Innan vi sammanställde svaren från enkäten trodde vi att det mest förekommande svaret skulle bli 

”titta på TV tillsammans” eller ”göra något på fritiden tillsammans”. Det visade sig emellertid att 

det viktigaste var att göra ”allt/allting” tillsammans och det angav ju även intervjuungdomarna 

som det viktigaste. Vi funderar över vad detta ”allting” står för. Mitt i detta ”allting” nämner 

killen i gruppintervjun CS (förkortning för Counter Strike, ett dataspel över nätet). Vi tolkar det 

som om datorer och medier över huvudtaget finns i detta ”allting” eftersom även att spela CS 

ingår i detta ”allting”. Vi drar bl.a. slutsatsen att de själva inte reflekterar så mycket över hur 

mycket medier påverkar dem, för det är så naturligt och ingår i deras vardag. För det visar sig i 

andra svar att de lär sig mycket av tv, filmer och nätet. Uttryck från relations-tv kommer 

oreflekterat fram under intervjun i ett annat svar: 

 

 – Men de e bättre att söka upp de som är bra på sånt. 

 – Mm, doktor Phil, kanske… 

       – Doktor Phil! (skrattfnissar fram!) 

 

När vi frågar rakt ut till eleverna i intervjun varifrån de tror att deras uttryck och bilder kommer 

ifrån svarar de: 

 

 – Från TV, (mummel + ”mellansnack”) 

 – Film, kanske tycker nån plats som de har sett är romantisk, en del kanske tänker från 

huvet… 

-  Från typ så här, man tittar ju ganska mycket på film, eller jag gör de, man lär sej mycke 

från film, man hämtar ju mycke från filmer å så där 

-  Man gör mycke som man ser andra gör 
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Vi anser inte att ungdomarna är omedvetna om varifrån deras uttryck och bilder kommer ifrån. Vi 

är mer av den uppfattningen, att de har diskuterat det så lite, att de inte riktigt vet hur de ska sätta 

ord på sina tankar om det. 

 

Ungdomarnas reflektion över social kompetens och empati 

Det första som slår oss när vi läser igenom enkäterna är att en majoritet av ungdomarna väljer att 

fråga sina kompisar när de ser att något är fel. Vi tolkar det som att ungdomarna är medvetna om 

vikten av social kompetens och empati. I bildenkäten reflekterar eleverna över sina egna tecknade 

bilder. Vi väljer att visa bilder för vad flera ungdomar berättar. 

(Bild 13 Clas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bild 14 Sören) 
 
Även i de skriftliga enkäterna visar ungdomarna den medvetenheten. 
 
”känner mig värdelös när du inte vill berätta” (Catarina)  
 
”som ”hjälten” som hjälpte hans syrra”  (Sören) 
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”kände sig som en snäll bror ” (David) 

”Ja, det är jobbigt att bära saker för sig själv.” (Sofi) 

 
I intervjun ställer vi frågan om vad man kan göra för att hjälpa en kompis. Det blir livliga 

diskussioner och delade meningar om hur man ska bära sig åt. 

       – Prata med den! 

 – Fråga vad som är fel! 

 – Gå fram å ge den en kram! 

 – Är du sur? 

 – Ge den en käftsmäll å fråga: - Va fan ä de me dej? (Ironiskt, underton av humor; vår 

tolkning) 

 – Ryck upp dej nu! 

 – Man behöver typ inte säga nånting, jag tycker bara man går fram när man ser att nån mår 

dåligt å ger den en kram; vill du prata så finns jag här, man behöver inte säga nånting. Man 

behöver bara visa att jag bryr mej, bara så att du vet. 

 

Med tanke på ett enkätsvar från en tjej (RosMarie, se sid.41) som skriver om anorexiakompisen, 

frågar vi intervjuungdomarna hur de skulle hjälpa en kompis som mår dåligt och om det är ok att 

”skvallra” för en vuxen.  

 

– De beror väl på hur känslig personen e… 

 

 – Jag tycker så här: om man mår dåligt å så här, å nån va heter de, kommer fram å tjatar på 

en då vill man ju inte säga, för då tycker man nej då kommer man, va heter de, bara alla andra 

å få reda på de också liksom. Man vill ju hellre berätta för nån man litar på å inte bara liksom 

till nån som står å bara: berätta, berätta, berätta, berätta, berätta! 

 

 – De beror på från person till person… jag skulle inte tjata. Jag skulle bara visa att jag bryr 

mej, vill du prata så finns jag här… 

 – Vet inte… om de ä ens bästa kompis kan man göra de… kanske 

 – Man märker ju om man e bästa kompis… så kan man ju nästan märka allså: va är de som 

har hänt, vilket sätt å så… (följs av mummel) 
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– Om vi säjer att jag har en kompis som mår jättedåligt å jag vet att hon skär sej i armarna å 

verkligen gör sej mycke illa i armen å skär sej å mår jättedåligt… (jakande mm från mej) 

jaa… då skulle jag ju inte liksom gå å säja till lärarna å lärarna kanske inte vet de för att 

personen kanske döljer de väldigt bra, men jag skulle va heter de först å främst vända mej till 

mina föräldrar å fråga va jag skulle göra, å så skulle jag va heter de, vända mej till…  

 

Vi tolkar det som att ungdomarna tycker att det är viktigt att man först och främst visar att man 

finns till om kompisen behöver en. Ungdomarna ger uttryck för att alla människor är olika och 

därför inte kan bemötas lika. De tycker det är okej att vända sig till en vuxen, men åsikterna om 

vem denna vuxna kan vara är olika. 

Svaren på frågorna går in i varandra och det är svårt att urskilja vad ungdomarna svarar på, 

men vi uppfattar det som om de tänker i talet och återkommer till frågorna när de kommer på 

något. Frågorna om hur man gör mot en kompis och om det är okej att skvallra för en vuxen finns 

bifogad i sin helhet (bilaga 6). 

 

Vi ställer även frågan: Hur gör man för att uppmuntra en kompis? Är en blomma okej? 

  

– Jaa, (tvekar lite) typ en del kanske tycker att de är lite småbögigt, om en kille ger till en 

kille, (blir lite fnissigt) men de kan va en annan sak att en tjej ger till en kille eller tjej ger till 

tjej. 

 – en öl som på Norrlands guld reklamen. – Han får ju en öl när han sitter uppe i stolpen 

där… 

Veronica skrattar till lite och frågar: - Är det nåt annat man kan ge då? 

 – Koskenkorva! (Följs av skratt å fnissningar plus nånting ohörbart…) 

 – Men då visar man ju att man inte bryr sej: Sup då för helvete, ja bryr mej inte… 

      Therese:- Men om ni ser nån i skolan som inte mår så bra, hur gör man för att uppmuntra? 

– Att man pratar me den, men man behöver inte fråga å säga: va är de me dej utan bara gå 

fram å va snäll… 

Att ge en blomma till en tjej är, enligt ungdomarna, okej men lite tveksamt till en kille. Men här 

kan vi inte vara säkra på tolkningen eftersom det bara är en killes svar vi går efter, som dessutom 
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låter tveksam, men de andra säger heller inte emot honom.  Blommor förekommer i både 

killarnas och tjejernas enkätsvar.  

Vi tolkar det med Norrlandsreklam som att ungdomarna tycker att den uppmuntrar till att 

dricka och att ungdomarna anser att reklammakarna egentligen inte bryr sig om vilket resultat det 

får. Vi tolkar även det så att reklamprat och hänvisningar till den och media är naturligt för dem. 

För ingen ser frågande ut eller undrar över kommentarerna, vare sig det gäller 

Norrlandsguldreklamen eller Koskenkorva. Vi vet inte om uttalandet om Koskenkorva är spår 

från någon reklam, eller om det är ungdomarnas tolkning av att supa mycket, eller om det kan 

betyda något annat. 

 

Spår i språketSpår i språketSpår i språketSpår i språket    

Spår från böckernas värld 

Från en enkät (Lisa) plockar vi ut många typiska stildrag från kärleksnovellen: 

 

”de var menade för varandra” 

”bästa veckan i Sandras liv” 

”mannen som hon ville leva resten av sitt liv med” 

”hon gillade spänningen” 

”en stark tjej som vet vad hon vill” 

”en person som är väldigt stark när han är med henne, men annars svag” 

 

Flera elever från Tallskolan skriver långa beskrivande berättelser. Samtliga av dessa är skrivna av 

tjejer med vacker handstil. Vi tolkar det så att de har tagit till sig svenskämnets intentioner att lära 

sig att skriva om relationer och känslor, och att skriva vackert. 

 

I ett enkätsvar från en kille (Roger) är texterna lite mer humoristiska. Vi tolkar det som en lek 

med språket. Han skriver: 

 ”sin lilla krabat till son” 

 På frågan: vad de vill dela med varandra i enkät AM (E), svarar han: 

 

”Allt, med undantag av en godisbit då och då” 



 36 

… från seriernas värld 

Till en början vid enkättillfället verkar ungdomarna ha svårt att förstå att de ska rita istället för att 

skriva sin berättelse. I intervjun frågar vi: 

 

Hur kändes det att skriva/rita berättelserna? 

 

 – Rita de var rätt så svårt… 

 – Mm 

– Ja de e lättare å skriva 

 

– De e kanske lättare å förstå vilken situation man e i, om man ritar… annars måste man 

skriva precis allting…  

 

– De va svårt att uttrycka så här känslor: glad å lessen å arg… å kär… visst man kan ju 

måla hjärta… vissa känslor e så här ganska svårt att uttrycka så här när man ska rita… 

(stödjande mm-anden) 

 
De flesta ungdomar ritar streckgubbar i sina berättelser. Kanske påverkar vi ungdomarna 

eftersom vi, under enkättillfället, säger att de kan rita streckgubbar, när de inte tror sig kunna rita. 

Eller så är streckgubbar ett naturligt val. Trots eller tack vare streckgubbarnas enkelhet kan 

ungdomarna utnyttja dem till att visa olika känslor och stämningar. Streckgubbarna kan vara 

glada eller ledsna. Vissa ansikten är helt blanka, med endast en ring som huvudform. Vi tolkar 

dessa figurer/personer som bifigurer i deras berättelser.  

Kärleksparen har huvudena vända mot varandra och är de riktigt kära så är huvudena tätt 

ihop och förstärkta med en pratbubbla med ordet ”smack” inuti. I 20 av de 29 bildenkäterna 

använder de pratbubblor till sina streckgubbar. Streckgubbarna kan kramas, slåss eller ha sex. Vi 

ser tydliga tecken på influenser från seriernas värld och de är av väldigt skiftande slag; några 

ungdomar använder streckgubbar och andra använder ett mer avancerat ritande i sina berättelser. 

Dessa exempel visas på nästa sida (se bilder 15, 16, 17 och 18). 
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(Bild 15 Martin) 

                                                         

 

       

 

 

                                            (Bild 16 Lars) 

                                             

 

 

 

(Bild 17 Gustav)                                                                   

(Bild 18 Gustav) 
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I en av enkäterna får vi ytterligare tydliga exempel på intertextualitet från seriernas värld, där en 

tjej använder seriernas typiska berättarteknik och estetik när hon berättar sina historier. Hennes 

berättelser/serier är detaljerade och välgjorda. Vi tolkar det som att hon väljer att lägga mycket 

tid på serieritandet. Vi vet inte om det är något hon brukar göra eller något hon kommer på under 

enkättillfället. Eftersom hon frågar om hon får göra färdigt den första enkäten när det är dags att 

byta till den andra enkäten Vi tolkar det som att hon inte vill lämna ifrån sig en halvfärdig 

historia. Vi visar nedan en av hennes berättelser (se bild 19, Maja), där vi snarare vill visa hur 

hon berättar sin historia än vad hon berättar. Därför väljer vi att presentera den i ett mindre 

format.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (Bild 19 Maja) 
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... från musikens värld 

I en enkät ser vi anspelningar till musikens värld (se bild Lars), där vi kan spåra låttexter från 

Gyllene tider och Lisa Ekdahl. I en annan hittar vi följande mening: ”Lyssnade på Bauhaus och 

stekte fisk” Vi tolkar det som att de använder låttexterna som en del av språket när de skriver sina 

berättelser.  

(Bild 20 Lars) 

 

Ord 

Vi ser låneord, främst från engelskan, såsom biatch-slap, emotional, bitchig, bossig och divig. De 

är ord som endast finns i ett fåtal enkäter. Men när vi diskuterar orden bitchig och bossig under 

gruppintervjun så blir det en livlig diskussion och alla har en åsikt om orden. Och åsikterna går 

ibland isär.  

 

Therese: - Vad står själva ordet för? Bitchigheten, vad står det för? 

 – Bitch, man är bitch bara 

 – Jag vet inte va man ska förklara… man typ tror (betonar) att man är bäst, att man typ ser 

ner på andra å va heter de… en annan avbryter 

 – Det sexuella (mummel, ohörbart) 

Therese: - Är det absolut en tjej? 

 – Nää 

 – Joo 
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Hur ungdomarna användeHur ungdomarna användeHur ungdomarna användeHur ungdomarna använderrrr enkäten enkäten enkäten enkäten    

Orka! 

Det som fascinerar och förundrar oss är hur eleverna fyller i sina enkäter på så olika sätt. En del 

elever lämnar tomma rader/sidor när de tröttnar eller inte förstår hur de ska fylla i den, eller för 

att de helt enkelt inte hinner. Andra fyller i med ord som ”jag vet inte”, ”orka!” eller bara en 

krumelur eller nedflyttningstecken. Vi visar här nedan ett exempel på hur en kille gör (se bild 21, 

Kristian). Vi tolkar det som att killen är trött på skrivandet, men ändå gärna vill och/eller känner 

att han måste. Vi tolkar det så därför att han ändå avslutar sidan med att svara på den sista frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 21 Kristian) 

 

 

Några av ungdomarna berättar sin historia oavsett vad som står i frågorna, de bara fortsätter att 

berätta och struntar i att det kommer frågor emellan. De anpassar ibland sitt berättande till 

frågorna. En del – ritklassen – fyller i frågerutorna med bilder, som filmsekvenser, utan att skriva 

några svar. Åter andra gör berättelser direkt kopplade till de tre önskade egenskaperna. Under 

enkätgenomförandet säger en tjej att hon inte kan rita. Hon frågar om hon måste. Vi svarar att det 

måste hon. Hon löser det genom att bara rita pratbubblorna, resten får vi själva tänka ut (se bild 

22, Eva). 
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                         (Bild 22 Eva) 

 

 Det vi slås av är hur få och korta de flesta berättelserna är i enkäterna. De som inte skriver 

berättelsen kan inte göra reflektioner över den. När vi i gruppintervjun frågar ungdomarna om 

deras skrivande i skolan berättar de att de inte: ”skriver direkt fritt” men att de skriver fritt från ett 

givet ämne. Vi tolkar dem så, att de tycker att skrivövningarna är bra för dem, men att de behöver 

öva mer. En kille, från Tallskolan, som lämnar in sin enkät obesvarad säger under enkättillfället: 

”Det hade varit bättre att få en färdig historia och att svara på frågor till den istället.” När vi 

frågar vidare hur det kommer sig, så svarar han att ”det är mycket enklare så”.  

 

Bearbetning av svåra och jobbiga upplevelser 

Två av ungdomarna skriver om jobbiga berättelser. Vi tolkar det som om de använder enkäten 

som ett sätt att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser. En tjej skriver om sin bästa kompis, 

som har anorexia (RosMarie). 

Hon kommer att svälta! Kanske till och med dö! 

Rädd, visste inte vad jag skulle göra för att få behålla henne. 
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Hon använder hela enkätens utrymme till att skriva om denna svåra händelse. Hon reflekterar 

över deras vänskap och hur den kan påverkas av hennes agerande. Hon har vånda över hur hon 

ska göra. Om hon skvallrar är hon rädd för att förlora hennes vänskap och om hon inte skvallrar 

är hon rädd för att hon ska dö.  

En annan tjej skriver om sin rädsla för sin kille (Stina). Hon beskriver sig själv som en svag 

person, rädd. Hon bearbetar situationen i berättelsen och vi tolkar det som om att hon försöker 

uppbåda mod att våga säga ifrån till sin kille. 

 

Lek med könsroller och sin identitet 

En av ungdomarna utger sig i enkäten för att vara tjej (Andreas - pojke). Visst kan denna Andreas 

vara en tjej, men eftersom han kryssar för pojke i enkäthuvudet, så utgår vi från att han är det. Vi 

tolkar det så att han inte känner sig hemma i sammanhanget där ”relationer” används och att han 

uppfattar detta med relationer som tjejigt. Vi kan också tolka det som en lek med identiteter. 

I pseudonymerna använder ungdomarna ord lånade från mediernas värld - Dr Arkengelsk, 

Edwin Bernstein, Nalle Puh, Kalle Anka, Ior och Tiger. Namn som Kozkho Zarathov hittar vi på 

en japansk hemsida, men betydelsen framkommer ej.  En kille använder japanska tecken flera 

gånger i enkäten, både i berättandet och i marginalen. Han använder sig även av pseudonymen 

HAXXED som vi uppfattar är en teknisk term från datavärlden. 

I flera berättelser ser vi att de använder fingerade namn på personerna i berättelsen. I 

frågorna som följer därefter använder de istället jagform i texten. Vi tolkar det som att de inte 

rent ut vill avslöja/utsätta sig själva. Vi funderar även på om det kan vara ett sätt att få distans till 

sig själv och den situation man befinner sig i och på så vis lättare kunna reflektera över 

situationen.  

 

Samtal 

Under gruppintervjun med eleverna blir det verkligen diskussioner där eleverna lyssnar på 

varandra. De återkopplar till varandra under pågående samtal och faller varandra i talet, men 

klankar ändå inte ner på varandras åsikter. Alla säger inte lika mycket under intervjun, men alla 

säger något. Flera gånger har eleverna en åsikt om något, som de senare redigerar, omdefinierar, 

och förfinar med kompisarnas hjälp. Dessa diskussioner finns bifogade i sin helhet (se bilaga 7). 
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De använder sketcher och små rollspel för att förklara och åskådliggöra för oss vad de menar. I 

sättet de uttalade orden, betoning, tonfall och med olika röstlägen, får de fram stämningar och 

känslor som kan vara svårt att återge i text, men vi visar ändå två exempel nedan: 

 

Therese: - Men om ni ser nån i skolan som inte mår så bra, hur gör man för att uppmuntra? 

 – Att man pratar me den, men man behöver inte fråga å säga: va är de me dej utan bara gå 

fram å va snäll… 

(Här faller de andra in och ger förslag) 

 – Ska vi hitta på nåt? Eller nåt sånt. 

 – Ska vi leka? 

 – Vill du ha en muffins? (Följs av fniss å skratt) 

 – Är du hungrig? – Vill du ha nåt att äta? 

 – Vill du ha en kokosboll? 

 – Jaa! 

                                        --- 

– Om man sitter å tjejen bara: ja nu måste du städa! 

 – Ja okej! (skrattar)  

 – Man gör ju de själv. 

 – Ja nu vill jag ha typ nånting, en fin grej av dej. En del kanske tänker de själv, så här: nu ska 

jag köpa nånting för å visa hur mycke jag tycker om henne… 

 – De tycker jag betyder mer… om vi säjer om nån… blir avbruten 

– Om man gör de spontant! (med eftertryck) 

 – Jaa precis, om man har en kille så köper han en present, än om man säjer: Kan inte du köpa 

en…  

(Förställer rösten): Allså Gud va trevligt de skulle va om du kunde köpa nånting åt mej å så 

kommer han me en ros eller nånting… blir avbruten 

– Då vet man ju att man kommer å få nånting, än om man köper själv som en överraskning… 

 – Då blir man ju gladare! 
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Lärarnas och vår påverkan 

När ungdomarna undrar om vad pseudonym betyder förklarar vi det och nämner ”Nalle Puh” som 

ett exempel. Och det hittar vi i pseudonymerna: Nalle Puh, Nazze och Tiger i enkäterna. 

Det vi också tror påverkar enkätsvaren är att vi själva berättar om enkäten i den ena klassen, 

men i den andra klassen berättar läraren om den. Vi vet inte exakt vad hon förmedlar eller hur det 

har tas emot av ungdomarna. Vi vet alltså inte om klasserna får samma förutsättningar. 

 Det som också kan påverka enkätsvaren är att läraren på Tallskolan delar ut lappar och 

pratar med eleverna om andra saker som rör klassen under enkättillfället. Det är klart att vi inser 

att vi tar lärarnas lektionstid i anspråk, men effekten av avbrottet kan kanske synas i enkätens 

resultat.  

Vi upplever det som om även vi ”ger upp” lite när stämningen på Tallskolan är så uppgiven. 

Det är som om vi håller med eleverna att uppgiften är för svår för dem, vilket gör att vi kanske 

agerar lite ”för” förstående.  

Läraren på Tallskolan berättar att klassen, under sina år på högstadiet, varit involverade i 

flera av lärarkandidaters arbeten. Hon skrattar och säger att ”de är luttrade”, men vi tolkar det 

som att eleverna tycker att det är störande och vi tolkar det även som om de är ointresserade av 

att känna sig som ”försökspersoner”. Kanske kan det vara så, även i enkätifyllandet, att det 

väcker protester inom dem som gör att flera av dem (sex stycken) vägrar eller inte har lust att 

överhuvudtaget svara på enkäten, eller bara gör det delvis.  

 
Tid 

Det är alldeles för lite tid att skriva/rita två enkäter på en timme. Efter intervjun kommer några 

spontana kommentarer: 

– De skulle ha räckt me en enkät… 

I: - En enkät? 

 – Jaa, då skulle de ha blivit mer seriöst 

 – Mm, precis… 

 – De vart ju för lång tid (han rättar sig) för kort tid för de där tjocka häftet – de va så mycke 

men så lite tid 

– Man hann ju inte tänka ordentligt, man skrev ju bara så här… 

 

Vi tolkar det som om eleverna verkligen vill göra det mer seriöst, att de vill göra det på riktigt. 
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Slutsatser  

Vårt huvudsyfte med uppsatsen är att ta reda på vilka symboler och uttryck ungdomarna 

använder när de reflekterar om kärleks- och vänskapsrelationer. Det vi har fått fram är att 

ungdomarna använder fraser från flera olika genrer och stilar. En tjej (Lisa) är influerad av 

kärleksnovellens språk. Hon använder flera fraser från den genren (se s.35). Medvetet eller 

omedvetet kan inte vi avgöra. Men vi ser att de leker med språket, som där Roger skriver ”sin 

lilla krabat till son” (s.35) eller Izak skriver ”lyssnade på Bauhaus och stekte fisk” (s.39). Vi 

tolkar Izaks text som om han roar sig, men det skulle lika gärna kunna vara seriöst ifyllt. Men vi 

tolkar det mest som en lek eftersom vi i hans enkät även hittar ordet annorlunda skrivet med 

versaler i början och slutet av ordet; ”AnnorlundA” mitt i en mening. Även där kan vi hitta spår 

från litteraturens värld (De Små Tingens Gud som är skriven av Arundhati Roy), men det kan lika 

gärna vara en kreativ handling för att göra enkätifyllandet lite roligare. Vi ser även tecken från 

musikens och seriernas värld, likaså från filmens och mediernas värld. De använder även 

symboler i sina bildliga berättelser. I den bildliga enkäten står det att eleven gärna får fylla på 

med text om de vill. I den skriftliga får eleven inte samma uppmaning. Vi tolkar det som att 

texten är tillräcklig i sig själv, medan bilden har ett begränsat uttryckssätt. Vi har funderingar på 

hur svaren hade utfallit ifall att den skriftliga enkäten hade haft en liknande uppmaning. 

Reproducerar det en uppfattning om att ordet har mer tyngd än bilden? Eftersom endast en av 

ungdomarna på Tallskolan använde en smileys i berättelserna, medan Granskolans ungdomar 

använde smileys mer frekvent i sina skriftliga delar. Den enda bild vi såg i Tallskolan var en 

tecknad bild på baksidan av ett papper, något vi uppfattar som utanför enkäten. 

 Det andra syftet med vår uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som underlättar 

diskussioner och reflektioner i skolan. Vi ser att relationen har en oerhörd stor betydelse för att 

ungdomarna ska kunna slappna av och känna sig trygga. Eftersom en av oss känner klassen på 

Granskolan upplever vi att vi får en relation till de eleverna och därigenom blir annorlunda 

bemötta av dem jämfört med Tallskolans elever, där ingen av oss känner klassen. När vi läser 

enkätsvaren och går igenom intervjusvaren tolkar vi det som om eleverna på Granskolan ”gör sitt 

bästa” för oss. De fyller i mycket fler svar, även om de gör det med ”vet inte” eller ”orka” eller 

helt enkelt bara ritar något, så ”fyller de ändå i”, i mycket större utsträckning än vad Tallskolans 

ungdomar gör. Vi tolkar resultatet så att Tallskolans ungdomar förhåller sig mer objektiva 

eftersom de inte känner oss och/eller inte har någon relation till oss. Två tjejer på Tallskolan kan 
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inte göra något överhuvudtaget eftersom de är ”så våldsamt hungriga”. Vi tolkar det som att vi 

under enkättillfället skapar en relation till tjejerna i och med att vi går med på att de får smita 

ifrån och ta sig en smörgås i cafeterian och att de, när de kommer tillbaka, försöker göra 

uppgiften ändå, trots att de säger att uppgiften är ”för svår!”.  

Vårt tredje syfte är att ta reda på om en enkät, rent generellt, kan fungera som ett didaktiskt 

redskap i det pedagogiska arbetet. Och genom uppsatsens resultat kan vi tolka det så att 

ungdomarna får möjlighet att ”skriva av sig”. Enkäten fungerar alltså som en säkerhetsventil för 

dem, en möjlighet att få berätta för någon, eller bara få reflektera över en händelse för sin egen 

skull. Flera ungdomar använder sig av enkäten till att skriva av sig (se RosMarie och Stina). 

Enkäten ger dem tid och ett berättigande att skriva. I den skriftliga är det skriftliga språket det 

enda uttryckssättet. I den bildliga enkäten får ungdomarna möjlighet att uttrycka sig både i skrift 

och i bild. Vi anser att den bildliga enkäten ger ungdomarna större spelutrymme, det vill säga att 

de har fler redskap att kommunicera och reflektera med. I det bildliga språket har de dessutom 

tillgång till både bilder och symboler. Vi känner att resultaten från Granskolans bildliga enkät är 

fylligare jämfört med Tallskolans skriftliga enkät. En viktig orsak till detta är att de två 

enkäternas skilda uttrycksform ger ungdomarna olika möjligheter att uttrycka sig. Vi tolkar det 

som att ungdomarna upplever bildämnet som ett kreativt ämne. Att då i enkäten få kommunicera 

med bilder, tolkar vi som att en del ungdomar ger sig själva större frihet i sitt berättande medan 

andra begränsar sig av den friheten. Vi är av uppfattningen att en liknande enkät kan utveckla ett 

bredare, eller mer kreativt, berättande hos en del ungdomar. 
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5.   DISKUSSION  
 

Under den här rubriken diskuterar vi analysresultaten från förra kapitlet.  Vi avslutar med en 

sammanfattning. 

 

Spår och reflektion i språket 

Symboler 

Förutom streckgubbar använder ungdomarna symboler, litterära fraser och uttryck från mediernas 

värld. I de bildliga enkäterna är hjärtat den vanligaste symbolen. Enligt Hansson m.fl. (2006) är 

det en universell symbol för kärlek. Vi ser i enkäterna att den används mest som symbol för 

kärlek, men även som symbol för kärleksrelationer (se bilder s.27). När en tjej (Josefin) ritar sina 

streckgubbar ritar hon hela huvudet, som ett hjärta, vilket vi tolkar som att hela personen är 

uppfylld av kärlek. En kille (Mats) ringar in kärleksparet i ett hjärta (s.27). 

 I flera enkäter bryts hjärtat itu som en symbol för brusten kärlek eller att ett förhållande tar 

slut. Det finns flera bilder i ungdomarnas berättelser som enligt Hansson m.fl. (2006) teori skulle 

kunna stå för tecknet romantik. Som exempel på detta visar vi Lars och Sofis bilder med 

kärleksparet (s.25). Sofi har ritat en bild av ett pussande kärlekspar utanför en biograf. Lars 

avbildar kärleksparet med ett hjärta ovanför. Bägge har månen med på sina bilder. När vi frågar 

ungdomarna i intervjun vad stjärnor och månen står för utbrister de: ”romantiskt!!” 

Vi tolkar bio och café som viktiga mötesplatser för både kärleks och vänskapsrelationer (se 

citat s.24, bild s.25). I enkäterna finns även stranden, baren och tågstationen som ungdomarna 

beskriver som mötesplatser. När de skriver om fest uttrycker de sig annorlunda och skriver ”gå på 

fest”. Vi tolkar det som att ”gå på fest” är något som ingår i deras ungdomskultur, som något 

vanligt. Tågstationen, stranden och baren tolkar vi mer som spår av intertextualitet, i det här fallet 

tecken från filmens eller mediernas värld. Såsom Bech Karlsen (1999), Hellspong (2001) och 

Sandberg (2004) skriver, får ungdomarna influenser från böckernas, tevens och filmens värld och 

tar in dem i sitt eget berättande. 

 
Spår av intertextualitet 

Vi har säkert missat många tecken i enkäterna som vi inte känner igen. Genom vår genomläsning 

och bearbetning av ungdomarnas enkäter kan vi instämma i Hanssons resonemang kring tecken 
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och koder: ”Mycket av vad vi ser och hör runt omkring oss innehåller budskap, men eftersom vi 

inte känner till de koder som gör det möjligt för oss att finna mening i dessa budskap ägnar vi 

dem ingen uppmärksamhet, eller om vi gör det så tolkar vi dem gärna fel” (Berger, AA i 

Hansson, H. 2006, s.16). Vi funderar på ordet ”Bauhaus” eftersom ordet för oss antingen står för 

ett modernt möbelföretag eller ett världskänt designföretag. Vi hittar även en tredje tolkning – 

musikgrupp – eftersom ordet ”lyssnade” gav oss associationer till musik. Vi hittar även andra 

spår från musikens värld, som musikgruppen Gyllene tider och artisten Lisa Ekdal (s.34). Gyllene 

tider slog igenom på 1980-talet och fick under 2000-talet en renässans, vilket gör att både vi och 

ungdomarna kan tolka låttexterna som betydelsebärande tecken. Det visar hur kulturen förändras 

och sätter spår i språket. Det visar även hur viktigt det är att känna till de kulturella koderna för 

att förstå sin omvärld. 

 
Bild och Text 

Vid enkättillfällets början verkar ungdomarna ha svårt att förstå att de ska rita istället för att 

skriva sin berättelse. Under intervjun (citat s. 36) berättar ungdomarna att det var rätt så svårt att 

rita och en annan skriver att bilden kan ge en förståelse i vilken situation man befinner sig i utan 

att man behöver skriva allting. Vi tolkar det som att ungdomarna tycker det är svårt att rita, men 

att de ändå menar att bilden kan innehålla fler möjligheter än texten. Intervjuutdraget säger oss 

också att det finns flera betydelsebärande symboler som är användbara, men inte tillräckliga när 

man, som citatet beskriver vissa känslor e så här ganska svårt att uttrycka. Jan-Erik Ander 

(2003) tar upp textens och bildens samspel och dess möjligheter att uttrycka mer, vilket endast 

bildenkäten kunnat erbjuda.  

 

Enkäten/berättelsen som reflektion 

Vi tänker mycket på elevernas svenskundervisning och vår egen när vi går igenom materialet och 

funderar mycket på det fria skrivandet. Hammarén skriver om ”mycket snabbt skrivna texter” 

(Hammarén, M. 1995 s.10), vilket vi utgår från är ett av syftena med enkäten och där 

ungdomarna ges möjlighet till fortsatt reflekterande i de efterföljande frågorna. Och vi ser 

verkligen många reflektioner i texterna. Vi anser att enkätens öppna frågor bidrar till detta. Även 

på det sätt som frågorna är formulerade tvingar ungdomarna att ta ställning till och att reflektera 

över sina berättelser.  
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De ungdomar som inte har skrivit berättelserna, eller skrivit väldigt korta sådana, har sämre 

möjlighet att använda Jan Bengtssonsbegrepp ”reflektion som tänkande” (1996) eftersom de inte 

har något nedskrivet att tänka över. De har inte kunnat visa sig själva vad de har för intentioner 

eller avsikter med sin berättelse, vilket Patel och Davidsson (2003) beskriver, syns i texten. De 

har inte, som Maria Hammarén beskriver det kunnat ”urskilja sig själv som en handlande 

människa i förhållande till en tydligt tecknad text” (Hammarén, Maria, 1995, s.19). 

De få och korta berättelserna i enkäterna tolkar vi som att dessa ungdomar inte får tillräcklig 

övning i det fria skrivandet såsom Bech Karlsen (1999), Hammarén (1995) och Molloy (1996) 

anser viktigt. Efter vad denna undersökning visar anser vi att berättandet, ”de snabbt skrivna 

texterna”, om sig själv måste få mer utrymme i skolan. 

De tjejer som har skrivit långa beskrivande berättelser om relationer, tolkar vi på samma sätt 

som Molloy (1996) gör, att eleverna betraktar svenskämnet som ett kvinnligt ämne. Och till detta 

hör att kunna skriva vackert, att kunna sätta sig in i känslor och relationer och att skriva om dem. 

Molloy skriver att pojkarna protesterar mot detta ”kvinnliga” eftersom de vill bygga upp sin 

identitet kring manlighet (Molloy, G. 1996, s.18-19).  De fyra killar i Tallskolan tolkar vi som 

exempel på detta.   

Vi tolkar det även som om enkäten uppfattas som en så formell berättelseform att det inte 

betraktas som en plats för deras egen berättelse, precis som Jo Bech Karlsens undersökning med 

sjuksköterskorna, som vi tidigare har berättat om i teoridelen (Bech Karlsen, J. 1999, s.31-32). Vi 

tänker speciellt på frågor som ”vad observerade du?” och ”person A” och ”person B” Vi 

uppfattar att ungdomarna tycker att det är ett krångligt formulär att fylla i. Även de som lämnar in 

enkäten obesvarad har ändå fyllt i enkäthuvudet. Vi tolkar det som om eleverna uppfattar enkäten 

just som en formell uppgift. 

På ytan ser det ut som att flera ungdomar missuppfattar enkäterna eller inte förstår dem. 

Några ungdomar ritar svar på frågor där det inte står att de ska rita och ett flertal ungdomar gör 

tre berättelser istället för att göra en berättelse utifrån tre scener eller bilder. Vi funderar först på 

om de är för unga eller inte vill eller kan fylla i det som efterfrågas, men vi tolkar det som att det 

”inte var oförmåga att följa direktiv” (Brusling och Strömstedt 1996, s.41) utan de gör det efter 

sina egna förutsättningar. Eller att det uppstår missförstånd mellan lärare och elever. Det har vi 

själva upplevt under vår VFU, när elever frågar sin lärare om något, och läraren svarar på något 

helt annat. Vi tolkar det som om läraren tror att hon/han vet vad eleven frågar efter men det visar 
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sig vara något annat. Under enkättillfället frågar en tjej ”Ska vi rita berättelsen”? Och vi svarar att 

det ska hon. Vi svarar på en fråga som vi tar för given att vi förstår utan att dubbelkolla med 

henne om vad hon syftar på. Som konsekvens av detta så ritar hon både sin berättelse och 

reflektionerna runt den. Vi anser snarare att det handlar om ungdomarnas kreativitet och att de 

använder enkäten till det de behöver, samt missförstånd mellan de och oss, än att de inte förstår 

enkäten eller är för unga för den sortens skrivande. 

Ytterligare en annan tolkning är att ungdomarna behöver skriva av sig en svår upplevelse (se 

RosMarie) och därför ”anpassar” enkätformuläret för att få möjlighet att skriva sina berättelser 

och fundera över de i enkäten. Även (Josefin) skriver en kärlekshistorias olika skeden i de olika 

delarna. Hon bortser från frågorna för att få rita och skriva sin berättelse. Precis som Maria 

Hammarén (1995) och Jo Bech Karlsen (1999) skriver, bearbetar ungdomarna tidigare 

upplevelser medan de skriver. Vi tolkar det mera som kreativa lösningar i en situation där 

ungdomarna känner att de inte får tillräckligt svängrum. 

Vi funderar också på hur tillåtande det är med kreativitet och egna sätt att lösa uppgifter i de 

här klassernas ”vanliga klassrum” och hur det påverkar vår undersöknings resultat. Vi uppfattar 

den ena klassens lärare som något mer auktoritär än den andra. Med stöd av Molloys dialogiska 

klassrum, uppfattar vi dessa elevers spelutrymme som något mindre än den andre klassen, vilket 

kan påverka deras förutsättningar att ifrågasätta enkäten och försöka lösa den efter eget huvud. 

Från elevernas muntliga uttalanden under enkättillfället och efter intervjun med ungdomarna vet 

vi att bägge klasserna tycker att enkäten är svår. 

 

Relationer 

Fördelen med att känna eleverna i den ena klassen är att vi har möjlighet att byta några personliga 

ord med dem när de ledsnar på att skriva eller rita och kan på så vis få dem att göra lite till/svara 

på lite fler frågor. Nackdelen med att ”känna” klassen sedan tidigare skulle kunna vara att vi 

övertolkar dessa elevers svar eftersom vi har mer vetskap om elevernas personliga förhållanden.  

 

Intervjun/ett reflekterande samtal 

Precis som Gunilla Molloy (1996, s.18-18) skriver om vikten av att ingå i små grupper ser vi 

också hur betydelsefullt det är med små grupper där man kan och törs säga saker som man annars 

inte skulle göra i den stora klassen. Att få prata tillsammans med sina kompisar om det som berör 
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och påverkar dem i vardagen som till exempel känslor, relationer mm. Vi ser i den grupp vi 

intervjuar att de lyssnar på varandra, faller in i varandras tankebanor, håller med eller inte håller 

med vad kompisen säger. Det är ett bra tillfälle att få höra sina egna tankar ta form, hur de låter 

och tas emot. Säljö beskriver det som att ”vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt 

information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor” (Säljö i Brusling & 

Strömqvist (red.) 1996, s.34). Under den gruppintervju vi genomför med ungdomarna pågår det 

ett utbyte av erfarenhet och reflektion över enkätens resultat. Vi tolkar det som att det är en 

lärosituation där ungdomarna lär sig av och med varandra som ett ”sätt att vara och uppföra sig, 

att bemöta varandra, att tänka och tycka om människor och händelser” (ibid. s.124). 

Säljö skriver om samtal som en institutionaliserad form av samtal, där eleverna har ett 

underläge (ibid. s.138). Visst har vi makten att ställa frågor och styra samtalet, men vi bägge 

uppfattar intervjun mera som ett samtal med ungdomarna. Som vi skriver ovan så lyssnar de på 

varandra och reflekterar över varandras svar. Vi gör en intervju, men går ändå in med 

inställningen att det är ungdomarnas talutrymme som är det viktigaste under intervjun. Vi är av 

uppfattningen att det påverkar stämningen och diskussionen positivt. 

 

Vår och lärarnas påverkan på undersökningen 

”Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den” (Ehn, B. & Klein, B 1999, s.10) och 

det uppfattar vi att vi gör. Av svaren att döma tolkar vi det som att vår blotta närvaro påverkar 

svaren. När vi går runt bland eleverna (bägge skolorna) och hjälper dem försöker vi få dem att 

hjälpa varandra för att inte lägga in våra egna värderingar och idéer. Men vi hjälper till där vi är 

tvungna och ser i enkäternas svar att vi har satt spår.  

 

Sådant som vi inte visste att vi skulle få veta 

När vi läser enkäterna första gången reagerar vi omedelbart på vad en del ungdomar skriver om. 

En del berättelser är smärtsamma att läsa (exempelvis anorexia, våld i relationen) och vi tolkar 

dem som väldigt jobbiga upplevelser. Det här hittar vi exempel på, i både de bildliga och de 

skriftliga enkäterna. Som vi skriver tidigare tolkar vi det som att ungdomarna bearbetar och 

skriver av sig obehagliga upplevelser.  

Vi har sett en förtjänst med enkäten som vi inte trodde att en enkät kan ha. Därför att om 

ungdomar skriver om svåra upplevelser kan man inte som lärare ta på sig allt ansvar för, men inte 
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heller bara ignorera ungdomarnas berättelser. En reflekterande enkät skulle kunna tjäna som en 

varningsklocka om något inte är som det ska. Vi anser att Elevhälsan (skolsyster, kurator etc.) 

skulle kunna ha nytta av att genomföra en liknande enkät med ungdomar, för att på så sätt få reda 

på om ungdomar mår bra eller behöver hjälp på något sätt.  

 

Sammanfattande diskussion 

”Möjligheten att integrera olika kommunikationsmetoder har gjort att vårt sätt att kommunicera 

har förändrats. Det skrivna ordet har fått stöd och konkurrens av ljud och bild.” (Ander, Jan-Erik, 

2003, s.13). Han beskriver det som samspelet mellan ord, bild och form. Detta samspel gör det 

lättare för mottagaren att förstå budskapet i den kombinationen. Han skriver att det är användbart 

för reklammakare men lika effektivt i skolans värld – som ett pedagogiskt hjälpmedel – både för 

lärarna som för eleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Bild 23, Tredje språket, Ander, Jan- Erik (2003)) 

 

Vi har sett hur ungdomarna har integrerat symboler och uttryck från filmens, böckernas, tevens, 

musikens och seriernas värld i sitt språk. Ungdomarna leker med intertextualiteten från dessa 

världar, vilket vi tolkar som mer eller mindre medvetet. De kan ”gå in i samtal med sin språkliga 

omgivning genom att härma, utveckla eller bemöta inslag i den” (Hellspong, L. 2001, s.23). Vi 

har sett symboler och uttryck som ger oss en fingervisning om hur ungdomar reflekterar om 

kärlek och vänskap. Ungdomarna använder både bilder och symboler som betydelsebärande 

tecken när de reflekterar. En del av de symboler de använder är universella, som t.ex. måne, 

stjärnor, hjärtan och smileys. Andra tecken som används är tecken som bara kan förstås om man 

har vuxit upp i den kulturen och/eller kan förstå den kulturens koder.  
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Men vi anser att den största nyttan med undersökningen är att vi har sett vilka förutsättningar som 

krävs för att kunna reflektera. Vi har sett att det krävs en del speciella förutsättningar för att 

kunna genomföra en enkät, så att lärarna (i sin yrkesutövning) och eleverna (i sitt lärande) får ut 

något av den. Vi har funderat mycket på varför det blir olika utslag mellan skolorna och vilken 

påverkan vi själva har på resultatet i vårt arbete. Genom våra diskussioner har vi kommit fram till 

hur viktig vår medverkan, och våra relationer till eleverna, har varit. Vi inser efter att ha gjort 

undersökningen att relationen har en oerhört stor betydelse för både lärarna och eleverna. En bra 

relation kan ge eleven trygghet att våga ”lämna ut sig” och reflektera i ord och bild. I lärarens 

arbete underlättar det att ha en bra relation till eleverna för att på så vis kunna förklara och 

anknyta till eleverna och deras värld.  

En måndagsmorgon är ingen bra enkätdag och tiden var för knapp! Undersökningen har 

visat att det krävs mer tid för förberedelser, som t.ex. att få in föräldratillstånd och att se till att 

introduktionerna till klasserna blir likvärdiga. Vi har också insett och förstått hur svårt det är att 

utforma enkäter. Hur viktigt det är med val av ord och formuleringar.  

Något som vi har tagit till oss, både från enkäterna och från intervjun, är att ungdomarna 

uttrycker ett behov att prata om relationer. För det mesta är kompisen den viktigaste, men de 

uttrycker även behovet av att prata med en vuxen, till exempel kurator, lärare eller föräldrar. 
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6. OM UPPSATSEN OCH FRAMTIDEN  
 

I denna avslutande del kommer vi att diskutera hur vi kunnat göra vår undersökning annorlunda 

och vad vi har funnit intressant att forska vidare i. Vi avslutar med sedvanlig 

litteraturförteckning och bilageförteckning. 

 

Hur vi skulle vilja göra det annorlunda    

Om vi någon gång får göra om en liknande undersökning med samma åldersgrupp så skulle vi 

vilja förbereda ungdomarna och oss själva mer. Genom att möta dem i klassrummet med någon 

av deras lärare anser vi att vi kan skapa en bättre relation med dem. Det andra är att se till att alla 

föräldragodkännanden har kommit in innan vi genomför enkäten. Det tredje är att vi själva 

genomför enkäten för att rätt kunna anpassa den efter åldersgruppen och de förutsättningar som 

eleverna har, exempelvis om det finns några elever som inte läser så snabbt. Med rätt planering 

och val av dag och tid skulle vi muntligen kunna sätta in eleverna i uppgiften så att det blir lättare 

för dem. Det skulle vara roligt och givande om vi kan följa upp enkäten med diskussioner i 

klassen efteråt.  

 

Funderingar för framtida forskning 

Denna undersökning har väckt många frågor hos oss. Vi skulle bland annat vilja gå vidare i och 

ta reda mer på hur relationer påverkar inlärning och reflektion, för både lärare och elever.  

Hur påverkar de pedagogiska förutsättningarna elevernas reflekterande? Vad kan vi som 

lärare göra för att förbättra förutsättningarna? 

Vad menar Läroplanstexten med reflektion – självreflektion eller begrundan? Vad är det vi 

som lärare menar med reflektion? Vad begär vi av eleverna?  

Vi skulle också vilja undersöka om den bildliga enkätens utformning kan vara till hjälp för 

elever som uppfattar bildämnet som ett rent estetiskt ämne. Med ett sådant här pedagogiskt 

hjälpmedel (bildlig enkät) kanske läraren kan styra in ämnet i mer kommunikativa banor, som då 

kan gynna de elever som säger att de inte kan rita.  
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      8. BILAGOR  
 

1. Bildenkät AM (D) 
2. Bildenkät AT (D) 
3. Skrivenkät AM (E) 
4. Skrivenkät AT (E) 
5. Föräldratillstånd  
6. Utdrag ur intervju 
7. Utdrag ur intervju 
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Bilaga 6 
 
Hur mycket för man fråga/tjata på en kompis för att få veta hur det är? Får man lägga sig i allt? 
 

 
 – De beror precis på vilken de är, om de är ens bästa kompis då kan man få reda på direkt, 
men om de är en annan kompis då kanske man får tjata mer… 
 – Man kanske inte litar på… 
 – Då kanske man inte vill berätta heller… 
 – De beror väl på hur känslig personen e… 
I: - De ä beroende på vem de är, å tillfälle å så? 
 – Jaa 
 – Hur relationen är mellan de… 
 – Jag tycker så här: om man mår dåligt å så här, å nån va heter de, kommer fram å tjatar på 
en då vill man ju inte säga, för då tycker man nej då kommer man, va heter de, bara alla andra 
å få reda på de också liksom. Man vill ju hellre berätta för nån man litar på å inte bara liksom 
till nån som står å bara: berätta, berätta, berätta, berätta, berätta! 
I: - Men om de är ens bästa kompis å som verkligen bryr sej å inte säger de till nån, hur 
mycke kan man tjata på den då om man märker på ens bästis att den mår jätte- jätte dåligt?  
I: – Hur gör man då? 
 – Inte tjata… 
 – De beror på från person till person… jag skulle inte tjata. Jag skulle bara visa att jag bryr 
mej, vill du prata så finns jag här… 
 – Vet inte… om de ä ens bästa kompis kan man göra de… kanske 
 – Man märker ju om man e bästa kompis… så kan man ju nästan märka allså: va är de som 
har hänt, vilket sätt å så… följs av mummel 
 – Då har man liksom lärt känna personen… följs av småprat. (Här tror jag att Veronica hör 
vad de säger.) 
I: - Ni känner igen tecken hos varandra? 
– Om man petar på Lena å hon säjer – nej! Då e hon tjurig! 
 

 
Om ni vet att kompisen mår väldigt dåligt och ni känner att ni inte ”fixar det” själv, är det ok att 
vända sig till en vuxen och be om hjälp? 

 
 – Men allså, e de typ som en lärare eller vuxen, då kanske de kommer ut direkt. 
 – Men de är ju vuxna! (några fnissar) 
 – Men allså skolan, jag tänker mer hemma! 
I: - Inte föräldrar? 
 – Näej! 
I: - En annan person? 
 – Men de beror ju på… man typ säger till nån lärare att de kan typ prata me den… 
 I: - Vaddå, känner ni att de e lättare att vända sej till en lärare än att säga nåt hemma? (Följs 
av mumlande svar) 
 – De beror ju på va man har för relation me läraren… 
 – Om vi säjer att jag har en kompis som mår jättedåligt å jag vet att hon skär sej i armarna å 
verkligen gör sej mycke illa i armen å skär sej å mår jättedåligt… (jakande mm från mej) 
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jaa… då skulle jag ju inte liksom gå å säja till lärarna å lärarna kanske inte vet de för att 
personen kanske döljer de väldigt bra, men jag skulle va heter de först å främst vända mej till 
mina föräldrar å fråga va jag skulle göra, å så skulle jag va heter de, vända mej till…  
(Obs! Här hörs en svag antydan till sch ljud. Här känns det som om hon tänkte säga nåt annat. 
Kanske sjuksköterskan?) den som mår dåligt å dens föräldrar för de e ju oftast nånting hemma 
då å då behöver man ju sina föräldrars stöd. (Det hörs stödjande mm) 
 – Men de e inte säkert föräldrarna vet bäst allti. 
 – Nää, men man behöver ändå stödet från föräldrarna. (Mumlanden hörs)  
 … - Vuxna kan ju…  
 – Man vet ju att de bryr sej om en. 
 – Mm  
 – Men de e bättre att söka upp de som är bra på sånt. 
 – Mm, doktor Phil, kanske… 
 – Doktor Phil! (skrattfnissar fram!) 
I: - Eller e de så att man går till såna, om de nu e så att man känner att man behöver lätta på… 
att man märker att nån mår dåligt, kan man gå till skolsyster å berätta de? 
 – Kuratorn… 
I: – Skulle de va okej? Skulle ni kunna tänka er att göra så? 
 – Näe, näe (flera säger nej) 
 – Joo… mummel 
 – Jag skulle inte gå till en vuxen!  
 – Jag skulle prata me kompisen… 
I: - Om han eller hon inte säjer va de ä? 
Veronica frågar nåt, jag hör inte riktigt … att hon har anorexia å du inte förstår… 
 – De är så pinsamt… 
 – Men jag skulle prata me dens föräldrar först… 
 – Jaa men de kan man ju berätta, för de e väl inge som man håller inne, för de e ju inte så 
pinsamt… å säja… 
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Bilaga 7 
 
Upplever ni att det skillnad på killars och tjejers uppfattning om vänskaps- och 
kärleksrelationer? 
 

 
 – De borde ju – de måste ju vara de eftersom en tjej, de kan ju bli riktigt osams å typ sluta va 
me nån, å så ä de inte liksom me killar. De bråkar å skriker… mummel 
 – Ger varann en smäll på käften, sen är de över ungefär… (stödjande mm-anden å pratar i 
mun på varandra)  
 – … såra varandra 
 – Vem som ska ha sista ordet…  
 – Tjejerna kan hålla på mycke längre 
 – Tjejer typ använder munnen, killarna använde knytnävarna 
I: - Gör ni de? 
 – Nä… Nej! 
I: - Va använder ni då? 
 – Vi bråkar inte 
 – Vi brukar inte bråka 
 – Killarna har mer respekt för varandra än va tjejerna har… (många pratar samtidigt) de säjer 
så här aa… men killarna behöver bara säja: håll käften, säj inte så! Bara blir lite sura så här å 
så lägger de av liksom… de fattar vinken… (flera pratar) 
I: - Hur blir de då i en kärleksrelation, om tjejen vill använda munnen till att komma 
överens…? 
– Men killarna är mer emotional… 
I: - Va innebär de? 
 – Mer känsliga… 
I: - Va gör ni då? 
 – Vi är lite mer snälla, gör som de säjer (två pratar samtidigt) … tjejerna slåss?  
 – Då gör man ju som de säjer… 
 – Men liksom i en kärleksrelation då kan man ju inte slå varann på käften å sen är det över… 
(skrattfnissar lite) 
 – Då är de ju över! (betonar hela meningen) 
 – Jaa… men då är de ju över (betonar) men allså själva bråket… vi säjer att de ä jättekära i 
varandra å så har man en konflikt som… då måste man ju prata sig ut… då kan man ju inte 
slå varandra… 
I vänder sig till en annan av eleverna.  
I: – Va menade du då att man som kille… 
 – Lyssna på va de tycker å… (skrap och ljud) 
– Nisse börjar bli lite känslig (betonar) 
– Jag har allti vart känslig 
 – Me tjejerna då måste man ta fram en helt annan sida, om man har en tjej 
I: - Man tar fram en annan sida av sej, eller? 
 – De e därför de går så jävla bra för mej (skämtsamt?) (fnissar) 
 – jag tycker att man ska va likadan mot tjejer som mot killar, för de brukar bli bäst. Man 
behöver inte visa en annan sida för tjejerna för de blir säkert bara sämre. 
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 – Jag tycker ofta de blir dåligt när man umgås me sin flickvän å sina kompisar… jaa (flera 
håller med) 
I: - Ja de e bäst att va sej själv 
 – Men de e ju oftast flickvännen som… (blir avbruten) 
 – Man måste ju känna sej själv också… man måste ju de, så man vet vem man själv är… 
 – Mm 
I: - Ja de tror jag e jättebra… (mummel å viskningar?) 
 – Om man har en pojkvän allså å så där å så ska han va me ens kompisar å så ska man va me 
sina kompisar… kanske, på ett sätt e man me sina tjejkompisar å på ett annat sätt e man själv 
me sin kille å då om man ä ett gäng tjejer å så e man me sin pojkvän, då kanske killen känner: 
varför är hon så där mot mig nu (betonar) så här, å de e mamma sak om de e tvärtom… 
 – Man behöver ju inte liksom förändra sin person för de… 
 – … e liksom annorlunda när man e me sina kompisar… 
 – Man behöver ju inte förändra sej så där… man kan typ prata me en snällare ton… (blir 
avbruten) ja men en del är ju… 
 – En del förändrar sej helt (betonar) men en del kanske pratar me lite snällare ord å lite 
lugnare än va han kanske gör me sina kompisar… 
 – Ja men då kanske, om man säjer om man e lite annorlunda å så tycker dina kompisar: Men 
hallå! Va töntigt!  
 – Me de skiter väl jag i! 
 – Men då så här, måste de ju bli så att du typ måste välja, hur (betonar) man ska va då 
(betonar) liksom… då kanske man tänker så här om man har killkompisar, vilken tönt! Å va 
gör du så där för? Eller så får tjejen… (sluddrigt, ohörbart)… de e så de oftast brukar va. 
(Mummel och bordet skrapar mot golvet) 
 
 

I flera av enkätsvaren fick vi en uppfattning om att tjejer gör saker för killar utan att killarna 
behöver be om det eller frågar om det. Medan killarna bara gör det för tjejen som tjejen ber om. 
Hur upplever ni det? 
 

  
– Nej! De beror väl på hur man är. 
(Här följer en liten sketch igen):  
 – Om man sitter å tjejen bara: ja nu måste du städa! 
 – Ja, okej! (skrattar)  
 – Man gör ju de själv. 
 – Ja nu vill jag ha typ nånting, en fin grej av dej. En del kanske tänker de själv, så här: nu ska 
jag köpa nånting för å visa hur mycke jag tycker om henne… 
 – De tycker jag betyder mer… om vi säjer om nån… (blir avbruten) 
– Om man gör de spontant! (med eftertryck) 
 – Jaa precis, om man har en kille så köper han en present, än om man säjer: Kan inte du köpa 
en…  
(Förställer rösten): Allså Gud va trevligt de skulle va om du kunde köpa nånting åt mej å så 
kommer han me en ros eller nånting… (blir avbruten) 
– Då vet man ju att man kommer å få nånting, än om man köper själv som en överraskning… 
 – Då blir man ju gladare! 

 


