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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ungdomar upplever sin 
självbild och hur skolan arbetar med den. Med en kvalitativ ansats genomfördes fem stycken 
semi-strukturerade intervjuer med skolkuratorer och gymnasieungdomar. Genom att intervjua 
både kuratorer och elever, fokuserade vi på två perspektiv. Det första perspektivet beskriver hur 
kuratorerna arbetar med dessa frågor och hur arbetet kan utvecklas. Det andra perspektivet ger 
en bild av hur ungdomar uppfattar sin självbild. Ur empirin identifierades tre teman; Identitet 
och självbild, krav och förväntningar samt elevhälsans arbete. Dessa tre teman tolkades utifrån 
begrepp sprungna ur symbolisk interaktionism. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan 
hur ungdomar uppfattar sin självbild och hur skolkuratorerna uppfattar ungdomars självbild, 
där skolkuratorerna upplevde elevernas självbild som mer negativ än vad ungdomarna 
uttryckte. Av studien framkom även att skolkuratorerna uttrycker ett behov av ett mer aktivt 
arbete på skolan kring fenomenet. 
 
Nyckelord: självbild, identitetsutveckling, elevhälsa, skolkuratorer, elever  
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Abstract 
The overall aim of the present study was to examine how high-schools are working with 
students’ self-perception and how young people feel about their self-image. Using a qualitative 
approach, five semi-structured interviews were conducted with school counselors and high- 
school students. By interviewing both counselors and students, we focused on two perspectives. 
The first perspective illustrate how the counselors work with these questions, and how this work 
could be developed. The second perspective demonstrates how the youth perceive their self- 
image. From the empirical material, three themes were identified: Identity and self-image, 
demands and expectations, and the work of student health. These three themes were interpreted 
and analyzed using the concepts from symbolic interactionism. The result shows that there is a 
difference between young peoples’ perception of their self-image and what the school 
counselors witness concerning youth’s self-image, in which the counselors experience were 
generally more negative. The study also shows that school counselors express a need for more 
active work on these questions in schools. 
      
Keywords: self-image, identity development, student health, counselors, youth,  
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1. Inledning 
Nästa allt som vi gör i livet kommer forma vår identitet. Vår identitet är grunden för vår 
personlighet och det som urskiljer oss från andra människor och gör oss unika. Vi kan själva 
identifiera oss på olika vis där vi kanske ser på oss själva som en dataspelskille, en fotbollstjej 
eller en rockperson. Vi blir även definierade av omgivningen vi möter och vår identitet formas 
och utvecklas i samspel med andra människor. I samspelet med andra människor, riktas vårt 
fokus tillbaka till oss själva. Mead (1978) förklarade detta fenomen som att vi ser på oss själva 
genom omgivningens ögon och utifrån detta formas vår självbild (ibid, 1978).  Som tonåring är 
det vanligt att det händer mycket i livet som leder till att funderingar väcks kring vår identitet. 
Denna yttre påverkan skapar möjligheter till att utforska vår identitet vad gäller olika tankar 
och beteenden och på så vis kan en tydligare självbild skapas.  
 
Det kan sägas råda en växelverkan mellan en god självbild och en lyckad skolgång (Skolverket 
och Socialstyrelsen, 2014). Om elever känner sig trygga och får utveckla sin personlighet så 
finns det positiva utsikter att de lyckas bättre resultatmässigt i skolan, samtidigt som elever som 
uppnår goda resultat ofta utvecklar en bättre självbild. Socialstyrelsen (2015) menar att den som 
känner sig trygg i sin identitet kan skyddas mot att utveckla ett nedbrytande eller kriminellt 
beteende samt motverka långvariga psykosociala problem. Att en ung individ känner positiva 
känslor förenad med den egna personen och att vara accepterad och uppskattad av sin 
omgivning är därför en skyddande aspekt. Därför finns ett stort behov av att elever får goda 
möjligheter att utveckla en stabil identitet och en positiv självbild i skolan då det är där de 
spenderar den största delen av sin vakna tid (Socialstyrelsen, 2015). 
       
Skolan och elevhälsan ska arbeta för att främja elevernas identitetsutveckling och att få eleverna 
att tro på sin egna förmåga samt stärka deras delaktighet i utvecklingen. En trygg och stabil 
identitet och självbild kan verka förebyggande för god framtida psykosocial hälsa hos individer 
(Skolverket och Socialstyrelsen, 2014). En lyckad skolgång, där eleverna upplever att de får 
möjlighet till personlig utveckling och goda kunskapsmässiga resultat, kan vidare verka 
stärkande för individernas självbild genom att de utvecklar en mer positiv syn på sig själva. 
Socialstyrelsen (2015) belyser vikten av att ungdomar utformar en stabil identitet och känner 
uppskattning och acceptans av sin familj och omgivning. En stabil identitet har visat vara 
nödvändig för ett välmående liv som präglas av god psykisk hälsa och självständighet, under 
både tonåren och senare i livet (ibid, 2015). Således är det av yttersta vikt att elevhälsas arbete 
är av god kvalitet.  

1.2 Problemformulering   

Det finns faktorer som pekar på att en stabil identitet och god självbild kan gynna elever i skolan 
och vice versa. Bland annat visar resultatet av en kvalitativ studie utförd av Brown, Kanny och 
Johnson (2013) att goda resultat i skolan verkar gynnsamt för ungdomars identitetsutveckling 
och självbild. Den goda självbilden verkar sedan positivt för vidare akademisk utveckling. En 
forskningsöversikt utförd av Thomson och Wery (2013) visar vikten av att stärka elevers 
självbild och självkänsla. Det framkommer i forskningsöversikten att många elever med låg 
skolmotivation har flera misslyckade skolprestationer bakom sig och flera av dessa elever 
upplever en känsla av att de inte har förmåga att lära sig. Dessutom har dessa elever ofta fått 
höra av andra elever att de inte räcker till socialt eller prestationsmässigt. Thomson och Wery 
menar att en konsekvens av detta kan vara att eleverna utvecklar en negativ självbild. Detta kan 
i sin tur medföra att eleverna får en ökad skolfrånvaro i form av skolk samt bli utåtagerande 
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och får svårigheter med att fokusera på skolarbetet. Följaktligen blir detta en negativ spiral som 
kan leda till att elever utvecklar en lägre vilja och motivation till skolan som slutligen blir svår 
att ta sig ur (ibid, 2013).  
     
Det finns emellertid alltjämt luckor inom forskningen, då det inte framkommer på ett tydligt 
vis hur skolan arbetar eller bör arbeta med elevers självbild. Med anledning av detta är det 
relevant att genomföra en kvalitativ studie för att ta reda på hur skolan arbetar med, och hur 
ungdomar upplever sin, självbild. I den här studien avser vi att studera hur skolan arbetar med 
och hur ungdomar upplever sin självbild.  
     

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar beskriver hur de formar sin person i förhållande 
till sin omgivning. Vi ämnar även undersöka om, och i så fall hur, kuratorer arbetar för en 
gynnsam utveckling hos eleverna samt vilka strategier som kuratorerna skulle vilja utveckla för 
arbetet kring ungdomars självbild.   
 

•! Hur beskriver gymnasieungdomarna att de framställer sin person i sin vardag? 
•! Hur uppfattar kuratorerna att eleverna de möter utformar och utvecklar sin självbild i 

samspel med sin omgivning?  
•! Hur skulle skolkuratorerna vilja arbeta för att stötta ungdomarna i utformandet av 

självbild?  
      

2. Grundläggande antaganden om ungdomars 
identitetsutveckling 
För att placera ungdomarnas utveckling av självbild och identitet i ett sammanhang har vi valt 
att använda teori som ger en generell bild av hur ungdomars identitetsutveckling ofta beskrivs 
i det individualiserade samhället. I avsnittet följer en redogörelse för hur bland annat 
psykoanalytikern Eriksson beskriver individens utveckling i form av faser samt hur självbilden 
och identiteten utvecklas i samspel med samhället i stort. Tonårsperioden är en tid då ungdomen 
ska skapa och etablera en trygg och stabil identitet vilket ofta sker under relativt stark påverkan 
från omgivningen. Psykoanalytikern Erikson utvecklade en teori om människans livsutveckling 
som bygger på olika faser som formar individens personlighet (Havnesköld och Risholm 
Mothander, 2009). 
      
Erikson menade att under ungdomsåren befinner sig individen i skärningspunkten mellan 
barndomens trygghet och vuxenvärldens autonomi (Santrock, 2008). Erikson visar även att 
ungdomstiden är speciell då det är först då som individen har möjlighet att skapa en fulländad 
identitet eftersom väsentliga aspekter, så som de fysiologiska, sexuella, kognitiva och sociala 
förväntningarna, är fullt utvecklade (Marcia, 2006). Då individen har möjlighet att använda sig 
av barndomens erfarenheter och rent biologiskt har fått förutsättningar att skapa en fulländad 
identitet kan därmed konstateras att ungdomsperioden är mycket viktig för att individen ska 
kunna ta sig an och behärska vuxenlivets krav och förväntningar. Eriksons utvecklingsteori 
visar att individen bygger sin identitet på barndomens identifikationer i relation till en ny 
organisation i individens inre för att kunna förhålla sig till de krav som ställs på individen i 
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vuxenlivet. Erikson hävdade att identiteten används för att skapa riktning åt framtiden men 
behövs också för att skapa mening i nuet (ibid, 2006). 
      
Under ungdomsperioden ska den unga personen komma underfund med vem denne anser sig 
vara och hur den tror andra uppfattar ungdomen och således etablera en stabil identitet. Detta 
gör ungdomen genom att ta sig an olika roller och karaktärer och detta görs till viss del medvetet 
för att ungdomen ska kunna utveckla sin identitet och synen på sig själv. Ungdomar som på ett 
framgångsrikt sätt hanterar olika identitetskonflikter, utvecklar en ny känsla som är 
accepterande och stärkande av identitetsutvecklingen. Individer som kan sägas misslyckas med 
denna livsuppgift, utsätts för vad Erikson kallar för identitetsförvirring. Identitetsförvirring kan 
innebära olika konsekvenser för ungdomen så som att individen isolerar sig från sin omgivning, 
sin familj och sina vänner. Det kan också resultera i att individen inte finner sin rätta plats och 
istället vandrar mellan olika grupper och roller och i och med detta misslyckas med att skapa 
sig en trygg identitet (Santrock, 2008). Detta innebär således att, i det individualiserade 
samhället, har människan ett behov av att forma en tydlig identitet. Under ungdomsåren 
behöver dock ungdomen testa olika roller för att på så sätt hitta en bekväm identitet, men blir 
detta prövande för frekvent, kan det leda till identitetsförvirring. Ungdomar som hamnar i 
identitetsförvirring löper större risk att drabbas av psykosocial problematik. 
      
Lidskog & Deniz (2009) beskriver att människans identitetsutveckling börjar vid födseln. När 
individen föds, förstår den inte att den är en individ bland andra, utan föds utan ett 
jagmedvetande. Detta gör att en av de viktigaste delarna i barndomens utveckling, är att tillägna 
sig den medvetenheten och det gör människan i samspel med andra. Samspelet börjar redan vid 
födseln, när barnet skriker reagerar föräldrarna. Barnet uppfattar så småningom föräldrarnas 
reaktion och förstår att de reagerar på beteendet. I detta samspel växer sedan barnets 
medvetande om sig själv fram och successivt börjar barnet sedan se sig som en egen person och 
kan reflektera sitt beteende och sina reaktioner i relation till andra människor. Denna process 
är människans identitetsutveckling och fortsätter sedan under resten av människans liv (ibid, 
2009). 
      
Cullberg Weston (2005) skiljer begreppen identitet och själv åt. Hon menar att för att studera 
självet behövs ett inifrånperspektiv då det enbart är upplevelsebaserat, medan identiteten kan 
upplevas av utomstående och därav också kan beskrivas ur ett utifrånperspektiv. Skillnaden 
mellan identitet och självbild blir således att identiteten definieras genom hur andra uppfattar 
individen som unik i förhållande till gruppen medan självbild syftar till hur individen själv ser 
på sig som unik och skild från gruppen. 
      

3. Tidigare forskning 
Ungdomstiden är en viktig period för identitetsutvecklingen. Under denna period spenderar 
ungdomar generellt sett mer tid utanför hemmet än tidigare medan vänner och jämnåriga blir 
en viktigare del i ungdomarnas liv. Under denna period börjar ungdomen oftare anpassa sig 
efter kompisgruppens normer och värderingar, och familjen spelar ofta en mindre betydelsefull 
roll. Ungdomar som känner sig osäkra på sin identitet och vilka de är, har lättare för att foga sig 
efter kamraterna och vanligtvis rättar sig ungdomen i större utsträckning efter kamrater som 
ungdomen anser ha högre status än hen själv (Santrock, 2008). Det är vanligt att 
ungdomsperioden upplevs som en påfrestande tid och en lättare form av beteendeproblem och 
mindre förseelser kan uppstå bland ungdomar, men detta behöver inte betyda att ungdomen 
riskerar att utveckla seriös problematik i framtiden (Jensen, 2013). Under ungdomsperioden är 
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individen även mer lättpåverkad av andras åsikter än under någon annan tid i livet. Begreppet 
Storm & Stress myntades av psykologen Granville Stanley Hall som i likhet med Eriksons teori 
om tonårstiden, syftade till den emotionella- och beteendeutveckling ungdomar genomgår 
under tonårstiden. Hall menade att ungdomar i den här perioden genomgår en slags storm & 
stress-tid där ungdomen oftare hamnar i konflikt med föräldrarna, utsätts för humörsvängningar 
och har en högre risk för att utveckla ett riskbeteende (Jensen Arnett, 1999). Forskning har dock 
visat att denna period inte är något som inträffar för alla ungdomar men att det är under 
tonårstiden som denna period i högre utsträckning visar sig än under någon annan tid i 
människans liv. Vidare har forskning visat att storm & stress är högst individuellt och därmed 
tar sig uttryck på olika sätt (ibid, 1999). 
      
Brown, Kanny och Johnson, (2013) genomförde en kvalitativ studie för att undersöka 
hur  skolmiljön påverkade studenter. Deltagarna var 31 afroamerikanska ungdomar, vars 
föräldrar ansågs tillhöra låginkomsttagare, på en högstadieskola i USA. Ungdomarna i studien 
ansåg att skolmiljön var en viktig utgångspunkt för att lyckas akademiskt. Deltagarna pekade 
även på andra faktorer som ansågs viktiga, såsom goda relationer med lärarna, att uppträda 
respektfullt mot varandra samt att skolmiljön var utmanade och utvecklande. Brown et al (2013) 
menar att det finns ett samband mellan skolutveckling och identitetsutveckling, tron på den 
egna kompetensen samt känslomässig stabilitet hos ungdomar i skolmiljön. 
 
En tvärsnittsundersökning gjord bland 600 afroamerikanska och latinamerikanska tonåringar 
på tre högstadieskolor i USA visade att ett identitetsfokuserat tillvägagångssätt för att motivera 
ungdomar är viktigt. Studien undersökte om självreglerat lärande (SRL) kunde generera olika 
sidor av akademisk identitet - värde och tillhörighet. Urvalet bestod av 339 män och 258 
kvinnor och dessa ungdomar identifierade sig som afroamerikaner, dominikaner, puertoricaner, 
latinos utan etnisk avgränsning eller som mexikaner. Studien visade bland annat att ungdomar 
som är hängivna och villiga att använda sig av strategiska sätt som bekräftar hur de ser på sig 
själva, ökar deras engagemang samt stödjer deras förmåga till lärande (Matthews, Banerjee och 
Lauermann, 2014). Forskning har även visat att den akademiska utvecklingen kan verka 
främjande för individens utveckling av identitet och självbild som i sig främjar långsiktig 
akademisk framgång (Brown et al, 2013). Motivation har visat vara en central del i en 
framgångsrik skolgång som i sig kan verka främjande för en positiv självbild (Thomson & 
Wery, 2013). En forskningsöversikt genomförd av Thomson och Wery (2013) undersökte hur 
elever, som kan ha svårigheter i skolan, kan uppmuntras att engagera sig mer positivt i sitt eget 
lärande. Forskningsöversikten visar, genom användandet av olika teorietiska ramar såsom 
motivationsteorier, att utöver olika lärometoder, är elevernas motivation en central faktor i att 
lyckas akademiskt där lärandeprocessen gynnar både eleven och skolan (ibid, 2013). 
      
En studie utförd bland hebreisktalande högstadieskolor i Israel undersökte förhållandet mellan 
ungdomars självbild och deras uppfattning om framtiden. Resultatet visade att en negativ 
självbild under tonåren kan öka risken för kriminellt beteende senare i livet. Enkäter skickades 
ut till alla elever i dessa hebreisktalande skolor och resultatet visade att om skolan stöttar och 
arbetar för att ungdomarna ska få en god självkänsla kommer detta bidra till att ge ungdomarna 
en mer positiv framtidstro och en vilja att ta ansvar för sin egen framtid (Zeira & Dekel, 2005). 
Detta har även framkommit i annan forskning där resultat pekar på att en motiverande och 
kunskapsutvecklande miljö har en positiv påverkan på hur ungdomen ser på sin framtid. Vidare 
visar forskningen på att skolmiljön kan verka stödjande i ungdomars socioemotionella- och 
beteendeutveckling genom att ungdomen får delta i alla aspekter som skolmiljön kan förmedla, 
såsom det sociala samspelet samt den kunskapsutvecklande undervisningen (Brown et al, 
2013). 
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Kokkinos och Hatzinikolaou (2011) undersökte i vilken utsträckning kontextuella faktorer 
bidrar till förståelsen av elevers självuppfattningar. Forskarna genomförde en kvantitativ studie 
på 345 ungdomar i åldern 14-16 år i Grekland. Studien visade att stöd och och uppmuntran i 
den kunskapsmässiga utvecklingen var betydelsefullt för ungdomarnas uppfattning om deras 
självbild och kompetens. Vidare pekade studiens resultat på att ungdomens relationer, både med 
jämnåriga och med lärare, gav en känsla av tillhörighet och stöd och var tillsammans med 
miljön i klassrummet, viktiga komponenter i främjandet av ungdomens självbild (ibid, 2011). 
En annan studie pekade på liknande faktorer som viktiga för ungdomar och deras självbild. 
Jones och Deutsch (2012) undersökte utvecklings- och miljöanpassning i efter-skolan-
aktiviteter. Forskarna undersökte även hur ungdomars erfarenheter är kongruenta med deras 
utvecklingsbehov under tonåren. Forskarna utförde kvalitativa intervjuer med 17 ungdomar 
som deltog i aktiviteter utanför skoltid, där skolstudier dock förekom. Majoriteten av ungdomar 
som deltog var afroamerikanska och resterande ungdomar beskrevs ha fler än ett etniskt 
ursprung. Enligt studiens resultat tyder det på att det finns en positiv effekt av en tillgång till 
vuxna som stöttar ungdomarna i att skapa relationer till andra jämnåriga samt hjälper 
ungdomarna att skapar kontexter där de kan arbeta med skapandet av relationer. Det är också 
viktigt att det finns vuxna som hjälper ungdomarna att fundera på framtiden och skapa trygghet 
i att de kommer att lyckas.  
     

4. Tolkningsram 
Nedan följer en presentation av begrepp som har använts för att tolka det empiriska materialet 
för att en djupare förståelse ska uppnås. Då studien undersökt hur professionella och ungdomar 
upplever ungdomars självbild och hur skolan och elevhälsan arbetar kring detta, har följande 
begrepp ur symbolisk interaktionism använts: spegeljaget och rollövertagande.  För att få en 
generell förståelse för hur elevhälsan ska arbeta och hur kuratorernas arbete ser ut, presenteras 
ett utdrag ur elevhälsans uppdrag.  
      

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism beskriver hur människans självbild uppstår i relation och i samspel 
med andra. Socialfilosofen George Herbert Mead framlade teorin om människans självbild och 
medvetande, symbolisk interaktionism. Mead menade att människan, genom att kunna se 
omgivningen ur andras ögon, även kunde se sig själv (Berg, 2007). Symbolisk interaktionism 
kommer ursprungligen från socialpsykologin och fokuserar på samspelet mellan människor och 
hur människan och den sociala verkligheten uppkommer genom interaktionen. Genom detta 
synsätt beskrivs alltså att varken individen eller den sociala verkligheten är något som är stabilt 
eller fixerat utan hela tiden är i förändring på grund av den dynamiska interaktionsprocessen 
(Svensson, 1992). Symbolisk interaktionism fungerar som en utgångspunkt för analys av den 
sociala verkligheten, det kan således hjälpa att förstå samhället och människorna i det, deras 
beteenden och handlingar (Trost & Levin, 2010). Kärnan inom den symboliska 
interaktionismen handlar alltså om hur människan samspelar med sin omgivning, och då de 
sociala samspelen inte är statiska utan processer i ständig utveckling är även självbilden 
föränderlig utifrån omgivningens påverkan. 
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4.1.1 Spegeljaget 

En central del inom symbolisk interaktionism är begreppet spegeljaget som beskriver hur 
individen bildar sin självbild och uppfattar sin identitet och sitt egenvärde utifrån samspelet 
med andra individer (Svensson, 1992). Individen ser på sin reflektion i spegeln för att få en 
uppfattning, och utifrån den, göra en bedömning av huruvida hen vill visa upp det hen ser för 
sin omgivning. Likaså speglar sig människan i sin omgivning och dess reaktioner och utifrån 
detta bedömer individen sin person (Cooley, 1978). Speglingen resulterar i tre olika uttryck; 
föreställningen av hur individen tror att hen blir uppfattad av sin omgivning, föreställningen av 
hur individen tror att omgivningen dömer uppenbarelsen samt hur individen uppfattar 
omgivningens reaktion som något att vara stolt över eller blir förödmjukad av (ibid,1978). 
Tanken med spegeljaget är att människan speglar sig i andra människor och på så sätt värderar 
och uppfattar sig själv. Människan kommer kontinuerligt att studera sig själv utifrån andra 
människor och kommer utefter detta att anpassa sitt handlingsmönster och bedöma sitt 
egenvärde. Människans jag blir således ett socialt jag i bemärkelsen att människans identitet till 
stor del blir en produkt av yttre påverkan och sociala samspel (Svensson, 1992). 
      
På samma sätt som individer skapar uppfattningen av sig själv genom interaktionen med andra 
skapar individen en föreställning om människor den möter. Trost och Levin (2010) förklarar att 
människor uppfattar varandra genom olika föreställningar och tidigare erfarenheter. Det kan 
tolkas som att individen endast finns som en föreställning hos andra människor. Individen 
varseblir och tolkar andra människors föreställningar om sig själv och ur dessa föreställningar 
uppstår spegeljaget. Individen upplever således andras bild av sig själv, och individens egen 
bild av sig präglas av hur individen upplever att hens omgivning ser på hen (ibid, 2010).  
      
Spegeljag påverkar även hur individen agerar. Människan kan sägas agera efter egen önskan, 
genom att kunna definiera en situation utifrån sin personliga världsbild (Trost & Levin, 2010). 
Baserat på hur individen definierar situationen kommer individen välja att agera, individen kan 
sedan omdefiniera situationen och därmed också ändra sitt beteende . Dock kommer spegeljaget 
att hindra människan i vissa situationer genom att individen blir varse om omgivningens 
föreställningar om sig. Om individen upplever omgivningens föreställning om agerandet som 
negativ, kan individen komma att ändra sitt beteende för att omgivningens bild ska förbättras. 
Människan blir således begränsad i vissa fall då omgivningens påverkan på människans 
självbild leder till en påverkan på beteenden och handlingar (ibid, 2010). Människan kan 
således vara en social och föränderlig varelse som har en fri vilja att kunna handla såsom denne 
önskar, dock påverkar omgivningen, genom spegeljaget, vilket gör människan begränsad i vissa 
situationer. 
      

4.1.2 Rollövertagande 

Rollövertagande handlar om att kunna se omvärlden ur en annan människas perspektiv och 
innebär att individen använder en annan människas symboler för att kunna fånga vad den andre 
tänker och på så sätt föreställa sig hur den andre definierar olika situationer. Kärnan i 
rollövertagande handlar om att människan kan sätta sig in i en annan individs perspektiv och 
föregripa dennes handlingar och reaktioner. Rollövertagande sker konstant när människan 
möter andra individer, i varje social situation och är en process som pågår vid all mänsklig 
kontakt, vid kommunikation, när människan lär sig och när människan i sin tur påverkar sin 
omgivning (Svensson, 1992). Genom rollövertagande kan människan agera då hen får uppleva 
en annan människans synvinkel. Processen gör att människor kan handla, skapa relationer, bli 



!

11!
!

en del av en grupp, skapa förståelse för människor och situationer. Rollövertagande gör även 
att människan kan kommunicera och handla moraliskt korrekt (Charon, 2007). 
 
Charon (2007) beskriver rollövertagande som en svår process för människan att hantera då 
andras perspektiv alltid ser annorlunda ut än människans egna perspektiv vilket gör processen 
omöjlig att fullt ut begripa. Detta leder ofta leder till missförstånd, konflikter och ibland också 
brutna relationer. Trots svårigheterna med rollövertagande är processen en väsentlig del av all 
social interaktion och utan möjligheten till rollövertagande skulle alla relationer, all 
kommunikation och samarbeten vara baserade på det biologiska, imiterade eller på reflexmässig 
respons då den sociala kopplingen inte skulle finnas. Rollövertagande är således en 
förutsättning för all mänsklig kontakt, såsom vid kärlek och vänskap men är även verksamt för 
att kunna utnyttja och kontrollera andra människor (ibid, 2007). 
      
Rollövertagande är en viktig förmåga för individen då processen hjälper individen att utveckla 
sig själv. När människor runt omkring individen handlar utifrån deras förmåga till 
rollövertagande och genom att individen själv använder rollövertagande, kan individen se på 
sig själv från ett annat perspektiv. På så sätt kan individen förstå en situationen och därefter 
välja hur den vill handla (Charon, 2007). Vidare handlar människan i förhållande till hur denne 
tror att omgivningen kommer handla och omgivningen, i sin tur, handlar i förhållande till hur 
människan handlar. Denna process involverar rollövertagande där individen handlar i linje med 
sin position i gruppen och samhället. Detta gör det väsentligt att använda rollövertagande för 
att kunna ta del av samhälleliga perspektiv och normer (ibid, 2007). 
      

4.2 Elevhälsans uppdrag 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) ska elevhälsan verka 
för att främja en god hälsa och utveckling för eleverna och vidare ska elevhälsan även arbeta 
för att uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa. En del av elevhälsans arbete fokuserar 
bland annat på att arbeta med elevernas psykosociala hälsa och deras sociala situation. Tanken 
är att elevhälsan ska kunna bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevernas hälsa, 
livs- och sociala situation. Elevhälsan ska vidare bidra med kunskap om psykiska ohälsa, såsom 
ångest och depression samt även tillhandahålla stödjande samtal till både elever och deras 
vårdnadshavare (ibid, 2014). För att säkerställa ett gott arbete inom skolverksamheten, där 
elevhälsan ingår, krävs att elevhälsan samverkar med lärare. Denna samverkan kan innebära att 
elevhälsan bistår den pedagogiska personalen i att skapa en positiv lärandemiljö, både på grupp- 
och individnivå. Vidare kan samverkan innebära att lärarna stödjer elevhälsan med information 
som kan vara relevant i elevhälsans arbete (Skolverket och Socialstyrelsen, 2014).  
 
Enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2014) påverkas elevernas hälsa av dels familjens 
psykosociala situation men även av närmiljön som eleverna befinner sig i. En trygg skolmiljö 
kan således innebära flera positiva faktorer för elevers utveckling. Vidare kan en lyckad 
skolgång främja elevernas psykiska hälsa och även verka som skyddsfaktor mot framtida 
psykosociala problem. En lyckad skolgång kan också fungera som en god faktor i elevers 
skapande av en positiv självbild, identitetsutveckling samt självkänsla vilket i sig kan innebära 
ett skydd mot bland annat psykosocial problematik (ibid, 2014). Elever som lyckas bra i skolan 
och befinner sig i en trygg och utvecklande skolmiljö har således ett skydd mot framtida 
psykosocial ohälsa samt ett riskfyllt beteende. Skolan ska främja elevernas identitetsutveckling 
vilket vidare kan vara en skyddande faktor mot framtida beteendeproblematik (ibid, 2014). 
Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande vilket innebär att verksamheten ska stärka eller bibehålla 
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elevers sociala och psykiska välmående och ska även arbeta med att stärka elevernas egen 
delaktighet och tilltron på den egna förmågan. Hälsofrämjande arbete innebär även att förbättra 
elevernas upplevda hälsa hos sig själva (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). 
      
Skolan och elevhälsan ansvarar för att en så god lärandemiljö är tillgänglig för elevernas 
kunskapsutveckling. Skolan ska även säkertställa att den pedagogiska verksamheten anpassas 
efter varje elevs behov och mål och förväntningar ställs efter elevens egna förutsättningar samt 
att förutsättningar finns för ett fortsatt lärande. Elevhälsan ska tillsammans övriga 
skolverksamheten aktivt arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja eleven i sin 
utveckling och mot kunskapsmålen (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). 
      
Elevhälsans arbete som ska vara förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande, bedrivs på tre 
olika nivåer, individ, grupp och organisation. Elevhälsans arbete kan innefatta grupparbeten 
med fokus på elevernas personliga utveckling och självbild, kränkande behandling och 
värdegrund. På individnivå kan arbetet fokusera på att undanröja faktorer som kan hindra 
eleverna i sitt lärande och personliga utveckling (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). 
      

5. Metod 
Den kvalitativa forskningen är ofta tolkande i sin natur och söker ofta en förståelse för sociala 
verkligheter på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar verkligheten (Bryman, 2008). 
Då studiens syfte handlar om hur ungdomar och professionella upplever och tolkar självbild 
och identitetsutveckling, anses det relevant att använda en kvalitativ forskningsansats då denna 
metod åsyftar till att få deltagarnas bild av sin verklighet. 
      

5.1 Datainsamlingsmetod 

Fokus inom kvalitativ inriktning ligger på intervjupersonens egna upplevelser och erfarenheter. 
En fördel med kvalitativa intervjuer är att forskaren kan välja att fokusera på olika aspekter som 
kan dyka upp under intervjuns gång samt att intervjuformen kan ge möjlighet till fylliga svar 
(Bryman, 2008). För att kunna fånga kuratorers bild av sitt arbete samt ungdomarnas egna 
upplevelser och skildring av deras självbild och identitet, valdes kvalitativ intervju som 
datainsamlingsmetod. Genom att välja semistrukturerad intervju fick ungdomarna möjligheten 
att berätta om sina erfarenheter av hur deras självbild har utvecklats. Med denna metod fanns 
det utrymme för individen att utveckla sina svar samtidigt som intervjun inte riskerade att tappa 
fokus från dess syfte. Då studiens syfte var att fånga ungdomarnas berättelser om hur de ser på 
sin självbild och dess utveckling kunde semistrukturerade intervjuer på ett metodiskt men 
fortfarande följsamt sätt ge den information som eftersöktes. Vid semistrukturerad intervju 
använder sig forskaren av olika tema och följer en viss struktur. Inom den semistrukturerade 
intervjuformen finns utrymme att avvika från den tänkta intervjuguiden för att följa 
intervjupersonens svar. Således öppnar kvalitativa intervjuer upp för att inte gå miste om för 
studien intressant information (jfr Bryman, 2008). 
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5.2 Urval av intervjupersoner 

Enligt Bryman (2008) innebär målstyrt eller målinriktat urval att forskaren väljer ut deltagare 
vilka anses kunna besvara forskningsfrågan och är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ 
forskning. Med detta i åtanke valdes således de aktuella deltagarna. Studien syftar till att få 
ungdomar som befinner sig i slutet av sin gymnasieutbildning att berätta om sin självbild och 
för att få ungdomarnas egen beskrivning krävdes gymnasieelever som bidrog med 
informationen. Relevanta personer för studien söktes upp och av etiska skäl sattes en lägsta 
ålder till 18 år. Totalt intervjuades fem personer, varav tre ungdomar och två kuratorer, en 
högstadiekurator som arbetat inom yrket i åtta år och en kurator på en gymnasieskola med två 
års erfarenhet.Vidare skulle ungdomarna befinna sig i perioden slutet av skollivet och början 
av vuxenlivet. Slutligen valdes även kuratorsinformanterna utifrån målstyrt urval. Bland kraven 
på kuratorerna fanns att de skulle arbeta som skolkuratorer på högstadier eller gymnasium då 
detta innebär att deras primära klientel består av skolungdomar vilket således har inneburit att 
kuratorerna har erfarenheten och kunskapen om just vår målgrupp. Därav ansågs skolkuratorer 
som relevanta intervjupersoner då studiens syfte även är att undersöka hur skolkuratorer ser på 
ungdomars självbild och identitetsutveckling.  
      

5.3 Utformning av intervjuguide 

Enligt Bryman (2008) kan kvalitativa intervjuer erbjuda stor flexibilitet där olika teman och 
frågor kan diskuteras mer ingående. När en intervjuguide utformas är det viktigt att forskaren 
är medveten om hur frågorna eller teman blir konstruerade. Detta kan innebära att det kan vara 
bra att skapa ordning i de aktuella teman så att frågorna som skapas utifrån teman, följer 
varandra på ett så bra sätt som möjligt. Det finns dock även en vits med att vara beredd på att 
eventuellt flytta om frågeföljden under intervjuns gång om det skulle vara nödvändigt. Vidare 
är det centralt att frågornas utformning underlättar för att kunna söka svar på studiens 
frågeställningar och syfte samtidigt som frågorna inte bör vara alltför specifika utan kunna ge 
möjlighet till fritt tänkande och fördjupning av svar. Det grundläggande i konstruktionen av en 
intervjuguide är att forskaren ska ha förståelse för det denne eftersöker för att kunna besvara 
studiens syfte, en förståelse för vad intervjufrågorna ska kunna ge svar på är således viktigt. 
Intervjufrågorna ska följaktligen kunna täcka de teman som forskaren intresserar sig för men 
det ska även kunna ske utifrån intervjupersonens perspektiv (ibid, 2008). 
      
Då studiens syfte beskriver uppfattningen hos både skolelever och skolkuratorer har således två 
olika intervjuguider utformats. De frågor som ligger till grund för studiens intervjuer har 
formulerats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Frågorna till skoleleverna 
utformades för att kunna undersöka hur ungdomarna beskriver eller upplever sin självbild och 
hur de anser att skolan stöttat dem i bildandet av den. Frågorna var indelade i olika teman som 
berörde: (a) ungdomarnas egna uppfattningar om deras självbild, (b) hur de tror att 
omgivningen uppfattar dem (c) hur de tror omgivningen påverkar deras självbild samt (d) hur 
de upplever att skolan har stöttat dem i sin självbild- och identitetsutveckling. Frågorna som 
berörde temat självbild formulerades bland annat utifrån en av studiens teoretiska 
utgångspunkter, symbolisk interaktionism som menar att människans självbild uppstår och 
utvecklas i samspelet med andra människor. Detta har inspirerat frågorna som handlar om 
ungdomarnas egna uppfattning av sin självbild samt deras uppfattning om omgivningens 
påverkan. 
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Frågorna som riktades till de professionella undersökte kuratorernas bild av hur de tror 
ungdomarna ser på sig själva. Dessa frågor är snarlika de frågor som ställts till eleverna men de 
är formulerade något annorlunda då dessa frågor handlar om att fånga ett utifrånperspektiv. 
Frågorna till kuratorerna är också indelade efter olika teman där frågorna först fokuserar på (a) 
ungdomars självbild och identitetsutveckling för att sedan inrikta sig på hur (b) kuratorerna 
menar att detta tar sig uttryck samt (c) hur kuratorerna och skolan arbetar kring självbild och 
identitetsutveckling. Även dessa frågor är inspirerade av symbolisk interaktionism. 
      

5.4 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes, etablerades en kontakt med varje deltagare där information 
om studien tillhandahölls intervjupersonerna. Vidare fick varje deltagare själv föreslå en plats 
för intervjun för att intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt. Innan 
intervjuerna inleddes blev intervjupersonerna informerade om de olika etiska aspekterna; bland 
annat att de hade möjligheten av avbryta sin medverkan när de önskade, att de kunde avböja att 
svara på en specifik fråga och att de i studien skulle vara anonyma. Några av deltagarna ville 
att intervjun skulle genomföras på café vilket accepterades, dock poängterades det för 
deltagarna att studien kunde komma att beröra olika teman som för deltagarna kunde uppfatta 
som privat och därmed känsligt att svara på i den typen av offentlig miljö. Dock kändes det 
viktigt att deltagarna upplevde situationen som bekväm vilket ledde till att cafémiljön 
godkändes. Alla intervjuerna som genomfördes i denna typ av miljö kunde genomföras relativt 
avskilt och intervjuerna upplevdes ostörda vilket Bryman (2008) menar är viktigt, då 
bakgrundsljud och distraherande faktorer kan störa intervjuprocessen och leda till att 
intervjupersonen inte känner sig bekväm. 
      
Innan intervjuerna startades tillfrågades intervjupersonerna om tillåtelse att låta intervjun spelas 
in med argumentet att inte gå miste om viktig information förenkla analysprocessen samt 
underlätta för intervjuaren att fokusera på vad intervjupersonen sa och därmed ställa relevanta 
följdfrågor. Vidare bör forskaren ha möjligheten att kunna ställa relevanta följdfrågor och vara 
lyhörd för intervjupersonens svar för att kunna följa upp vad som sägs och en inspelad intervju 
kan ge forskaren denna möjlighet. Två av ungdomarna gick sitt andra år på gymnasiet och var 
18 år, den tredje ungdomen gick sitt tredje år på gymnasiet och var 19 år. Alla tre ungdomar 
gick på olika gymnasieskolor och studerade olika programinriktningar. Varje intervju varade i 
ungefär 60 minuter och inför intervjuerna bestämdes vem som skulle ha huvudansvaret för 
intervjun för att göra det så tydligt och strukturerat som möjligt för alla inblandade. Samtliga 
intervjuer transkriberades sedan för att underlätta för den efterföljande analysen. 
     

5.5 Analysmetod 

De fem intervjuerna transkriberades vilket resulterade i totalt 51 sidor textmaterial, där 
intervjuerna med ungdomarna bestod av 33 sidor och materialet från kuratorernas intervjuer 
bestod av 18 sidor. För att få en överblick av materialet, koncentrerades texten till 
sammanfattande meningar som beskrev det mest väsentliga i respektive transkribering. Efter 
detta moment urskiljde vi tre kategorier i textmaterialet; identitet och självbild, krav och 
förväntningar samt elevhälsans arbete, där de sammanfattande meningarna fördes in under 
kategorierna. De två första kategorierna var gemensamma för de båda urvalen då deltagarna 
pratar om samma sak men ur två olika perspektiv. Textmaterialen från de båda urvalen har 
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använts för att komplettera varandra. Genom att använda meningskoncentrering och 
kategorisering har vi använt oss av analysmetoden ad hoc som Fejes och Thornberg (2015) 
beskriver som en växelverkan mellan två eller fler analysmetoder. Koncentrering fungerar som 
ett sätt att formulera kärnfulla meningar för att sammanfatta det insamlade materialet och på så 
sätt få ner textmassan till en mer hanterbar volym utan att tappa det mest väsentliga i innehållet. 
Kategoriseringen fungerar som ett sätt att koda materialet i kategorier och på så sätt kan likheter 
och skillnader hittas i materialet. För att analysera empirin i den aktuella studien kommer 
begreppen spegeljaget och rollövertagande från symbolisk interaktionism användas som 
analysverktyg för att få en uppfattning om hur deltagarna ser på utvecklandet av självbild. De 
organisatoriska riktlinjerna för elevhälsan används för att belysa hur elevhälsans arbete i 
empirin samspelar med de upprättade riktlinjerna. 
      

5.6 Etiska överväganden 

Under en forskningsprocess är det viktigt att ta olika etiska principer i beaktande. 
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra principer att utgå ifrån; nyttjandekravet, samtyckeskravet, 
informationskravet och konfidentialitetskravet. Inför studien har olika etiska aspekter 
diskuterats. 
      
Ungdomarna som har intervjuats är alla över 18 år, vilket gör att de enligt den svenska lagen 
ses som vuxna. Ställningstaganden gjordes och det beslutades att ungdomarna trots sin relativt 
unga ålder, var så pass vuxna att de själva kunde ta beslut om de önskade delta. Då 
intervjupersonernas egna berättelser om hur de ser på sig själva, skulle analyseras utifrån valda 
begrepp, har det även tagits i beaktning hur detta eventuellt skulle kunna påverka ungdomarna 
om de i efterhand tar del av studien. Då intervjupersonerna har fått information om vad studien 
kommer att handla, samt att ungdomarna har haft möjlighet att inte svara på frågor som de 
ansett som obekväma och även kunnat avbryta intervjuerna om de har känt behov av det, har 
beslut tagits att studien har varit etiskt godkänd i relation till eventuell utsatthet hos 
ungdomarna. 
      
Kuratorerna som intervjuats anses inte vara i en lika utsatt position som ungdomarna, då de inte 
talar om sin egen person, men hänsyn har tagits till att kuratorerna inte ska känna sig utelämnade 
eller kränkta av hur de blivit gestaltade i studien. Kuratorerna har fått samma förutsättningar 
för sin medverkan, när det kommer till information om studiens syfte och möjligheten till att 
avbryta sin medverkan. För att ytterligare skydda deltagarnas person, har de blivit 
avidentifierade i studien, då det inte ska kunna härledas vilka intervjupersonerna är. 
Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna har enbart behandlats av författarna till 
studien och kommer att raderats efter att studien är färdigställd. Således kommer materialet att 
endast användas i föreliggande studie.  
      

5.7 Validitet och reliabilitet 

Extern validitet eller generaliserbarhet syftar till om en undersöknings resultat kan 
generaliseras till andra sociala miljöer än den specifika miljö som undersökningen handlat om 
(Bryman, 2008). Då undersökningens specifika kontext var skolmiljön kan det anses vara svårt 
att generalisera resultaten till andra sociala miljöer än skolmiljön. Studien har även fokuserat 
på två specifika nivåer, högstadiet och gymnasiet, detta skulle kunna medföra att studien inte 
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heller blir generaliserbar för högre och lägre utbildningsnivåer då förutsättningarna där kan 
skilja sig mot studiens aktuella villkor. Då studien omfattar fem olika högstadie– och 
gymnasieskolor kan det däremot tänkas som att resultaten faktiskt går att generalisera över flera 
olika skolor än de fem som studerats. Däremot kan just detta vara problematiskt då kuratorerna 
representerar två av skolorna och eleverna resterande tre vilket gör att skolorna har studerats 
utifrån olika perspektiv. I denna studie användes ett målinriktat urval, vilket innebär att urvalet 
gjordes utifrån förutbestämda kriterier och var därför inte ett slumpmässigt urval. Det empiriska 
materialet grundar sig i fem kvalitativa intervjuer, varav tre är med ungdomar som representerar 
tre olika gymnasieskolor och två intervjuer baseras på intervjuer med kuratorer som arbetar på 
två olika skolor, varav en högstadieskola och en gymnasieskola. Då den studerade populationen 
är så pass begränsad medför detta svårigheter att generalisera resultatet till en större grupp 
elever och skolkuratorer. Trots detta kan resultatet ge en viss indikator på hur elevhälsan i den 
svenska kontexten ser ut, både utifrån ett professionellt perspektiv och hur den uppfattas ur ett 
elevperspektiv.  
      
Intern validitet, innebär huruvida det studien avser att undersöka, faktiskt undersöks och om 
det finns en samstämmighet med studiens observationer och de teoretiska idéer som forskaren 
utvecklar (Bryman, 2008). För att garantera att materialet som samlades in verkligen undersökte 
det som studien avsåg att undersöka, formulerades intervjuguiden utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt de teorier och begrepp som låg till grund för tolkning av resultatet. 
Frågorna inspirerades även av andra studiers intervjuguider som också fokuserade på att 
undersöka individer självbild och identitet, detta anses styrka studiens interna validitet. 
      
Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. Detta kan 
var svårt att uppfylla inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att frysa en social miljö 
(Bryman, 2008). Då studien baseras på hur intervjudeltagarna upplever undersökta fenomen, 
kan det tänkas som svårt att replikera undersökningen då det är omöjligt att upprepa en social 
kontext och samspelet mellan författarna och intervjupersonerna. Studien går att upprepa med 
samma teoretiska utgångspunkter och metod, men då studien är kvalitativ och baserad på 
deltagarnas upplevelser, vilka är subjektiva och unika, skulle troligtvis resultatet skilja sig åt. 
Vidare finns en möjlighet att upprepa studien då intervjuguiden är tillgänglig samt att 
intervjuerna spelades in och transkriberades och skulle kunna förmedlas vidare till andra, detta 
medför vidare att den externa reliabiliteten stärks.  
      
Intern reliabilitet innebär att forskarna, i de fall det är fler än en, kommer överens om hur 
observationer ska tolkas (Bryman, 2008). Innan materialet skulle analyseras var båda 
författarna lika insatta i de olika teorierna och en gemensam utgångspunkt för hur teorierna 
skulle användas upprättades. Analysen genomfördes sedan tillsammans, och då en gemensam 
förståelse för teorierna fanns utmynnade analysen i en samstämmighet mellan författarna och 
detta anses styrka den interna reliabiliteten. 

 

6. Resultat och analys  
Här presenteras och beskrivs analysen och de resultat som framkommit. Avsnittet är uppdelat 
efter de teman som identifierades i textmaterialet från intervjuerna och därunder presenteras 
intervjupersonernas svar och ges en förståelse utifrån de begrepp som valts: spegeljaget och 
rollövertagande. Riktlinjerna för elevhälsans uppdrag belyser hur kuratorerna beskriver sitt 
arbete. Teman som presenteras är a) ungdomarnas upplevelse av sin självbild och 
identitetsutveckling b) kuratorernas upplevelse av ungdomars skapande av självbild och 
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identitet  c) krav och förväntningar samt d) elevhälsans arbete utifrån upprättade riktlinjer. De 
fyra teman har även underrubriker för att ytterligare underlätta förståelsen av analysen och 
resultatet. De två första teman redovisas var för sig utifrån de olika perspektiven som är 
ungdomarnas och kuratorernas. Tema tre behandlar perspektiven tillsammans och det sista 
temat fokuserar på kuratorernas upplevelser om sitt arbete. I resultatet benämner vi ungdomarna 
som David, Alexandra och Jonna som dock heter något annat i verkligheten. Kuratorerna 
benämns som högstadiekuratorn och gymnasiekuratorn. Detta görs för att, av etiska skäl, hålla 
intervjupersonerna anonyma.  
 

6.1.Ungdomarnas upplevelse av sin sja ̈lvbild och 
identitetsutveckling 

Yttre attribut 

För att göra sig unik i förhållande till gruppen tillför individen olika attribut till sitt utseende 
och skapar ett förhållningssätt som ska förmedla till omgivningen hur individen vill bli 
uppfattad. På detta sätt skapar individen sin egen person och omgivningen kan direkt få en viss 
förståelse för vem hen möter. Individen skapar sig själv i förhållande till sin omgivning och 
omgivningens reaktioner påverkar mer eller mindre individens sätt att framställa sig. I följande 
citat illustreras hur individerna skapar sig själva genom att göra och visa upp sig på ett sätt som 
de känner sig trygg med, samtidigt som de är medvetna om att individer som de möter och deras 
agerande påverkar dem.  
 

...och det är väl lite att alltså jag tränar ju för att jag ska må bra men jag tränar ju ändå för att jag vill se 
bra ut och då blir det ju lite att hade den idealbilden inte funnits då hade jag inte ens tänkt på det, då hade 
jag inte brytt mig om det. Men det är ju klart man påverkas av andra människor (Jonna). 

 
...jag kommer där med min skinjacka och rivna jeans.. jag är en rock-countrykille ingen ska behöva 
kolla snett på mig.. men så måste man gå förbi dem där jävla brudarna med ridstövlar och som går där 
och ser så jävla fina ut och bitchblickar och då blir det lite så där, vem fan tror du att du är, du går på 
gymnasiet precis som mig… (David). 

 
Ungdomarna beskriver, som kan tydas i exemplen ovan, hur de skapar sin person på olika sätt 
både genom att tillföra olika attribut men också genom att anpassa sitt beteende efter sina 
upplevelser av hur andra personer ser på dem samt upplevelsen av andras förväntningar på dem. 
Uppfattningen av att andra ogillar ens beteende och uppsyn bidrar även, i vissa fall, till känslan 
av att inte förstå varandra. 
�

Generellt finns en upplevelse av att för det mesta kunna se ut, agera och vara som man själv 
önskar och därmed inte behöva anpassa sig efter omgivningen. Dock förekommer också 
situationer som bidrar till en upplevelse av att behöva anpassa sitt beteende och på så sätt 
förhålla sig till sin omgivning vilket beskrivs i följande citat.  

 
Jag tycker inte att jag ändrar mig så jättemycket, min personlighet när jag är med kompisar eller när jag 
är med min mormor o morfar. Alltså det är så här, visst man kanske anpassar sig, eller språket lite mer, 
eller det kanske jag inte gör hehe. Man gör ju det automatiskt… Jag kan ju själv se på andra människor 
och vet hur dom är med familjen och jag vet folk i min klass som är så här att hemma så är dom 
jättelugna, typ att föräldrarna bestämmer typ medans i klassen så är dom helt tvärtom och ska stå i 
centrum hela tiden. Men jag känner väl att jag har samma position vart jag än befinner mig typ (Jonna). 
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Alltså jag är sån här som inte gillar när man ändrar sig själv jättemycket, liksom som jag är som person, 
så jag försöker alltid vara mig själv, fast så klart att jag har olika sidor när jag är med min familj, vi 
kanske inte pratar om vissa saker som jag gör med mina kompisar, men jag är liksom alltid samma jag 
oavsett i grunden, så jag byter inte roll som vissa kan göra tillexempel jag har en gammal kompis, hon 
vart ju verkligen helt annorlunda person när hon var med mig jämfört med när hon var med en annan 
kompis.. ...och det var liksom efter det jag bara nej jag ska vara helt real. Äkta...men det är bara det att 
jag som person inte vill göra så att jag går runt och är ledsen och drar ner på saker, för jag vill inte vara 
anledningen till att folk blir påverkade[..]och förut hade jag en jättesvår period och då gick jag runt och 
var ledsen hela tiden.. och det märktes ju på nära, att dom drog sig, ja men alltså drog sig undan om du 
fattar (Alexandra). 

 
Det finns en önskan om att bete sig, men även att andra ska bete sig, på samma sätt i alla olika 
situationer men att man också till viss del suddar ut eller förstärker vissa attribut för att vara sin 
omgivning till lags. Upplevelsen är också att personer i ens närhet ändrar sin personlighet mer 
än vad man själv upplever sig göra beroende på vilken sammanhang individen befinner sig i. 
Anledningen till att man anpassar sitt beteende är att man upplever att olika grupper ser och 
bedömer ens beteende på olika sätt. 
 

Yttre påverkan av synen på sig själv  

En anledning till att inte berätta för sin omgivning om tidigare erfarenheter och händelser, är på 
grund av uppfattningen att de inte skulle ha förståelse för vad personen gått igenom. Det finns 
även en rädsla för att det kan innebära en förändrad bild av personen vilket gör att denne inte 
vill dela med sig av tidigare upplevelser.  
 

Jag har ju gjort väldigt mycket saker som min familj tex inte vet om. Som gör mig till, om jag berätta 
allt jag gjort för mina föräldrar om några år, så skulle dom se på mig på ett annat sätt än vad dom gör nu 
kanske (Jonna). 

 
….men om dom [de nya vännerna] läser på mina gamla sociala medier, typ när man höll på med ASK 
[Social media, förf. anm.], där uttryckte jag mig kanske hårt om vad jag tyckte, och jag har fått förklara 
för mina vänner efter det, för att dom hade varit inne och kollat för att det var kul, och då hade dom 
hittat allt, och dom bara vem fan är du?? Och då förklarade jag ju allt, och dom vet ju om det men de 
har ju inte levt igenom det (David).  

 
För att accepteras av sin omgivning beskrivs olika strategier. Det kan handla om att tona ner ett 
beteende hos sig själv i en specifik kontext för att slippa bli ifrågasatt, eller känslan av ett behov 
av att bevisa att man har lämnat vissa åsikter och beteenden bakom sig genom att uppvisa ett 
motsatt beteende. Det kan även identifieras, av ovanstående citat, att det finns en strävan efter 
att omgivningens bild av individen ska stämma överens med individens egen bild av sig själv.  
    
Olika sammanhang och grupptillhörighet påverkar personens beteende och sätt att tänka. Det 
beskrivs i citaten nedan hur individerna upplever att det, inom den slutna gruppen, finns vissa 
tankesätt som sedan tas över av den specifika individen då hen inte har upplevt någonting annat. 
Genom att lära känna nya människor och få tillgång till nya tankesätt skapas en förändring och 
nya värderingar framträder vilket illustreras i nedanstående citat. 
 

Sedan är den staden [där David växte upp] väldigt främlingsfientlig , vilket gjorde att sådana tankar som 
jag hade då har jag till exempel inte nu. Men till exempel på den tiden då var det enda man hörde från 
människor var att ”A men dom där jävla...”  a men sånt där och dom skulle öppna en ny 
flyktingförläggning och man blev förbannad över det...men jag brukar inte döma någon innan jag träffar 
dem, så jag har väl lärt mig genom åren, innan jag började på gymnasiet hade jag mer om jag kände att 
jag hade en dålig vibb av en människa så pratade jag inte med den medans nu så försöker jag ge den 
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människan en chans och låta den försöka och det har ju visat att magkänslan också kan ha fel ibland 
...(David). 

 
...för när man är liten så ser man ju bara i sin bubbla man ser liksom inte utåt. Jag har ju gått på  samma 
skola från lekis till 9an, då var jag bara i den bubblan men sen när jag kom till gymnasiet då ser man att 
det finns mer människor och man såg mer att det finns olika händelser som kan hända och så där och 
det är det jag tror också att man börjar se en ny bild av det hela... (Intervjuare: Förstår jag dig rätt när 
jag säger, ju äldre man blir ju mer har man och jämföra med vilket gör att man blir lite snällare eller hur 
man ska säga?) Ja men exakt, man förstår att alla inte är likadana och man ser lite mer att man varit i en 
bubbla som har spräckts och man öppnar upp sig mer (Alexandra). 

 
Det sker en förändring över tid där en större acceptans infinner sig och man lägger inte lika stor 
vikt som tidigare vid att kritisera andras olikheter. Individen kan i större utsträckning sätta sig 
in i sin omgivnings perspektiv och på så sätt skapas en förståelse för hur ens eget agerande 
påverkar andra människor. I och med detta skapas en upplevelse av en mer trivsam miljö.  
 
Att helt agera utan att förhålla sig till sin omgivning måste betraktas som nästan omöjligt. 
Cooley (1978) uttrycker hur människor hela tiden speglar sig i omgivningens reaktioner och 
beroende på hur individen upplever dessa reaktioner väljer att anpassa sitt beteende. I ett första 
läge förmedlas en upplevelse hos ungdomarna i studien av att de har möjligheten att kunna välja 
att vara på ungefär samma sätt i alla situationer utan att behöva anpassa sig i allt för hög grad 
efter omgivningen. Detta kan komma sig av att individerna befinner sig i en kontext som delar 
värderingar, och på andra sätt är relativt lik individen. Detta medför att omgivningen reflekterar 
en till största del positiv uppfattning av ungdomar och de behöver således inte förändra sitt 
beteende nämnvärt. I och med en liknande uppfattning hos individen och dess omgivning av 
vad som anses vara ett godkänt beteende kan detta medföra en upplevelse av att inte behöva 
anpassa sig.                                                                                 .      
 
Cooley (1978) menade att individens spegeljag utgör en begränsning i sitt sätt att vara, uttrycka 
sig och handla. Då individen speglar sig i omgivningen blir den medveten om sitt beteende och 
uttrycksätt och anpassar sig således efter det. Av intervjuerna framkommer även hur vissa 
beteenden och attribut förstärks eller tonas ner i vissa sammanhang, vilket kan tyda på att 
respondenterna, omedvetet, i alla fall anpassar sig efter sin omgivning för att bli accepterad och 
inkluderad i sammanhanget. Av resultatet framkommer att det inte är helt ovanligt att 
ungdomarna upplevt att människor i deras omgivning ändrar sitt beteende mer tydligt, än de 
själva, i olika sammanhang. Detta skulle kunna tyda på att de flesta människor förändrar sitt 
sätt att vara och ändrar sitt beteende beroende på sammanhang, men att det är svårare att 
identifiera förändringen hos sig själv än hos andra.  
 
Genom att kunna sätta sig i hur omgivningen tänker och resonerar, skapar människan en bild 
av sig själv grundad i andras uppfattning. Detta leder vidare till att vad som tros vara ett 
acceptabelt beteende används för att upprätthålla en bild av sig själv som tros vara önskvärd av 
omgivningen (Charon, 2007). Resultatet visar på att det finns ett behov av att omgivningen har 
en god bild av respondenten, samtidigt som det finns en upplevelse av att vissa beteenden som 
individen har eller har haft skulle påverka den bilden negativt. Jonna beskriver exemplevis hur 
hon inte berättar allt hon gör för sina föräldrar av rädsla för att deras bild av henne skulle 
förändras. Vidare beskriver även David hur han behövt förklara för sina nya vänner varför han 
tidigare hyst vissa åsikter. Detta leder till att ungdomen tar till vissa strategier för att bilden inte 
ska påverkas. Anledningen till att individer tar sig för dessa, och liknande strategier, kan komma 
sig av att individen ser sig själv utifrån – och är responsen positiv påverkar det också individens 
känsla för sig själv. Kan individen således upprätthålla en god bild av sig själv inför sin 
omgivning, blir omgivningens respons också positiv och individen får i och med detta en mer 
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positiv självbild.                                                                                                     .  
 
Charon (2007) beskriver att kunna se en situation eller ett fenomen ur någon annans perspektiv 
är en process som är nödvändig för att det sociala samspelet ska fungera mellan olika individer 
och för att relationer ska vara möjliga att skapa (ibid, 2007). Alexandra beskriver att ju äldre 
hon och hennes kamrater blir, får de större insikt i att alla är olika och i och med detta skapas 
större förståelse för varandra. Detta kan tyda på att genom att ta del av nya kontexter och träffa 
nya människor ges möjligheten att se sig själv och sina åsikter utifrån ett annat perspektiv än 
tidigare. När individen gör det kan hen förstå vad dennes handlingar och åsikter har för inverkan 
på omgivningen. Genom att byta miljö ges tillgång till nya tankebanor och det blir enklare att 
sätta sig in i andra personers, som det tidigare funnits fördomar mot, perspektiv. Detta ger också 
individen möjlighet att omvärdera sina åsikter och sin världsbild. ! !
!     

6.1.2 Kuratorernas upplevelse av ungdomars skapande av 
sja ̈lvbild och identitet 

Omgivningens påverkan på självbilden  

Det finns en gemensam uppfattning om hur ungdomarna beter sig och resonerar bottnar i deras 
självbild och att synen på sig själv ofta uppfattas som negativ av eleverna. Det finns också en 
upplevelse av att många elever uttrycker en negativ känsla om sig själva kopplat till sitt 
utseende och hur jämnåriga ser på en. Kuratorernas upplevelse framkommer i följande citat. 
 

Jag tycker oftast att man kan upptäcka det, många av eleverna som jag får kontakt med, kanske pga. stor 
frånvaro, och ofta när man träffar dom och börjar prata, man gör en slags social kartläggning och oftast 
tar det inte lång tid innan man förstår att det bottnar i nån slags negativ bild av en själv 
(Gymnasiekuratorn) 

 
Eh det är väl egentligen det som är knäckfrågan när med pratar med elever, så är det ju... 
Om man tänker rent på självbilden, då hamnar vi mycket på utseende och självförtroende och kamrater. 
Det kan även vara jättesmå grejer, dom kan komma in, jättefina tjejer och bara ”har du sett?” 
(Intervjupersonen pekar på nåt osynligt i ansiktet) och bara ”eh nej” hehe ...man kan uppleva att det är 
naturliga tonårsdiskussioner, ungefär att alla känner så här, ”typ vad ful jag är”, det är ju inget konstigt 
så (Högstadiekuratorn) 

 
Det finns en upplevelse av att det ofta förekommer en negativ bild, hos ungdomarna, av sig 
själva och mycket fokus ligger generellt på det egna utseendet. Ofta ges sådant som kan anses 
vara mindre betydelsefullt större betydelse än vad som skulle kunna anses vara proportionerligt. 
Kamrater och jämnåriga i elevens närhet spelar även de en betydelsefull roll i förhållande till 
hur eleven ser och bedömer sig själv. Hos de barn och ungdomar som på något sätt kommer i 
direktkontakt med elevhälsan på grund av någon form av problematik, finns upplevelsen hos 
kuratorerna att dessa individer ofta även har en sämre bild av sig själv.   
 
Mellan högstadiet och gymnasiet beskrivs en förändring där ungdomarna upplevs vara mer 
trygga i sig själva under senare delen av deras skoltid. De yngre ungdomarna som går på 
högstadiet är generellt sett mer måna om att inte sticka ut medan det beskrivs vara ett mer 
tillåtande klimat bland de äldre eleverna på gymnasiet. Vidare upplevs det som att det inte är 
lika viktigt att följa normer bland de äldre ungdomarna. Detta illustreras av nedanstående citat 
av de båda kuratorerna.  
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...Clara Henry och dom som bloggar, Zara Larsson, som är lite mer feministiska, dom går inte jättehem 
hos dom yngre tjejerna.. sen jag tror att på gymnasiet då mer kanske...går man i åttan tex kanske man 
inte alltid vill identifiera sig med dom..utan det kommer sen, det är nog killar, dom tycker att dom är lite 
fräna och tar lite parti...Nej men alltså, dom har nog inte lust med det, dom vill inte revolutionera...dom 
vill vara fina och söta och passa in i mallen och se ut som alla andra (Högstadiekuratorn) 

 
..alltså inom vissa grupperingar som finns så kan det nog vara ganska viktigt [att följa normer, förf 
anm], men jag upplever nog att det är ganska tillåtande miljö för våra ungdomar är väldigt olika och det 
finns många, det finns alla kategorier på ett sätt och det är klart att alla inte bara går runt och kramar 
varandra och är vänner, så är det inte men jag upplever inte den här, som det kan vara i vissa 
ungdomsgäng och kulturer att man måste ha vissa märken på kläderna och alltid vara fixad och sminkad 
till skolan, det finns inte här (Gymnasiekuratorn). 

 
Enligt högstadiekuratorn finns en uppfattning om att eleverna oftast inte vill sticka ut från 
mängden. Man vill passa in i mallen och se ut och bete sig som övriga vilket gör att man 
anpassar sitt utseende och sitt beteende efter omgivningen. Gymnasietiden upplevs, till skillnad 
från högstadietiden, som en mer tillåtande tid där eleven ges större möjlighet att kunna bete sig 
och klä sig som den önskar utan att behöva visa upp en viss bild av sig själv.  
 
På gymnasiet upplevs tydliga kulturer bland eleverna på de olika programmen. Dessa kulturer 
träder fram både genom att eleverna själva, men också genom att lärare och andra vuxna, 
återskapar den specifika kulturen. Vissa elever anpassar sig dock inte alls efter de normer som 
råder på programmet de tillhör medan andra upplevs gå en mellanväg.  Det råder dock ofta en 
form av gruppidentitet vilket gymnasiekuratorn förklarar i följande citat. 
 

..ja jag tycker att man kan se, om man tänker det som händer i gruppen i stort, så tycker jag att det är så 
intressant att då vi har olika program på gymnasiet så tycker jag att man kan se dom olika kulturerna 
som finns inom de olika programmen och där är det ganska tydligt hur man formas till en i gänget, man 
blir typ en ”fordonskille” eller ”restaurangtjej”, det är väldigt intressant och där tänker jag att det 
handlar mycket om kompisar och också oss vuxna som finns, man hamnar på ett ställe där det är en viss 
kultur och då låter man sig stöpas i den formen, och sen finns det ju vissa som bakom det där är en helt 
annan och vissa som bara skiter i dom där normerna och bara är sig själva, men jag tycker att det på 
gymnasiet blir tydligt, utifrån den erfarenhet jag har då, att då slängs man in från nian i ett sammanhang 
där det är, det finns en kultur och då formas man lite efter det. (Gymnasiekuratorn) 

 
Den yttre påverkan spelar stor roll för eleverna då grupptillhörigheten gör att man identifierar 
sig med sin omgivning vilket leder till att man tar till sig gruppens kultur och normer. Det finns 
en uppfattning om att öppenhet gentemot andra normer och gruppkulturer ändå råder då en del 
elever väljer att inte följa en viss mall, norm eller kultur utan negativ påverkan från 
omgivningen.  
 
Det förekommer en upplevelse av att inte alla elever känner sig bekväma med den identitet man 
själv och andra i ens omgivning har tillskrivit en. Högstadiekuratorn beskriver i följande citat 
att det finns en uppfattning om att inte vara bekväm med vilka förväntningar som ställs på en 
utifrån den identitet och roll man innehar.  
 

Men jag har också elever som rakt ut säger, ”jag vill inte vara den jag är i klassen, jag är trött på att 
vara, jag vill vara mig själv, alla förväntar sig att jag ska..” och det kan vara dom som stökar väldigt 
mycket, dom får en förväntning på sig att varje gång dom ska resa på sig och gå på toaletten så ska dom 
stöka runt. Det ingår och det är en del som mår dåligt av det och då ska vi jobba med det, och det är inte 
lätt, att bli en annan, att kanske ha tagit sig fram på något och så har man kanske skapat sig en roll och 
sen så, för att bli nån måste man ta sig vissa friheter och sen ska man försöka ta tillbaka det 
(Högstadiekuratorn). 

 
Det finns en önskan om att kunna vara sig själv i klassen och att känna sig bekväm med sin 
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identitet och vem man är. Man använder även ett specifikt beteende som redskap för att ta sig 
fram och skapa sig en roll som man sedan inte trivs i när omgivningen kommer med 
förväntningar. Att kunna bryta detta beteende upplevs som svårt då man inte vet hur 
omgivningen kommer reagera när man ska visa en annan sida av sig själv och det finns en rädsla 
för att förlora den position som man skapat i gruppen. 
 
  
Elevernas utveckling 
Det finns en uppfattning hos högstadiekuratorn att de yngre eleverna, som går i sexan, beter sig 
mer obekymrat än de äldre. Kuratorn uttrycker också att de äldre eleverna och de vuxna på 
skolan är mycket mer omhuldande mot sexorna än mot de äldre eleverna. 
 

..ja här har vi också sexor, man kommer ju till högstadiet i sexan och dom kan vi se, dom är ganska 
avslappande för dom får ju vara minst, man omhuldar dom litegrann och så, sen märker man dom sexor, 
det handlar också om pubertet, då hamnar vi på biologi på nåt vis, då handlar det om annat, man märker 
dom som drar iväg, då blir det lite svårt det här, barnbiten eller man vill vara stor eller så vill man vara 
både och. Det är ju, dom ska igenom det också mitt i allt det här.  

 
De yngre elever kan sägas tillåtas vara barn, av både lärare och andra elever, och blir mer 
avslappnade än de äldre i sitt sätt att vara. Det finns en upplevelse av att de yngre barnen 
fortfarande kan ses som barn än som tonåringar och blir mer beskyddade än övriga elever. 
Vidare finns det ändå en stor skillnad bland de yngre eleverna där en del upplevs som äldre 
eller mognare och andra upplevs som lite yngre och barnsligare. Det finns även en förvirring 
bland eleverna där man inte vet riktigt vet hur man ska förhålla sig till omgivningen då man är 
minst på skolan men är på väg in i tonåren och man kanske inte riktigt upplever sig varken barn 
eller tonåring.  
 
Det finns en upplevelse att under högstadieelevernas identitetsutveckling börjar man reflektera 
kring sin existens, sin plats på jorden och i samhället och stora samhälleliga händelser påverkar. 
Detta gäller främst de äldre eleverna menar högstadiekuratorn och beskriver detta i följande 
citat.  
 

det är inte så många av de yngre eleverna som funderar så jättemycket. Men det börjar komma i ungefär 
sjuan, åttan och så nian. Sexan har sällan såna diskussioner, det kan komma på sätt men, ibland så kan 
jag uppleva, i åttan och nian kan jag ha flickor som har ganska djupa, allvarliga diskussioner....“vad gör 
vi med vår jord, vad har jag för plats på den här jorden, vad ska jag kunna hjälpa till med, vad ska jag 
bidra med?” Kring den här händelsen i Paris i höstas, var det några elever som for illa i den perioden, 
blev jätterädda, ’vad är det som händer?’ och fick för sig att det skulle i princip smälla överallt, och det 
behöver man ju inte vara tonåring för, men det blir ju så otroligt mer obehagligt och blir mer ’vad är 
min plats i framtiden’ (Högstadiekuratorn) 

 
Diskussioner och funderingar kring vem man är uppstår ju äldre eleverna blir och de får upp 
ögonen för vad som händer i samhället i stort och hur det skulle kunna påverka dem och vad 
som skulle kunna hända i deras närhet. Ju äldre eleverna blir, desto mer medvetna blir de om 
sin omgivning. Katastrofer av olika slag påverkar ungdomarna som uttrycker rädsla för att det 
skulle kunna drabba dem och dessa omvärldsrädslor blir större och obehagligare för 
ungdomarna än för exempelvis en vuxen.  
     
Spegeljaget beskriver hur individer speglar sig i sin omgivning och på så sätt skapar individen 
sin uppfattning om sig själv. Spegeljaget bidrar även till hur individen väljer att agera utifrån 
huruvida individen uppfattar sitt beteende som positiv eller negativ i och med reaktionen från 
omgivningen (Cooley, 1978). Högstadiekuratorn beskriver att eleverna ofta uppvisar en negativ 
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självbild. Det kan tänkas att eleverna upplever omgivningens bild av dem som negativ i vissa 
avseenden vilket speglar av sig på elevernas egen bild av sig själva, och självbilden blir således 
mer negativ. Till skillnad från högstadiekuratorn upplever gymnasiekuratorn att det är en 
relativt tillåtande miljö på gymnasieskolan och uttrycker att det finns en upplevelse av att 
eleverna inte behöver visa upp en viss bild av sig själva inför varandra. Individerna kan tänkas 
befinna sig i en kontext där världsbilden mellan individerna är relativt lika varandra och när 
man speglar sig i varandra är reflektionen mer positiv än negativ. Detta medför även att man 
blir mindre begränsad och i större utsträckning kan uttrycka sig på ett sätt som man själv önskar. 
Det finns dock vissa normer och mallar som individerna följer vilket kan tänkas vara ett resultat 
av grupptillhörigheter. Dock råder en öppenhet inom grupperna och utanför vilket gör det även 
mer tillåtande att avvika från dessa normer. Det kan tänkas att eleverna som upplever att de har 
en identitet de inte trivs med och även har svårigheter att förändra den, får positiva reaktioner 
från sina jämlikar i klassen men upplever lärares och andra vuxnas reaktion som negativ (jfr 
Cooley, 1978). Detta skulle i så fall medföra att eleven känner ett behov av att ändra sitt 
beteende för att få en positiv spegling hos de personer som upplever den nuvarande identiteten 
som negativ, samtidigt som eleven, baserat på den redan upprättade identiteten får positiva 
reaktioner av sina jämlikar i klassen. Detta skapar vidare en förvirrad och svår situation för 
eleven och således kan elevens självbild påverkas negativt.  
     
Individen utvecklar sin identitet genom att kunna sätta sig in i omgivningens perspektiv och 
genom att se sig själv utifrån kan individen anpassa sitt agerande (Charon, 2007). 
Högstadiekuratorn beskriver en uppfattning om att eleverna i årskurs sex upplevs som betydligt 
yngre än eleverna i årskurs sju och blir mer omhuldade än andra elever. Det skulle kunna grunda 
sig i att eleverna upplever sig själva som betydligt yngre, baserat på hur de äldre eleverna och 
vuxna på skolan bemöter dem. Eleverna i årskurs sex väljer sedan att agera på ett sätt där de 
upplevs som yngre då det uppstår goda konsekvenser av att de blir omhuldade av andra elever 
och vuxna. Ju äldre eleverna blir, desto enklare för att sätta sig in i någon annans perspektiv. 
Det fenomen som högstadiekuratorn beskriver sig uppleva kring hur de äldre eleverna 
reflekterar mer kring sin egen existens kan utifrån rollbegreppet förstås som att eleverna har 
förmågan att sätta sig in i någon annans perspektiv och utifrån det börjar eleven fundera kring 
hur hen är viktig i en större betydelse än till sin närmaste omgivning. Individen agerar också 
utifrån hur hen upplever sin position i samhället och när man får upp ögonen för vad som händer 
i samhället, skulle det kunna leda till att eleven börjar fundera över sitt eget agerande.�
�

Högstadiekuratorn uttrycker hur hen ibland möter elever som skapar sin identitet genom att 
förstärka vissa beteenden hos sig själv. Kuratorn beskriver hur hen upplever att det finns 
förväntningar på specifika elever, från elevens kamrater, om hur de ska bete sig. Svensson 
(1992) beskriver att rollövertagande handlar om att genom att sätta sig in i någon annans 
perspektiv kan förutse hur den andre kommer att handla och reagera. När individen kan sätta 
sig in i den andres perspektiv kan hen också välja att agera utifrån hur hen förutser den andra 
partens reaktion (ibid, 1992). Det kuratorn beskriver i förhållande till rollövertagande kan 
tänkas vara ett sätt för individen att kontrollera sin omgivning, och på så sätt skapa kontroll 
över sin situation. Eleven kan tänkas av erfarenhet veta hur kamraterna kommer att reagera när 
hen uppvisar ett visst beteende. Anser eleven att reaktionen för någonting gott med sig, kommer 
eleven troligtvis att välja agera som tidigare och på så sätt upprätthåller eleven bilden av sig 
själv, alltså sin identitet.                                                   . �
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6.3 Krav och förväntningar!

Skolans!krav!

Att omgivningen ställer krav och förväntningar är något som upplevs olika av individerna. 
Vissa upplever att de krav och förväntningar som ställs är rimliga och ställer ungefär samma 
krav på sig själv som omgivningen gör.  
 

Eh och sen ja är väl en person som har väldigt höga förväntningar på mig själv. Så jag ser alltid till att 
alltid göra mitt bästa och det kan även gälla i skolan för jag vet nu, vi har precis haft så här uppgifter 
och då jobbar man två och två och min partner jobbade väl inte lika mycket som mig men jag vill ändå 
att det ska bli bra å då tar jag mitt initiativ och jobbar stenhårt för att det ska bli bra...det är ju den bilden 
som jag vet folk omkring mig har av mig också så jag skulle väl säga att, bilden jag har av mig själv 
påverkas väldigt mycket av vad jag gör, för det är ju så, mina handlingar gör mig till den jag är (Jonna).! 

 
Hur man beter sig och handlar påverkas av omgivningens bild och sin egna bild av sig själv. 
Att omgivningen ställer vissa krav och förväntningar på individen leder till att ett visst beteende 
förstärks vilket i sin tur leder till att beteendet är någonting som både individen själv och 
omgivningen ser som en naturlig del av individen. En del upplever dock att det ställs för höga 
krav i skolan och att det finns en uppfattning om att det är svårt att vara tillräckligt bra, vilket 
illustreras i citatet nedan. 
 

..och det tycker jag är jätteviktigt från vuxenvärlden att man inte bara ger skit utan säger att ett E är bra i 
skolan, tillexempel för det är jättemånga lärare som bara ja men E det funkar väl, istället för att säga att 
E är bra, du är godkänd, du kan klara det ändå, det tycker jag också att man ska uppmuntra istället för 
att se det negativa.. (Alexandra)    
     

Det finns en önskan om att lärare ger mer positiv feedback och lyfter det som är bra istället för 
att fokusera på det som man inte klarar av, vilket nu är upplevelsen. Genom att hela tiden 
fokusera på det som är dåligt skapas en bild av att vara tillräckligt bra som något ouppnåeligt.  
 
Både högstadietiden och gymnasietiden beskrivs som en period där det ställs höga krav på 
eleverna. Både när det kommer till skolprestationer men också hur man ska förhålla sig till sin 
omgivning. Detta skapar stress hos eleverna som i vissa fall påverkar eleverna så pass negativt 
att det resulterar i psykiskt dåligt mående. Kuratorerna beskriver fenomenet i nedanstående 
citat.  
 

men generellt är åttan en jättetung tid för våra elever och det märks ju och det är också en jobbig skoltid 
och stressen där, man har ju sett...enkäter som går ut till alla i sjuan, nian och andra året i gymnasiet tror 
jag, och dom resultaten får ju vi ta del av och där ser man ju att överlag flickor i nian är ju 
urstressade...stressade som bara den och det är ju, det handlar mycket om prestation och att vara, att se 
ut på ett visst sätt men mest kanske skolprestation (Högstadiekuratorn). 

 
..eller jag har ju bara, min känsla är ju att hela det här nya betygsystemet skapar jättemycket stress och 
press och jag tror också att där handlar det om, nu pratar jag utifrån erfarenhet från gamla jobb, 
ungdomar i andra sammanhang, att det handlar om, det är så nytt och lärarna vet inte hur det funkar och 
det blir en väldig otydlighet och olika hur man jobbar med. Det där tror jag skapar jättemycket stress 
och press (Gymnasiekuratorn).  

 
Senare delen av skoltiden beskrivs som en krävande tid för ungdomarna. Ungdomarna upplever 
ofta att deras omgivning har höga förväntningar på dem som de behöver förhålla sig till 
samtidigt som skolan förväntar sig att ungdomarna ska prestera kunskapsmässigt. 
Högstadiekuratorn beskriver hur flickor i årskurs nio påverkats mest negativt. Det nya 
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betygsystemet som införts i grundskolan tas även upp som en faktor som ökar pressen på 
eleverna, då det beskrivs en osäkerhet bland lärarna kring hur systemet ska användas.  

Framtidsutsikter 

Det råder en oro bland respondenterna inför framtiden och en stress över vad som kommer 
hända efter studenten. Det finns en generell bild av att man vill, men kanske framförallt borde 
studera vidare efter studenten, men vad det kommer att vara beskriver ungdomarna i 
nedanstående citat att de i dagsläget inte vet vilket också bidrar till en viss oro. 
 

Ja det tycker jag, typ ja men ju måste man börja tänka på universitetet, det har jag så ångest över! Jag 
känner jätteångest över universitetet jag vet inte ens vad jag vill plugga, men jag måste ju för jag har ju 
gått sam. Och jag har ju ingen annan framtid annars.. för jag har ingen aning om vad jag ska bli det är 
väl det som stressar mig mest och sen att på universitet måste man ha så höga betyg, jag får sån ångest 
av det bara tänka på det.. gud! (Alexandra) 

 
Alltså just nu inte så jävla ljust [hur han ser på framtiden, förf anm], det känns som det här med 
studenten är alldeles för mycket, jag känner typ att jag inte alls är klar, och jag vill ju också söka till 
högskola och jag har ställt mig i bostadskö i Linköping, för min pappa bodde där ett tag och då började 
jag tycka om Linköping, så det är väl typ det men jag är ändå ganska osäker på vad jag vill med 
framtiden… Alltså jag tycker att, alltså vet fan aldrig vad som kan hända imorgon, det är det som är lite 
läskigt, du kan liksom gå till bussen och bli påkörd av bussen, man vet aldrig, så jag är lite små 
framtidsrädd och ska man tänka så långt som efter sommaren så, eller typ i sommar, jag ska ha ett jobb 
och kunna livnära mig själv och jag vet inte, men det känns läskigt på något sätt (David). 

 
Det förekommer upplevelser av stress, oro och rädsla inför framtiden då man inte vet vad som 
kommer ske efter studenten. Att själva ta ansvaret för sitt liv och kunna ta beslut som rör 
framtiden upplevs som stressande och olustigt. Vidare förekommer en känsla av otillräcklighet 
som rör huruvida man har kapacitet att komma in på ett program som man önskar eller att kunna 
försörja sig själv då man förväntas vara vuxen.  
 
I nedanstående citat beskrivs en mer blandad, men till större delen positiv, känsla inför 
framtiden. Jonna beskriver hur hon tänker sig att det kommer kännas stort och vara lärorikt att 
flytta hemifrån och få klara sig mer själv.  
 

...jag vill börja plugga i Stockholm har jag  bestämt och det är ju, det är väl lite samma där att man 
växer upp och man kommer ifrån gymnasiet och man flyttar nånstans och ska börja klara sig själv, 
alltså jag känner att det kommer bli en sån här, stor grej att man liksom lär sig. För då kommer jag bara 
bo där när jag pluggar, men det är ju blandat, både nåt jag ser framemot och nåt som känns läskigt...nej 
men det känns bra faktiskt för jag känner att jag har, jag har lyckats väldigt bra i skolan faktiskt, så det 
är väl inte som att det gått helt åt pipsvängen hehe, det känns bra att ta flera steg framåt. (Jonna) 

 
Jonna uttrycker att hon inte känner sig orolig inför framtiden och att hon har en plan kring vad 
hon har tänkt att studera. Jonna beskriver även hur hon känner en trygghet i att ha presterat så 
pass bra i skolan att hon inte behöver vara särskilt orolig för huruvida hon kommer komma in 
på det utbildning som hon har i åtanke.  
 
För att skapa trygghet för framtiden och för att kunna börja fundera kring vem man själv är som 
ett led i utvecklingen av sin självbild finns mycket som skolan skulle kunna utveckla. Genom 
att skapa naturliga sammanhang där dessa frågor kan diskuteras blir inte frågorna lika svåra att 
hantera för varje enskild elev. Nedan beskriver kuratorn för gymnasieskolan behovet av att 
introducera dessa frågor tidigt för alla elever. 
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..jo men jag tror att man skulle kunna väldigt mycket, redan från start när man börjar årskurs ett och att 
man inte måste göra det till en sån uppsjasad stor grej, utan mer att det blir en naturlig integrerad del av 
skolundervisningen. Att man kan ha lektionspass där man pratar om, allt från sex och samlevnad till ett 
besök av arbetsförmedlingen till prata kring existentiella frågor, mycket såna saker tror jag och att det är 
nånting som alla elever får, och inte begränsat till dom som mår dåligt för alla behöver ju det här, och 
en del behöver det ännu mer. Så tror jag att man kan jobba kring det (Gymnasiekuratorn). 

 
Genom att redan i årskurs ett på gymnasiet göra samtalet kring självbild och framtiden till en 
del i den vanliga undervisningen menar gymnasiekuratorn att man kan skapa en grundtrygghet 
hos eleverna. I dagsläget uppstår samtalet kring existens och liknande samtalsämnen oftast bara 
med de elever som av någon anledning har sökt sig till kuratorn av andra skäl eller då det redan 
finns en problematik. Kuratorn menar att detta är någonting alla elever behöver samtala om för 
att reducera oron för framtiden.  
 
Det Jonna beskriver kring sina egna krav i förhållande till omgivningens kan tolkas som att hon 
upplever att hon och hennes omgivning har likvärdig syn på henne som person, samt att de krav 
och förväntningar som finns på henne även stämmer överens med vad Jonna anser vara 
förväntningar hon kan leva upp till. När individen speglar sig i sin omgivning kommer dennes 
självbild att påverkas utifrån omgivningens reaktion på individens beteende (Cooley, 1978). 
Det kan tänkas att när Jonna speglar sig i sin omgivning upplever hon en positiv reflektion då 
hennes omgivning anser att hon presterar bra och tar ansvar, vilket skulle kunna leda till att 
skolan har en positiv effekt på Jonnas skapande av självbild. Utifrån det Alexandra och David 
uttrycker skulle, i motsats till det Jonna beskriver, kunna förstås att dessa ungdomar inte 
upplever en lika positiv reflektion genom lärarna de möter i skolan. Således skulle det kunna 
tänkas att deras självbild påverkas mer negativt av skolmiljön än vad skolmiljön gör för Jonna. 
Detta kan vidare vara anledningen till att ungdomarna känner sig olika säkra inför den egna 
framtiden, då det skiljer sig hur ungdomarna tidigare upplevt att de blivit förstådda och fått 
stöttning från sin omgivning. Även kuratorerna menar att det förekommer en stress och press i 
skolan som bland annat handlar om betyg och prestationer och de upplever att eleverna känner 
sig stressade. Det kan kopplas till att eleverna speglar sig i omgivningen som visar att man ska 
vara duktig i skolan och få bra betyg. Detta leder vidare till att eleverna upplever skolmiljön 
som stressande då de upplever att de förväntas prestera bra i skolan.  
 
Utifrån den aspekt som Charon (2007) beskriver om hur individen med hjälp av rollövertagande 
förhåller sig till rådande samhällsnormer kan tänkas att det är detta som ungdomarnas känslor 
inför framtiden grundar sig i. Alla tre ungdomar sätter sig in i det samhälleliga perspektivet och 
uppfattar att det förmedlar att det förväntas av dem att studera vidare. För Alexandra och David 
som upplever tanken på framtiden som stressande kan tänkas att detta påverkar självbilden 
negativt. Jonna som har en klarare bild framför sig av vad hon vill och upplever att de 
samhälleliga förväntningarna är i samklang med hennes planer skulle eventuellt kunna skapa 
en mer positiv självbild. Att arbeta med eleverna på det sätt som gymnasiekuratorn beskriver, 
kring frågor som rör framtiden, den egna existensen och andra frågeställningar som hjälper 
eleven att reflektera kring sig själv kan man förbereda eleverna inför livet efter studenten vilket 
i sig skulle kunna skapa en trygghet hos eleverna i nuet.                              .  !
!
 
6.4 Elevhälsans arbete utifrån upprättade riktlinjer!
 
Kuratorerna beskriver hur de arbetar med elevernas självbild och psykiska mående på olika sätt. 
På högstadiet arbetar man aktivt med både yngre och äldre elever för att utveckla elevernas 
möjligheter att reflektera kring sig själva och sina känslor. På gymnasiet finns inget specifikt 
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förebyggande arbete, det förekommer dock exempelvis temadagar nu och då som behandlar 
ämnet. 
 

...det ligger inne i årsplanen att vi ska jobba med DISA och tjejgrupper. Vi körde i höstas med åttorna 
och nu ska jag och skolsköterskan köra igång igen med andra åttan, då blir det inte så mycket inriktning 
på DISA för det är ett speciellt program och det är ju verkligen för att förebygga depressioner, det är ju 
ett riktigt program, utarbetat så..--vi går in och jobbar med pubertet och värderingsövningar [med elever 
i femman och sexan, förf. anm], det är jag och skolsköterskan och vårat området och träffar alla 
eleverna i lite mindre grupper. (Högstadiekuratorn) 

 
...åh det är nu man önskar att man kunde säga ”jaa det gör vi absolut”, men det gör vi inte, inget sånt 
pågående aktivt arbete, sen finns det ju stora behov av det, alltså att jobba på olika sätt med grupper och 
temadagar och föreläsningsgrejer, vi har ju enstaka nedstamp, det kommer nån ja typ teatergrupp och 
teman och sånt men vi har ingen, inget genomtänkt koncept som vi jobbar med. Sen tror jag säkert att 
lärarna har med det i undervisningen efter intresse och förmåga och i vissa ämnen passar det ju in 
väldigt bra, men inget så generellt.. (Gymnasiekuratorn) 

 
Kuratorerna beskriver hur de mer eller mindre arbetar med elevernas självbild och 
identitetsutveckling. Högstadiekuratorn beskriver hur hen arbetar med eleverna från relativt 
tidig ålder genom olika typer av program som kan beskrivas som samtalsgrupper där eleverna 
arbetar med sin självbild och identitet. Gymnasiekuratorn uttrycker att det inte finns något 
uttalat koncept, vilket hen önskar då det är en så pass viktig fråga att arbeta med, men menar 
att skolan tidvis har nedslag med projekt där man arbetar med elevernas självbild och att det till 
viss del förekommer i den vanliga undervisningen. 
 
Det finns en önskan om mer förebyggande arbete då det är en mycket viktig del i arbetet med 
eleverna. Målet med elevhälsan är att arbeta förbyggande för att på så sätt förhindra dåligt 
psykiskt mående. Båda kuratorerna ser att det finns möjligheter att arbeta ännu mer. Nu finns 
en känsla av att man möter eleverna för sent när det redan finns en problematik. 
 

...tyvärr på mer utifrån utryckningar än förebyggande men förebyggande är ju vårt mål och våran rektor 
här jobbar mycket med förebyggande och har lagt in, det ligger inne i årsplanen…Jaa jag är övertygad 
om att det också är ett av dom målen [att jobba förebyggande med elevernas självbild, förf. anm] för att 
få bättre kunskaps, alltså måluppfyllelse, alltså kunskapsutvecklingen skulle vara bättre om vi jobbade 
ännu mer med det, jag är övertygad…(Högstadiekuratorn) 

 
...och det är ju så här att uppdraget som skolkuratorer har är ju att jobba förebyggande och 
hälsofrämjande och det är ju jättespännande när man sätter sig ned och tänker på vad det är för nåt 
egentligen och jämför det med vad man gör… och ibland kan man känna att ”här har man redan, här har 
det gått så långt så att nu sitter dom här” och egentligen önskar man att man hade kunnat jobbat på ett 
annat sätt tidigare för att dom inte skulle behöva hamna här.. (Gymnasiekuratorn) 

 
Kuratorerna beskriver hur de upplever att det för tillfället arbetas för lite med det förebyggande 
arbetet och att mycket av deras arbete handlar om att försöka stötta upp i situationer som redan 
har brustit. Högstadiekuratorn poängterar att hen är övertygad om att ett utökat arbete med 
ungdomarnas identitet och självbild redan i ett tidigt stadium skulle kunna medföra bättre 
resultat och utveckling rent kunskapsmässigt. Det framkommer även att det finns ett inofficiellt 
samarbete mellan kuratorernas profession och annan personal på skolan för att stärka elevernas 
självbild och stötta dem i deras identitetsutveckling vilket kuratorerna beskriver i följande citat. 
 

det är jätteolika tror jag, på olika skolor och här så är det olika på program. På vissa program har jag bra 
kontakt med och bra relation till lärarna och det är liksom naturligt och enkelt och andra har jag inte det. 
Så det är väldigt olika och det beror ju lite på vilka som jobbar där och vilka problem som uppstår och 
vilka behov som finns. (Gymnasiekuratorn) 
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Sen har vi, vi är ju ålagda, ska göra enligt läroplan och vi har tänkt länge med normkritik och 
normkritiskt tänkande och självbild på det sättet också och diskrimineringsgrunder och det är ju 
jätteviktigt och bra men där är vi ju inte heller, vi alla vuxna klara, vi tror det men.. Det är ju kul o få till 
diskussioner och så och där är ju ungarna kloka och så så det är bra ...Så det har varit lite olika 
satsningar och så. Jag tycker att det är bra men vi skulle behöva mycket mer hela tiden, det blir ju lite 
så, att nu är det stökigt i en klass och då skulle vi behöva jobba lite mer med tjejerna där, det skulle vi 
kanske behövt göra innan det blev stökigt samtidigt är det ju bättre än ingenting (Högstadiekuratorn).  

 
Det finns ett mer eller mindre aktivt samarbete kring elevernas utveckling av självbild och 
identitet enligt kuratorerna och för de yngre åldrarna finns ett mer strukturerat arbete runt 
ämnet. Dock varierar detta arbete på olika skolor och på olika gymnasieprogram och bland olika 
åldrar. Det framkommer att det hos högstadiekuratorn förekommer olika satsningar med bland 
andra lärarna på skolan men det finns en önskan om att arbeta mer kring ämnet tillsammans 
med den övriga personalen på skolan. 
 
En del av elevhälsans uppdrag är att tillsammans med skolan, arbeta för en skolmiljö som 
främjar elevernas lärande och som utformar mål och förväntningar efter varje elevs 
förutsättning och behov, detta arbete ska bedrivas på olika nivåer så som bland annat grupp- 
och individnivå (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Det arbete som kuratorerna talar om kan 
kopplas till det aktiva arbetet som elevhälsan ska arbeta med på grupp- och individnivå. Båda 
kuratorerna berättar att ett visst arbete kring elevernas självbild sker på gruppnivå med 
exempelvis samtalsgrupper eller temadagar. Båda kuratorerna önskar dock ett mer aktivt arbete 
där fokus läggs på arbetet med utvecklingen av elevernas självbild. Detta kan till viss del tyda 
på att det arbete som nu förekommer inte är tillräckligt för eleverna och därmed inte ligger i 
linje med elevhälsans uppdrag då ett aktivt förebyggande arbete på grupp- och individnivå ska 
förekomma.  
 
Skolverket och Socialstyrelsen (2014) visar att en lyckad skolgång kan fungera som en positiv 
mekanism i elevernas skapade av sin självbild och detta kan sedan innebära ett skydd mot 
psykosociala problem. Elevhälsan ska även bedriva ett förebyggande arbete och stödja elever i 
sin personliga och kunskapsmässiga utveckling (ibid, 2014). De båda kuratorerna framhåller att 
ett visst arbete förekommer på skolorna kring elevers självbild men att arbetet måste utökas. 
Kuratorerna beskriver även sin  önskan om ett utökat förebyggande arbete då ett förebyggande 
arbete skulle kunna resultera i att eleverna blir stärkta i sin självbild samt gynnar deras skolgång. 
Det arbete som förekommer går i linje med elevhälsans riktlinjer där ett arbete kring elevers 
självbild och personliga utveckling ska bedrivas. Dock menar kuratorerna på att ett 
förebyggande arbete behöver utökas vilket således kan tänkas innebära att skolorna som 
kuratorerna representerar inte fullständigt når upp till elevhälsans uppdrag, där ett förebyggande 
arbete ska bedrivas inom skolverksamheten. Vidare framkommer att samverkan mellan de olika 
verksamheterna och professionerna inom skolan ska bedrivas för att främja elevernas 
utveckling (jfr Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Enligt kuratorerna förekommer en viss 
samverkan mellan de olika professionerna och elevhälsan. Dock menar kuratorerna att denna 
samverkan är inofficiell vilket skulle kunna betyda att samverkan inte är etablerad på ett sätt 
där ett aktivt och strukturerat arbete förekommer. Då de båda kuratorerna menar att ungdomars 
tankar, funderingar och eventuella problematik till störst del bottnar i deras självbild, kan det 
anses som relevant och viktigt att samverkan med övrig skolverksamhet är etablerad då eleverna 
spenderar en så stor del av vardagen i skolan och klassrummet.  
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7. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar beskriver sin självbild och hur elevhälsan 
önskar arbeta med denna. Av studien framkommer två huvudsakliga aspekter; a) skapandet av 
ungdomars självbild – enligt både ungdomarna och kuratorerna och b) en önskan från 
kuratorerna att jobba mer aktivt med självbild och identitet och hur de ser att man skulle kunna 
göra det. Resultatet visar att självbilden är ständigt påverkad och under förändring under hela 
tonårsperioden. Ungdomarna beskriver hur de upplever sig ha en bättre självbild nu än tidigare 
under tonåren samt att de i dagsläget inte är i lika stort behov av att anpassa sig efter 
omgivningens önskningar – kanske för att omgivningens förväntningar ofta inte skiljer sig 
särskilt mycket från ungdomarnas egna förväntningar på sig själva. Det framkommer dock av 
studien att ungdomarna generellt sett upplever att skolans förväntningar tidvis är för höga och 
därmed har en relativt negativ påverkan på självbilden. Kuratorerna upplever att självbilden 
under tonåren är extra sårbar och många elever har en förhållandevis negativ bild av sig själva. 
Av studiens resultat visar att även kuratorerna upplever att skolans krav till viss del har en 
negativ inverkan på elevernas självbild. Av resultatet framkommer vidare att kuratorerna – i 
något olika utsträckning arbetar aktivt med utvecklingen av elevernas självbild. Kuratorn för 
högstdiet har ett mer utarbetat arbete kring självbild än gymnasiekuratorn men båda kuratorerna 
upplever att mer tid behöver läggas på arbetet med elevers självbild och framförallt måste det 
förebyggande arbetet kring ämnet utvecklas.                                      .   
   

7.1 Skapandet av ungdomars självbild - enligt både 
ungdomar och kuratorer 

Ett syfte med studien var att undersöka hur gymnasieungdomar ser på sig själva och av studien 
framkommer att de tre ungdomarna visar en positiv bild av sig själva och de beskriver sig som 
trygga i sig själva då de oftast kan se ut och agera som de själva önskar. Dock berättar 
kuratorerna att de generellt upplever att ungdomar visar upp en negativ självbild. Det skulle 
kunna komma av att ungdomarna och kuratorerna ser på detta ur olika perspektiv men också av 
att ungdomarna blir mer trygga ju äldre de blir. Skillnaden i uppfattning skulle dock kunna 
gynnas av att uppmärksammas från elevhälsa och skola då det skulle kunna leda till en 
gemensam förståelse och upplevelse kring ungdomarnas självbild. Detta skulle sedan kunna 
leda till att ett mer förebyggande arbete kring ämnet kan bedrivas då inblandade parter förstår 
vad som är viktigt att fokusera på för att gynna ungdomarnas personliga och akademiska 
utveckling.     
 
Av studien framkommer av både ungdomarna och kuratorerna att skapandet av självbild och 
identitet tar sig uttryck under hela tonårsperioden och att skapandet skiljer sig åt under olika 
delar av perioden. Ungdomarna upplever att de är mer trygga i sin identitet nu än tidigare och 
kuratorerna upplever också att ungdomarna de möter uttrycker en tryggare identitet ju äldre 
eleverna blir. Anledningen till att ungdomarna känner sig mer trygga och vågar uttrycka sin 
identitet mer fritt kan komma sig av att de flesta ungdomar mer tydligt har hittat ett 
sammanhang där de känner likhet och tillhörighet. Det kan även komma av att deras omgivning 
visar på en positiv reflektion av dem. 
      
Av studien framkom att ungdomars skapande av självbild och identitet verkar ske under hela 
tonårsperioden, detta framkommer utifrån både kuratorerna och ungdomarnas berättelser. 
Utvecklingen tar sig dock olika uttryck, bland annat på grund av ålder och olikheter hos den 
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specifika individen. Ungdomarna beskriver sig själva som mer stabila och trygga i sin självbild 
och identitet nu än tidigare under tonåren och menar vidare att de upplever sin skolmiljö som 
relativt tillåtande. Även utifrån kuratorernas berättelser verkar eleverna känna sig mer tillfreds 
med sin egen person under senare delen av skoltiden. Ungdomarna upplever att de själva väljer 
och skapar sin identitet utan en yttre påverkan och oftast inte behöver anpassa sitt beteende efter 
andras åsikter om dem. Ungdomarna uttrycker dock generellt sett en osäkerhet inför framtiden 
och att det kommer ställas andra krav på dem som vuxna än som skolelever. Detta kan tyda på 
att en del av utvecklingen handlar om att skapa sig en identitet utifrån olika kontexter individen 
befinner sig i och att ungdomarna är osäkra på vilka de är i den nya kontexten som vuxenlivet 
blir. Den bild de har av sig själva i förhållande till sin omgivning och dess tillhörande 
förväntningar känner ungdomarna sig säkra i, då de under en längre period har haft möjlighet 
att forma sin identitet utefter de förutsättningarna. Ungdomarna talar om en stress inför 
framtiden som skulle kunna underlättas om de fick bättre förutsättningar för att hantera stressen 
i skolan och framtiden. Att inte veta vem man är som vuxen är något som det skulle kunna 
arbetas mer med under gymnasietiden och på så sätt bättre rusta ungdomarna för vad som 
komma skall. 
      
Utifrån analysen framkommer att skolan, både utifrån de kunskapsmässiga kraven men också 
miljön i sig, påverkar ungdomarnas skapande av självbild. Det framkommer att skolmiljön till 
viss del upplevs som stressande och kravfylld. Ungdomarnas upplevelser av krav och 
förväntningar i skolan skiljer sig dock åt. I den aktuella studien framkommer att den elev som 
upplever kraven och förväntningarna från skolan som rimliga, också beskriver sina 
skolprestationer som positiva. De andra eleverna beskriver att de ofta borde ta mer ansvar i 
skolan och upplever skolmiljön som mer kravfull. Detta skulle kunna antyda på att elever som 
upplever sig ha positiva resultat utbildningsmässigt också upplever skolan som mer positiv, 
även för självbilden. Ungdomar som istället upplever stress och alltför högt ställda krav får 
således en sämre bild av skolan som kontext och även en sämre självbild. En uppmuntrande 
och motiverande skolmiljö kan således vara centralt för ungdomarna i sin akademiska 
utveckling men även för skapandet och utvecklingen av deras självbild vilket tidigare forskning 
även har visat (Brown, Kanny och Johnson, 2013).  
     
7.2 Kuratorernas arbete och önskan om utökat arbete!
 
Studien visar att ett mer eller mindre aktivt förebyggande arbete bedrivs på skolorna för att 
utveckla och stödja eleverna i skapandet av sin självbild och identitet. Det framkommer att det 
finns en struktur på högstadieskolan i hur kuratorn arbetar med elevernas utveckling av självbild 
och identitet och som kan beskrivas som förebyggande. Det framkommer även att kuratorn 
upplevt att detta har varit mycket positivt för eleverna och som också verkar uppskatta det. I 
studien framkommer även att denna typ av arbete, i så pass strukturerade former, inte finns på 
gymnasieskolan som är representerad i studien. Dock visar även studien på en önskan hos 
kuratorerna om ett utökat arbete kring detta då behovet hos eleverna är stort. Vidare 
framkommer att det arbete som idag görs, till största del handlar om att punktmarkera problem 
som uppstår. Kuratorerna önskar istället att de skulle få möjlighet att arbeta mer förebyggande 
än vad de gör idag för att eleverna inte ska behöva nå den gränsen att en sämre självbild 
påverkar dem negativt.  
      
Elevhälsans uppdrag, enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2014) är att bland annat främja 
elevernas utveckling och verka förebyggande för psykosocial ohälsa. En studie gjord av 
Thomson och Wery (2013) visar att skolmotivation går hand i hand med elevers självbild och 
menar att en stärkt självbild samspelar med den kunskapsmässiga utvecklingen i skolan. Ett 
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aktivt arbete kring elevers självbild torde då leda till tryggare elever med bättre skolresultat (jfr 
Kokkinos och Hatzinikolaou, 2010). Då skolkuratorerna är samstämmiga i att en god självbild 
leder till en gynnsam psykosocial hälsa och ger förutsättningar för att lyckas i skolan, är således 
arbetet med elevernas självbild av yttersta vikt. Kuratorerna menar att de arbetar med elevernas 
självbild och att den största delen av arbetet innebär enskilda samtal med elever som antingen 
söker dem eller av någon annan vuxen blir slussade till dem och att det i detta läge handlar om 
ett arbete med elever som redan, mer eller mindre, har en utvecklad problematik. 
      
Det framkommer i studien att det förekommer en viss samverkan med elevhälsan och övriga 
skolverksamheten kring arbetet med elevernas självbild. Kuratorerna framhåller dock att denna 
samverkan är mer inofficiell och inte upprättad enligt någon mall eller program. Det kan anses 
finnas en fördel med att hela skolan arbetar aktivt och förebyggande med ämnet då detta kan 
leda till att eleverna får hjälp innan en uttalad problematik uppstått. En mer aktiv samverkan 
kan vara något att fokusera på då detta skulle gynna elevernas utveckling, både den personliga 
och den kunskapsmässiga. Ungdomar som får stöd och kan utveckla en positiv självbild får 
bättre förutsättningar att göra goda resultat i skolan, vilket kan stärka självbilden ytterligare, det 
finns alltså en rundgång. Då skolan strävar efter att alla elever ska uppnå goda kunskapsmässiga 
resultat finns således anledning till att arbeta förebyggande med alla elevers självbild- och 
identitetsutveckling. I studien framkommer att ett samarbete mellan elevhälsan och skolan i 
övrigt inte alltid är givet. Om elevhälsan får bättre förutsättningar skulle de eventuellt kunna 
strukturera upp ett arbete i samarbete med den övriga skolverksamheten och det förebyggande 
arbetet med elevernas utveckling av självbild och identitet skulle kunna ske som en naturlig del 
av elevernas vardag. 
      
Att högstadiekuratorn till viss del ändå arbetar med grupper riktade mot självbild, är till mångt 
och mycket ett eget initiativ från hen och rektorn på hens skola, och det är således inte självklart 
att alla skolor arbetar så. Detta skulle kunna tyda på att arbetet kring ungdomars självbild och 
identitet eventuellt skiljer sig åt mellan skolor i Sverige. Då både tidigare forskning och 
skolkuratorerna påpekar att arbetet kring området är av största vikt, skulle det kunna ses som 
ett viktigt mål att sträva mot och således säkerställa att svenska skolor arbetar på det ett så bra 
sätt som möjligt för att ge eleverna en god självbild och identitet. 
      

7.3 Förslag på vidare forskning 

Det kan tänkas vara gynnsamt för både skolor, elevhälsa och framtida elever att ett aktivt och 
förebyggande arbete bedrivs kring ungdomars självbild och identitetsutveckling då studien 
visar på att stor del av eventuell problematik hos ungdomar, bottnar i deras upplevelse av sin 
självbild. Dock framkommer av både studien och tidigare forskning att det saknas ett aktivt 
arbete kring ämnet. Förslag på fortsatt forskning skulle således kunna vara hur skola och 
elevhälsa mer strukturerat kan arbeta och om detta är något som skulle kunna implementeras i 
läroplanen. Vidare kan förslag på fortsatt forskning vara kring hur elever själva skulle vilja 
arbeta kring sin självbild och identitetsutveckling. Högstadiekuratorn i studien beskriver att hen 
använder sig av ett program vid namn DISA som handlar om att minska stress och nedstämdhet 
bland högstadieungdomar. På skolan, i föreliggande studie, används programmet bara för 
flickor i årskurs åtta. Därför anser vi även att det skulle vara intressant att göra en studie kring 
självbild med ett genusperspektiv. På så sätt skulle det kunna undersökas huruvida flickor och 
pojkar får samma stöttning och om de upplever sin utveckling av självbild på ett likartat sätt.  
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7.4 Studiens resultat i förhållande till metod 

Hade studien utformats på annat vis, såsom haft en kvantitativ ansats, torde det innebära att 
resultatet inte blivit detsamma då studiens syfte har varit att undersöka deltagarnas upplevelser 
av ett specifikt fenomen. En kvantitativ metod hade troligen inte kunnat undersöka hur 
individerna upplever fenomenet på ett så ingående och beskrivande sätt. En kvantitativ metod 
hade heller inte kunnat ge så fylliga svar samt hade inte kunnat möjliggöra för följdfrågor 
baserade på det individerna spontant berättar i intervjuerna. Valet att inte använda 
ostrukturerade intervjuer anses i efterhand ha varit ett gynnsamt val då detta tillvägagångssätt 
kunde ha inneburit att svaren blivit alltför spretiga och kunde ha lett till att syftet inte besvarats, 
vilket vi, genom de semistrukturerade intervjuerna anser oss gjort. 
      
En begränsning för studien är det begränsande antalet intervjupersoner vilket gör det svårt att 
generalisera studiens resultat för en större population. I efterhand ser vi att en fördel skulle varit 
att ha minst tre kuratorer, från tre olika skolor, för att få ett bredare perspektiv och ytterligare 
kunna jämföra kuratorernas upplevelser och arbete. Vidare skulle vi även välja att ungdomarna 
skulle komma från de skolor kuratorerna arbetar vid för att kunna se om eleverna och 
kuratorerna delar uppfattning om samma arbete eller om den skiljer sig åt. Intervjutillfällena 
skulle även kunna ses som en begränsning, då det inte går att veta hur intervjupersonerna har 
upplevt intervjuerna. Har intervjupersonerna upplevt intervjuerna på ett negativt sätt kan det 
medföra att svaren påverkas, exempelvis kan intervjupersonerna inte känna sig bekväma i att 
utveckla aspekter som hen anser vara personliga. Dock har intervjupersonerna i denna studie 
fått välja var intervjun skulle hållas vilket borde innebära att intervjupersonen känt sig relativt 
bekväm med situationen. Vidare har studien endast undersökt kommunala skolor vilket kan 
innebära att arbetet kring ungdomars självbild och identitet ser annorlunda ut på friskolor. 
Skolverket (2016) menar att alla grundskolor är godkända och inspekteras av skolinspektionen, 
dock har friskolor till skillnad från kommunala skolor andra huvudmän. Detta skulle kunna 
prägla skolans arbete och mer eller mindre fokus skulle kunna ligga på arbetet med elevernas 
psykiska hälsa och på så sätt påverka resultat i en liknande studie som denna. 
      
Vi är medvetna om att vi har använt för få personer för att dra några generella slutsatser. Vidare 
har vi kommit fram till i efterhand att vi eventuellt borde ha studerat en population såsom endast 
elever eller endast skolkuratorer för att kunna koncentrera och fördjupa oss på ett perspektiv. 
Vi anser dock att studien visar tecken på att ett förebyggande arbete skulle gynna elevers 
välmående både nu och senare i livet samt att kunskapsprestationer i skolan eventuellt skulle 
kunna förbättras om elevhälsans arbete på området utökades. Studien visar att kuratorerna 
menar att ett mer aktivt förebyggande arbete skulle gynna elever i allmänhet. Detta tyder på att 
fortsatt forskning inom området behövs och att ett strukturerat arbete kring elevers utveckling 
av självbild och identitet bör utformas och introduceras i den svenska skolan för att ge alla 
elever samma förutsättningar. 
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9. Bilaga 

9.1 Intervjuguide elever 
                     

1.! Hur skulle du beskriva dig själv? (Ej kroppsliga attribut.) 
- När du är ensam 
- I sociala sammanhang 
- Ansvar (Hemmaansvar, skolansvar) 
 

2.! Vad tror du påverkar din bild av dig själv? 
3.! Hur tänker du att ditt beteende eller dina handlingar i olika situationer skulle påverka 

bilden du har av dig själv? 
4.! Ser du någon förändring av självbilden sen sista året på högstadiet? 
5.! Hur tänker du på din framtid? Vad är dina känslor inför vuxenlivet? 
6.! Upplever du att din bild av dig själv förändras beroende på vilka människor du omger 

dig med eller i vilken situation du befinner dig i? Hur? På vilka sätt?  
7.! Hur tror du att andra skulle beskriva dig?                         
8.! Tror du att olika personer skulle beskriva dig på olika sätt? Hur då? 
9.! Vem är du i kompisgänget? Vilken position skulle du säga att du har? 
10.!Har du alltid haft samma position?                             
11.!Påverkar detta din bild av dig själv? 
12.!Anpassar du dig efter normer? 
13.!Känner du att du får och kan vara den du är? Om inte, vad påverkar dig? Om, vad tror 

du gör att du känner så? 
14.!Vilka skulle du säga påverkar dig och självbilden mest, kompisar eller 

föräldrar/lärare? 
15.!Hur tycker du att skolan har stöttat dig, både i utvecklingen av din självbild och i 

kunskapsutvecklingen, på högstadiet samt gymnasiet? 
16.!Upplever du att det finns vuxna på skolan att prata med kring ämnet? 
17.!Hur upplever du elevhälsans och kuratorns arbete i skolan? 
18.!Känner du att du skulle kunna tala med kuratorn? Upplever du kuratorn som “synlig” 

på skolan? 
                         
                                         
9.2 Intervjuguide skolkuratorer                                                     

1.! Hur tror du att ungdomar tänker om sig själva? Sin självbild. (Upplever du att de 
beskriver den mer positivt eller negativt?)        
               

2.! Tror du att du som professionell delar uppfattning med ungdomarna? Tror du att du 
och eleverna skulle beskriva elevernas självbild på samma sätt?         

3.! Hur märker du att ungdomarnas självbild/identitet formas och utvecklas under 
tonåren? 

4.! Vilka uttryck tar det sig? 
5.! Jobbar ni på något speciellt sätt med elevernas självbild/identitet? 
6.! Vad skulle du säga är den eller de som påverkar eleverna mest? Kompisar, föräldrar 

eller andra vuxna såsom lärare? 
7.! Hur pass stor påverkan har omgivningen? 
8.! Tror du att eleverna känner att de kan vara den de är inför andra? 
9.! Upplever du att eleverna anpassar sig efter normer? 
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10.!Tror du att eleverna skulle behöva mer stöttning i sin identitetsutveckling än vad de får 
idag? 

11.!Hur skulle detta kunna se ut? 
12.!Upplever du att eleverna funderar mer på sin identitet i skarven nian-ettan / tredje året 

- studenten (vuxenlivet) Hur?  
13.!Upplever du skillnad på tjejer och killars identitetsutveckling?  

 
 


