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Sammanfattning 
Denna forskningsrapport är en kvalitativ undersökning av kultur och idrott som 
identitetsstärkande och valförberedande aktiviteter, där användandet av 
vägledningskompetenser undersöks inom sammanhanget. Författarna har i 
forskningsrapporten försökt finna svar på om respondenterna finner kultur- och 
idrottssammanhang identitetsstärkande för ungdomar samt om vägledningskompetenser 
används inom kultur- och idrottssammanhang. I denna forskningsrapport har författarna valt 
att använda sig av kvalitativa intervjuer samt observationer för att skapa en djupare förståelse 
av det nämnda ämnet. Rapportförfattarna har genomfört sju intervjuer, varav en har varit en 
pilotintervju. Dessutom har fyra stycken observationer genomförts. De kvalitativa 
intervjuerna och observationerna har analyserats utifrån social kognitiv karriärteori, forskning 
och litteratur som undersöker identitetsbildning, valsituationer och vägledningskompetenser. 
Ur de kvalitativa intervjuerna samt observationerna har det framkommit att både kultur och 
idrott fungerar identitetsstärkande för ungdomar. Kultur och idrott som sker i grupp kan vara 
både utvecklande för identiteten men kan även vara ett hinder för personlig utveckling. De 
vägledningskompetenser som diskuteras i rapporten är enligt resultaten något som används 
inom de undersökta sammanhangen. 
 

Sökord: Identitet, vägledningskompetenser, självbild. 
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1.0Inledning0

Kraven på individers förmåga att göra genomtänkta och goda val har ökat i takt med att 

dagens samhälle blivit mer individbaserat (Lundahl, 2010). Individens karriär ska inte styras 

av familjetillhörighet och klasskonstruktioner. Skolan ska arbeta för att förse individer med 

lika möjligheter och förutsättningar att skapa sin egen framtid (Skollagen 2010:800). Det är 

varje individs rättighet och ansvar att göra val som förverkligar dem själva och deras 

drömmar (Peavy 2010). Detta ska gälla för alla individer i samhället och skolväsendet, 

oberoende av familj och klass. Valen som påverkar individernas framtid är fler än någonsin, 

både i skolan och i samhället. Dessa val medför stora konsekvenser för deras framtida 

möjligheter och de sker tidigare än förut. Redan i årskurs fem förväntas barn att vara kapabla 

till att börja välja en inriktning inför deras framtida liv. Det är då eleverna gör sitt språkval. 

Att välja språk kan ge stora fördelar i ansökningen till både gymnasiet och universitet. Detta 

språkval skapar en uppdelning mellan de elever som har större möjligheter till akademiska 

studier och de elever som har svårare att klara intagskraven till populära gymnasieprogram 

och högre studier. Att elever i allt tidigare åldrar gör val skapar även en större sannolikhet att 

det är föräldrar som indirekt eller direkt gör valen. Utifrån detta kan det antas att föräldrarnas 

egen bakgrund påverkar deras barns val. Bourdieu (1999) menar att individer reproducerar 

sina föräldrars klasstillhörighet. Individer som gör val utan förståelse för sig själva och valets 

betydelse för den egna personen kommer i högre grad påverkas av andra, som exempelvis 

föräldrar. Enligt Bourdieus (1999) teori kan det sägas att sannolikheten för ett återskapande av 

föräldrars habitus ökar om inte individen har fått egna erfarenheter och försetts med 

möjligheter att utforska samt påverka sitt eget habitus och därigenom skapa sin egen identitet. 

 

För att undvika att individer återskapar sina föräldrars habitus krävs det att fler alternativ 

synliggörs, att individer stärks och har insikt i vad deras egna önskningar och möjligheter är. 

Att stärka individer och i synnerhet ungas identitetsutveckling blir därför viktigt. För att 

kunna fatta välgenomtänkta beslut krävs självinsikt och ett analytiskt tankesätt. I dagens 

samhälle och skolväsende förväntas barn och ungdomar göra genomtänkta val och därmed är 

behovet av vägledning stort (Lärarnas Riksförbund 2012). Enligt läroplanen (SKOLFS 

2011:144) är det skolans ansvar att stärka individers kritiska och analytiska förmågor samt att 

utveckla självkännedom. Skolan ska även skapa förutsättningar för att utveckla kunskaper och 

färdigheter, vilket ökar individens förmåga att analysera valmöjligheter samt reflektera över 

vilka konsekvenser och möjligheter ett val kan innebära (SKOLFS 2010:37). 
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Vägledning med varje individ är viktigt. I enskilda samtal ges individen möjlighet att 

reflektera över sig själv och valen de står inför. I vägledningssamtal får individen formulera 

sina egna åsikter och tankar samt få det stöd i beslutprocessen som den enskilda individen har 

behov för (Loven, 2000). Vägledningskompetenser som bygger på samtalsmetodik används 

för att synliggöra vad individers perspektiv är. Genom att uppmuntra individer att formulera 

egna tankar skapar de en större självförståelse och deras analytiska tänkande ökar. Peavy 

(2010) anser att människors liv består av många olika delar och att individer har olika roller i 

de olika delarna. Rollen individen har i exempelvis arbetslivet är annorlunda från den roll hen 

har hemma. För att förstå en individ är de viktigt att komma ihåg att människor är mer än bara 

en del av sitt liv. Att bara fokusera på den del som “berörs” av ett val eller problem, kan ge en 

felaktig bild av verkligheten. För att förstå individen och för att individen ska kunna förstå sig 

själv måste hela individens liv tas i beaktning. En individs roll i skolan kan därför vara 

annorlunda i ett nytt forum (Peavy 2010). Arbete som stärker ungdomars självkänsla och 

identitet kan därför vara verkningsfullt att genomföra utanför skolan. Att utgå från ungdomars 

egna intressen för att ge positiva erfarenheter stärker deras tro på egna förmågor och 

självkänsla (Brown, 2002). Att medvetet använda sig av vägledningskompetenser inom andra 

sammanhang än skolan kan ge elever en bättre möjlighet att utforska sig själva. Kultur och 

idrott kan vara en del av ungdomars liv som lär dem metoder och strategier att använda i 

valsituationer och oväntade händelser de ställs för i framtiden. Rapportförfattarnas egna 

erfarenheter som bildpedagog och fotbollstränare har gett erfarenheter och möjlighet att 

koppla samman vägledningskompetenser med kultur och idrott. Detta ger en inblick i hur 

ungdomar kan stärkas i dessa sammanhang. Att hjälpa ungdomar att utveckla sin identitet i 

säkra miljöer där de kan öka sin egen förståelse av sig själva genom nya erfarenheter och 

reflektioner, ger ungdomar bättre förutsättningar att göra goda val. Detta kan hjälpa fler 

individer att hantera de krav som ställs på dem i det moderna samhället. 

 

1.10Avgränsning0

Författarna i forskningsrapporten undersöker om vägledningskompetenser används i 

framförallt kultur- och idrottssammanhang. I forskningsrapporten har författarna valt att utgå 

från kultur- och idrottssammanhang eftersom att de båda finns inkorporerade i skolan, men 

även är aktiviteter som sker utanför skolans ramar. Detta ger möjligheter att koppla metoder 
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och de teorier som studeras i forskningsrapporten till skolan men även använda dem i 

sammanhang helt åtskilda från skolan. 

 

1.20Syfte0

Syftet med denna forskningsrapport är att undersöka hur kultur och idrott upplevs stärka 

individers identitet och öka deras självinsikt. Vidare ämnas även studera om 

vägledningskompetenser används i kultur- och idrottssammanhang.  

 

1.30Frågeställningar0

• Hur upplever respondenterna att kultur- och idrottssammanhang är identitetsstärkande 

för individer? 

• Används vägledningskompetenser i kultur- och idrottssammanhang? 
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2.0Teori00

I detta avsnitt presenteras den teori som använts för att analysera och diskutera den empiri 
som redovisas i forskningsrapporten. 

2.10Social0kognitiv0karriärteori0

Social kognitiv karriärteori förklarar hur samspelet mellan självkännedom och den sociala 

omgivningen påverkar vår karriärutveckling. Teorin utgår från det konstruktivistiska 

synsättet, att individer påverkar sin egen utveckling och sin miljö. Brown (2002) lägger vikt 

på det kognitiva i karriärutveckling. Han anser att individer kan styra sina egna karriärval, 

genom att bli medvetna om sina egna värderingar. En individ värderar sig själv, sin miljö, 

möjliga karriärval och detta påverkar besluten som individen tar. De värderingar som varje 

individ har påverkar därmed deras karriärutveckling. Att ha insikt i sig själva och sina egna 

värderingar stärker individer att ta karriärval. Vägledare arbetar därför utifrån reflektion och 

självinsikt. Sådant arbete skulle vara meningslöst om individer inte hade möjlighet att påverka 

sin egen karriär. Samtidigt är Brown (2002) tydlig med att påpeka att det kognitiva inte är det 

enda som påverkar karriärutveckling. Yttre hinder och möjligheter har stora effekter på val 

och utveckling. Människor har olika förutsättningar och erfarenheter som utvecklar deras 

förmågor. Social samhällsstruktur skapar olika förutsättningar för individer. Faktorer som 

kultur, genetik, kön och funktionshinder påverkar individers förutsättningar och erfarenheter. 

Det sociala tillsammans med individers kognitiva förmågor påverkar därmed varje individs 

karriärutveckling (Brown, 2002).  

 

Social kognitiv karriärteori har tre viktiga begrepp, Self-efficancy, Outcome expectation och 

Personal goals. Dessa begrepp är centrala i teorin att skapa en förståelse för hur det sociala 

och kognitiva samspelar och påverkar individens karriärval. 

 

Self-efficancy är individens självuppfattning. Social kognitiv karriärteori förklarar 

självuppfattningen som specifikt kopplat till utföranden och egna prestationer, samt vilket 

bemötande individens agerande och prestationer får från omgivningen. Exempel på hur self-

efficancy påverkas kan vara erfarenheter där individer lyckas i utföranden och märker positiva 

effekter av detta från omgivningen, vilket stärker individens självuppfattning. Vid 

misslyckanden eller negativa effekter från individens omgivning, sänks individens 



!

5!
!!

självuppfattning inom området. Self-efficancy är individens bedömning av sina egna 

förmågor. 

 

Outcome expectation är hur individen bedömer konsekvenserna inför utförandet av en 

aktivitet. Det är individens bedömning av vad som kommer att ske efter ett utförande, vilka 

effekter individens beslut kommer att ha. Denna del är därför starkt kopplad till motivation. 

Vad individen anser sig uppnå genom att utföra aktiviteten påverkar individens motivation att 

utföra aktiviteten. Tanken på belöning och erkännande från omgivningen är 

motivationshöjande. Outcome expectation skiljer sig från self-efficancy på så sätt att outcome 

expectation endast fokuserar på konsekvenserna efter ett utförande. 

 

Personal goals är ett sätt att se på varje individs egen förmåga att påverka sin 

karriärutveckling genom engagemang och aktiviteter. Att sätta upp mål är viktigt för att 

definiera, strukturera och fokusera individer till att skapa ett positivt beteende. Målsättning är 

enligt Brown (2002) en viktig mekanism för att kognitivt kunna påverka sin egen 

karriärutveckling som individ. 

 

Brown (2002) anser att intressen är en viktig del av vilka val individer gör. Genom att 

undersöka individers intressen kan val till aktiviteter som ökar olika förmågor och ger 

positiva erfarenheter enklare motiveras. Intressen inom konst, idrott, teknik, matematik, 

etcetera, har alla potentiellt en relevant koppling till vår framtida karriär, genom att prestera 

inom intressen ökar vår förmåga inom området. Intressen kopplas samman med Self-efficancy, 

Outcome expectation och Personal goals i intressemodellen som presenteras under detta 

stycke. I modellen beskrivs hur erfarenheter och kognitiva faktorer påverkar intressen som i 

sin tur influerar individers karriärval (Brown, 2002). 
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Figur 1, Modifierad modell, baserad på Browns (2002) intressemodell  

 

Browns (2002) intressemodell är en visuell demonstration över hur Self-efficancy påverkar 

individens outcome-expectations och hur dessa båda tillsammans påverkar individens 

intressen, mål, agerande och prestation. Self-efficancy som är individens bedömning av sina 

egna förmågor, påverkar outcome expectations som är individens antagande av konsekvenser 

och resultat efter en prestation. En person som bedömer sin förmåga som god inom ett område 

kommer att ha höga förväntningar på resultaten inom det området, vilket är något som ökar 

motivationen. Intresset blir därmed större när individen känner att det är möjligt att lyckas och 

det skapar tydligare målbilder för individen. Individens förväntningar på resultat och 

självuppfattning påverkar även agerandet och därmed prestationen samt resultatet. Den 

aktuella prestationen i sin tur påverkar individens identitetsbildning, självuppfattning och 

framtida förväntningar på konsekvenser. 

 

Social kognitiv karriärteori förklarar därmed samspelet mellan självkännedom, intressen, 

målbilder, förväntade resultat, erfarenheter. Teorin förklarar även hur den sociala 
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omgivningen påverkar hur individer uppfattar sig själva. Genom att i vägledning utgå från 

intressen som motiverar den enskilda individen kan realistiska målsättningar och möjligheter 

att realisera dessa skapa en lösning till hur individen kan bygga upp en bättre självkännedom. 

Individen har därmed bättre möjligheter att göra val som leder till en positiv karriärutveckling 

(Brown, 2002). 
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3.0Vägledningsbegrepp0

Vägledningskompetenser är de färdigheter som en vägledare använder för att hjälpa individer 

att förstå sina egna möjligheter och önskningar samt förse individer med kunskaper för att 

upprätta strategier för att nå sina mål och förverkliga sig själva (Peavy, 2010). 

Vägledningskompetenser hjälper individer i deras identitetsutveckling. De ger individer 

möjligheter att kritiskt granska samt reflektera över sina egna åsikter och värderingar (Egan, 

1990). Sådana reflektioner stödjer individer att medvetet göra goda val (Brown 2002). För att 

veta när och hur kompetenser bör användas utgår en vägledare från individens kroppsspråk, 

uttalanden och attityder (Hägg & Kuoppa, 1997). Det finns många olika kompetenser som 

alla är viktiga i vägledningssammanhang. I detta arbete undersöks kultur- och 

idrottssammanhang och fokus kommer att ligga på identitetsstärkande och 

motivationshöjande vägledningskompetenser. Detta är kompetenser som förhåller sig till hur 

de allmänna råden (2013) beskriver vad vägledning ska kunna förse elever med. Vägledning 

ska ge individen möjlighet att reflektera och bli medveten om sig själv, de valmöjligheter 

individen ställs inför och relationen mellan individen och valmöjligheterna.  

 

3.10Vägledningskompetenser0som0är0identitetsstärkande0&0motivationshöjande00

3.1.10Öppna0Frågor00

Öppna frågor är att ställa frågor där svaren inte på förhand är förutsägbara. Exempel på öppna 

frågor är; Vad tänker du om det? Hur har din dag varit? Att ställa frågor där svaren inte på 

förhand är förutsägbara ger individen verktyg att förstå sig själv. Individer får möjlighet att 

formulera och reflektera över sina egna tankar (Egan, 1990). Peavy (2010) anser att för många 

frågor kan bli ledande. Istället bör vägledaren följa individen i dennes resonemang och inte 

styra samtalet. Öppna frågor kan användas som redskap för att utmana individer (Peavy, 

2010). 

 

3.1.20Utmanande0

Utmanande är en vägledningskompetens som används när individer har behov av nya 

infallsvinklar, när tankar och idéer inte är fullt utvecklade eller när individer ljuger för sig 

själva. Vägledaren utmanar individens uttalanden för att provocera/hjälpa individen att 

vidareutveckla tankar och hitta andra lösningar på problem. Utmanande är en 
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vägledningskompetens som kan användas genom att konfrontera individer direkt eller indirekt 

(Egan, 1990). För att utmana individers påståenden på ett indirekt sätt motsäger vägledaren 

inte individens uttalanden. Istället ställs frågor som låter individer själva undersöka sina 

tankar och idéer som ger dem möjlighet att komma till en bättre förståelse av situationen och 

sig själva (Lundgren & Lökholm, 2006). Poängen med att utmana individer är att 

provocera/hjälpa individer att reflektera över sina egna uttalanden, vilket ökar möjligheterna 

att hitta nya perspektiv (Hägg & Kuoppa, 1997). 

 

3.1.30Uppmuntrande00

Uppmuntrande är en vägledningskompetens som används för att utmana individer på ett milt 

sätt. Det används för att stödja individer i att våga prova nya saker och utforska fler 

möjligheter. Genom uppmuntran från vägledaren erhåller individen stöd, och kan då vidga 

perspektivet kring de egna förmågorna. Genom att ge uppgifter och sätta mål som individer 

kan uppnå, kan de ytterligare stärka sin egen självbild och fortsätta utmana sig själva. Detta 

kan öka individers syn på sina möjligheter och höja deras motivation för att ta egna initiativ 

(Egan, 1990). 

 

3.1.40Målbilder00

Att upprätta en handlingsplan är ett sätt att visualisera individers drömmar och vägar att 

uppnå olika mål. En handlingsplan utgår från individens värderingar, behov, önskemål och 

resurser (Egan, 1990). En handlingsplan kan ses som en karta över drömmar och mål. Den ska 

delas upp i olika delmål för att individen ska kunna visualisera sina framgångar och kunna se 

hur långt de kommit. Samtidigt ger handlingsplanen ett fokus på slutmålet och en idé om hur 

långt individen har kvar för att nå det uppsatta målet. Personer som kan hjälpa individen att 

uppnå sitt mål samt eventuella problem som kan uppstå under tiden ska lokaliseras i 

handlingsplanen. Handlingsplanen är ett sätt att utarbeta olika strategier. Detta är viktigt för 

att ge individer realistiska förutsättningar och ge verktyg för att hantera eventuella hinder. Det 

bör även göras skillnad mellan drömmar och mål i handlingsplanen. Ett mål i en 

handlingsplan ska vara realistiskt och beslutas av individen, medan en dröm kan vara något 

mer orealistiskt och svåruppnåelig. Drömmen är dock viktig att inkorporera i handlingsplanen 

eftersom att det är den som ger individen motivationen att arbeta för att uppnå mål (Peavy, 

2010)!  
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4.0Tidigare0forskning0

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar identitetskonstruktion, identitet 
utifrån kultur- och idrottssammanhang samt ungdomars valsituationer. 

4.10Identitetskonstruktion00

Sorbring et al. (2014) beskriver identitet som ett mångsidigt begrepp. Självbild är en del av 

detta begrepp, självbild är att vara medveten om sig själv och det som gör en unik som 

individ. Identitetsutveckling kan förklaras som varje individs strävan att lägga samman många 

olika bilder av sig själv för att skapa en personlig identitet. Trots eventuella förändringar i 

livet förändras inte individen i grunden, vår identitet är mer än bara de senaste händelserna i 

livet. Att bli medveten om sig själv som individ kräver reflektion över vad som gör en unik. 

Sorbring et al. (2014) talar om identitetsrelaterade frågor som kan hjälpa individen att 

utforska sig själv.  

“Vem är jag? 

Vem kommer jag att bli? 

Vad gör mig till en unik individ? 

Har mina föräldrar och min familj påverkat att jag är den jag är och i så fall hur?” 

(Sorbring et al. s 22, 2014) 

 

Frisen & Hwang (2006) skriver att identitet och tillhörighet samspelar. De hävdar att känslor 

kan upplevas som den mest avgörande faktorn för individers beslut, men detta är inte fallet. 

Känslor utgår nämligen från individens identitet och föreställningar kring de situationer 

individen ställs inför. Känslor blir därmed en efterkonstruktion. Hur en grupp upplever 

individen påverkar även individens uppfattning och känsla av sig själv. Skapandet av identitet 

är första tecknet på individualitet hos individen (Frisen & Hwang, 2006). 

 

Under senare delen av ungdomen så fortsätter identitetsutvecklingen. Vissa av ungdomarna 

går ut i arbetslivet, vissa blir arbetslösa, vissa fortsätter studera på annat håll efter 

gymnasietiden. Detta är en händelserik tid då exempelvis nya arbetsgrupper, nya miljöer och 

nya städer leder till nya intryck. Ungdomar behöver hitta roller, värderingar och attityder som 

individen känner sig trygg i. När individen är trygg i sig själv klarar hen av att släppa in 

människor djupare i sitt liv än tidigare. Under denna tid av livet när ungdomar söker efter 



!

11!
!

identitet sker en del experimenterande för att finna en trygghet i sig själva (Frisen & Hwang, 

2006). 

 

Då valmöjligheterna i ungdomars liv ökat, innebär detta att ungdomar måste ta reda på vilka 

förutsättningar de har och vilken betydelse valen de gör har för deras framtid. För ungdomar 

som inte har någon tydlig identitet eller självkännedom blir valsituationerna svåra att hantera 

och valen de gör får konsekvenser utifrån det (Lundahl, 2010). Dagligen ställs individer inför 

nya situationer. Utifrån de erfarenheter individen samlat på sig samt beroende på socialt 

sammanhang väljer individen hur hen ska bemöta den uppkomna situationen. Den kunskap 

individen har om den uppkomna situationen beror på om de tidigare upplevelserna varit 

positiva eller negativa (Wenneberg & Nilsson 2010). 

 

4.20Identitet0utifrån0kulturR0och0idrottssammanhang0

Enligt Sorbring et al (2014) har idrottande ungdomar en högre social kompetens och 

åstadkommer bättre resultat i skolan. Idrottandet kan komma till uttryck genom ungdomars 

identitet på två sätt. Antingen blir idrottandet en del av individens identitet eller så får 

individen två identiteter, en identitet utanför idrotten och en idrottsidentitet. De individer som 

är aktiva i föreningslivet får fler möjligheter att reflektera över sina egna förmågor 

tillsammans med andra. För att lyckas inom idrott krävs en hög grad av fokus, något som 

individer som är engagerade inom idrott utvecklar är koncentrationsförmåga. Sorbring et al 

(2014) menar att tiden individer spenderar på sitt idrottande har en direkt korrelation till 

individens möjligheter att utveckla sin koncentrationsförmåga och reflektioner av egna 

färdigheter. Egna reflektioner av färdigheter och återkoppling med tränare och de andra i 

gruppen anser Sorbring et al (2014) är identitetsutvecklande. Ungdomar själva anser att 

idrottandet är en viktig del av deras identitet. Ett antal ungdomar jämförde även sina egna 

värderingar med idrottens syn. Om dessa inte överensstämde fanns en överhängande risk att 

individen slutade med sin idrott. Idrottandet i sig kan framförallt för pojkar vara en egen 

identitet, något som gör att de inte klarar av att undersöka sin egen identitet utanför idrottens 

värld (Sorbring et al. 2014). 

 

Enligt Sorbring et al (2014) har aktiva idrottare en bättre självbild och större självförtroende 

än de som inte deltar i någon idrott eller de som deltagit i fritidsaktiviteter som är mer 
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stillasittande. Olika former av idrottsläger eller sammankomster visar även att de kan vara 

utvecklande för individens identitet, om än under en kortare period. Lagidrott ger ungdomar 

en annan utveckling. Den sociala omgivningen som föreningslivet ger är en viktig faktor för 

utveckling, vilket individer i enskilda idrotter inte får uppleva på samma sätt. Att idrotta kan 

för vissa medvetna ungdomar vara ett sätt att påverka deras roll i umgängeskretsen. Vissa 

idrotter har en högre social status än andra. Beroende på vilken idrott individen utövar kan 

även den påverka identiteten och individens sociala status (Sorbring et al. 2014). 

 

Wiklund (2013) påpekar konstens betydelse för att empatisera, det vill säga visa förståelse för 

mångfald och nya perspektiv. Hon hävdar att i konsten är det tolkningen som är väsentlig, det 

finns inga korrekta utföranden. Istället läggs vikten på vad människor tillför. Genom konst 

och kultur kan individer uttrycka sina egna värderingar och sin egen identitet. Individers sätt 

att tolka sin omvärld, sig själva och sin egen identitet är särskilt tydlig inom populärkulturen. 

I populärkulturen är stil, attityd och språk verktyg att förmedla en estetisk tillhörighet. Hur 

individen upplever konsten och världen påverkar individens perspektiv på andra och sig själv. 

Vidare hävdar Wiklund (2013) att estetik och kultur är ett sätt att visualisera 

erfarenheter/reflektioner av identitet och omvärld. Drotner (1996) fokuserar på barn och 

ungdomars sätt att använda sig av det kreativa för att upptäcka sig själva. Hon hävdar att 

möjligheten att uttrycka sig själv kreativt är nödvändigt för att finna sin egen identitet. De 

konstnärliga sätten att uttrycka sig är ett sätt att förmedla sitt inre, sina tankar och känslor för 

omvärlden (Drotner, 1996). För att kunna uttrycka sina egna åsikter och utveckla sin egen 

identitet är det viktigt att våga prova något nytt, något som inte kan kategoriseras som rätt 

eller fel. Kulturen tillåter oss att subjektivt betrakta världen och oss själva (Wiklund, 2013). 

Individer upprepar ofta endast vad som redan gjorts, skrivits eller tänkts. Att lära sig uttrycka 

sig själv och de egna åsikterna blir ovärderligt för ett identitetsskapande. Dessa uttryck bör 

även ses utifrån ett socialt perspektiv, eftersom det är ett sätt att förhålla sig till samhället och 

skapar samhörighet mellan de som uttrycker liknande estetetik (Drotner 1996). 

 

Ungdomars0valsituationer0

Sverige har den nästa högsta ungdomsarbetslösheten enligt en studie gjord år 2009. Problemet 

ligger i hanteringen av övergången från utbildning till arbete. Ungdomar vill inte lika tidigt 

som förr fundera på fast anställning, utan vill röra sig mellan jobb och olika branscher. De ser 

gärna yrkesroller i form av projektanställningar (Lundahl, 2010).  
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De alltfler valmöjligheterna som finns i ungdomars liv innebär att ungdomar måste ta reda på 

vilka resurser de har och vilken betydelse valen de gör har för deras framtid. För ungdomar 

som inte har någon tydlig identitet eller självkännedom blir valsituationerna svåra. Eleverna 

får för dålig vägledning samtidigt som studie- och yrkesvägledarna borde arbeta mer med 

elevernas självinsikt.   

 

Situationen idag ter sig närmast paradoxal. Individerna förväntas fatta 

komplicerade och långsiktiga karriärval i en utpräglat riskfylld och föränderlig 

tid, och behovet av högklassig vägledning torde därför vara mycket stort. 

Samtidigt är vägledningsutbudet mer fragmenterat och ojämnt än på mycket 

länge, och inom skolväsendet lider det av påtagliga brister, såsom en stor andel 

obehöriga vägledare och ett nästintill obefintligt lokalt utvecklingsarbete av 

studie- och yrkesvägledningen (Lundahl, 2010, s 18). 

 

Lundahl (2010) skriver att dagens ungdomar är mer omogna än tidigare. Detta är något som 

tar uttryck i elevernas lathet att söka information, trots möjligheterna att söka fakta på 

internet. Dagens elever bör dessutom få ta mer ansvar för att kunna fatta bättre beslut. I 

dagens skola blir de alltför omhändertagna, vilket leder till att eleverna skjuter upp eller 

struntar i beslut eftersom de vet att de kommer få hjälp. 

 

Som en följd av utbildningssystemets omorganisering så har individer inom skolväsendet ett 

större utbud av valmöjligheter. Detta beror till viss del på det fria skolvalet, men även på det 

utökade utbudet av gymnasie- och högskoleutbildningar. Genom en undersökning genomförd 

av Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) och Lärarnas Riksförbund framkom det att 

två tredjedelar av de tillfrågade eleverna som gick sista året på gymnasiet, ansåg att det var 

svårare att välja utbildning- och yrkesväg idag än för tio år sedan. En tredjedel uttryckte även 

om de hade haft möjlighet att välja om sitt gymnasieprogram idag, så hade de valt något annat 

(Lärarnas Riksförbund, 2012).  

 

I denna undersökning framgår även att “genom sina granskningar kan det konstateras att 

studie- och yrkesvägledningen i landet är en ojämn verksamhet som stagnerat både på̊ 
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kommunal nivå och i skolorna” (Lärarnas Riksförbund, 2012, förord). Skolverket fortsätter att 

i undersökningen uttrycka sig och konstatera att det finns ”få exempel på väl fungerande 

verksamhet” och granskningarna visar att ”eleverna inte får den studie- och yrkesvägledning 

de har rätt till” (Lärarnas Riksförbund 2012, s. 11). Eleven ska genom en god studie- och 

yrkesvägledning kunna bli medveten om sig själv, valalternativ samt sambandet mellan sig 

själv och valalternativen. Utöver detta ska även eleven lära sig fatta beslut samt genomföra de 

tagna besluten (Skolverket, 2013). 

 

Enligt läroplanen (SKOLFS 2011:144) ska hela skolan hjälpa individer att utveckla en god 

självkännedom samt förbättra elevernas kritiska och analytiska kunnande. I läroplanen 

(SKOLFS 2010:37) står det också att skolan ska arbeta med att förbättra elevers färdigheter 

att reflektera över eventuella konsekvenser som deras val kan leda till samt vilka möjligheter 

som deras val kan generera. Enligt Skollagen (2010:800) är det skolans ansvar att erbjuda 

samma möjligheter till alla individer, oavsett bakgrund samt att verka för att minska 

skillnader av elevers förutsättningar. 
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5.0Metod0

I denna forskningsrapport har kvalitativa intervjuer och observationer genomförts för att 

samla in empiri. I avsnittet presenteras vilka respondenter rapportförfattarna intervjuat och 

observerat.  

 

5.10Kvalitativa0intervjuer0

I syfte att inhämta empiri till arbetet har kvalitativa intervjuer genomförts med ett antal 

utvalda respondenter. Genom kvalitativa intervjuer kan intervjuaren förstå respondentens 

tankar och erfarenheter samt tolka dessa (Trost, 2007). Det personliga mötet är viktigt för att 

skapa en bild av vad respondenten upplever och få personliga reflektioner från mötet. 

Framförallt finns en möjlighet att gå djupare in i frågor och svar som kommer ge 

forskningsrapporten intressanta infallsvinklar. Det är framförallt i de kvalitativa intervjuerna, 

jämfört med de kvantitativa enkäterna, rapporten kan få de mest intressanta reflektionerna. 

Det är ansett att kvalitativa intervjuer fungerar bra i situationer där intervjuaren vill upptäcka 

något istället för att undersöka antaganden eller hypoteser (Trost, 2007). Detta är något som 

överensstämmer med denna forskningsrapport.  

 

Intervjuerna har utgått från ett semistrukturerat förhållningssätt. Detta betyder att intervjuerna 

har utgått från ett antal ämnen eller teman under intervjun, men att de inte är låsta till i vilken 

ordning eller vilka frågor som ställs. Respondenten har därmed ett större utrymme att utveckla 

sina tankegångar, istället för de mer ytliga svar som kan förekomma i den strukturerade 

intervjun (Denscombe, 2009). 

 

5.20Observationer0

Med observationer finns enligt Patel & Davidson (2011) möjligheten att direkt uppfatta 

beteenden som finns på observationsplatsen. Vid intervjuer finns risken att respondenten inte 

minns eller inte har uppfattat allt som skett. Det ska dock tilläggas att allt inte går att 

observera och därför är observationer ett bra komplement till intervjuer.  
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De observationer som genomförts har haft ett specifikt syfte där fokus legat på ett antal 

förutbestämda kompetenser från observatören. Inför observationerna utgick rapportförfattarna 

från ett antal frågor som Patel & Davidsson (2011) tar upp.  

 

• Vad ska vi observera? 

• Hur ska vi registrera observationerna?  

• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

(Patel & Davidson, s, 93, 2011) 

 

Syftet med observationerna var att leta efter eventuella vägledningskompetenser i kultur- och 

idrottssammanhang. Eftersom endast två respondenter var vägledare fanns det en risk för att 

respondenterna var omedvetna om de använder sig av specifika vägledningskompetenser. 

Genom att observera sammankomster hade rapportförfattarna möjlighet att själva urskilja 

eventuella vägledningskompetenser. 

 

5.30Urval00

Inför intervjuerna genomfördes ett subjektivt urval. Detta innebär att rapportförfattarna själva 

väljer ut respondenter utifrån deras förväntade kunskap kring ämnet. En positiv faktor med ett 

subjektivt urval är att författarna kan komma närmare den aktuella forskningsfrågan genom 

sitt urval av människor än vad andra urval hade gjort (Denscombe, 2009). Respondenterna 

valdes framförallt utifrån om de var verksamma inom idrott eller kultursammanhang. Om de 

dessutom var verksamma inom skolväsendet var de av extra intresse för forskningsrapporten, 

eftersom de hade möjligheten att jämföra individer i kultur- och idrottssammanhang med 

individer i skolverksamheten. Utöver detta var även en jämn fördelning mellan könen 

önskvärd. 

 

I forskningsrapporten har sex stycken personer intervjuats, varav en har varit en pilotintervju. 

Efter att pilotintervjun genomförts bokades en ny tid med samma respondent för att 

genomföra en ny intervju utifrån den uppdaterade intervjuguiden. Pilotintervjun användes för 

att kunna justera intervjuguiden utifrån forskningsrapportens syfte och frågeställningar. 

Respondenterna har varit olika typer av pedagoger, lärare, idrottstränare samt studie- och 

yrkesvägledare. Samtliga respondenter var för tillfället verksamma inom dessa områden. 
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Utöver intervjuerna har även fyra observationstillfällen genomförts på respondenternas 

lektioner eller träningar. Tidsaspekter och praktiska problem, som avstånd till respondenter 

och respondenternas scheman, har begränsat möjligheterna till att utföra observationer med 

samtliga respondenter. Rapportförfattarna beslutade därför att fyra observationstillfällen 

skulle ge tillräcklig empiri för att kunna bearbetas och dra slutsatser ifrån. Observationen har 

genomförts som ett komplement till intervjuerna. 

 

5.40Presentation0av0respondenter0

Mona: Dramapedagog. Hon har varit verksam som dramapedagog i mer än tio år. Utbildad 

församlingsassistent och dramapedagog 

Linda: Bildpedagog. Hon har varit verksam som bildpedagog i mindre än tio år. Utbildad 

SO-lärare och bildpedagog. 

Karin: Dramapedagog och svenskalärare. Hon har varit verksam i mer än tio år som 

dramapedagog och svenska lärare. Utbildad svenskalärare och dramapedagog. 

Rickard: Studie- och yrkesvägledare samt tränare för enskilda idrottsutövare. Han har varit 

verksam som tränare i mer än tio år och verksam som studie- och yrkesvägledare mindre än 

tio år. Utbildad studie- och yrkesvägledare och ett 20-tal kortare tränarutbildningar.0

Håkan: Lärare inom grundskolan samt tränare inom lagsport. Han har varit verksam i mindre 

än tio år som lärare och tränare. Pilotintervjun som genomfördes var med Håkan. Därefter 

genomfördes en ny intervju med Håkan, utifrån den bifogade intervjuguiden. Utbildad SO-

lärare samt tränarutbildningar enligt utbildningstrappan i den aktuella idrotten.0

Gun: Studie- och yrkesvägledare på gymnasiet samt tränare inom lagsport. Hon har varit 

verksam som studie- och yrkesvägledare i mer än tio år och verksam i mindre än tio år som 

tränare. Utbildad studie- och yrkesvägledare samt tre kortare tränarutbildningar. 

 

5.50Genomförande0och0bearbetning00

De intervjuer som genomförts tog mellan 35-80 minuter. Den intervjuguide som skapats har 

använts i alla intervjuer. Utifrån den ställdes även följdfrågor utifrån de svar respondenterna 

lämnade. Att använda det semistrukturerade förhållningssättet innebar att respondenterna fick 

utveckla och fördjupa sina tankar (Trost, 2007). Intervjuerna genomfördes på platser som 

respondenterna fått bestämma. Alla intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av en 
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diktafon. Med tanke på respondenternas och rapportförfattarnas olika bostadsorter har 

rapportförfattarna genomfört tre intervjuer vardera. En av intervjuerna har genomförts över 

telefon efter önskemål av respondenten. 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats. Intervjuerna har arbetats igenom ett flertal gånger för 

att se till så att inga frågor eller svar har missats. Citaten som används från de intervjuer som 

redovisas har bearbetas genom att lägga till eller ta bort ord för att läsaren ska få en mer 

behaglig och lättare läsupplevelse samt tydliggöra respondenternas poäng. 

 

Rapportförfattarnas förhållningssätt under observationerna var att observatören ej skulle delta. 

Med en deltagande observatör hade risken funnits för att gruppens naturliga uppförande 

hindrades beroende på observatörens sätt att delta på (Patel & Davidsson, 2011). 

Rapportförfattarnas fokus under observationerna var att urskilja huruvida 

vägledningskompetenser användes under de observerade tillfällena. Definitioner av de utvalda 

vägledningskompetenserna utarbetades före observationstillfällena för att tydliggöra vad som 

skulle observeras. Hela förloppet dokumenterades skriftligt av observatören. Detta eftersom 

filminspelning skulle kräva tillstånd av vårdtagare och ljudinspelningar skulle vara svåra att 

använda eftersom det handlar om stora grupper och därför höga ljudnivåer. 

 

Observationerna utfördes vid fyra olika tillfällen. Samtliga respondenter var ledare för en 

grupp inom en kultur- eller idrottssammankomst. De fyra observationer genomfördes med tre 

olika respondenter, respondenten Mona medverkade i två olika observationer. De tre 

respondenter hade inbokade sammankomster som låg på orter i närheten av rapportförfattarna 

och pågick under den aktuella tidsramen för detta rapportskrivande. Båda rapportförfattarna 

har medverkat under observationerna men inte samtidigt. 

 

Observationstillfälle ett var med respondenten Mona. Det var en sammankomst med 

teaterskolan, utanför ordinarie skolverksamheten, ålder 13-14. Sammankomsten pågick i 90 

minuter. 

Observationstillfälle två var med respondenten Linda. Det var ett bildprojekt med en 

skolklass under ordinarie skoltid, ålder 11-12. Sammankomsten pågick i 100 minuter. 
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Observationstillfälle tre var med respondenten Mona, samma respondent som i 

observationstillfälle 1. Det var ett dramaprojekt med förskolebarn, ålder 2-3. Sammankomsten 

pågick i 45 minuter. 

Observationstillfälle fyra var med respondenten Håkan. Det var ett träningstillfälle med 

ungdomar mellan 14-17 år. Sammankomsten pågick i 90 minuter. 

 

Observationen har antingen genomförts före eller efter intervjuerna. Att genomföra en 

observation före en intervju innebar att observatören fick en förförståelse för respondentens 

sätt att förhålla sig till gruppen eller individerna. Observatören kan därmed anta i förväg på 

hur respondenten kommer att svara på vissa av frågorna. Det kan vara en fördel att 

observatören kan förbereda uppföljningsfrågor kring ämnen som observatören tycker har varit 

extra intressant. En nackdel kan vara att observatören bildat sig en uppfattning kring 

respondentens förmågor och tolkar intervjun utifrån detta. Att genomföra en observation efter 

en intervju kan vara positivt eftersom att observatören har haft möjlighet att studera om 

respondenten verkligen agerar utefter vad som sagts under intervjun. En nackdel kan vara att 

observatören enbart fokuserar på saker som sagts under intervjun och inte andra uppenbara 

företeelser som kan vara användbara i forskningsrapporten. 

 

5.60Etiska0aspekter0

Utifrån Vetenskapsrådets (2011) rapport där de behandlar de fyra kraven för kvalitativa 

intervjuer har dessa tagits i beaktning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialkravet samt nyttjandekravet. Inför intervjuerna fick respondenterna information 

om att deras namn, arbetsplats samt kommun inte kommer att presenteras. I resultat- och 

analysdelen presenteras respondenterna under fingerade namn, informationen som ges av 

respondenterna är noga utvald för att inte avslöja deras identitet. Alla uppgifter som kommit 

fram har behandlas med sekretess. Respondenterna fick även presenterat för sig 

forskningsrapportens syfte samt information om deras möjlighet att ta del av 

forskningsrapporten när den är klar. Intervjuerna får enbart användas till denna 

forskningsrapport och respondenterna har haft möjligheten att avbryta sitt deltagande när de 

velat. 
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6.0Resultat/Analys0

I detta avsnitt kommer resultaten från de intervjuer och observationer som genomförts att 

presenteras. Resultaten kommer analyseras utifrån de centrala begrepp, den tidigare forskning 

samt den social kognitiva karriärteorin som beskrivits i tidigare avsnitt. 

 

6.10Respondenternas0upplevelse0av0kulturR0och0idrott0som0identitetsstärkande0

aktiviteter0

Samtliga respondenter ansåg att det fanns många positiva aspekter inom sitt kultur- och 

idrottssammanhang, där identitetsbildning är i fokus. Att få möjligheten att uttrycka sig och 

känna samhörighet har stor betydelse för hur individer värderar sig själva och omvärlden 

(Drotner, 1996). Brown (2002) hävdar i sin socialkognitiva karriärteori att individer som 

arbetar inom områden de anser är intressanta, får högre motivation och därmed ökar 

chanserna för att lyckas. Den belöning individer får i form av sina egna framgångar, bidrar 

sedan med att stärka individens identitet och självuppfattning. Det är genom individens 

reflektioner av sig själv och sina värderingar som individen har möjlighet att medvetet 

påverka sin karriär (Brown, 2002). De respondenter som intervjuats uppgav många olika 

orsaker till varför de upplevde att de område de var verksamma i var identitetsstärkande. 

Respondenterna angav olika teman som betydelsefulla för individers identitetsutveckling 

inom kultur och idrott. De fyra teman som identifierats i empirin är indelade i rubrikerna; 

gruppens betydelse, framgångars betydelse, intressens betydelse och reflektioners betydelse. 

 

6.1.10Gruppens0betydelse0

De respondenter som arbetar med idrott anser alla att gruppen är en viktig del i individens 

identitetsutveckling. Grupptillhörigheten framställs som något bra och utvecklande, individer 

vågar ta mer plats och får träna på det sociala samspelet. Respondenten Håkan diskuterar 

föreningslivets påverkan på ungdomar. Enligt Sorbring et al (2014) är föreningslivet en viktig 

faktor för att ungdomar ska kunna utvecklas. Framförallt är det lagidrott som ger mest 

utveckling eftersom enskilda idrottsutövare inte får samma möjlighet att träna på det sociala 

samspelet (Sorbring et al, 2014). Håkan uttryckte att oavsett om det är en lagidrott eller 

enskilda idrottsutövare, blir individer som är aktiva i föreningslivet mer socialt tränade. Han 

anser att individerna blir bättre rustade att hantera de krav dagens samhälle ställer på 

individer. Individer som är aktiva inom föreningslivet tränar på att samarbeta, kompromissa 
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och arbeta mot mål, vilket ger dem chansen att arbeta med sin sociala kompetens. Håkan gav 

exempel på färdigheter som individer tränat på inom föreningslivet och kan ta med sig i andra 

sammanhang. “Man vågar göra sin röst hörd, vågar komma med idéer, man blir socialt 

tränad.[...] oavsett om det är dans eller idrott” (Håkan). Respondenten uttryckte även en oro 

över att sociala sammanhang minskar, vilket enligt honom leder till att många ungdomar har 

svårare att samarbeta. Han ser en stor skillnad mellan de som är aktiva i föreningslivet och de 

som inte är det. “Man märker att det blir färre och färre sociala sammanhang. Fler elever är 

socialt oskolade och sämre på att samarbeta. Jag ska inte säga att de inte försöker, men de är 

sämre på det” (Håkan).  

 

Respondenten Rikard var lite mer återhållsam i sin beskrivning av gruppens betydelse för 

individen. Han anser inte att individers prestationer får något speciellt erkännande från de 

andra gruppmedlemmarna. “De hjälper varandra, men jag skulle inte säga att de får mycket 

beröm från andra i gruppen. De jobbar inte i lag [...]” (Rikard). Respondenten påpekade 

dock fördelar med gruppens påverkan på individens motivation. Han anser att goda förebilder 

och kunskapsdelning är särskilt viktiga. 

 

[...] det märker man på en individ som inte har den högsta motivationen och 

kommer den till en grupp där motivationen är hög, där man pushar och hjälper 

varandra, en bra lärandemiljö. De ger varandra tips och så. Det förändrar 

jättemycket för den individen som kommer dit[…] (Rikard). 

 

Även respondenterna inom kultursammanhang upplevde att gruppen hade stor betydelse för 

individens identitetsutveckling, både i positiv och negativ bemärkelse. Frisen & Hwang 

(2006) anser att gruppen kan ge individen en känsla av vem individen är, utifrån hur de 

upplever individen. Respondenten Karin tyckte precis som respondenten Rikard att erfarenhet 

och kunskapsutbytet mellan individerna i gruppen är bra för utvecklingen. Karin poängterade 

att i bemötandet av andras åsikter, är det viktigt att vara uppmuntrande och positiv för att 

skapa en trygg miljö där allas bidrag är betydelsefulla. 

 

[...]det är en belöning i sig själv att alla känner att de har något att bidra med. 

Det är det som är skönt med en grupp, alla har något att bidra med i ett 
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sammanhang[…]Vi jobbar väldigt mycket med att bejaka varandra genom att 

säga “Ja, jättebra idé!”. Det är så man ska bemöta varandra (Karin). 

 

De flesta respondenterna uttryckte sig positivt till gruppens betydelse för individen, genom att 

få lära sig att arbeta med sina sociala kompetenser för att samarbeta. Respondenten Linda 

ansåg dock att det fanns tillfällen då gruppen påverkade individen negativt. Grupper som hade 

negativa synsätt och som var mindre tillåtande kunde enligt henne skapa negativa upplevelser 

för individer. Hon uttryckte hur svårt det var att arbeta med sådana grupper och hur lite 

möjligheter hon som besökande bildpedagog hade för att försöka påverka dessa grupper på ett 

positivt sätt.  

 

[...]man är ganska maktlös ibland för gruppens synvinkel, det är som att det 

kletats slime över hela gruppen och ingen kan röra sig. Man kan göra bort sig 

oerhört mycket som individ ifall man uttrycker något som anses vara fel (Linda).  

 

Brown (2002) anser att det är i mötet med andra som individer får belöningar och möter 

konsekvenser. Utifrån andras bedömning värdera sedan individen sina prestationer. Detta 

betyder att gruppens bemötande av individen påverkar individens syn på sig själv. Om 

gruppen har ett negativt perspektiv blir individens självbild påverkad av detta.  

!

6.1.2!Framgångars0betydelse0

Många av respondenterna gav exempel på hur specifika övningar har gett individerna en 

större tilltro till sina förmågor. De ansåg att eleverna genom framgångar i övningar och 

aktiviteter fick verktyg för att förstå och förhålla sig till världen. De positiva erfarenheter 

eleverna upplevt genom övningarna och aktiviteterna ansågs av respondenterna som 

identitetsstärkande. Exempel på hur elever ökat sin tro på egna förmågor och fått verktyg för 

att agera positivt i gruppen ges av respondenten Karin. Dessa kan sedan appliceras i 

vardagssituationer. Hon berättade om ett improvisationsarbete hon gjort med teaterskolans 

elever kring mobbning som visade sig ge effekter i andra sammanhang efter arbetets slut. 

 

[...]att man har spelat fiktiva situationer och så möter man en liknande situation 

i verkliga livet. Då har man känt igen sig och kanske sagt en liknande replik 
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eller gjort något som man behandlat. T.ex. varit en bättre kompis genom att 

ställa sig vid sidan om någon så att de inte ska känna sig utpekade. Det är 

jättefint att få höra att de reflekterat över det, att “Vänta nu det här har jag 

tränat på, jag kan stärka och stötta en kompis” (Karin). 

 

Respondenten Mona använder sig av utvärderingar i sina grupper. Hon anser att den trygghet 

som eleverna hittar i gruppen tillåter dem att uttrycka sig själva och prova nya saker. Detta 

leder till många lyckade upplevelser och positiva konsekvenser. Denna känsla av framgång 

kopplar hon till en större tillit i sig själv och sina förmågor. Hon berättade om hur eleverna i 

hennes teatergrupp angett att de vågar ta för sig mer i andra sammanhang. 

 

[...] nästan alla elever skriver att det spillt av sig i skolan, att de har vågat säga 

ifrån, vågat prata högre, vågat stå inför klassen då de har redovisning och 

känner sig jättenervösa. Det handlar om trygghet och att våga vara sig själv 

(Mona). 

 

Respondenterna beskriver hur framgångar kan öka självförtroendet, men även begränsa 

individers identitet till bara en del av sig själva och på så sätt förhindra en möjlighet att 

utforska de andra delarna av identiteten. Sorbring et al (2014) skriver att aktiva idrottare får 

en bättre självbild och ett större självförtroende än individer som istället har mer stillasittande 

intressen. Respondenten Gun beskriver nedan hur hennes dotter har vågat ta mer plats sedan 

hon började spela fotboll och upplever framgångar inom sporten. Respondenten anser även att 

dottern tagit på sig en identitet som fotbollsspelare, en identitet som hon uttalar är en annan än 

den privata. 

!

Jag tror att de blir precis som eleverna man stöter på här på skolan, de blir 

säkrare i grupp. Min äldsta dotter var ganska blyg på förskolan, men sen 

började hon spela fotboll och fick en grupptillhörighet. Det har gått ganska bra 

för henne och då får hon lite självkänsla i något annat än bara skolsammanhang 

eller kompisar. Man är både den privata personen och sen är man också 

fotbollsspelaren (Gun). 
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Sorbring et al (2014) beskriver risken för att framförallt pojkar har en tendens att låta idrotten 

bli en alltför stor del av identiteten och att de inte klarar av att utforska identiteten utanför 

idrottandet. Detta är något även respondenten Linda pratade om. Hon upplever att individer 

kan låsa sig i vissa roller. “[...]att man inte bara för att man är bra på att spela fotboll, ser sig 

endast som en fotbollsspelare “Och därför kan jag inte måla!”” (Linda). Brown (2002) 

beskriver framgångars betydelse för individens syn på sig själv och sina förmågor. En 

framgång inom ett område ökar intresset och motivationen att arbeta vidare inom samma 

område. Erfarenheter av att lyckas ger individer en mer positiv självbild och större förtroende 

till sina egna förmågor 

 

6.1.30Intressens0betydelse00

Intresset att delta i kultursammanhang upplevs för de intervjuade respondenterna som 

motivationshöjande, men betydelsen av intresset beskrivs lite olika. Respondenten Karin såg 

stora fördelar och ett ökat mervärde av att utgå från individers intresse. Hon kombinerar 

dramaövningar med sina svenska lektioner på SFI. Hon ansåg att arbete med sådant som 

berörde och intresserade alla individer gav högre motivation samt att ett bättre lärande 

uppstod när alla individer var involverade och kände sig delaktiga. 

!

[...]en övning där vi hade ett perspektiv på fem år när vi jobbade med drömmar 

och där var det väldigt mycket i diskussioner i det här temat. Det ska vara 

språkutvecklande så klart, men så får man så mycket mer eftersom att vi jobbade 

med ett tema som intresserade alla. De två befruktar varandra (Karin). 

!

Sorbring et al. (2014) beskriver hur individers möjligheter att idrotta påverkas av intresset och 

de fördelar ett sådant intresse ger individer. Väljer individen att idrotta och använda tiden väl 

får hen fler möjligheter att reflektera över sina egna förmågor med andra samt en högre 

koncentrationsförmåga. Respondenten Håkan menar att även om intresset har betydelse är det 

individens inre drivkraft och ambition som avgör hur elever presterar. Denna ambition och 

drivkraft härstammar från individen enligt Håkan. Intresset kan öka på motivationen, men 

individens tidigare erfarenheter och kunskaper har stor betydelse för individens prestationer. 
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Är man driven, är man det både i skolan och utanför. Är man ambitiös vill man 

göra rätt för sig, det spelar ingen roll om det är i eller utanför skolan. Sen 

naturligtvis, fotbollen är givetvis roligare och det är lättare motivera sig 

(Håkan). 

 

Brown (2002) lägger stor vikt vid intressets betydelse och menar att större delen av individens 

karriärval bygger på intressen. En hög grad av intresse ökar motivationen och därmed 

sannolikheten att lyckas. Samtidigt hänger individens intresse samman med tidigare 

erfarenheter och individens självbild. Ett tidigare misslyckande eller bristande erfarenheter 

kan påverka individers självbild, något som påverkar hur individen bedömer sina egna 

förmågor. Intresset till något är därmed inte opåverkat av självbilden, individer som ofta 

lyckas har högre intresse, motivation, ambition och presterar oftast därefter (Brown 2002). 

!

6.1.40Reflektioners0betydelse0

De pedagoger som jobbar med bild och drama arbetar ofta med reflektioner om hur övningar 

har förlöpt och upplevts av individen. Denna typ av reflektion anger pedagogerna att de 

kopplar samman med individernas reflektioner av sig själva. Wiklund (2013) hävdar att 

reflektioner är viktiga för att skapa förståelse för världen och ta till sig kunskap. 

Respondenten Karin förklarade hur reflektioner i hennes sammankomster är 

identitetsstärkande. Karin berättade att efter övningar reflekterar alltid gruppen över vad de 

gjort och hur de kände sig. Hon ansåg även att sättet hon arbetar med gruppen gav en djupare 

reflektion. Det är inte bara individens egna åsikter som hanteras och bearbetas, det är 

gruppens åsikter. Brown (2002) menar att den sociala delen är betydelsefull för individers 

självuppfattning. Det är hur andra upplever individers agerande som avgör hur individen 

upplever sig själv (Brown, 2002). 

 

[...]i gruppen får man möta andras åsikter som man bearbetar hemma och 

skapar nya tankar och åsikter. Jag tror att det är en stark personlig utveckling 

kopplad till identitet kring vad man tycker och tänker, “Vem är jag egentligen?” 

(Karin).  
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Respondenten Karin berättade även att hon regelbundet gör utvärderingar. I dessa 

utvärderingar är det många elever som angett att de har fått en bättre självinsikt. Hon 

förklarade att drama är en utforskande aktivitet. Individer som arbetar med drama utforskar 

sin egen identitet med hela sin kropp, både fysiskt och kognitivt. För att förstå karaktärer 

måste eleverna förstå sig själva. Respondenten ser därför drama som en aktivitet som till stor 

del handlar om självreflektion, att individer vågar uttrycka egna åsikter, tankar och att vara 

ärlig inför andra. Hennes upplevelse är att utforskandet av identiteten tillsammans med andra 

blir extra betydelsefull för identitetsutvecklingen.  

 

Det är många som säger i utvärderingarna, att ”Jag lär känna mig själv”. De 

här kurserna är väldigt starkt kopplade till identitet. Det är ett ständigt 

utforskande att både våga uttrycka saker mentalt och med kroppen, men även att 

våga visa vem man är inför de andra (Karin). 

 

Respondenten Linda ansåg att det kreativa ger individer möjligheter att förstå och reflektera 

över sig själva och omvärlden. Att förse individer med kunskap kring hur kreativitet kan 

hjälpa dem att uttrycka sig själva är något som hon försöker arbeta med, i syfte att individerna 

ska ha redskap att stärka sin identitet. Drotner (1996) beskriver hur arbete med kreativa 

uttryck är identitetsstärkande för ungdomar eftersom det är en aktivitet som handlar om att 

förstå omvärlden och sig själva. I sitt arbete med ungdomar lägger respondenten stor vikt på 

att det är eleverna som ska få uttrycka sig själva och det är individernas åsikter som det ska 

läggas vikt på.  

 

Någonstans handlar det om att stärka individerna så att de kan uttrycka sig. Om 

de inte kan uttrycka sig nu så kan man ge dem redskap, så att de om exempelvis 

fem år kan använda dem. Det handlar om att visa dem att deras åsikter är värda 

otroligt mycket och lägga vikt på det. Jag tror att bildarbeten stärker individer 

(Linda). 

 

Brown (2002) hävdar att individer som reflekterar över sig själva och sina värderingar är mer 

medvetna om vad som påverkar dem i beslutsprocesser. Även respondenten Rikard gav 

exempel på där han använde sig av reflektioner för att skapa bättre insikt hos sina elever. 

Rikard gav tydliga exempel på hur han använde reflektioner som en del av sitt sätt att arbeta. 
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Han beskrev ungdomars självinsikt och hur deras förmågor att kritiskt granska sig själva tar 

tid att utveckla. Rikard och tre av de andra respondenterna gav under intervjuerna exempel på 

de frågor Sorbring et al (2014) anser är identitetsrelaterade frågor.  

 

Kunskap om sig själv och kritiskt kunna granska och utvärdera "Vem är jag?". 

Jag vet själv, det tog väldigt lång tid att inse vem man är. Det är inte lätt att veta 

vad jag tycker är roligt och vad är jag bra eller dålig på (Rikard). 

 

6.20Ungdomars0förmåga0att0göra0val0

Respondenternas åsikter kring vad ungdomar saknar för att kunna göra välgrundade val är 

olika. Respondenterna ansåg att de bland annat saknade självkänsla, trygghet, erfarenhet och 

analytiska färdigheter. Lundahl (2010) beskriver vikten av att ungdomar har en förståelse för 

vilka konsekvenser deras val kan ha. För ungdomar som saknar självkännedom eller en tydlig 

identitet blir valsituationerna svåra och påfrestande, vilket leder till att resultaten av valen 

påverkas av detta (Lundahl 2010). Respondenten Linda berättade hur betydelsefull hon ansåg 

att självkänsla är för individers beslutsförmåga. Hon menade att det var särskilt viktigt för 

individer att prova på saker och experimentera för att få nya erfarenheter och en förståelse för 

sina egna förmågor. Hon önskade att individer vågade pröva mer olika saker och att individer 

fick experimentera i många olika områden, inte bara bildområdet.  

 

Man måste ha en bra självkänsla för att våga prova, våga göra fel, våga 

experimentera, våga stå för det man gjort och tycka att det är ok. Det känns som 

att självkänslan är grunden till otroligt många valmöjligheter (Linda). 

 

Respondenten Mona upplever att ungdomarnas situation i valsammanhang är utsatt. Hon 

menar att det framförallt är stor press på ungdomar gällande deras gymnasieval. Hon upplever 

att ungdomarna ställs inför alltför många val. Hon menar att valen de står inför gymnasiet är 

överväldigande. Valet att inte läsa på gymnasiet har i stort sett försvunnit eftersom de flesta 

arbete kräver utbildning. ”Jag tycker jättesynd om ungdomar. De ställs inför många val och 

samtidigt inget val” (Mona). Som en följd av det fria skolvalet ställs ungdomar inför fler och 

fler val. En studie av Sverige Elevråds Centralorganisation och Lärarnas Riksförbund visade 

att en tredjedel av gymnasieeleverna som gick sista året hade valt ett annat program än det de 
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gick, om de haft möjlighet att göra om valet (Lärarnas Riksförbund, 2012). Mona menar att 

ungdomar behöver en större trygghet i sig själva för att kunna hantera valsituationerna de 

ställs inför. “Någonstans tror jag att det är tryggheten som saknas, tillit till sina egna val. Jag 

tror att det är jätteviktigt att jobba med det, att lita på att mina val är mina[...]”(Mona). 

Frisen & Hwang (2006) hävdar att även om det kan framstå som att individen gör val baserat 

på hur individen känner, måste det tas i beaktning att individens känslor utgår från sin 

identitet. Hur individen upplever sig själv och situationen individen befinner sig i samspelar 

hela tiden. I en undersökning av Lärarnas Riksförbund (2012) ansåg två tredjedelar av de 

utfrågade att det var svårare att välja utbildnings- och yrkesväg idag än för tio år sedan. 

Respondenten Håkan upplever att ungdomar har svårt att ta beslut. Han anser han att många 

av ungdomarna saknar kunskap och förståelse för omgivningen. Detta innebär att 

ungdomarnas brist på kunskap för att analysera information medför att de tar sämre beslut. 

Håkan menar precis som respondenten Mona att dagens ungdomar ställs inför många 

valsituationer. Håkan poängterade också att eftersom kvantiteten av val är högre än tidigare är 

det inte konstigt att även felvalen blivit fler.  

 

De som enligt mig tar dåliga beslut är de som har svårt att analysera och ta in 

vanlig information[…]Du har otroligt många val idag. Oj, så enkelt det var att 

leva förr. Du hade tre tv-kanaler, två radiokanaler och två energibolag. 

Valmöjligheterna idag är en frihet men det gör att du måste ta hundratals fler 

beslut än vad dina föräldrar var tvungna att göra i samma ålder. Detta gör att 

du kan ta fler felbeslut om du tänker cyniskt (Håkan).  

 

Lundahl (2010) skriver att studie- och yrkesvägledningen är ojämn och att många vägledare är 

obehöriga. Samtidigt saknas det till stor del lokala utvecklingsmöjligheter för studie- och 

yrkesvägledare (Lundahl 2010). Respondenten Karin, som inte är studie- och yrkesvägledare, 

anser att ungdomarna får för lite vägledning för att klara av att hantera all information som 

finns tillgänglig. 

 

Jag möter många i 3:an som ska ta det stora valet[...] Det jag hör att de säger 

är att de finns så mycket information. De läser om saker och blir nästan galna 

för de blir bara förvirrade av allt, allt verkar så bra och målas upp bra. 
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Information saknas definitivt inte, men det saknas guidning och vägledning 

(Karin). 

 

Genom det fria skolvalet blir valen fler och därmed ökar betydelsen av varje val som 

individen gör. För att ta ett välgrundat beslut måste individer ta reda på vilka förutsättningar 

de har (Lundahl, 2010). Lärarnas Riksförbund (2012) konstaterar att elever inte får den 

vägledning de har rätt till i skolan idag. Enligt Skolverkets allmänna råd (2013) ska 

vägledning ge elever en möjlighet att reflektera över sig själva och sina valalternativ, 

samtidigt som de relaterar valen till den egna situationen och sig själva. Respondenten Karin 

berättade om sitt möte med gymnasieelever. Respondenten anser att vägledningen även ska 

öppna nya perspektiv, att inte enbart bakgrund och familj skall påverka individers möjligheter 

och yrkesambitioner.  

 

Kanske också få hjälp att hitta de saker man inte vet finns. För jag känner att 

när jag själv skulle välja hade man en ganska smal bild. Man visste vad sina 

föräldrar, släkt och vänner höll på med. men då fanns det yrken som man aldrig 

hört talas om och där är det en kunnig person som utifrån intressen kan berätta 

att det här finns[...] (Karin). 

 

Enligt Skollagen (2010:800) är det skolans ansvar att erbjuda samma möjligheter till alla 

individer, oavsett bakgrund samt att verka för att minska skillnader i samhället och förse alla 

elever med lika förutsättningar att lyckas. Respondenten Karin reflekterade även över hur 

individens ålder påverkar individens beslutsförmåga. Karin arbetar med barn och ungdomar, 

men har även vuxna elever. Hon anser att det är stora skillnader mellan de vuxna elevernas 

möjligheter att hantera val och ungdomarnas. “De som jag möter som är äldre. De vet mycket 

mer, de har mycket mer erfarenhet och kunskap så för dem verkar valet vara enklare”(Karin). 

Lundahl (2010) anser att kunskaper kring egna resurser och egen identitet förenklar 

beslutsprocesser för individer. Dagens ungdomar beskrivs som omogna, något som kan bero 

på att skolans allt mer omhändertagande element har resulterat i handlingsförlamade elever 

(Lundahl, 2010). Respondenten Guns uppfattning som studie- och yrkesvägledare är att 

ungdomarna saknar erfarenhet och inte klarar av att göra en konsekvensanalys inför deras 

beslut, att deras brist på erfarenheter gör det svårare att förstå hur valen påverkar deras 

framtid. Hon menar att det är just denna brist på framförhållning och konsekvensanalys som 
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förhindrar ungdomar att se större sammanhang. Detta leder till att ungdomar i högre grad styrs 

av impulser enligt Gun. 

 

De kanske saknar ganska mycket erfarenhet för att kunna väga in “Vad får det 

här beslutet för konsekvenser just nu?” Just för att de är så unga, de har för 

lite livserfarenhet för att kanske se konsekvenserna av ett beslut direkt (Gun). 

 

Brown (2002) lägger vikt på behovet av konsekvensanalyser inför ett val. Om individer inte 

kan förutse konsekvenser som framgångar utav deras agerande, påverkar det individers 

intresse att agera. Individer som saknar förmåga att göra konsekvensanalyser ser inte de 

positiva konsekvenser som framtida prestationer kan utmynna i. Detta innebär en lägre 

benägenhet att agera därefter. Om individen väljer att agera trots en oförmåga att förutse vilka 

konsekvenser, kommer det påverka individens motivation. En individ som kan se möjliga 

belöningar och framgångar som följd av ett visst agerande får en högre motivation. Att kunna 

göra konsekvensanalyser och uppfatta positiva konsekvenser av framtida val är därför en 

viktig del av individers karriärutveckling enligt Brown (2002). 

 

6.2.10Valsituationer0i0kulturR0och0idrottssammanhang0

Samtliga respondenter anser att de arbetar med valsituationer inom kultur- och 

idrottssammanhang. Valsituationerna de beskriver var på olika nivåer, allt från vilken färg en 

elev väljer att måla med till hur en person väljer att planera sin egen träning under en säsong. 

Nästan samtliga respondenter ansåg dock att de skulle kunna arbeta mer med valsituationer 

under deras sammankomster, i syfte att eleverna skulle få öva sig på sina beslutsfattande 

förmågor. Särskilt inom kulturområdet uttryckte sig respondenterna positiva till att utveckla 

arbetssätt som inkluderade och fokuserade på val. Respondenten Karin upplever att hon 

arbetar mycket med valsituationer och skulle vilja använda det ännu mer i sin undervisning. 

Hon upplever dock att det är tids- och resurskrävande. Hon anger att hennes uppgifter skulle 

kunna vara mer fria och på så sätt låta eleverna göra fler och större val. Detta skulle dock 

kräva mer tid för diskussioner, där eleverna skulle vara tvungna att resonera tillsammans och 

individuellt för att ta beslut. 
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Jag skulle kunna lämna mer övningar öppna för val än vad jag gör, men väljer 

att inte göra det för tidsbegränsningens skull. Om jag lämnar mycket öppet kan 

det bli diskussioner som tar tid, men helt klart skulle jag kunna göra det mer 

(Karin). 

 

Respondenten Linda önskar att hon kunde arbeta med att experimentera med exempelvis olika 

material i tidigare åldrar. Bildämnet kan användas som en möjlighet för att prova på olika 

material och verktyg för att lära sig olika uttryck och förstå världens mångfaldighet anser 

Linda. Hon skulle vilja börja redan i förskolan med att bygga erfarenheter och möjligheter för 

att individen ska få göra fler val.  “Erfarenhet, tillåta experiment, experimentlusta är 

nödvändig för att kunna ge kunskap och ge mer möjlighet att göra val” (Linda). Wenneberg 

& Nilsson (2010) anser att erfarenheter ger oss kunskaper och uppfattningar om situationer, 

en bra erfarenhet skapar en positiv syn på området. Detta stämmer överens med Browns 

(2002) åsikter om att erfarenheter av framgångar och belöningar från omgivningen ger 

individer en mer positiv självbild, större tilltro till sina förmågor och en mer positiv syn på 

möjliga konsekvenser av olika handlingar. Hur individens prestationer upplevs av andra och 

den respons hen får, påverkar individens självbild, tron på de egna förmågorna vilket skapar 

ett ökat intresse (Brown, 2002). Respondenten Mona anser att hon skulle kunna arbeta 

tydligare med valsituationer än vad hon gör idag. Genom att synliggöra valen de gör inom 

dramaundervisningen anser hon att hon skulle kunna göra elever mer medvetna om deras egna 

färdigheter i valsituationer. 

 

Jag tror man skulle kunna lyfta det tydligare, att jag arbetar med val det gör jag, 

men jag skulle kunna lyfta det mycket mer, exempelvis “Vad har ni gjort för 

val?”, “Varför gjorde ni det?”. Att man lyfter fram att det är ett aktivt val ni har 

gjort. Detta tror jag att man skulle kunna arbeta mycket mer med, att synliggöra 

valen så att de blir medvetna om det (Mona). 

 

Browns (2002) social kognitiva karriärteori anser att framgångar förstärker individers tilltro 

till sina egna färdigheter. Genom att tydligare lyfta fram deras framgångar i valsituationer, 

skulle det innebära att individer får en bättre och mer positiv syn på sina egna förmågor att 

göra val (Brown 2002).  
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6.30Identitetsstärkande0och0motivationshöjande0vägledningskompetenser0i0kulturR0och0

idrottssammanhang0

Samtliga respondenter observerades när de använde vägledningskompetenser i kultur och 

idrott. Det var dock skillnad mellan vilka kompetenser som användes, hur frekvent och 

medvetet respondenterna använde dem. De vägledningskompetenser som rapportförfattarna 

fokuserat på att försöka identifiera är vägledningskompetenser som höjer motivation och 

stärker individers identitet. De är indelade i fyra rubriker; öppna frågor, utmanade, 

uppmuntrande och målbilder. 

!

6.3.10Öppna0Frågor00

Den kompetens som samtliga respondenter använder på regelbunden basis är öppna frågor. I 

samtliga genomförda observationer iakttogs respondenterna när de använde öppna frågor. 

Deras nyttjande av denna kompetens var väl genomförd och upplevdes medveten. 

Respondenterna observerades uppnå goda resultat med sitt användande av öppna frågor. Vid 

observationstillfälle ett, använde respondenten Mona öppna frågor för att hjälpa eleverna att 

utforma en karaktär till en kort föreställning. Frågor som; Vem är du? Hur går karaktären? Är 

det något speciellt med karaktären? Frågorna hjälpte eleverna reflektera över karaktären de 

ville porträttera. Respondenten observerades även ställa följdfrågor. Detta sker när elever ger 

lite tveksamma och osäkra svar, i syfte att få eleverna att tänka efter och tydligare förklara 

sina tankar. Öppna frågor används för att ge individer möjlighet att formulera egna tankar och 

reflektera över sina svar (Egan 1990). Respondenten Mona förklarade hur hon regelbundet 

använder sig av reflektioner och ger exempel på öppna frågor.  

 

I reflektionen sitter mycket lärande, man får syn på egna tankar och gruppens 

tankar. Jag gör alltid en avslutande runda, men försöker att också göra det när 

man gjort en övning. Att de får tänka “Hur upplevde vi det här? Vad lärde du 

dig av det här?” (Mona).  

 

Respondenten Rikard är medveten om hur han använder öppna frågor och i vilket 

sammanhang. För honom är det ett sätt att utveckla individen. Rikard förklarade hur han 

använder öppna frågor för att öka elevens självmedvetenhet. I användandet av öppna frågor är 

eleven den person som har alla svar. Genom att använda öppna frågor kunde Rikard därför ge 
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eleven en större maktposition. Eleven fick i denna position en uppfattning av sig själv som 

kompetent och kunnig. Detta ansåg respondenten Rikard ökade den egna motivationen och 

gav bättre ingångar till att förstå eleven. Han ansåg att eleverna besitter en stor kompetens och 

att det var hans jobb att hjälpa dem utveckla den kunskap de redan hade. Genom frågor ger 

han eleven verktyg att själva utforska sina åsikter och sig själv. 

 

När man ställer öppna frågor, att eleven får fundera. Om jag tränar en specifik 

grej ställer jag en fråga, t.ex. "Vad hände där?", istället för att jag säger "Nu 

träffade du för lågt!" osv. Att de får tänka själv och fundera. För då blir de mer 

självmedvetna och då får de verktygen […] (Rikard). 

 

Att ställa frågor där svaren inte på förhand är förutsägbara ger individen verktyg att förstå sig 

själv (Egan 1990). Peavy (2010) anser att för många frågor kan bli ledande, han anser att det 

är viktigt att följa individen i deras resonemang. 

 

6.3.20Utmanande!0

Det blev tydligt i framförallt tre av observationstillfällena att utmanande av elevernas 

perspektiv användes för att skapa en större insikt för eleven. Ett exempel på detta är i 

observationstillfälle fyra. Vid detta observationstillfälle skapade respondenten Håkan 

möjligheter för utövarna att kritiskt granska sina val och beslut. Han fryser situationer där 

utövarna gjort rätt eller fel och ställer frågor som; Varför misslyckades vi här? Vad hade vi 

kunnat göra annorlunda? Varför lyckades vi denna gång? Genom att frysa i utförandet blir det 

även påtagligt för utövarna vad som gått snett, istället för att hypotetiskt diskutera situationen. 

Hägg & Kuoppa (1997) beskriver utmanande kompetenser som ett verktyg för att låta 

individen reflektera över egna uttalanden och på så sätt öka möjligheter för nya perspektiv. 

 

I de övriga observationstillfällena ses även exempel på hur eleverna utmanades att tänka 

vidare och gå djupare. I observationstillfälle två, var uppgiften att skapa en egen seriefigur. 

Eleverna skulle rita figuren framifrån, från sidan och bakifrån. Många av eleverna hade svårt 

att tänka sig figuren från ett annat håll än framifrån. Några elever uttryckte att de inte förstod 

varför de måste rita figuren från flera håll. Linda bemötte elevernas motstånd och osäkerhet 

genom att utmana deras perspektiv på omvärlden. Hon gjorde detta genom att ställa frågor om 
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föremål runtomkring dem och hur de upplevde dessa. Hennes motiv med att utmana dem var 

att väcka nyfikenhet och nya tankar hos eleverna. De fick möjligheter att utveckla en 

förståelse och ett mer analytiskt sätt att granska illustrationer av världen samt bättre 

möjligheter att visualisera sin omvärld och sig själva. Wiklund (1993) hävdar att uttrycka sig 

med kreativa medel är ett sätt att reflektera över sin identitet och omvärld. Drotner (1996) 

menar att ungdomar använder det kreativa för att upptäcka sig själva och förhålla sig till 

samhället. 

 

I intervjuerna var det några av respondenterna som gav exempel på hur de använde sig av 

olika utmanande kompetenser. Utmanande kompetenser används när individer har behov av 

nya infallsvinklar. Uttalanden som känns oäkta utmanas för att hjälpa individen att utveckla 

sina tankar och se problem i nya perspektiv. Individen får därmed en möjlighet att försöka 

förstå situationer och sig själv bättre (Egan, 1990). Respondenten Karin berättade om elever 

hon möter som kan ha dålig insikt i sina egna resurser och livsförhållanden. Då måste hon 

ifrågasätta elevernas uttalanden. Hon utmanade eleverna genom att ställa öppna frågor som 

tvingade dem att utforska nya perspektiv. 

 

De kanske säger jag fixar att studera 100 %, jobba 60 % och har tre småbarn 

hemma. Då blir man lite, “Men vänta nu hur tänker du här?” “Hur mycket tid 

har du till det här?” och där har jag mycket att fråga om för att det ska bli bra 

(Karin). 

 

Även respondenten Mona uppgav att hon utmanar sina elever. Detta gjorde hon genom att ge 

sina elever övningar där de måste prova nya saker, anta nya roller och utöka deras 

trygghetszon. Hon uttrycker dock att hon är försiktig i sitt utmanande av elever. Det är först 

när hon känner elever väl som hon ger dem stora utmaningar. Hon vill vara säker på att elever 

kommer att uppleva framgångar av de nya erfarenheterna och övningarna hon ger dem.  

 

[...] jag gav dem en uppgift som vände på steken. Men när vi gick tillbaka till 

repetitionen föll hon tillbaks till sin gamla roll. Men nu vet jag att hon kan, så nu 

till hösten kan jag utmana henne lite mer (Mona).  
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Brown (2002) menar att om individen saknar en positiv föreställning av ett resultat, har 

individen mindre intresse och motivation till att prestera. Med positiva erfarenheter stärks 

individens tro på sin egen förmåga och hur individen föreställer sig att hen kommer att 

prestera. Respondenten Rikard använder sig av utmanande kompetenser i hans yrkesroll som 

tränare. Han använder sig av öppna frågor för att utmana elever på ett mer indirekt sätt. 

Respondenten beskriver hur denna användning av öppna frågor är relativt ny och jämför den 

med sitt tidigare sätt att bemöta sina elever. “[...] där jag tidigare har sagt, ”Rör på fötterna, 

du måste kämpa nu!” så frågar jag istället ”hur går det idag?” (Rikard). Respondenten ser 

fördelar med detta eftersom han kommer djupare in på problematiken istället för om han bara 

antar vad problemet är. Rikard ger ett exempel på hur en dialog med en elev kan se ut. 

 

[...]”Det går inte så bra” 

”Varför går det inte så bra?” 

”Jag rör inte på fötterna” 

”Varför rör du inte på fötterna?” 

”För att jag är trött” 

”Varför är du trött?” 

”För att jag ätit dåligt” 

”Vad kan du göra inför nästa träning?” 

”Äta bättre” (Rikard). 
 

 

Rikard anser att användandet av öppna frågor skapar en bättre förståelse för eleven och den 

problematik eleven står inför. “om jag säger ”Rör på fötterna!”, ja, men då rör han på 

fötterna i två minuter, men sen är det samma” (Rikard). Istället för att bara säga till eleven 

vad han vill att eleven ska göra, använder han en milt utmanande metod som Lundgren & 

Lökholm (2006) beskriver. Att ställa frågor som tillåter individen att själv undersöka sina 

handlingar och tankar, ger individen en möjlighet att själv förstå situationen och sin egen del i 

den. Detta ger eleven möjligheter att se nya perspektiv och lösningar på problemet. Att 

individen själv konstaterat vad problematiken är och hur det ska lösas, ökar motivationen att 

arbeta mot en lösning (Lundgren & Lökholm 2006). 
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6.3.30Uppmuntrande!0

Vid samtliga observationstillfällen kunde det observeras hur uppmuntrande kompetenser 

användes av respondenterna för att öka individers intresse och engagemang. I 

observationstillfälle ett, bemötte respondenten Mona alla elevers idéer med en positiv 

inställning. Under observationstillfället poängterade hon att alla i gruppen måste lyssna på 

varandra och ha en positiv inställning till de andras idéer och åsikter. Under 

observationstillfälle fyra, använde sig respondenten Håkan av positiv feedback när eleverna 

gjort något bra eller för att uppmuntra dem om de hade misslyckats. Han fokuserade mer på 

elevernas arbetsinsatser och mindre på resultaten. Detta gjorde han för att stärka eleven att 

våga utföra uppgiften igen, även om de misslyckats. Genom uppmuntran kunde det 

observeras att utövarna fick en känsla av att misslyckande är inget nedslag och att det tar tid 

att bli bra på en uppgift. Håkan fokuserade på att ingjuta trygghet och mod hos eleverna för 

att våga ta risker. 

 

Samtliga respondenter uttalar sig i intervjuerna om vikten av att få uppmuntran och positiva 

erfarenheter för att våga utmana sig själva. Att uppmuntra individer är ett sätt att öka 

motivationen och förstärka självbilden. Det är ett milt sätt att utmana individer. Genom 

uppmuntran skapar individen större tilltro till sig själv och egna förmågor. Individen vågar 

därefter prova nya saker och utforska fler möjligheter (Egan, 1990). Respondenten Karin gav 

ett exempel på hur elever i utvärderingar angett att de vågat utmana sig själva att prova nya 

saker. Karin anser att detta till stor del handlar om gruppens positiva bemötande och 

uppmuntrande inställning. 

 

Många säger det i utvärderingarna, “Jag trodde inte jag skulle klara det här”. 

Men när de får den positiva responsen från gruppen, sina kamrater så… Man 

har lyckats etablera tryggheten vilket har pushat dem framåt och det är 

fantastiskt som pedagog att höra. Det har stärkt dem och lett till att de vågat 

göra annat i andra sammanhang (Karin). 

 

Rikard berättade hur uppmuntrande kompetens kan användas för att stärka individens 

självbild och på så vis förändra ett beteende. Han såg tydliga kopplingar till hur uppmuntran 
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och känslan av att få framgång kunde ge positiva färdigheter. Genom att uppmuntra elever 

som har det svårt med något och låta eleverna känna framgången av att vara duktig på detta, 

menade han att elever kunde få en större tro på sig själva och nya färdigheter. Han gav ett 

exempel på detta, där en elev hade svårt att lyssna och hela tiden avbröt honom när han hade 

samling med gruppen. 

 

[...]Istället för att be honom vara tyst, “Nu får du vara tyst!”, så väntade jag tills 

en gång när han var tyst och då berömde jag honom ”Åhh vad var du bra, du 

lyssnade så bra!”. Jag lyfte fram att han lyssnade och sen hade jag inga problem 

med eleven (Rikard). 

 

6.3.40Målbilder!0

Att arbeta med drömmar är något som alla intervjuade respondenter ansåg att de gjorde, men 

sättet de arbetade med dem skiljde sig åt. Respondenterna inom idrottssammanhang uppgav 

under intervjuerna att de arbetade mycket med mål. De arbetade i olika grad med 

handlingsplaner eller strategier mot genomförbara mål inom idrottssammanhanget. Vid 

observationstillfälle fyra, var det svårt att observera hur Håkan arbetade med handlingsplaner. 

Detta var inte speciellt förvånande eftersom att arbete med handlingsplaner sker individuellt 

med tränaren för att sedan arbetas med under en längre tidsperiod. För att kunna identifiera 

hur de arbetar med handlingsplaner i gruppen hade en förkunskap om individernas specifika 

handlingsplaner varit nödvändig. Respondenten Håkan uppgav dock att han använde sig av 

handlingsplaner. Respondenten Rikard berättade att han använde sig genomgående av 

handlingsplaner. Han utarbetade handlingsplaner med eleverna, där eleverna själva fick 

utarbeta mål, kortsiktiga och långsiktiga mål. Rikard beskrev hur viktigt det var att målen var 

satta av eleven, istället för att han bestämde åt dem. Hans roll i skapandet av en handlingsplan 

var att stödja eleverna och hjälpa dem med det som de angav att de ville ha hjälp med. Han 

såg en stor förändring i motivationen hos eleverna efter att de själva fått lära sig tänka över 

vad de vill och sedan ha ett eget mål att försöka uppnå. 

 

[...]jag försöker få eleverna att tänka själva, att det inte är jag som ska sköta 

tänkandet. Inte säga du ska göra si, du ska göra så, men att det ska komma från 

eleven, det blir starkare […] jag har märkt att om jag jämför med när jag tidigare 

satte upp målen, är eleverna nu mycket mer motiverade (Rikard). 
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En handlingsplan är ett sätt att hitta vägar för att uppnå olika mål. Enligt Peavy (2010) är det 

viktigt att det är individen själv som sätter sina egna mål. Personer som kan ge stöd och hjälpa 

individen att uppnå sina mål identifieras under handlingsplanens utformande för att 

medvetandegöra individen om vilka resurser den har i sin omgivning (Peavy 2010). Samtliga 

respondenter inom idrottssammanhanget uppgav betydelsen av att få stöd från viktiga 

personer för att kunna uppnå sin målbild. Särskild vikt lade respondenterna på stödet 

hemifrån. Respondenten Håkan gav ett exempel på en elev med tydlig målbild, där stödet 

hemifrån enligt Håkan gett henne förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Han beskriver 

eleven som väldigt driven, med ett mål att komma in på ett så bra handbollsgymnasium som 

möjligt. 

 

Största orsaken att hon nått dit är stöttningen hemifrån anser jag. Om ens dotter 

kommer hem i 7:an och säger att jag ska satsa på handboll, då är det många 

som säger ”Ah, men ska du inte göra något vettigt, välj bygg eller handels”. 

Men hennes föräldrar sa ”Det är klart du ska göra det!” (Håkan). 

 

Respondenterna inom kultursammanhangen uppgav att de inte arbetade med handlingsplaner, 

där långsiktiga- och kortsiktiga mål inom området sätts av eleverna. De ansåg dock att de 

arbetade med individers intressen och drömmar. Respondenterna uppgav att de arbetade mest 

med drömmar som inte nödvändigtvis var kopplade till kultursammanhanget. Istället handlade 

målbilderna och drömmarna mer om elevernas känslor och självuppfattning. De uppgav att de 

använde sig av dem i övningar och uppgifter där eleverna hade möjlighet att reflektera över 

egna åsikter och tankar. Ett exempel på detta observerades under observationstillfälle ett. Då 

fick alla elever berätta om ett drömyrke i en uppvärmningsövning. Alla eleverna gavs tid och 

rum att uttrycka sig. De elever som hade svårt att komma på något fick tid att tänka lite längre 

och efter att alla andra i gruppen sagt sitt fick eleverna som behövt extra tid uttrycka sig. 

Respondenten Mona var tydlig med att alla skulle lyssna på varandra under övningen och 

fokus låg på varje elevs egna tankar och drömmar kring olika yrken.  

 

Respondenten Karin gav ett exempel på en specifik dramaövning hon gjort med sina 

språkelever kring drömmar. Alla eleverna berättade om sina drömmar och förhoppningar 

inför framtiden, i övningen hade de ett perspektiv på fem år. Positiva erfarenheter delades 
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med gruppen, personer som lyckats inom områden blev förebilder och ökade motivation i 

gruppen. Individerna diskuterade olika strategier att nå de drömmål de såg i sin framtid. Alla i 

gruppen hjälpte till att stödja varandra i berättandet av drömmarna och utforskandet av 

möjliga strategier. 

 

[…] De fick hjälpa varandra, eftersom vi sitter tolv personer blir det väldigt 

spännande. Många fick idéer av varandra, det blev lite som ett gruppsamtal. 

Men strategier, det är egentligen att sätta igång tankarna även att lyssna på 

varandra. Höra någon som lyckats det ger pepp, det är klart att det ökar lusten. 

Det är det som är bra med att jobba i gruppen, det ger en stor hjälp och 

motivation (Karin). 

 

Peavy (2010) anser att drömmar är viktiga för motivationen, de ökar drivkraften att prestera 

och nå uppsatta mål. Respondenten Mona ansåg att hennes sätt att arbeta för att stärka 

individer gav dem verktyg att uppnå drömmar. “Jag försöker ge verktyg för att de ska uppnå 

sina drömmar, försöker hela tiden att stärka individen. Indirekt tycker jag att jag arbetar på 

att ge dem strategier som kan hjälpa individen nå mål” (Mona). Brown (2002) hävdar att en 

individs självbild och tro på sina egna förmågor påverkar hur individer sätter sina mål. En låg 

tilltro till sin egen förmåga kommer att dämpa intresset och förändra målbilden och 

prestationen. En individ som inte ser sig som kompetent inom ett område kommer även att 

göra konsekvensanalyser utifrån detta, vilket ytterligare sänker intresset och målbilden 

(Brown 2002). 
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7.0Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar rapportförfattarna de resultat som framkommit genom intervjuer och 

observationer. Med hjälp av den tidigare forskning, centrala begrepp och Browns social 

kognitiva karriärteori besvarar rapportförfattarna forskningsfrågorna. 

 

7.10Respondenternas0upplevelse0av0kultur0och0idrott0som0identitetsstärkande0

aktiviteter0

De respondenter som har intervjuats var tydliga med att de uppfattade kultur och idrott som 

identitetsstärkande för individer. Respondenternas uppfattning stöds av Sorbring et al. (2014) 

som hävdar att aktiva idrottare har en bättre självbild och ett större självförtroende. Idrotten 

kan vara ett sätt för individer att få en högre social status och kan påverka individens identitet. 

Drotner (1996) menar även att det kreativa är ett sätt för individer att lära känna sig själva. En 

starkare självbild skapas genom erfarenheter där individer får uttrycka sig kreativt och 

estetiskt. Dessa uttryck ger individer större möjlighet att finna sin egen identitet. Kultur och 

idrott kan därmed ses som ett medel till förståelse av identiteten, samt en del av 

identitetsbildandet. Erfarenheter bidrar till individernas egen uppfattning av sig själva, deras 

självbild. I längden kan sådana sammanhang bli en del av identiteten. Som Sorbring et al. 

(2014) går in på är identiteten en summa av alla erfarenheter. Alla delar av en person är 

sammanslagna i det som kallas identitet. 

 

Samtliga respondenter upplevde att gruppen var betydelsefull för individens 

identitetsskapande. De respondenter som var idrottsledare beskrev framförallt att 

gruppsammanhang i föreningslivet bidrar till att individer får en möjlighet att skapa sociala 

kontakter och träna på att samarbeta. Respondenten Rikard var däremot lite mer restriktiv till 

gruppens betydelse. Rikard ansåg att i den sport som han var verksam i, var gruppen 

betydelsefull. Det fanns dock begränsningar av gruppens betydelse eftersom att det är en 

individuell sport. Inom kultursammanhanget uttryckte samtliga respondenter att gruppen var 

betydelsefull. Respondenterna inom dramapedagogik lade överlag större vikt på gruppens 

betydelse för individens identitetsskapande. Respondenten Linda som är bildpedagog ansåg 

istället att gruppen kunde ha en negativ påverkan och talade om hur gruppen kunde begränsa 

individers möjlighet att uttrycka åsikter. Anpassar sig individen efter gruppen kan individens 

utveckling hämmas. Detta kan vara ett återkommande problem för vissa individer. En del 
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individer väljer att smälta in i gruppen för att behålla sin ställning och väljer i dessa tillfällen 

att inte uttrycka egna tankar och åsikter. Vid dessa tillfällen kan gruppen bli en belastning för 

individens identitetsutveckling. Individens möjligheter att uttrycka åsikter och funderingar är 

enligt rapportförfattarna viktig för den egna självbilden och identitetsbildningen. 

 

Sorbring at el. (2014) anser att gruppens betydelse för individens utveckling är stor. Sorbring 

et al (2014) beskriver enbart identitetsutveckling inom idrott, men rapportförfattarna anser att 

det kan appliceras även till kultursammanhang. Sorbring et al (2014) hävdar att det är skillnad 

mellan hur gruppen påverkar individens identitetsutveckling beroende på om det är en 

lagsport eller enskilda idrottsutövare. Utifrån resultatavsnittet i forskningsrapporten kan ett 

samband med Sorbrings et al (2014) teori utläsas. De som lade stor vikt på gruppens betydelse 

var de som mer frekvent arbetade med samarbete inom gruppen, exempelvis lagidrotter och 

teater. Båda aktiviteterna kräver ett gemensamt engagemang och en prestation som bygger på 

samarbete. De respondenter som framhävde de negativa delarna av gruppens betydelse var de 

som arbetade med utövare som jobbade individuellt, även om detta arbete skedde i ett 

gruppsammanhang. Rapportförfattarna kan se ett samband mellan hur gruppens medlemmar 

arbetar och hur respondenterna arbetar med gruppen. Om gruppens medlemmar inte 

samarbetar, innebär det färre möjligheter för kulturpedagoger och idrottstränare att arbeta med 

gruppen för att skapa positiva gruppupplevelser. Gruppens positiva betydelse för individens 

utveckling kan då bli mer begränsad. 

 

Framgångar har stor betydelse för hur individer uppfattar sig själv. Positiva reaktioner från 

gruppmedlemmar var något som respondenterna ansåg var viktigt för hur deras elever 

uppfattade sina förmågor och därmed vågade prova nya saker. De förmågor som främst stärks 

efter lyckade prestationer enligt Brown (2002) är de som förhåller sig till området. Detta 

innebär att individer endast utforskar sin identitet inom det område där de känner sig säkra. 

Då blir det som respondenten Linda uttryckte, att en individ som är duktig på fotboll ser sig 

bara som en fotbollsspelare och då kan hen inte rita. Utifrån detta resonemang kan kultur- och 

idrottsaktiviteter verka hämmande för individen. 

 

Intressen är något som samtliga respondenter anser vara motivationshöjande för individer. 

Enligt Brown (2002) förstärks intressen av framgångar. Intresset och motivationen blir högre 

när individer har tidigare erfarenheter av att lyckas med något. De har större tilltro till sina 
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förmågor och ser därför sina chanser att prestera som goda. Att anta att denna typ av 

förstärkningsmönster av egna förmågor kan användas i kultur- och idrottssammanhang är 

rimligt anser rapportförfattarna. Det är dock viktigt att inte begränsa individens förmågor till 

endast ett område. Browns (2002) intressemodell visar hur en individs förmågor kan stärkas 

med framgångar. Om dessa framgångar endast sker inom ett specifikt sammanhang, kan det 

innebära att individen endast fokuserar på den del av identiteten som upplever framgångar. 

Detta innebär att individen kan uppleva andra områden som osäkra och anse att färdigheter 

inom dessa områden är otillräckliga. Detta kan leda till en mer enkelspårig 

identitetsutveckling, det vill säga att individen inte vågar utforska hela sin identitet.  

 

Respondenterna inom kultursammanhanget arbetade med drömmar som inte bara var 

områdesspecifika. Detta skapar möjligheter att förstärka individers självbild och tron på 

individens förmågor även utanför området. Rapportförfattarna anser att kulturpedagoger och 

idrottstränare bör försöka lägga vikt på förmågor som används även utanför den relevanta 

sporten eller kulturaktiviteten. På detta sätt är de förmågor individen utvecklar i kultur- eller 

idrottssammanhanget överförbara till andra delar av sitt liv. Individens framgångar inom ett 

sammanhang kan på så vis skapa nya framgångar inom andra sammanhang.  

 

Kultur- och idrottssammanhang existerar både inom skolans verksamhet och utanför skolan. 

Rapportförfattarna anser att det är fördelar med detta. Det innebär en chans för individer som 

har problem inom skolan att utveckla sina färdigheter och stärka sin identitet utanför skolan. 

Möjligheter att kunna ge dessa individer sammanhang att möta framgångar anses av 

rapportförfattarna som viktigt. Det anses vidare att kultur- och idrottssammanhang kan ge 

individer en bättre självbild och ett större förtroende till förmågor som är överförbar till andra 

sammanhang. Med detta i åtanke kan kultur och idrott vara ett sätt att nå många individer som 

har problem i skolan. 
 

Samtliga respondenter utom Gun anger att de använder sig av elevernas egna reflekterande för 

att de ska få en större förståelse för sig själva och stärka deras identitet. De respondenter som 

var kulturpedagoger uttryckte att reflektionerna hade stor betydelse för elevernas 

identitetsutveckling och självbild. Sorbring et al. (2014) hävdar att individers identitet är en 

sammanslagen bild av alla olika delar av en individ. Genom att vara medveten om sig själv 

och dessa olika delar innebär att individen har en god självbild. För att utforska sig själv krävs 
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att individen reflekterar över sig själv. Individens identitet förändras inte i grunden utav nya 

erfarenheter, men nya erfarenheter påverkar individens självbild (Sorbring et al. 2014). 

Individens uppfattning om sina förmågor inom ett område påverkar på så sätt hur de gör 

karriärval. Brown (2002) argumenterar för hur individernas erfarenheter, av exempelvis 

belöningar och bemötande efter en prestation påverkar hur de ser på deras förmåga och hur de 

bedömer sina chanser att lyckas. Att reflektera över sig själv för att medvetengöra individer 

om de val de står inför är till stor del vad vägledning går ut på (Brown, 2002). Individer som 

har en sämre självbild har svårare att hantera valsituationer (Lundahl, 2010).  

 

Sorbring et al (2014) säger att identiteten är en samlad bild av alla erfarenheter. Ungdomar 

som har färre erfarenheter påverkas mer av de nya situationerna de upplever. Ungdomars 

identitet är mer påverkningsbar på grund av detta. Erfarenheter skapar möjligheter att 

reflektera och förstå sig själva utifrån, ungdomar som har färre erfarenheter har därför en 

sämre självbild. Reflektioner av sig själv och sin omvärld kräver ett analytiskt tänkande. För 

att lära sig ett mer analytiskt tankesätt måste individerna öva. I vägledningssamtal arbetar 

vägledaren genomgående med att låta individer reflektera över sig själva och situationen de 

står inför. Genom reflektioner kan individer få en god självbild och förstå de motiv som ligger 

bakom vilka val de gör samt eventuella konsekvenser. Det innebär att individerna gör mer 

medvetna val utifrån deras värderingar. Utifrån den empiri som redovisats kan 

rapportförfattarna dra slutsatsen att det inom kultur och idrott arbetas med reflektioner, både 

för att förstå uppgifter och för att förstå egna värderingar. Rapportförfattarna anser även att 

kultur- och idrottssammanhang fungerar väl för arbete med reflektioner. Det är sammanhang 

där individer har möjligheter att uttrycka sig, samt reflektera över detta och därigenom förstå 

sig själva. 

 

En individ som förstår sina egna styrkor, svagheter och viljor är positivt på många sätt och 

vis. Framförallt för ungdomar som har färre erfarenheter och därför mindre möjligheter att 

utforska olika delar av sig själva. Även om ungdomar har mindre möjlighet att få en god 

uppfattning av sin egen identitet, förväntas de idag göra tidigare och fler val än förut. Därmed 

är medvetenhet om de olika delarna av individens identitet grunden för att fatta ett bra beslut. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2013) ska vägledare hjälpa individen att förstå sig själv, 

valsituationen de står inför och samtidigt hjälpa individen att förhålla dessa två till varandra. 

Det är ett stort arbete för varje individ att besvara det som Sorbring et al.(2014) beskriver som 
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identitetsrelaterade frågor. Det kräver erfarenheter inom olika områden och analytiska 

färdigheter för att kunna granska och utforska sin identitet. Det är enligt Brown (2002) 

individernas värderingar som påverkar vilka karriärval de gör. För att vara medveten kring 

vad som ligger bakom en känsla, är det därför viktigt att förstå sig själv. 

 

Utöver detta är det nödvändigt att utöka sina förmågor till att göra val. Dessa förmågor stärks 

genom erfarenheter som utvecklar identiteten och skapar en bättre självbild. 

Identitetsstärkande aktiviteter som kultur och idrott hjälper individer att få en bättre insikt 

över deras förmågor och åsikter. Det kan hjälpa dem att utveckla analytiska förmågor för 

självreflektion. Respondenterna inom kultursammanhanget som intervjuades var positiva till 

att arbeta mer ingående med val. Respondenten Mona angav att hon kunde tydliggöra 

valsituationerna för sina elever och på så vis ge dem en lyckad upplevelse. Genom att 

tydliggöra valsituationen skulle ungdomar få en möjlighet att stärka deras egen tilltro till sina 

förmågor gällande beslutsprocessen. Detta skulle enligt Browns (2002) teori skapa en 

självbild där individen uppfattar sig själv som någon med goda förmågor att göra val.  

 

7.20Identitetsstärkande0och0motivationshöjande0vägledningskompetenser0i0kulturR0och0

idrottssammanhang0

Att vägledningskompetenser används i både kultur- och idrottssammanhang har varit tydligt 

utifrån den insamlade empirin. Respondenterna har inte vid alla tillfällen varit medvetna om 

deras användande av vägledningskompetenser. Dessa vägledningskompetenser har 

identifierats genom de intervjuer och observationer som genomförts.  

 

Öppna frågor är den kompetens som samtliga respondenter använder mest frekvent. Öppna 

frågor är en vägledningskompetens som tydligt kan appliceras i andra sammanhang. 

Respondenten Mona har inte insett till vilken grad hon använder sig av öppna frågor, medan 

respondenten Rikard som är utbildad studie- och yrkesvägledare medvetet använder sig av 

öppna frågor inom idrotten för att individen ska få en bättre självbild. I de genomförda 

observationerna tillämpas öppna frågor av respondenterna som verktyg för att skapa 

reflektioner hos eleven; Vad vill jag egentligen? Vad är mina åsikter? Egan (1990) beskriver 

öppna frågor som möjligheter till att uttrycka sina egna tankar och reflektera över egna 

åsikter. Rapportförfattarna anser att utifrån de redovisade resultaten blev det uppenbart att 
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användningen av öppna frågor inom kultur och idrott var frekvent och att de ofta användes 

som verktyg för att ge individer möjlighet att reflektera. 

 

Vid de observationstillfällen som genomfördes, inom kultur- och idrottssammanhang var 

utmaningar en vägledningskompetens som kunde identifieras. Utmanande 

vägledningskompetenser används för att skapa nya infallsvinklar för individen (Hägg & 

Kuoppa, 1997). I resultatdelen ger respondenterna olika exempel på hur de använder sig av 

vägledningskompetensen. Milt utmanade vägledningskompetenser användes av respondenten 

Rikard som ett sätt att höja individens motivation. Målet med denna typ av utmanande 

vägledningskompetenser är att individen ska få en högre motivation att lösa problemet om 

individen själv förklarar och förstår hur situationen uppstått samt vilka konsekvenser det kan 

få (Lundgren & Lökholm 2006). Användandet av milt utmanande vägledningskompetenser 

uppgav respondenten fungerade väl inom idrottssammanhanget. Att utgå från att individen 

skulle finna svaren på problemen ökade insikten hos respondenten och engagemanget hos 

individen. De mer direkta utmaningar där individers uttalanden ifrågasattes användes enligt 

respondenterna i mindre grad. Respondenten Mona uppgav en tveksamhet till att utmana 

individer och var försiktig i sitt bruk av vägledningskompetensen. Utifrån de redovisade 

resultaten kan rapportförfattarna tydligt se ett regelbundet användande av utmaningar. 

Vägledningskompetensen användes för att få individer att prova något nytt eller se saker från 

andra perspektiv.  

 

Uppmuntrande vägledningskompetenser användes av samtliga respondenter. Respondenterna 

var medvetna om effekterna av uppmuntrande vägledningskompetenser. De såg det som ett 

verktyg för att få individer att våga prova på saker och inte vara rädd för att misslyckas. 

Rapportförfattarna anser att betydelsen av att våga prova nya saker är stor för individers 

utveckling. För att våga utforska och experimentera krävs självförtroende. En individ som ser 

förutsättningar att lyckas inom ett sammanhang har större motivation och bättre möjligheter 

att uppnå framgångar. Inom idrotten ska individer fatta många beslut under en kort tidsperiod, 

medan inom kulturen förväntas individer vara nyskapande och kreativa. Egan (1990) anser att 

uppmuntrande vägledningskompetenser är ett sätt att öka motivation och förbättra individens 

självbild. Varje individ vill känna en trygghet oavsett situation. Genom uppmuntrande 

vägledningskompetenser kan individen få det självförtroendet som krävs för att känna en 

trygghet även när individen står inför nya situationer. Detta kräver dock fokus på elevens 
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arbetsinsats och färdigheter, istället för att endast fokusera på resultatet. Rapportförfattarna 

anser att kultur- och idrottssammanhang är gynnsamma tillfällen för individer att möta 

framgångar i. Utifrån de redovisade resultaten kan rapportförfattarna utläsa att det i hög grad 

används uppmuntrande vägledningskompetenser inom sammanhangen.  

 

Målbilder användes av respondenterna, men på olika sätt beroende på om de var i kultur- eller 

idrottssammanhang. Inom idrottssammanhang uppgav respondenterna att de ofta lyssnade av 

målbilder och lade upp handlingsplaner utefter dem för att kunna nå drömmen. Respondenten 

Rikard som är studie- och yrkesvägledare fokuserade på att låta individerna formulera egna 

mål istället för att han skulle göra det åt dem. Han kunde urskilja stora fördelar med detta. 

Eftersom det var elevernas egna mål och önskningar som kom fram, ökade deras motivation 

och engagemang. Inom kultursammanhang arbetade inte pedagogerna med handlingsplaner, 

utan istället berörde de individernas drömmar och intressen i allmänhet. Målbilder har varit 

den svåraste vägledningskompetens att observera. Då observationerna enbart genomförts 

under ett tillfälle per grupp har det varit svårt att urskilja hur respondenterna arbetar med 

målbilder och handlingsplaner. För att kunna identifiera hur det arbetas med handlingsplaner 

och stora målsättningar i gruppen krävs en förkunskap om individen och målen. Målbilder är 

något som respondenterna hävdar att de använder, om än på olika sätt. Att i högre grad arbeta 

mot mål som individer själva får formulera, är något rapportförfattarna anser kan användas 

mer medvetet inom kultur och idrott. Respondenten Rikards sätt att arbeta med målbilder 

anser rapportförfattarna ger en större förståelse för elevers kunskaper och fungerar som stöd 

vid införskaffandet av nya färdigheter. Rapportförfattarna menar att även de andra intervjuade 

respondenterna i större grad skulle kunna använda sig av denna vägledningskompetens för att 

ge tydligare målbilder till individer att arbeta mot. 

 

Motivationshöjande och identitetsstärkande vägledningskompetenser används redan i andra 

sammanhang än i vägledningssamtal. Utifrån de genomförda intervjuer och observationer kan 

rapportförfattarna konstatera att motivationshöjande och identitetsstärkande 

vägledningskompetenser är en del av respondenternas arbetsmetoder. Den respondent som var 

mest medveten i sitt bruk av kompetenserna var studie- och yrkesvägledare. Han angav även 

att efter att han implementerat vägledningskompetenser som öppna frågor och 

handlingsplaner kunde han se en ökad motivation och engagemang hos eleverna. Att utgå från 

individen är att tillåta individen vara den som besitter kunskapen och vara experten. Denna 
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typ av samtalsmetodik tillåter individer att reflektera över sina egna åsikter och tankar och 

därmed om sig själva. Rapportförfattarna anser att samtliga vägledningskompetenserna har ett 

stort värde även utanför vägledningssamtalet, då de kan hjälpa individer att förstå sig själva 

och därmed hantera valsituationer bättre. 

 

7.30Avslutning0och0vidare0forskning0

Den empiri som redovisas i forskningsrapporten tyder på att kultur och idrott till stor del 

fungerar identitetsstärkande för ungdomar. individer som är aktiva inom kultur- och 

idrottssammanhang utvecklar sin identitet och en förståelse för dem själva. Det är tydligt att 

vägledningskompetenser i hög grad kan användas utanför vägledningssamtalet och inom 

kultur- och idrottssammanhang för att hjälpa individer att reflektera och uttrycka åsikter. 

Intressen som kultur och idrott är motivationshöjande och kan ge nya ingångar till positiva 

erfarenheter för individer som i andra sammanhang upplever misslyckanden. Det är dock 

viktigt att inte låsa fast individen inom området, utan istället hjälpa hen se möjligheter att 

utforska andra delar av sig själv. Vår identitet är som Sorbring et al. (2014) säger, mångsidig. 

 

Denna forskningsrapport är baserad på intervjuer med och observationer av kulturpedagoger 

och idrottstränare. Deras upplevelser av kultur och idrott som identitetsstärkande och 

valförberedande aktiviteter har undersökts. Vidare forskning som skulle vara intressant att 

undersöka inom området är vilka upplevelser ungdomar har av kultur- och 

idrottssammanhang. Vilka effekter ungdomar upplever att kultur och idrott har haft på deras 

identitetsutveckling. 
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Intervjubilaga010

Arbetar du med elevernas idéer/drömmar/målbilder? 
- Hur arbetar du med elever för att uppnå idéer/drömmar/tankar? 
- Lägger du strategier där eleven tar eget ansvar att uppnå dessa? 

 
Ber du elever att förklara och tydliggöra dessa drömmar/tankar/idéer/målbilder?  

- Om deras förklaringar är diffusa eller känns oäkta, ber du elever att tydliggöra dem 
ytterligare? 

- Ger du förslag/visar på andra möjligheter när eleverna kommer att få problem att 
uppnå deras tankar/idéer 

 
Ser eleverna konsekvenserna/belöningen av deras handlingar i gruppövningarna enligt dig? 
 
Upplever du att det uppstår konflikter i gruppen? 

- Hur arbetar du för att hantera dessa? 
- Om eleven motarbetar dig hur bemöter du det? 

 
 Hur ofta låter du eleverna berätta och förklara sina val och sitt eget tänkande? 

- Ger du eleverna redskap att kritiskt granska sina egna tankar, t.ex. genom frågor och 
uppgifter 

 
Anser du att det finns samtal som sker under ytan i gruppen?  

- I så fall hur hanterar du dessa/adresserar du dem 
 
Kontrollerar du din egen förståelse av elevers uttalanden? 

- I så fall hur? 
 
Visar du förståelse för elevers uttalande?  

- I så fall hur? 
- Om en elev uttalar känslor som t.ex. ovilja eller glädje, hur bemöter du det verbalt? 

 
Anser du att du förmedlar du information som ger förståelse i hur vårt samhälle fungerar? 

 
Hur ofta uppstår det valsituationer i gruppen? 
 
Hur ofta anser du att individer granskar/utvecklar sina egna val och tankar i sammanhanget? 

- Vilka val situationer ställs individerna inför inom detta sammanhang?  
- skulle man kunna arbeta med valsituationer inom detta område mer, för att öva sig på 

beslutsfattande? 
- Föräldrarnas påverkan? 
- Gruppens påverkan på individers åsikter? 

 
Hur gör du för att ta ett välgrundat val? 
 
Vad anser du att dagens ungdomar saknar för att göra val? 
 
Hur anser du att individers identitet kan utvecklas positivt i detta sammanhang? 
 
Varför tar elever så mycket felbeslut?  
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- För lite vägledning eller individernas beslutsprocess? 
- Hur går vi tillväga för att förbättra detta? 

   
Hur kan man arbeta med en grupp för att stärka individers identitet? 
   
!


