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Today’s students show great divergences in incentives for commencing studies at an Upper Secondary 

Dance Educational School in Sweden. The level of the individual`s motivation both during the prelusive 

and pending stages of the education, shows great variance. 

The aim of the study is to find a correlation between the individual’s motivation level and the individual´s 

conceiving of enhancement or deprivation of inner needs. 

To which extent is the comprehension and consideration towards these needs, a direct agency in effecting 

the desire for self- engaged and lifelong learning? In which manner can a deeper and wider understanding 

of the needs for self- actualization, ensure a more sturdy and coherent motivation towards the experience 

of learning? 

Through motivation psychology as an angel of approach, the study incorporates the three methods; 

observation, projective testing and literary studies. Conscious and unconscious personality traits and 

states are chartered. The conjunction with various sources of stimuli subsequently indicates the deriving 

of behavior. 
The study indicates the need of educational practitioner’s insight and understanding towards the 

individual pupil’s apperception of the social world. Also the study indicates the importance of 

implementing this knowledge, in ensuring cohesiveness and sustainability of motivation for self- engaged 

lifelong learning. 
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Inledning 

Individens undermedvetna och introspektion har varit en röd tråd genom mina senaste års 

studier. Under mina studier i danspedagogik vid Dans och cirkushögskolan- en del av 

Stockholms konstnärliga högskola, skrev jag examensarbetet Use it or lose it inom Klassisk 

balett. Detta arbete behandlade bland annat de psykologiska faktorerna som styr våra intuitiva 

handlingar och tankar. Sedan dess har jag läst idrottspsykologi vid GIH (Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm), ett ämne som även detta i stor utsträckning kretsade kring vårt 

undermedvetna, våra inre behov och perceptionens betydelse för vår utveckling och vårt 

välmående.  

Som en del av min kompletterande pedagogiska utbildning till ämneslärare i dans, har 

två VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioder genomförts vid två separata 

gymnasieskolor i Sverige med dansestetisk inriktning. Med utgångsläget av ett intresse som 

bildats vid de tidigare studierna, lägger de två VFU-perioderna genom observationer, grunden 

för en frågeställning kring faktorer som inverkar på individens inre behov för motivation till 

lärande. 

Ett projektivt test av tematisk apperceptionskaraktär har valts ut, som metod för denna 

studie kretsande kring de inre behoven. Tematisk apperceptionstest är en teknik som används 

för att synliggöra individers underliggande motiv utifrån deras sociala världsbild. 

Förhoppningen är att respondenterna inte har vetskap om vad som studeras, och det därmed 

lämnas möjlighet för respondenterna att i mindre utsträckning än vanligt, förhålla sig till 

typiska responser eller ett rollrelaterat beteende. 

Studien undersöker om man med denna teknik kan skapa en bredare och djupare 

förståelse av elevens individuella inre behov. Samt på vilket sätt ett hänsynstagande till dessa 

behov i den dagliga skolverksamheten, kan påverkar elevens personliga och kunskapsmässiga 

utveckling. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att relatera och kontrastera ett empiriskt studerande av 

dansgymnasiala elever genom VFU-observationer och projektiva test, med teoretiska studier 

om teorier inom motivationspsykologin. Förhoppningen är att kunna bidra till skapandet av en 

större förståelse kring korrelationen mellan individens personliga referensramar och olika 

motivationshöjande strategier inom ett danspedagogiskt sammanhang. 

Med utgångspunkten att den inre motivationen hos elever, med särskilt fokus på elever 

inom en dansestetisk gymnasial utbildning, påverkas av den individuella personligheten, 
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sociokulturell bakgrund och den situerade miljön, är förhoppningen att en fördjupad insikt om 

dessa faktorers inverkan, kan öka elevers möjligheter till ett jag-engagerat lärande. Med ett 

jag-engagerat lärande menas ett engagemang som berör elevens inre motiv av behov, 

kognition och emotioner, för ihållande inlevelse. 

Vid första anblicken, kan syftet framstå som förespråkande av ökad segregering, då 

det är det individuella och säregna som studeras. Detta är inte fallet. Utan det som efterfrågas, 

är en ökad integrering av elever, genom förståelse för de individuella motiven och deras 

betydelse för integreringen i samhället. 

Frågeställningar 

Är det möjligt med utgångspunkt i de valda metoderna, projektiva test och 

psykologilitteratur, utifrån ett motivationsteoretiskt perspektiv, ta reda på om en tydligare 

förståelse kring individens självaktualiseringsbehov kan skapa möjlighet att stärka elevens 

inre motivation till lärande? 

På vilket sätt påvisar den valda metoden betydelsen av förståelse kring de individuella 

motiven till handling, för dansestetiska gymnasieelevers motivation till lärande? 

Går det med utgångspunkten att det bland de observerade eleverna råder vitt spridda 

förhållningssätt till och förväntningar av utbildningen, påvisa på vilket sätt man kan underlätta 

för det psykiska och fysiska välmående och den personlighetsmässiga och kunskapsmässiga 

utvecklingen? 

Hypotes 

Hypotesen som sakta utformats under arbetets inledande skede, kretsar kring den avgörande 

betydelsen av förståelse för individens livsvärld och de mellanmänskliga relationernas 

kontinuerliga bekräftande i pedagogikens vardag. 

Hypotesen är att informella observationer och projektiva test, vilka beskrivs närmare 

på sid. 10, kan bidra till lärarnas förståelse av elevernas inre motiv till handlande. Detta kan 

skapa möjligheter till positiv inverkan på elevernas kunskapsmässiga samt personliga 

utvekling, genom elevens förståelse av sig själva som en helhet i samverkan med och 

inverkan på omgivningen. 

Tillvägagångssätt 

Arbetets tillvägagångssätt kan delas in i tre moment. VFU-observationer, projektiva test och 

sammanställande analys. Mellan varje del i arbetsprocessen, har blicken lyfts och en 
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sammanställning av empiriska data och litterärt material har genomförts, för att skapa en 

helhetsbild och synliggöra möjliga och nya fortsatta vägar i arbetet.  

De empiriska studierna bestående av de två delarna VFU-observationer och projektiva 

test, är utförda i punktmässiga intensiva perioder fördelade under ett och ett halvt års studier. 

De två VFU-observationsperioderna består vardera av fem veckors sammanhängande studier 

vid en skola under hösten 2013 och våren 2014.  

Under de inledande VFU-observationsperioderna har inriktningen för denna studie 

inte än varit känd. Detta har resulterat i ett mera övergripande observationsperspektiv, där 

arbetet utgått från ett hermeneutiskt konstruerande av en upplevd sanning. Noteringar av 

hastigt nerskrivna stickord i VFU-observationssituationer, har fått utgöra material för 

sammanställandet av en helhetsupplevelse. Det erfarna har sedan varit den grundläggande 

byggstenen för skapandet av en frågeställning inför det mera resultatgenererande fortsatta 

arbetet, kring betydelsen av förståelse för elevens sociala livsvärld. 

De fortsatta empiriska studierna som bestått av projektiva test av tematisk 

apperceptionskaraktär och som haft som mål att studera detta fenomen, har i kombination 

med psykologilitteratur utgjort materialet för själva studiens resultat. De har utförts under 

hösten 2014 i samverkan med kvinnliga dansestetiska gymnasieelever i årskurs ett till tre, från 

de tidigare VFU-observerade klasserna. 

Testet har utförts på båda skolorna vid separata tillfällen, i likartade och avskilda 

lokaler. Samtliga intervjuer har spelats in, för efterhandsgranskning av respondenternas såväl 

kroppsliga som verbala responser. Intervjufrågorna (bilaga E) är strukturerade även om 

respondenterna uppmanas till fri tolkning. Fyra elever från de tidigare VFU-observerade 

klasserna på vardera skolan har slumpmässigt valts ut för medverkan, och varje elev har 

förfogat över ca.30 minuters intervjutid. 

Som testets administrator, har jag valt ut fem bilder, som anses som lämpliga för 

ändamålet att trigga igång det emotionella sinnestillståndet utifrån respondenternas kulturella-

, sociala- ålders- och könstillhörighet. Det är främst aspekter rörande autonomi, kompetens 

och samhörighet som det finns förväntningar om att trigga igång. Det är av största vikt att 

bilderna inte uppvisar en uppenbar tolkningsmening, utan framstår en aningen tvetydiga eller 

otydliga i sin innebörd. Förhoppningen är att oklarheten kring bildens innebörd ska uppmana 

eller påtvinga respondenten att med hjälp av dennes egna referensramar, fantisera ihop en 

mening och innebörd kring varje bild. Då respondenterna har behövt återgå till den ordinarie 

undervisningen direkt efter avslutat intervju, görs ett försök att välja ut bilder, som inte 

uppenbarligen provocerar på djupet. 
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Skriftliga tillstånd om medverkan i testen, har på förhand inhämtats från 

vårdnadshavare i de fallen eleverna varit under 18 år. För samtliga elever, har medverkan i 

testen varit på frivillig basis. Eleverna har fått betänketid för överväganden av för- och 

nackdelar av ett medverkande i testet, varefter begäran om tillstånd lämnats ut till de berörda 

för vårdnadshavares underskrift. Då uppslutningen för medverkan i testet varit större än vad 

som varit möjligt att hantera utifrån det givna tidsutrymme, har lottning fått avgöra vilka 

elever som fått delta. 

Det tematiska apperceptionstestet är ett psykologiskt test, som i denna studie använts 

som mall för en förenklad egenkonstruktion. Varje respondent får vid testets början, följande 

text uppläst: 

Detta är en teknik för att studera fantasin, som är en form för intelligens. Du ska nu 

få se några bilder. För varje bild beskriver du;  

Vad som sker i bilden nu.  

Vad som har lett fram till detta.  

Vad detta kommer leda till framöver.  

Vad karaktärerna känner och tänker. 

 

Texten upprepas sedan om så önskas, varefter varje fråga hanteras separat i den upplästa 

ordningen. Administratören av testet försöker utstråla en så både tillåtande som neutral plats i 

testsammanhanget, för att respondenten ska tillåtas rikta uppmärksamheten mot det egna inre 

berättandet och inte flytta fokus till de yttre stimuli. Av denna anledning talar eller agerar 

administratorn endast när det anses vara nödvändigt för att föra vidare eller styra upp testet. 

Det har för varje respondent, före testets påbörjan, pointerats att alla responser är 

godkända. Vidare har det förmedlats att det är en övergripande frågeställning som studien 

adresserar och inte elevens individuella prestation i testet. Utifrån forskningsetiska principer, 

har elevernas svar hanterats med full sekretess och anonymitet kring deras deltagande har 

garanterats. Detta har medgetts respondenterna både vid övervägandet av medverkan och 

inför själva testtillfället. Vidare har det försäkrats att en elevs utlåtanden inte kommer att 

användas i andra sammanhang än för sammanställandet av den aktuella studien. 

The Thematic Apperception Test eller som det förkortas TAT, innehöll ursprungliga 

32 bildkort samt ett avanserat tabellsystem i flera led för tolkning av responsen. Då ett så 

noggrant utförande inte varit möjligt i denna studie, har en tydligt förenklad och förändrad 

variant fått utgöra ramen för det aktuella KAT testet (Kates Apperception Test). Den grova 

bilden som kan utläsas från det gällande testresultatet, kan därför endast betraktas som en 

sannolikhetsbaserad svepande bild, i sammanställandet med övrigt material. 
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Metod 

Denna studie förhåller sig till socialkonstruktionismen ur ett fenomenologiskt perspektiv, då 

det studerade är den sociala interaktionens inverkan på individens skapande av och förståelse 

för den egna verkligheten. Ingen absolut sanning eftersöks i tolkandet, utan snarare en 

subjektiv förståelse av de meningsfulla handlingarna som visar sig. 

Med ett reflexivt arbetssätt under de inledande VFU-observationsperioderna, 

aktualiseras den hermeneutiska spiralen genom förståelse för observatörens egna som för de 

observerades inverkan på den situerade miljön. Genom konfrontationer med det 

oigenkännliga, har en förståelse för det subjektiva skapats. 

Problematisering kring de egna dagliga noteringar samt diskurs med skolans lärare om 

vilka val som görs och vilka värderingar som läggs till grund för dessa val, skapar ett 

fundament för fortsatt arbetet med en ökad känslighet för den egna förförståelsen. 

Förhoppningen är att detta skal kunna förbättra möjligheten till god validitet av det fortsatta 

utarbetandet av frågeställningen (Bergström & Boréus, 2005, s.35). 

Arbetet förhåller sig övergripande till ett hermeneutiskt filosofiskt perspektiv, då de 

praktiska som de teoretiska delarna, alla kretsar kring betydelsen av den existentiella frågan 

om förståelse för individens tolkande av den egna livsvärlden. Intresset för individen som ett 

handlande subjekt samt subjektiviteten av dennes livsvärld, har i de inledande VFU-

observationerna varit grogrunden för en induktiv och kvalitativ forskningsansats. Detta då 

endast fenomenen som observerats och inte deras orsak varit relevant, samt att mitt eget 

fenomenologiska perspektiv fått väga tungt. Det har således varit hur ett fenomen ter sig för 

eleven och mitt tolkande av detta, som aktualiserat den ena av flera sanningar. 

Efter VFU-observationsstudiernas genomförande, har ett behovsteoretiskt perspektiv 

tagit vid i utarbetandet av en problemformulering. Detta har skett utifrån ett fenomenologiskt 

förhållningssätt till materialet, då det är den upplevda varseblivningen och det outtalade som 

fått utgöra grunden för det fortsatta mera spekulativa arbetet. 

Upplevelsen av elevernas individuella och olikartade tolkande av den sociala 

livsvärlden, belyser betydelse av individens psykologiskt selektiva förmåga i skapandet av 

den egna sanningen. Denna förmåga framhävs i studien som en nödvändig och viktig 

egenskap, snarare än en negativ begränsning. 

De empiriska studierna har en värdeteoretisk infallsvinkel snarare än en 

värdefilosofisk, då intresset ligger i vad som upplevs som sanning, snarare än vad som bör 

upplevas som så. 
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Arbetets epistemologiska frågor berör bl.a. vilken emergens individens till exempel 

sociala, genetiska, ideologiska och kulturella referensramar har. Även vilken kausalitet dessa 

faktorer har a posteriori i samspelet med övriga samhället, betraktas i studiens arbetsprocess 

som en viktig aspekt, vilket gör att även metafysiska frågor får utrymme. 

Komplexiteten i studiens frågeställning samt att den studerade helheten beskådats ur 

en makronivå där variablerna kan variera i det oändliga, gör att alla resultat bör värderas ur ett 

sannolikhetsteoretiskt perspektiv. Diversiteten bland de medverkande eleverna i de projektiva 

testen, har däremot minskats något, genom att samtligt medverkande elever har varit 

kvinnliga deltagare. Ingen har dock exkluderats i urvalet av deltagande, till följd av social, 

kulturell eller genetisk tillhörighet eller avvikelse. 

De projektiva testens transkriberingar (bilaga A) har studerats med fokus på 

övergripande tendenser i den individuella responsen. Detta har gjorts rörande de sociala 

motiven bestående av kontakt och självhävdelsesmotiv. De organiska motiven som rädsla, 

aggression och sexual- och modermotiv, samt aktivitetsmotiv som rörelsebehov, nyfikenhet 

och skaparlust (Madsen, 1974, s. 75), har även de fått utgöra markörer i tolkandet av 

elevernas undermedvetna. Detta studerande av de individuella personlighetsdragen, har haft 

som mål att lokalisera individens motiverande motiv, för ökad förståelse kring dennes inre 

behov, kognition och emotioner samt den yttre stimulansens inverkan. 

Begrepp  

För att tydliggöra definitionen av några återkommanden och betydelsesfulla begrepp i detta 

arbete, inleds det här med en genomgång av hur de används i detta sammanhang. 

Motivation 

Motivation består av en intensitet, riktning och varaktighet av ett engagemang som innefattar 

beteendemässig, emotionell, kognitiv och uttrycksmässig aktivitet/icke-aktivitet. Intensitet 

markerar styrkan i handling. Riktning markerar syfte och mål (Reeve, s.8). Danska 

psykologen Kristen Bent Madsen, som var professor vid Danmarks Lärarhögskola fram till 

1989, beskriver på s. 9 i ”Motivation- Drivkrafterna bakom våra handlingar” hur motiv som 

driver på motivationen kan definieras som aktiverande eller energimobiliserande processer i 

organismen. 

Dessa motiv kan delas in i två underkategorier bestående av inre motiv och externa 

omständigheter.  
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De inre motiven kan i sin tur delas in i de tre underkategorierna behov, kognition och 

emotioner. Behov är en kategori som definierar individens inre fysiologiska och psykologiska 

behov för underhåll, tillväxt och välmående. Kognition byggs upp av våra tankar, tro, 

förväntningar och självkoncept (vår mentala representation av oss själva). Emotioner som 

utgör tredje kategorin består av känslor, fysiologisk beredskap, funktion (mål för tillfället) och 

uttryck (hur vi kommunicerar vår emotionella upplevelse med omgivningen). Emotioner är 

kortlivade och subjektiva fenomen som i ett samspel ger oss framförhållning och tillåter oss 

att anpassa oss till vår omgivning. (Reeve, s.9). 

De externa omständigheterna inkluderar miljömässiga, sociala och kulturella källor. 

Även dessa föregår handling och ger indikationer som kan driva på eller avvärja ett beteende, 

allt efter vad individen uppfattar kan framkalla belönande eller bestraffande konsekvenser. 

(Reeve, s.10). 

 
Bild 1. Individens källor till motivation. 

 

Motivation är ett begrepp som i vardagliga sammanhang ofta används i en framåtsträvande 

och allmänt positivt genererande mening. Detta är dock en förenklad och missvisande 

förståelse av begreppet. Alla människor är individuellt motiverade. Frågan är bara till vad och 

varför? Lika mycket som motivation kan driva oss till handling, kan vi motiveras till att 

undvika handling, om detta för individen vid tidpunkten framstår som ett mera attraktivt och 

framgångsrikt alternativ. Handlingar som för omgivningen framstår som fördelaktiga, kan för 

individen utifrån tidigare erfarenhet och egen agenda, vara föremål för ett icke agerande eller 

rent av undvikande beteende. På samma sätt kan ett beteende som för omgivningen framstår 

som destruktivt, upplevas som det för stunden mest attraktiva alternativet för individen själv 

(Madsen, 1974, s.83). Även ett passivit eller undvikande beteende kan således ses som ett 

motiverat agerande. 

Motivation 

Inre  

motiv 

Behov Kognition Emotioner 
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Miljömässiga 
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källor 
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Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation skiljer sig i den mening, att den initierande faktorn för handling, 

initieras av inre behov eller framkallas av yttre stimulans.  

Yttre motiverande stimulus kan vara effektiv, men är i sig själv kortlivad. Den anses 

därför främst fungera som en injektionsmotor för att öka och främja inre motivation. Yttre 

motiverande faktorer delas in i tre dimensioner av materiell (t.ex. lön), social (t.ex. befordran) 

och psykologiska (feedback) belöningskomponenter (Stressforskningsinstitutet, s.5). 

Den mera långlivade inre motivationen definieras i detta sammanhang ur en 

homeostatisk tolkning, då den ses som initierad av en mindre störning eller obalans av den 

egna livsvärld, som triggar igång en nyfikenhet eller ett inre behov att återställa balansen. Det 

teoretiska undersökande, har enligt den Amerikanska psykologen och filosofen D.E. Berlyne, 

som mål att återställa våra begreppsmässiga konflikter (Madsen, 1986, s.108). 

De inre behoven styrs av flera olika motiv som t.ex. organiska, sociala och kognitiva 

motiv. Genom perspektivet av McClellands hedonistisk motivationsteori kommer dessa motiv 

till uttryck, beroende av den inbördes fördelningen av dominans utifrån individens aktuella 

behov. Vår känsloaktivering är medfödd, men förväntningarna av dessa är förvärvda genom 

tidigare adaptioner. Ett exempel kan vara en elektrisk stöt som av en individ kan upplevas 

som behaglig i ett sammanhang men obehaglig i ett annat. Enligt denna teori ses därför alla 

motiv som inlärda (Murrey, s.14). 

De kognitiva motiven nämns av flera psykologer som ett av de viktigaste motiven för 

motivation, eftersom de har den dubbla funktionen av att förvalta över våra styrande såväl 

som aktiverande funktioner(Madsen, 1986, s.98). De representeras av yttre motivation vid en 

kortvarig funktionsberedskap (= ”set” på eng.) eller inställning, som t.ex. startberedskap inför 

ett lopp. Den inre motivationen representeras av en varaktig disposition (= ”attitude” på eng.) 

eller ställningstagande, som t.ex. ett religiöst, politiskt eller filosofiskt ställningstagande 

(Madsen, 1986, s.100). 

Personlighet 

Personlighet är ett begrepp som ibland används för att beskriva en permanent statisk eller 

fixerad bild av en individ. Kunskapen om, att det till största del är innan och under våra första 

levnadsår vi formar de egenskaperna som definierar oss som unika individer, har med ny 

insikt från hjärn- och neuroforskningen fått revideras. 

Personligheten kan delas in i 3 delar, där den psykologiska kärnan är den mest stabila 

delen som utgör hur vi ser på världen och oss själva och vårt egenvärde. Den andra delen 
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består av våra typiska responser, och utgår från våra inlärda erfarenheter. Den tredje och mest 

dynamiska och föränderliga delen är det rollrelaterade beteende. Denna del förhåller sig till 

den situation eller miljö där man befinner sig och skapar det personliga tillstånd (eng.= 

personality states), men är fortfarande kopplat till och beroende av de andra två mera 

konstanta och stabila delarnas utformning.  

Individens genetiska uppsättning och första levnadsår är av stor betydelse för dennes 

utformning av den psykologiska kärnan. Däremot har man idag sett att nya och förändrade 

referensramar genom hjärnans plastisitet, lämnar betydligt större utrymme för förändrade 

personlighetsdrag (eng.= personality traits) än vad som tidigare ansågs möjligt. Just 

korrelationen mellan ärvda och tidigare inlärda beteenden och nya erfarenheter, är det som 

orsakar förändrat beteende (Lichtenstein, s. 10-13).  

På så sätt används helhetsbegreppet personlighet i detta sammanhang som en 

momentant relativt stabil grundform, som däremot genom yttre faktorers inverkan, 

kontinuerligt påverkas och förändras. Vilken påverkan individen öppnar upp för och vilka 

konsekvenser detta har för den fortsatta personlighetsutvecklingen, beror enligt en interaktiv 

och fenomenologisk angreppsvinkel på samverkan av de fyra faktorerna, individens tidigare 

anammade referensramar, den situerade miljön, interaktionen med andra och hur individen 

tolkar och uppfattar sig själv och omvärlden. 

Projektivt test 

The Teamatic Apperception Test skapades av psykologen Henry Murrey och 

psykoanalytikern Christina Morgan under 1930-talet vid Harvard University. Testet är 

konstruerat för att skapa en helhetsbild av individens inre konfliker, genom att spegla 

individens inre behov mot den yttre upplevda miljöns krav och förväntningar (Bellak, s.6). 

Genom att presentera en tvetydig bild för respondenten, söker man genom dennes medvetna 

som omedvetna responser på bilden, avslöja underliggande angelägenheter och motiv. 

Synliggörandet av respondentens sociala världsbild, sker genom de berättelser som denna 

konstruerar kring bilderna, då vi i vårt tolkande och fantiserande förlitar oss på våra egna 

referensramar, även kallad den apperceptiva massan, samt våra nuvarande motiv, (Bellak, 

s.34). 

Den ständiga konflikten mellan medvetandets vilja och det undermedvetnas motvilja, 

gör att mental konflikt är en konstant oundviklighet (Reeve, s.401) som främst visar sig 

implicit för såväl omgivningen som för oss själva. Uppenbarelsen av individens styrkor och 

svagheter, kognitivt som fysiskt, skapar ett idiosynkratiskt samspel av förnimmelse, 
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association och minne, vilket bidrar till en approximativ bild av individens personlighet 

(Tuber, s.113). 

Denna studie har valt ett eget konstruerat projektivt testformat av tematisk 

apperceptionskaraktär. En enkel tydning av resultaten görs, med återkommande tendenser 

som huvudmarkör, vilket kan sägas vara mera i enlighet med inspektion technique, vilket är 

ett välanvänt tolkningsverktyg för TAT testet. Denna teknik utförs som så, att allt noteras, 

som av administratorn anses framstå som betydelsefullt, specifikt eller unikt. Därefter 

granskas respondenternas utlåtanden och ageranden än en gång varpå repetitiva mönster och 

fragment som skapar en meningsfull helhet visar sig (Bellak, s.89). 

Endast fem testbilder har används i testet, som samtliga är avsedda att beröra de 

sociala-, organiska- och aktivitetsmotiven som nämnts tidigare, och är valda utifrån miljöer 

och karaktärer, som de aktuella respondenterna bör kunna relatera till, utifrån deras kulturella-

, sociala-, köns- och ålderstillhörighet. Det innebär att testbilderna söker skapa förutsättningar 

att frambringa en individuellt konstruerad och sammanhängande berättelse av respondenten, 

kring olika karaktärer som uppvisas i testbilderna, i syfte att uppenbara undermedvetna 

karakteristiska mönster i personlighetsdragen och därigenom identifiera individens implicita 

motivations triggers. 

Dans 

Den fenomenologiska tolkningen av begreppet dans, är i denna studie total. Här definieras 

dans som en inre eller yttre rörelse, där denna rörelse har ett sinnligt eller emotionellt 

egenvärde för den som utför eller beskådar aktiviteten. En och samma rörelse kan därmed 

vara både dans eller blott en mekanisk aktivitet, beroende av vilket värde eller funktion 

individen tillskriver rörelsen. Ett vajande grässtrå kan på så sätt upplevas som dans, medan en 

dansföreställning kan upplevas som ett tekniskt utförande av en metodiskt konstruerad 

rörelsesekvens, allt beroende av den individuella tolkningen. 

Kunskapsöversikt 

Teoretisk kunskap 

Eftersom de empiriska studierna förhållit sig till ett hermeneutiskt tolkande, har en litterär 

kunskapsbreddning av vetenskapsteoretisk karaktär varit betydelsefull, för att kunna 

säkerställa ett pålitligt grundantagande att luta sig mot i arbetsprocessen. 

Inom motivationspsykologin som tilldelar våra motiv den avgörande rollen för våra 

handlingar, anses förståelse och påverkan av dessa motiv som enda variabeln av värde för att 
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påverka människors handlande (Madsen, 1974, s.7). Motivationen kan utgöras av olika 

motivsystem, och ju flera motiv som tillfredsställs, ju större blir incitamenten för individen att 

uppnå och bevara den (Madsen, 1974, s. 82). I vardagligt tal kan motivsystem betecknas som 

intressen. Detta ord är sammansatt av de latinska orden ”esse”, att vara och ”inter” som 

betyder mitt i (Madsen, 1974, s. 77). Intressets motivationssystem består främst av 

aktivitetsmotiv samt sociala motiv som prestations- och kontaktmotiv, vilka riktas mot en 

bestämd aktivitetsform (Madsen, 1974, s. 79). Enligt motivationspsykologin, tillskrivs även 

de organiska motiven en viktig roll för våra handlingar. De kan vara injektionsmotor till 

väckandet av ett intresse. När det gäller de organiska och därmed även de känslomässiga 

motiven som rädsla och aggression, sker detta intresseväckande däremot alltid via yttre 

stimuli. 

De organiska motiven är sådana som orsakas av processer och tillstånd i andra organ 

än hjärnan (Madsen, 1974, s. 10). De organiska motiven påverkas av våra känslor, samt 

påverkar känslorna själva. Ett sådant organiskt motiv är t.ex. fruktan. Detta motiv anses bland 

många psykologer, vara det vanligaste och viktigaste motivet till handling och 

arbetsprestation (Madsen, 1974, s. 23). 

Ett flertal mini- motivationsteorier har bidragit med en grund för vidare konstruktion av 

frågeställningen, då de framstått som intressanta och relevanta att utgå från. Detta då de 

behandlar individens behov utifrån olika perspektiv och genom att hantera grundläggande 

aspekter som rädsla och skydd. 

 Need achivement theory där fokus ligger på vilken svårighetsgrad av uppgifter 

individer föredrar och betydelsen av deras förväntningar av resultatet (Weinberg & 

Gould, 2011, s.62).  

 Attribution theory som behandlar hur individen förklarar fram- eller motgång 

(Weinberg & Gould, s.64). 

 Self-regulatory efficacy theory av Albert Bandura, som tar upp den cirkulära och 

interrelationella samverkan mellan miljö och personliga motiv samt behandlar 

individens kapacitet att ta sig förbi hinder och utmaningar (Weinberg & Gould, s.329).  

 Inte minst läggs det stor vikt vid Self determination theory, som är utarbetet av 

psykologerna Edvard Deci och Michael Ryan med fokus på individens tre grundbehov 

för motivation, bestående av känsla av kompetens, känsla av autonomitet och social 

samhörighet (Weinberg & Gould, s.423).  

 Även Krav-kontrollmodellen (eng. Demand- Control- Support, DCS) av Robert 
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Karasek är intressant, då skolans miljö på många sätt kan liknas vid en arbetsplats, 

som är den miljö som modellen ursprungligen är utarbetet för 

(Stressforskningsinstitutet, s.3). 

 

Dessa teorier har studerats under tidigare kurser, och därmed väckt ett intresse samt skapat en 

kunskapsbas att utgå från. 

Det som dessa teorier har gemensamt och som är det grundläggande i förhållningssättet 

till arbetet, är fenomenologins dominerande inverkan på individens motivationskraft, både ur 

ett avsändar- som ur ett mottagarperspektiv. Vidare skapar förståelsen för det upplevda 

medvetandets inverkan på individens fysiska och psykiska tillstånd samt dennes beteende, en 

helhetsbild av människan. Då det är motivation till lärande som studeras, är det främst den 

dominerande inverkan psykologiska aspekter har på våra handlingar, som fått guida i urvalet 

av material och teorier. De olika motivationsteorierna som valts ut, kompletterar varandra och 

täcker upp kring behandlandet av de olika organiska-, sociala- och aktivitetsmotiv som 

definierar våra individuella behov. 

I liknelse med en avancerad motor, där varje kugghjul spelar en avgörande roll för 

stabiliteten av driften, kan motivationen liknas med om det för just den specifika motorn är ett 

lämpligt drivmedel som tillförs, eller om den till och med drivs för hand av yttre kraft. Detta 

beskrivs av Aadu Ott, professor emeritus i ämnesdidaktik vid Göteborgs Universitet på 

följande sätt: 

 

Hjärnans belöningssystem aktiveras om ett utfall blivit bättre än förväntat. Hur litet 

det än må vara, kan en uppskattning från omgivningen eller den inre upplevda 

uppskatningen av en situation, initiera att en dusch av dopamin skickas till 

frontloben och orsaker känslan av tillfredsställelse. Därmed startas en inre motor 

som skapar motivation. (Ott, 2010, s.2). 

 

Avgörande för om en påverkan av situationen blir det önskade, är således snarare beroende av 

mottagarens upplevelse av denna påverkan, än av avsändarens avsikt. Genom det ovan 

nämnda citatet tydliggörs därmed betydelsen av förståelsen för individens behov, om man 

genom användning av pedagogiska verktyg vill bidra till en positiv och hållbar utveckling av 

individen. Inlärning och motivation är två sidor av samma mynt (Illeris, s.51). Vad som 

motiverar individen och till vad, beror på dennes samhällsmässiga erfarenheter och vilka 

möjligheter till agerande som det sociala handlingsutrymmet lämnar individen. 

Då det sällan finns något större likhetstecken mellan vad vi säger vi gör, och hur vi 

rent faktiskt handlar, samt hur vi beskriver våra känslor, illa stämmer överens med hur de 
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fysiska reaktionerna rent faktiskt ter sig (Reeve, s.13), har självrapporterande mätningar och 

andra former för enkäter medvetet valts bort i studerandet av elevernas inre behov. 

Empiriska studier 

De två olikartade empiriska studier är tänkta att komplettera varandra, genom att VFU 

observationerna utförs utan deltagarnas explicita medvetenhet om en mottagare, och de 

projektiva testen framhäver en medvetenhet kring detta. VFU observationerna studerar främst 

det yttre handlandet, vilket sedan kan speglas i tolkandet av de projektiva testens studier av 

den inre upplevda livsvärlden. 

VFU perioderna har visat sig givande, genom den kontinuerliga och stödjande 

kontakten med danslärarna på de aktuella skolorna. Lärarna har visat stort intresse för 

främjandet av elevernas utveckling samt omsorg för deras välmående. Inte minst har de 

assisterat i att skapa en förståelse kring svårigheterna med att förena dessa mål med dagens 

skolsystem utifrån såväl praktiska som teoretiska aspekter. Tid och utrymme har avsatts från 

den ordinarie undervisningen för genomförandet av studien, till trots för ett hårt pressat 

schema. 

Ett dagligt deltagande under VFU- perioderna i elevernas arbetsmiljö som observatör, 

deltagare och även sporadiskt som lärare, har bidragit till att se eleverna från olika perspektiv. 

Även hur eleverna förändrat sitt förhållningssätt gentemot den besökande, utifrån den roll 

denna tilldelats beroende av sammanhanget, har breddat och fördjupat VFU-

observationsperspektivet. Ett kontinuerligt reflekterande med elevernas ordinarie lärare kring 

såväl elevernas handlande som lärarens och observatörens egna, har under VFU- perioderna 

skapat grunden för en sannolikhetsbaserad grundad teori. 

Observatören har under VFU-tiden tillåtits vistas och medverka i det sociala 

samspelet, genom deltagande i schemalagd undervisning, stundom som medverkande och 

stundom som observatör och även utanför den officiella undervisningsmiljön 

(omklädningsrum, rastutrymmen m.m.). Den subjektiva upplevelsen av elevernas vardag, har 

sedan satts i kontrast till de egna erfarenheterna och referensramar. Med stöd av denna 

arbetsmetod, har synliggörandet av den egna delen och påverkan i forskningsprocessen 

kunnat underlättas. 

Genom daglig närvaron och medverkan under VFU- perioderna, har elevernas 

individuella behov och särdrag succesivt kunnat urskiljas och distingeras från gruppens. 

Nästa skede i VFU-observationsarbetet leder in på ett avsändarorienterat 

förhållningssätt till arbetet. Det sociologiska perspektivet som härefter antas vid 
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observationerna genom en succesivt tillkommande förståelse för den sociala kontextens 

relationsmönster, bidrar till en induktiv och hypotesgenererande utveckling i arbetsprocessen. 

Genom den sociala praktiken och den fysiska och verbala kommunikationen som studien 

utgör, får arbetet en diskursanalytisk karaktär (Bergström & Boréus, 2005, s.17). Det är 

främst diskursernas innebördsaspekter för såväl elever, lärare och observatören själv som är 

av intresse. 

Efter genomförandet av de två VFU perioderna, börjar en mera tydlig helhetsbild av 

möjlig frågeställning framträda. Mycket intryck har mottagits på kort tid. Distans gör att 

intrycken sedimenterats och de för observatören väsentligaste frågorna flyter till ytan. 

Bearbetning av anteckningar från VFU-tiden sker genom en reflexiv och pågående 

arbetsprocess. Den hermeneutiska dominansen som råder inom VFU-observationerna och det 

faktum att observatören själv är av annan social bakgrund och generation än de observerade, 

gör att en överblick över det samlade materialet är nödvändigt. Detta för att fånga det större 

sammanhanget av outtalade och underförstådda implikationer, samt för att göra intuitiva 

avvägningar. (Bergström & Boréus, 2005, s.77). 

I ett försök att stärka arbetets reliabilitet, skapas det framöver en distans till det 

intuitiva poststrukturalistiska ställningstagandet som gjort sig gällande under VFU- tiden, och 

en mera empiriskt präglad vetenskapssyn av kumulativ art intas (Bergström & Boréus, 2005, 

s.51). Detta sker genom att relatera inhämtat data från VFU-observationerna till tidigare 

anammad kunskap från tidigare studier samt fördjupning i litterärt material. 

Då vår egen självbevarelsedrift innefattar en stor mängd förnekelse och 

efterkonstruktion av tillvaron (Reeve, s.13), anser jag att det är genom att studera elevernas 

beteende och engagemang genom psykologiska mätningar, som det finns störst möjlighet att 

kunna få en bild, om än ytlig, av deras individuella personligheter. I ett försök att stärka 

studiens reliabilitet, har valet av arbetssätt för konstruerandet av material till studiernas 

resultat därför fallit på ett projektivt test. 

Detta är en testform som genom att studera individens apperception
1
 eller själsliga 

varseblivning, söker identifiera individens implicita motivation. Detta görs genom att 

respondenten tillåts fantisera fritt och inte själv är medveten om på vilket sätt studien tolkas. 

Testformen är därför starkt knutet till våra emotionella erfarenheter och våra sociala behov 

(Reeve, s.399). 

                                                 
1
 Apperception är den process genom vilken nya erfarenheter jämställs med och förvandlas genom återstoden av tidigare 

upplevelser från en individ till en ny helhet.(Wikipedia, 2014-12-20). 
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Funktionen med tekniken är att respondenten sänker sitt försvar, då de inte själva inser 

att de lämnar ut känslig och personlig information, Detta sker såväl medvetet som omedvetet, 

genom att respondenten i konstruktionen av en berättelse utifrån tvetydiga bilder, tenderar att 

fantisera utifrån de egna tidigare upplevelserna och nuvarande motiven. 

Testbilder 

Den första testbilden till det egenkonstruerade apperceptionstestet har valts ut med 

förhoppningen att den ska vara en mjuk och inte för komplicerad start på testet. Då endast en 

person och ett djur finns avbildad i bilden, finns möjlighet att associera till endast en karaktär 

i betraktandet av bilden. Den öppnar dock även för möjligheten att se två karaktärer i en 

ömsesidig relation. Motstridiga känslouttryck som bl.a. längtan, 

övergivenhet, trygghet och gemenskap m.m. är aspekter som det 

lämnas öppet för i respondenternas personliga tolkning. Bilden som 

valts ut av administratorn att inleda testet är svart/vit. 

Förhoppningen har varit att skapa en större neutralitet och 

tvetydighet kring förhållanden i bilden, och därmed öppna för det 

egna skapandet i berättelsen. 

Bild 2. Första testbilden.  

Puppies and Toddlers – do they go together?  Credit: Public domain. 

 

 

Den andra testbilden har valts ut av administratorn med tanke på aspekten, utmaningar i livet. 

Genom att endast visa ryggtavlan på individen som står vid vattenkanten, med armarna i en 

förberedande position, lämnas utrymme för att tolka bilden som beskrivande en känsla av 

frihet och styrka, i lika hög grad som en tolkning kring rädsla och ensamhet är möjligt. I 

denna bild är det tänkt att färgen ska få spela en betydande roll, eftersom kontrasten mellan 

den ljusa himmeln och det mörka och grumliga 

vattnet, även här öppnar för tvetydighet i tolkandet. 

Att endast en karaktär syns till i bilden, kan både 

uppfattas som provocerande och utlämnande, som 

frihetsfrämjande. Denna bild avser beröra samtliga 

motivationsteorier som nämnts tidigare. 

 Bild 3. Andra testbilden.  

Why we still feel the fear  

   Credit: Plainpicture.  

Permission by Deborah Scannell , 

 Senior Sales Executive.  
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Komplexiteten i tredje och fjärde testbilden upplevs av testadministratorn vara större genom 

att flera karaktärer avbildas. Detta gör att de förlagts mitt i testet. 

Förhoppningen är att deltagarna vid detta läge, känner sig bekväma 

men ännu inte uttröttade. Antalet karaktärer och åldersskillnaderna i 

bild tre, samt möjligheten att utse ett flertal olika karaktärer som 

huvudperson, bidrar till diversiteten kring möjliga infallsvinklar. Här 

studeras elevens relation till bl.a. autonomi, kompetens och 

samhörighet. 

Bild 4. Tredje testbilden. Ballet lesson. 

Credit: David Mansell, UK 

 

 

I tillägg till dessa aspekter, vänder sig tredje och fjärde testbild till ett studerande kring 

faktorer som konflikthantering, aggression och 

rädsla. Även aspekter som ledarskap och 

hierarkisk ordning, är möjliga infallsvinklar. 

Denna situation har av administratorn, utifrån de 

tidigare VFU-observationsperioderna, upplevts 

vara nära besläktat med elevernas egen vardag 

och livsvärld. 

                    Bild 5. Fjärde testbilden. Group Discussion 
                    Credit: Photo from  the iBelong!  

                    Website of L'Arche Canada, Used with permission. 

 

 

Bild fem presenteras i förhoppningen att utgöra en utmaning, då enda synliga levande 

karaktären är ett djur. Tanken är att se om empati 

och inlevelse kan framkallas för annat än 

människoavbildandet och därmed gå utan för den 

egna självbilden. Abstraktionen i bildens enkelhet 

såväl innehållsmässigt som färgmässigt, är tänkt att 

tala till det fria fantiserandet. 

Bild 6. Femte testbilden. Katt vid bord.  

Credit: Thomas Wester, fotograf, Digitalfotografi. 
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Analys  

VFU-observationer 

VFU- observationerna har inte utgjort en direkt påverkan av undersökningens resultat. De har 

däremot varit avgörande för vilka frågor den efterföljande studien har adresserat. Av denna 

anledning får även de frågegenererande VFU- perioderna utrymme i analysen, för att skapa en 

förståelse för i vilka förgivettaganden själva studien gör avstamp. 

De två skolorna har under VFU-periodernas observationer, till trots för sin likartade 

inriktning som dansestetiska gymnasier, upplevts visa flera olikheter än vad som först var 

väntat av observatören.  

I den antagonistiska atmosfär som av observatören upplevs finnas mellan 

skolpersonalen och eleverna på skola B, främst under lektionstid, synes lärare tvingas välja 

parti mellan elever och skolledning i hanterandet av problematiken. Detta upplevs bl.a. under 

möten för skolledningen och övrig personal, där elever framhålls som den orsakande faktorn 

av skolans problem genom att tydliga riktlinjer och krav på lärarnas agerande ritas upp som 

medel för ändrat beteende hos eleverna. Det framhålls således som möjligt och även lämpligt, 

att åstadkomma långsiktigt förändrat beteende hos eleven via yttre stimuli snarare än via 

elevens egna inre behov 

Flera elever på skola B har i undervisningssammanhangen uppvisat en bristande 

respekt för det kollektiva sociala utrymmet, och därmed även sig själva. Sena ankomster, icke 

engagemang och en önskan att bara få uppgiften ur världen, är några av de mindre 

svårigheterna som lärarna och eleverna dagligen brottas med på skola B. Nästan dagligen är 

ett flertal elever frånvarande, och lärarna beskriver hur de känner sig maktlösa och även i viss 

mån hotade av några av eleverna. Lärarna på skola B synes därmed forceras in i en för de 

själva oönskad relation till eleverna. 

Samtliga lärare på båda skolorna framstår som att ha både viljan, förståelsen och 

energin för att förbättra elevernas förutsättningar att motiveras. Detta framkommer tydligt i 

enskilt samtal med lärarna, där det varken sparas på tid eller möda i omtanken för den 

enskilde eleven. Däremot indikerar VFU-observationerna att det är det rollrelaterade och de 

typiska responser som till stor del styr, inte bara elevernas agerande men även lärarnas, i den 

dagliga undervisningen, vilka till stor del utformas till följd av vilka möjligheter arbetsmiljön 

tillåter. Detta uppenbaras genom att lärarna förklarar sitt agerande med de yttre 

omständigheternas styrande dominans, så som tid, skolförordningar och praxis. 
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Även på skola A förekommer problematiska situationer som liknar dem lärarna 

handskas med på skola B. Här upplevs däremot lärarna lämnas utrymme, att kollektivt i en 

pågående process, hantera situationerna som unika med individuellt anpassade 

hanteringsbehov. Samtal med elever där frågor om hur de upplever situationen, och, vad de 

behöver för att ta sig vidare, förekommer vid såväl planerade som informella samtal, Lärarna 

diskuterar även gemensamt olika individuellt anpassade strategier för eleven. T.ex. fick en 

elev vid terminens avslutande uppdansning utföra en udda och självvald dansstil, då denna 

uttryckte starka önskemål i frågan. Därmed gjordes avsteg från det studerade materialet, men 

både eleven själv och övriga elever, fick nya referensramar att motiveras utifrån och ett ökad 

självförtroende utifrån Self Determination Theory. 

Diskursen och den interrelationella samverkan, framstår genom VFU-observationerna 

på skola A, som de huvudsakliga arbetsverktygen (bilaga F). Det har vidare observerats att en 

diskurs kring ett ämne som initierats under lektionen, ofta fortsätter bland eleverna ute i 

korridorerna efter avslutat undervisning. Inte minst omtalar eleverna på skola A sin lärare i 

informella forum, som den viktigaste och mest stödjande yttre faktorn i deras 

utvecklingsprocess. 

Skolan B däremot, synes av utgångsläget forceras in i ett annat förhållningssätt till 

eleverna. Detta har observerats under VFU-perioden genom att den dagliga verksamheten 

präglas av eget arbete, utifrån mera rigida förhållningsregler i kombination med avsevärt 

mindre handledning, än vad skola A uppvisar. En hel del tid läggs även på frågor och svar 

kring vad som krävs för betyg. På så sätt står betygsmålet som riktmärke för hur, när och vad 

som efterfrågas, vilket lärarna även uppvisat för observatören i en genomgången av 

undervisningsmaterialet för året. Kriterierna för betyg måste kunna synliggöras i elevernas 

resultat. Detta upplevs av observatören, utifrån skola Bs tolkning av hur betygskriterierna 

implementeras, begränsa materialvalet och undervisningens utformning i större utsträckning 

än på skola A. Observatören upplever att detta bidra till ett jag-centrerat förhållningssätt till 

sig själv och omgivningen, vilket under VFU-observationerna har yttrat sig på skola B i 

konflikter mellan lärare och elever kring problemställningar berörande skolkande, 

substansanvändning, hot och misshandel. 

Skola B har under VFU-perioden, uppvisat ett utgångsläge som synes tvinga in både 

skolledning och lärare i ett förhållningssätt till eleverna och deras lärande, som snarare 

förespråkar förändring än fördjupning. Detta framstår som att skapa en upplevd barriär och ett 

avstånd mellan skolans respektive elevernas livsvärld. Vid hinder upplever observatören att 

eleven på skola B ses som orsak till problematiken, genom att det fortsatta arbetet till stor del 
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kretsar runt upprättandet av regelverk för elevers restrektioner och skolans rutiner. Detta 

arbetssätt skulle kunna stämma väl in på Self-regulatory efficacy theory (Weinberg & Gould, 

s.329), där beteendeförändring eftersträvas och fokus riktas på individens kapacitet att 

övervinna hinder och utmaningar för att ta sig till ett givet och förutbestämt mål. Enligt denna 

teori av Albert Bandura, krävs dock kontinuerlig handledning samt ett massivt psykologiskt 

och emotionellt stöd. Vidare kan sägas att denna teori i enlighet med VFU-observationerna 

från de tidigare nämnda skolmötena på skola B, riktar sig till ett ökat presterande snarare än 

en fördjupning i lärandeprocessen. 

Lärarkollektivet på skola B, utgör en stark och aktiv bas för utvecklingen av skolans 

pedagogik. Lärarna är levande och nyfikna i sitt förhållningssätt till utvecklandet av 

professionen. En bit in på VFU-tiden har dock frågan väckts om detta intresse till viss del fått 

livnära sig på bekostnad av uppmärksamhet som skulle kunna behövas riktas mot eleverna. 

Detta skulle kunna styrka bilden av att lärarna ser deras egen kunskapsutveckling som något 

reifierat som kommer eleverna tillgodo i efterhand. 

Med tanke på den observerade elevsammansättning på skola B, synes det initialt vara 

betydelsesfullt att hämma den primära ångesten och vårda det medfödda sociala behovet av 

tillgivenhet (Murrey, s.131). En förståelse och invägning kring historiken av elevernas 

grundläggande sociala motivs kanalisering, blir i sin tur nödvändig för faciliterandet av de 

individuella självaktualiseringsbehoven. Med stöd från det studerade litterära materialet, 

framstår det som att man med sådan kunskap, kan tillämpa en mera jag- engagerad 

utformning av undervisningen, vilket kan stärka den inre motivationen (Murrey, s.135). 

På skola A syntes prestationsmotivet vara mera dominant bland eleverna än på skola 

B. Något utmanande och komplexa uppgifter syntes ur ett Need achivement theory 

perspektiv, inte bara möjliga utan även nödvändiga för elevernas motivation. På denna skola 

är det möjligt att tillåta en undervisning som ger eleven flexibiliteten att införskaffa konkret 

kunskap kring sitt arbete, samt genom det individuella ansvaret stärka sitt självförtroende. 

Reflektion kring ovan nämnda VFU-observationer, skapar bilden av att skola A 

betonar betydelsen av kommunikation och skola B framhäver behovet av information. En 

kontrastering mellan de två skolornas arbetssätt, tyder på att skola A har ett mindre prioriterat 

lärarsamarbetet än skola B, och att skola A prioriterar den kollektiva arbetsprocessen i högre 

utsträckning. 

Den samlade analysen av de inledande hermeneutiskt tolkade VFU-observationerna 

före arbetets riktning fastställts, indikerar betydelsen av förståelse kring att tillgodose även 

elevernas individuella inre behov. Detta har uppmärksammats och varit den initierande 
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gnistan till bildandet av frågeställningen för denna studie. Detta har skett genom en 

kontrastering mellan den observerade arbetsmiljön på respektive skola under VFU- 

perioderna, och det psykosomatiska tillståndet som av observatören upplevts råda bland lärare 

och elever. 

Test av tematiskt apperceptionskaraktär 

Respondenterna från skola B är betydligt mera avancerade i arbetet med att analysera vad som 

efterfrågas vid testtillfället. Den misstro och frustration som visar sig, när de tillåts fantisera 

fritt, är påtaglig. Nervösa kroppsrörelser och blickar i riktningen av lokalens dörr, tyder på en 

osäkerhet och att de inte uppfattar situationen som bekväm. Efter en respons, sker inte sällan 

en gardering med alternativa svar, för att öka möjligheten till ett godkännande av responsen. 

Administratorn av testet upplever att respondenterna analyserar administratorns kroppsspråk 

och uttryck, för att detektera om ett godkännande eller missnöje visar sig. 

Respondenterna på skola B, visar över lag en större tendens att vilja behandla ämnena 

utanförskap, auktoritär underordnad och framtidsoro. Dessa ämnen är just motsatsen till de tre 

sociala motiven av social samhörighet, autonomi och kompetens, som enligt Self- 

determination theory, är av största betydelse för möjliggörandet av individens utveckling. En 

markant avvikelse från detta mönster, är respondent 3, skola B. Under själva testtillfället samt 

vid VFU-observationsperioden, märks denna avvikelse inte lika tydligt som när det i 

efterhand görs en genomgång av materialet. Svaren från respondent 3, skola B, berör på ett 

positivt och tydligt sätt flera viktiga aspekter av de sociala motiven. Stolthet är ett ord som 

nämns flera gånger under testet. Respondent 3, skola B beskriver livet i sig som en 

arbetsprocess, där övervinnandet av hinder i gemenskap med andra är själva belöningen. 

Detta visar sig särskilt tydligt för andra testbilden, där övriga respondenter betonar 

frihetskänslan genom flykt. För tredje testbilden betonas samhällsstrukturernas tvång mindre 

än vid övriga respondenters svar, och den egna viljan omnämns. Fjärde testbild som övriga 

respondenter tolkar som en problematisk och något konfliktfylld situation, tolkas av 

respondent 3, skola B, som en gemensam debriefing av en positiv livserfarenhet. Vidare är 

visioner om framtiden och vägen dit av stor betydelse. Respondent 3, skola B, gör löpande 

reflektioner kring tidigare, nuvarande och framtida situationen, samt betonar betydelsen av 

den intra- och interrelationella på- och samverkan. Denna respondent är vidare den enda som 

omedvetet omtalar sig själv som den berörda i berättelsen. Detta ses i transkriberingarna 

(bilaga A) på sidan 15, rad 6 efter testgivarens fråga: ”Och vad kommer att hända framöver?” 

… Kanske för att jag inte är lika duktig… Den samlade upplevelsen är att respondenten är en 
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van användare av metakognition och har god självkänsla. 

Respondenterna på skola A upplevs visar större säkerhet i hanterandet av det egna 

skapandet i fantiserandet kring testets bilder. Berättelserna upplevs vara flödigare och 

respondenterna framstår som mindre bekymrade över hur responsen kommer tolkas. 

Respondenterna personifierar sig även med karaktärerna vid enstaka tillfällen, även om detta 

synes vara på ett mera medvetet plan än för respondent 3 från skola B. 

Den avvikande respondenten vid skola A, är respondent 4. Här omnämns hunden i 

första testbilden före flickan, till trots för att samtliga övriga respondenter vid båda skolorna 

angivit flickan som huvudkaraktär. Även det faktum att hunden tillskrivs empatisk förmåga, 

tyder på utvecklade aspekter av metakognition. På samma sätt som för respondent 3, skola B, 

är arbetsprocessen och resultatet av denna, som t.ex. att utmana sig själv och ta sig förbi 

hinder, det som framhålls som livets största belöning. 

Detta kan i enlighet med flertalet av motivationsteorierna som studien utgått från, tyda 

på att de två avvikande eleverna har god självkänsla samt upplever den samlade omgivningen 

som stöttande och tillåtande, då deras uttalanden förutsätter känsla av en viss mängd 

kompetens, autonomi och samhörighet. 

Det samlade resultat av de projektiva testen, är nerslående. Även om det tydligt 

förmedlas till respondenterna att det som studeras är fantasin, är förmågan till eget skapande 

kring testbilderna över lag minimal. Detta skulle kunna vara tecken på allmänt försämrad 

kognitiv förmåga. Med tanke på de tidigare VFU-observationerna av lektioner samt 

deltagande i det sociala samspelet i och utanför undervisningssammanhang, avfärdas däremot 

detta helt och hållet. 

De studerade ungdomarna har en livlig fantasi, som däremot främst kommer till 

uttryck utanför det officiella undervisningssammanhanget. Det begränsade rollrelaterade 

beteende som eleverna uppvisar under undervisningens granskande och värderande 

övervakning, synes i synnerhet främja den analytiska förmågan, men samtidigt hämma det 

kreativa skapandet. 

Under testens gång, har det framstått som tydligt att en vilja att svara korrekt och 

acceptabelt, genom att luska ut vad det önskade svaret skall vara och en viss rädsla att svara 

fel, har gjort de spontana svaren begränsade. Upplevelsen att eleverna lika mycket som 

administratorn av testet, försöker läsa av den andres kroppsspråk och outtalade 

ställningstaganden har varit påfallande och oväntat. Denna sublimering av handlandet 

begränsar det egna skapande i processen (Murrey, s.104) då det främst är det ytliga 

rollrelaterade beteende som kommer till uttryck. 
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Respondenternas berättelser kring bilderna i testet, utgörs främst av en analys som rent 

optiskt kan skådas i testbilden. Jag ser en katt.., jag ser en dörr… Det mera personligt 

utlämnande momentet av testet, där respondenten ombeds berätta vad denna upplever 

karaktärerna i testbilden känner och tänker, är ofta kortfattade och sparsamma i variationer. 

En dykning ner till den psykologiska kärnan undanlåts och respondenterna nöjer sig med 

typiska responser som hon är glad…, katter är ju nyfikna… m.m. Vidare garderas inte sällan 

de få egenkonstruerade fantasierna som yttrats, med en kommentar om att det inte 

nödvändigtvis är på detta viset. Denna gardering förekommer på båda skolorna, men upplevs 

som betydligt mera dominant på skola B. 

Som synes vid en svepande genomsyn av transkriberingarna (bilaga A), är 

respondenterna på skola A mera utlämnande och varierade i såväl språket som berättandet, 

vilket av observatören främst upplevs bero på mindre oro för bemötandet av testsvaren. Detta 

visar sig även vid en genomgång av det filmade materialet, genom tolkning av elevernas friare 

kroppsspråk samt deras i någon mån omedvetenhet kring den omedelbara omgivningen på 

skola A. 

 

Teoretiska perspektiv 

Det har under VFU-observationerna vid skola B upplevts, att en andel elever synes av deras 

relation till deras tidigare studietid, ha fått sin inre motivation gentemot lärandet hämmad. 

Den kulturantagonistiska hållningen som den allmänna strävan efter intellektuell bildning i 

dagens samhälle påtvingar skolans utveckling och lärarnas implementering av skolsystemet 

(Murray, s.121), ses av observatören som en delaktig faktor i sammanhanget. Detta framstår 

som troligt, då flertalet elever på skola B själva uppgett ett sedan länge sinande intresse för 

lärandet inom skolans ramar, till följd av krav och förväntningar från andra än dem själva. 

Elever på skola B har i förtroende utanför det ordinarie undervisningssammanhanget uppgett 

till observatören, att omgivningen såväl på skolan som utanför denna, sällan är nöjda med 

deras presterande och att prestationen i princip aldrig överstiger det förväntade. En av 

eleverna säger att man lika gärna kan lägga sig, då det ändå aldrig blir riktigt bra. 

Ur ett motivationsteoretiskt perspektiv, synes den dominerande inlärda rädslan för 

misslyckande, uppmuntra till ett för individen motiverat beteende av icke engagemang eller 

icke deltagande. Behovet av att tillfredsställa sociala motiv som kontakt och 

aktivitetsmotiven, upplevs inte tillfredsställas i den utsträckning som synes nödvändig för 

flera av de observerade. En nertoning och sublimering av prestationsmotivet på skola B, 
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upplevs av observatören, med stöd från psykologi- och inlärningslitteraturen, kunna främja en 

varaktig disposition av nyfikenhet gentemot det teoretiska undersökande. Eftersom vi alla har 

flera alternativa bilder av oss själva som lätt triggas igång av yttre påverkan, och en negativ 

självbild försvårar en konstruktiv självkritik (Danielsson, s.32), bör främjandet av en positiv 

självbild, bidra till ett lyckat hanterande av den oundvikliga motgången ett lärande innebär. 

Skola Bs motiv att öka elevernas betyg och närvarostatistik, syntes av observatören 

hämmas av angreppssättet. Om något upplevs elevernas motreaktion till detta motiv 

förstärkas. En sådan reaktion är enligt Need achivement theory en naturlig 

överlevnadsstrategi, när ett upplevt misslyckande framstår som oundvikligt. 

Mark Guitart- Masip, forskare vid Aging Research Center, Karolinska Institutet, 

hävdar att då människan har en begränsad föreställningsförmåga, är denna av naturen 

kortsiktig och tillskriver därför omedelbara belöningar större värde än sådana som ligger 

längre fram i tiden. Vidare anser han att det är tveksamt om vi själva aktivt kan välja vilka 

mål som motiverar oss (Danielsson, s.30). Enligt denna teori blir skolans egna och långsiktiga 

mål om elevens väl genom ökade betyg och närvaro, verkningslösa argument i försök att 

motivera eleverna till ett ihållande jag- engagemang. Försök att övertala, ge råd och 

varningar, skapar oftast endast motivation till ett destruktiv handlande. 

 

Pedagogiska metoder 

VFU-observationerna tyder på att man på skola A, i större utsträckning än på skola B, tillåter 

undervisningen präglas av sidospår, genom diskussioner och individuella infallsvinklar. Detta 

syns när en intressant och oväntad infallsvinkel gör sig gällande på skola A. Eleverna tillåts 

då följa detta spår, om än för att själva få insikten som läraren besuttit hela tiden, att detta inte 

var relevant i sammanhanget. Läraren ställer kontinuerligt öppna frågor som varför gör vi 

detta? Testa, är ett ord som gärna används efterföljt av diskussion både med läraren samt 

eleverna sinsemellan. Läraren säger även jag släpper detta material till er (bilaga F), och 

bygger därmed upp en känsla av förtroende och självständighet, samt en känsla av kompetens 

innan uppgiften ens påbörjats. Stödord från antekningar på lektionen vid skola A d. 28/11 är; 

Våga göra materialet till sitt eget. Variera för djupare förståelse. Många sätt att ta till sig. 

Utmaningar. Resan har ett värde (bilaga F). 

Eleverna på skola A upplevs av observatören vara betydligt mera mättade av sociala 

och emotionella behov, och det råder ett i förhållande till skola B, större behov av att 

tillfredsställa aktivitetsbehoven som nyfikenhet och skaparlust (Madsen 1974, s. 75). Detta 
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uppenbaras under observationerna, genom att eleverna inte bara är fokuserade på resultatet av 

den aktuella uppgiften, utan även på olika avsteg och klurigheter kring uppgiften. En önskan 

att granska komplexiteten av helhetsförståelsen efterfrågas av eleverna, och skapandet och 

insikten av denna kunskap ses som själva prestationsmålet. Eleverna synes således utstråla en 

trygghet som tillåter dem att glömma sig själva i arbetet, och istället fokusera på själva 

uppgiften. Enligt Sara Bengtsson, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, är det 

just under sådana förutsättningar vi blir som mest motiverade, ett tillstånd känt som flow 

(Danielsson, s.32).  

Vid skola A, skapar lärarnas tillåtande och initierande av avsteg från den ursprungliga 

uppgiften, ett forum för en egeninitierad jag- engagerad aktivitet. Pedagogiken upplevs inte 

utövas arbitärt, utan förhåller sig snarare till Maieutiken (Begrepp inom Sokrates 

kunskapsteori, där självalstrad kunskap via dialog skapar insikt, genom stimulans av 

tänkandet, istället för att givna svar serveras (Wikipedia, 2014-11-28). Arbetssättet kan liknas 

med ett motiverande samtal, där individen stöds i inventeringen av de egna målen, för att själv 

komma fram till vad som är viktigt. Lars Forsberg, forskare vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap, beskriver denna metod som en välanvänd och lyckad samtalsform för bl.a. 

ökad fysisk aktivitet och livsstilsförändringar (Danielsson, s.31). På skola A upplevs 

uppgiftens innehåll främst användas som tongivande för diskussion, och erfarenheternas 

modalitet skapar sedan via förnuftets korrektiv ett helhetsperspektiv av kunskapsbildandet. 

Detta arbetssätt öppnar i sin tur enligt Need achievment theory, för en individuellt optimerad 

prestationsnivå och infallsvinkel. Även om båda skolorna har samma skollag att utgå från, 

upplevs det av observatören som att lärarna på skola A antingen lämnas större 

tolkningsutrymme för implementeringen av skollag och lokala regelverk, eller att de själva 

upplever det så, och att det därmed även skapas större handlingsutrymme åt eleverna. 

På skola B upplevs arbetet med uppgifternas tillvägagångssätt och mål betydligt mera 

styrande i arbetsprocessen. Redan vid första lektionen beskrivs tydligt vad som är målet, och 

vad vägen ditt ska innehålla för att uppnå de olika betygskriterierna. Observatörens intryck 

blir att kunskap framhålls som reifierande och decouperat från elevernas verklighet. En oro 

bland eleverna för avsteg eller missförståelse av uppgiften, upplevs lägga beslag på en stor del 

av elevernas uppmärksamhet och energi, då det sker återkommande frågor kring vad som ska 

ingå i svaren för godkännandet av dessa. Detta syns till viss del även på skola A, men upplevs 

bland vissa av eleverna på skola B ha övergått i en uppgivenhet av apati och likgiltighet 

gentemot själva arbetet. Eleverna vid skola B har under VFU-perioderna observerats som 

glada och energifyllda under rasterna, men att flera av eleverna redan vid lektionernas början, 
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har ett beteende som övergått i irritation och likgiltighet. Denna defensiva livsinställning 

kopplar observatören därför till själva undervisningsmiljön. 

Då rädslan är ett, om inte vårt starkaste motiv till handling (Madsen, 1974, s.23), kan 

en säkerhet finnas i vetskapen om att man utfört en uppgift korrekt. Detta främjar dock inte ett 

behov av det egen-initierade teoretiska undersökandet och ett intresse för bearbetning av 

begreppsmässiga konflikter. Vidare är den individuella upplevelsen av korrelationen mellan 

ansträngning och resultat, av stor betydelse för den fortsatta ansträngningen (Weinert & 

Kluwe, s.165). Utifrån denna teori, då betyg sällan överstiger de förväntade resultaten, som 

tydligt målas upp för eleven i inledningsskedet av ett arbete, framstår arbetssättet på skola B 

lämna lite utrymme åt eleven att överstiga sina egna och skolans förväntningar, och hämmar 

därmed den inre motivationen för lärandet när den behövs som mest. 

Skola Bs observerade strävan efter förbättrade resultat, där flera av eleverna upplevs 

leva med en självbild av uppgivenhet, framstår därmed som allt annat är rak. Den 

egeninitierade aktiviteten är troligen den aktivitet som skapar bäst förutsättningar för 

förståelse och vilja till vidare lärande framöver. Det uttrycks på följande sätt av Sven- Erik 

Liedman, professor emeritus i ide- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet ”Vägen till 

kunskap är inte en motorväg utan en omväg” (Vad ska vi ha skolan till? 2/12- 2013, 

Föreläsning i ABF-huset, Stockholm). Det avgörande för om en egeninitierad handling kan 

bidra med ett värde, blir därför om den som ska utvecklas själv upplever aktiviteten som 

egeninitierad, samt att acceptans och nyfikenhet för resultatet och handlingen i sig utstrålas av 

omgivningen. Förmedlandet av förutbestämda mål till eleverna, framstår därmed som direkt 

skadliga. 

Den ”iso-spända” situationen, dvs. ett spänt arbete med avsaknad av stöd som flera av 

eleverna vid skola B utstrålar och uppger att de upplever vid informella samtal, kan på sikt ge 

upphov till livslångt besvär, samt lidande av stressrelaterade sjukdomar av både fysisk och 

psykisk karaktär (Stressforskningsinstitutet, s.3). Denna upplevda situation finns även 

representerad på skola A, men avsaknaden av stöd och förståelse för individens livsvärld 

synes mindre dominant här, genom det tidigare nämnda mera fördelaktiga utgångsläget i 

arbetsmiljön. 

Utifrån The Big 5 modellen, som innefattar analytisk, kommunikativ, begrepps- 

procedur- och metakognitiv förmåga (Svanelid, s.26), upplevs undervisningen på skola B 

främst betona värdet av analys- och procedur förmågorna. Även den kommunikativa 

förmågan får en del utrymme, men det upplevs av observatören att de begreppsliga och 

metakognitiva förmågorna framhävs betydligt mindre i det pedagogiska utövandet än på skola 



27 

 

A. Det kan nämnas att lärarna på skola B, själva har uttalat att det råder ett visst behov av 

detta förhållningssätt utifrån den elevsammansättning som finns på skolan. En viss skepsis har 

dock väckts, om inte denna inställning i sig befäster ett negativt och cirkulärt beteende mellan 

lärare/elev och på så sätt blir en självuppfyllande profetia. Tillåts vi inte använda alla våra 

förmågor genom stimulans, försvagas dessa. Detta beskrivs inom neuroforskningen som ”Use 

it or lose it”. 

De projektiva testen, som utgjort det empiriska undersökande av själva 

undersökningen och som har som mål att studera det undermedvetna, tyder på att det finns en 

mindre skillnad mellan elevernas inre behov utifrån skoltillhörighet och deras psykologiska 

kärna, än vad VFU-observationerna först indikerade för observatören. Eleverna på båda 

skolorna svarar på KAT- testets frågor utifrån den typiska responsen och det rollrelaterade 

beteendet. De yttre omständigheternas inverkan på elevernas responser, synes därmed hämma 

blottningen av den psykologiska kärnan. 

Med detta resultat som facit, framstår den avgörande faktorn för hur en elevs beteende 

yttrar sig, till större del vara beroende av de yttre omständigheterna.  

 

Resultat 

Genom att relatera resultaten av de empiriska undersökningarna till det studerade litterära 

materialet, tyder analysens resultat på en stor diskrepans mellan elevernas utgångsläge för 

fortsatta studier, beroende av vilken skola de befinner sig på. Detta ses som en rimlig tolkning 

av resultaten, då ingen signifikant skillnad av inre motiverande motiv för eleverna på 

respektive skola kunnat påvisas i KAT testet, och det därför endast återstår yttre 

omständigheter som bidragande faktorer till denna studerade olikhet. Detta är ett område som 

själva studien missat att behandla i materialinsamling för resultat. Då de av observatören 

upplevda yttre omständigheter är konstruerade genom det egna hermeneutiska tolkande av 

VFU-perioderna, som endast varit punktmässiga och i någon mån artificiellt konstruerade 

genom observatörens egna närvaros inverkan, kan den beskrivna sociala interaktionsmiljön 

vid de två skolorna som utgjort grunden för frågeställningen, endast behandlas som en av flera 

sanningar. Inget resultat kan därmed nås från dessa av observatören upplevda skolmiljöer. 

Studien indikerar ett behov av att vända blicken från de önskningarna skolsystemet så 

tydligt uppvisar i läroplanen GY11, om att skapa produktiva samhällsmedborgare. Istället 

tyder undersökningen på att fokus med fördel kan riktas mot att utveckla elevens inre 

processer, för att denna som individ ska hitta motivation att utvecklas för egen del och i 
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förlängningen därmed även för samhället. Det som framstår som avgörande i frågan, är vems 

agenda som prioriteras, och vem som initierar förändringsarbetet. Detta förtydligas genom att 

en faktor som skiljer sig i elevernas utlåtanden under informella samtal under VFU-

perioderna, är anledningarna som eleverna uppgivit som motiv till att anta utmaningen av 

studier vid den dansestetiska utbildningen. 

Att enbart förhålla sig till och handla utifrån de förväntningar som samhället lägger på 

en, snarare än de egna behoven, har enligt de presenterade teoretiska utgångspunkterna, en 

begränsande och destruktiv inverkan på individens personliga och kunskapsmässiga 

utveckling, och därmed även rimligen samhällets i största allmänhet. Studien indikerar att 

möts inte skolans och elevens behov, blir resultatet av en förändringsprocess med stor 

sannolikhet inte det önskade. 

Skillnader i arbetsklimatet mellan de två dansestetiska gymnasieskolorna har visar sig 

för observatören. Vilken eller vilka som är de drivande orsakerna till den upplevda skillnaden 

är däremot inte lika tydligt att uttala sig om efter studiens genomförande, som initialt var 

väntat. 

Gymnasieeleverna vid de två skolorna har visat sig vara väldigt flexibla och 

anpassningsbara till deras närmiljö, och synes i mötet med den offentliga skolmiljön, i större 

utsträckning förhålla sig till sin rollrelaterade personlighet än den inre psykologiska kärnan. 

Detta synes gälla eleverna på de båda studerade skolorna. 

Sammanfattningsvis indikerar studien, att fenomenologins dominerande inverkan på 

elevernas önskningar, förhoppningar och inte minst möjligheter att motiveras, till stor del 

beror på de yttre omständigheternas förståelse för och hänsynstagande till elevernas 

individuella inre motiv till motivation, samt elevernas egna upplevda påverkningsmöjligheter 

både på och i arbetssituationen. En bro mellan elevens inre behov, och omvärldens krav och 

förväntningar efterfrågas, vilket de projektiva testen som utförts i studiesammanhanget i viss 

mån upplevs kunna bidra med. De framstår som funktionella metoder i underlättandet av 

mötet mellan skolans och den individuella elevens behov, då idiosynkratiska beteendemönster 

och behov, om än i mindre skala, kunnat uppmärksammas. 

Med eleven som utgångspunkt i det studerade sammanhanget, är det snarare skolan 

som har ett destruktivt beteende, än eleven som felar att motiveras utifrån skolans behov. 

 



29 

 

Diskussion och sammanfattning 

Studiens utformning och utförande samt resultaten av detta, har kantats av svårigheter och 

komplikationer. Tydlig information och insikt från VFU- observationerna av de två skolorna i 

inledningsskedet av studien, försvårades genom det större tidsutrymme som nödvändigtvis 

gjorde sig gällande mellan de två perioderna. Vidare hade det varit önskvärt att redan innan 

VFU-observationsperiodernas påbörjan, fått fastställt vad som skulle studeras. 

Studien visade att det fokus, som lades på studerandet av den individuellas inre behov, 

var av mindre betydelse i det studerade sammanhang, än vad först ansågs som troligt. Vidare 

korresponderar resultaten från de tidigare VFU-observationerna endast till viss del med 

resultaten från de projektiva testen. Detta skapade en osäkerhet kring reliabiliteten av det 

samlade materialet. Då viss osäkerhet kan förväntas, när merparten av studiens material 

förhåller sig till ett hermeneutiskt tolkande, anses dock ett försökt att stärka reliabiliteten ha 

skett, i och med genomförandet av de olika infallsvinklarna bestående av VFU-observationer 

och projektiva test, som fått tyngd och mening genom referenser till litterärt material inom 

bl.a. motivations- och inlärningspsykologin. 

Det var från studiens början inte avsikten att endast kvinnor skulle delta i testen, men 

blev en nödvändighet till följd av bristfälligheten i klassammansättningarnas könsfördelning. 

Detta har med ytterligare en dimension, minskat ner på diversiteten i urvalsgruppen. Ur ett 

genusperspektiv, blir det av denna anledning svårt att avgöra vilken inverkan 

deltagarsammansättningen, testets innehåll och observatörens egna föruppfattade meningar 

har, då ingen kontrollgrupp bestående av män kan spegla resultaten. Inte minst det faktum att 

medverkan i de projektiva testen har skett på frivillig basis, väcker frågetecken runt 

reliabiliteten av resultatet. Detta då det är de inre behoven som studeras och det därmed kan 

tänkas att individer med specifika behov, redan har avsagt sig delaktighet från början. 

De avvikande respondenterna vid de projektiva testen, har varit den initierande 

anledningen till att beskåda studieinnehållet från nya vinklar. Främst gäller det respondent 3 

vid skola B. Hur denna student under VFU-observationsperioden på skolan har kunnat 

undvika att göra större intryck, kan förklaras med att eleven under tiden framstått som en 

ganska tystlåten observatör, där den egna reflektionen prioriteras framför ett extrovert 

beteende. Även det faktum att observatören själv tagit till sig mycket information på kort tid, 

kan vara en förklaring till att denna varit betydligt mera selektiv i informationsflödet än vad 

som skulle behövts. Därmed är det möjligt att observatören endast fokuserat på större och 

mera uppseendeväckande beteendestrukturer. 
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Åldersskillnaderna på de deltagande eleverna av de projektiva testen, är ytterligare en 

försvårande faktor i tolkandet av resultaten. Vid skola A var tre av de fyra eleverna mellan 16 

och 17. Samtliga övriga elever som deltog i testen, och därmed alla på skola B, var 18-19 år. 

Denna åldersskillnad torde påverka resultatet, men till vilken grad och på vilket sätt är ovisst. 

Det framstår som beklämmande att så stor del av studien fokuserat på elevernas 

individuella personligheter. Andra viktiga aspekter som lärares psykologikunskaper, skolans 

agendor samt tolkande och implementering av skolförordningarna, har fått stå över någon 

djupare granskning. 

En viktig aspekt som dock via studiens huvudfokus belysts, är gymnasieelevernas 

psykologiska utsatthet och formbarhet inom skolkontexten. 

Med den specifika inriktningen av dans i den gymnasiala utbildningen, har det visat 

sig att elever påbörjar denna utbildning utifrån vitt olika motiv. Vissa har en önskan och 

förhoppning att förkovra sig i dans, och andra om dans. 

Då det var elevernas inre motivation som skulle studeras, framstod deras inre behov 

som självklara studieobjekt. Under studiens gång har det däremot framkommit att det snarare 

är de yttre faktorernas förståelse för individens inre behov som varit avgörande i 

sammanhanget. Detta har väckt flera frågor än det besvarat, men kan ändå ses som ett resultat 

av betydelse, samt skapa infallsvinklar för framtida studier kring ämnet. 
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Transkribering av projektiva test. 

 

För att underlätta läsningen av transkriberingen, benämns respondenten med förkortningen R. 

Testgivarens inlägg benämns med T samt markeras med röd text. 

Varje deltagare har fått den följande texten uppläst för sig innan testet påbörjats. 

Detta är en teknik för att studera fantasin, som är en form för intelligens. Du ska nu få se 

några bilder. För varje bild beskriver du: Vad som sker i bilden nu. Vad som har lett fram till 

detta. Vad detta kommer leda till framöver. Vad karaktärerna känner och tänker. 

Varje deltagare erbjuds sedan möjligheten att berätta om sig själv, för att skapa bättre 

förutsättningar för förståelse kring svaren. Hur djupt deltagaren vill gå i berättandet om sig 

själv, lämnas åt denna att avgöra. Denna del av testet ingår inte i de filmade sekvenserna eller 

transkriberingen, av hänsyn till respondenterna, samt för att skapa en mera tillåtande och 

trygg atmosfär. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 1. Bild 1. 

R1: Ja, bilden föreställer ju en dotter, antar jag bara i och med att hon har två tofsar. 

T: Jag tänker, du behöver inte titta på den hela tiden. Utan titta på bilden, och sedan kan du 

titta någon annanstans om du vill. Men du behöver inte berätta vad du faktiskt ser i bilden, 

utan vad du upplever. 

R1: OK. Jag upplever henne som lite ensam, lite utomstående från resten av kompisgänget 

kanske. Eftersom hon sitter bakom ett galler. Och jag vet inte om det har med att göra med att 

hennes föräldrar kanske sa nej du ska inte vara med dem. Du ska vara här. Och den enda 

kompisen hon har, är sin hund. Fniss… kanske. 

Öh... ja, det som skulle kunna lett till att det är såhär är ju hennes föräldrar och deras åsikter 

om ting. Öh… Ja, om man ska se på barnets framtid, så skulle det ju kunna vara så att det 

leder till en känsla av ensamhet, depression, att man kanske har stått ute, eller utomstående 

hela livet., liksom, inte riktigt vet hur man ak... alltså agerarar i sociala sammanhang. 

Och jag känner att hon, hon alltså hon, bakifrån... jag ser inte hennes ansikte, så jag kan inte 

tänka, ag... säga vad jag tänker utifrån jag inte ser hennes ansikte. Men alltså jag känner hon 

kanske känner sig lite ensam, eller till, alltså känner tillit till den hunden som sitter bredvid  
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henne, i och med att hon har ett sånt kroppsspråk, för att handen ligger ju ändå på hunden. 

Så... tänker jag det är lite tillit och ensamhet. 

T: Vill du utveckla lite mera? 

R1: Ne... j… 

T: Jag tänkte säga, du kan... du behöver inte berätta bara vad du ser, du får gärna fantisera runt 

det här, bygga en historia om allt möjligt. Det är helt OK. Inte för att du måste. 

R1: Fniss... nej. 

T: Du behöver inte bara göra det. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 1. Bild 2. 

T: Varsågod. 

R1: När jag ser den här bilden, så tänker jag väldigt mycket frihet, faktiskt, i och med att hon 

står med armarna utåt, och så jag tänker… Alltså, jag vet att jag själv, när jag står och ska 

hoppa i vattnet på sommaren alltså, då kan jag också tänka; men gud va skönt det här är! Det 

är liksom jag är helt bortom kontroll. Det… oftast är det en väldigt lugn situation att stå på en 

brygga och tänka, alltså tänka att man ska hoppa i vattnet. 

Öh… Så det intrycket får jag av bilden att det är mycket lugn. 

T: om du skulle berätta någonting om... en historia runt det där. 

R1: Ja... Hon har väl kanske umgåtts med vänner. Eller liksom, bara är med människor som 

hon tycker om. Det… är i alla fall något som jag själv skulle ha varit, om jag skulle varit i en 

sådan här situation, att jag skulle åkt till stranden. Kanske med min familj eller mina vänner. 

Det inte en situation jag sätter mig i, om folk som jag inte känner mig bekväm med. 

Öh... jaha… 

T: Och, det som har lett fram till den här händelsen..? 

R1: Det är nog att hon... det är ju varmt det sommar, det är ändå bästa tiden på året. Hon 

umgås med människor hon trivs med och trivs runt, och bara bestämmer sig för varför ska vi 

inte hoppa och bada. 

T: Och vad kommer att hända? 

R1: Förhoppningsvis hoppar hon i vattnet, fniss… och ... ja, känner ... det är en väldigt 

uppfriskande känsla både fysiskt och psykiskt att hoppa i vattnet, tycker jag. För då kan man 

liksom... Alltså det är bara en skön känsla, för det är inte något man kan göra varje dag, året  
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om… heller. Det är som att man sköljer bort allting som man har... alltså känner att det 

trycker. 

T: Vill du berätta mera? 

R1: Nej, det går bra så tror jag, fniss… 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 1. Bild 3. 

T: Ja, nu ska vi se. Se om du kan berätta... Låt mig se… berätta någon story om den här. 

R1: Ska jag bara hitta på en historia liksom? 

T: Fantisera fritt. Allt som dyker upp i huvudet på dig. 

R1: Här tänker jag nästan lite… Just när det gäller balett, har jag en liksom… Jag tänker 

väldigt mycket på stränga föräldrar i Ryssland som tvingar sina barn till balettskolor… skolor 

när de är fyra år. Och det är lite så jag tänker. För alltså även om de ser otroligt glada ut... det 

liksom, det kanske är... det… Alltså, för mig så blir det så, att det är ett barn som blivit tvingat 

till att dansa, men verkligen får någonting ut av det. Som lär känna andra barn. Öh... Hittar 

någonting som de verkligen trivs med att göra. 

T: Vad har lett fram till det här? 

R1: Öh... 

T: Vem skulle du identifiera som huvudperson? 

R1: Det lilla barnet längst fram i mitten, skulle jag nog faktiskt utnämna som huvudperson. 

För att hon ser ut att vara den som är mest frågande. Hon ser ut att vara liksom, OK… Vad 

gör jag? Vad håller jag på med? Ska jag lyfta upp armarna? OK, jag gör det. Och hon ser 

otroligt liksom ifrågasättande ut. Hon är…, hon liksom…, hennes ansiktsuttryck visar intresse 

och blir liksom… Vad gör hon? Ska jag också göra det här? Kan jag göra det här? Ja… 

T: Ja, berätta. Vad är det som har lett fram till det här? 

R1: Jag tror att förhoppningsvis så är det en uppmuntrande förälder. Som skulle... jag vet… 

Ja, en uppmuntrande förälder, eller bara rent intresse själv från barnen. Att det, öh… Jag vill 

göra någonting. Vad kan man då göra? Vad passar barnet? och så vidare.  Och då är ju dans 

väldigt ofta ett väldigt bra… alltså väldigt bra alternativ. För att det passar alla människor. 

Så, antingen en upp... alltså en uppmuntrande förälder eller ett kreativt barn. 

T: Ja, om du skulle i liksom berättande form, berätta vad som kommer hända framöver. 

R1: Ska jag gå jätte långt i framtiden, eller ska jag gå en kvart framåt, eller? 

T: Det är upp till dig. Men den här lilla flickan hon… fniss… 
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R1: Ja, det finns två alternativ. Och när jag kollar på hennes ansiktsuttryck, så tänker jag att 

hon kanske … Om hon inte finner det här intresset med att dansa och tycker det är kul, så 

kanske hon säger; Nej, men jag vill inte göra det här. Att hon tvingas till det här i flera, flera 

år, och sen så blir hon, nej jag vill inte.  Eller, så hittar hon det roliga i att dansa, och ser 

glädjen av det och intresset i det. Och sen så bestämmer hon sig för att verkligen satsa på det 

här i några år liksom. När hon blivit lite äldre. Och, liksom… går ”all in” för det och lyckas. 

Eller kommer som långt man kan göra, när man är tonåring. Eller, bara fortsätter dansa hela 

livet, för att bli glädje av det. 

T: Så, vad tror du den lilla känner för någonting..? Eller någon av de andra? 

R1: De andra, eller de andra barnen ser väldigt mycket gladare ut än vad hon gör. Det är ju det 

som intresserar mig. För att hon väldigt skeptisk men samtidigt liksom nyfiken ut. 

Så… Och hon är den enda som har armarna bara liksom halvt nere, medens alla andra har 

dem högt uppe och liksom gör precis som läraren säger att de ska göra. Medens hon står och 

ser skeptiska och nyfikna ut samtidigt… och gör inte riktigt som hon är tillsagd att göra. 

T: Så är det vad hon tänker och känner? 

R1: Ja, jag tror det i alla fall. 

T: Ja. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 1. Bild 4. 

T: OK, ska vi se här om du kan berätta som en…, ja som en story, eller som att du ska berätta 

en saga för mig om detta. 

R1: Jag skulle nästan kunna berätta det här som minne. Om jag…, det här är ju verkligen 

någonting som är så typiskt. Ungdomar som umgås och berättar en sak, eller pluggar 

tillsammans eller så. Alltså, om jag om några år skulle gå bakåt i tiden och bli… Jag och mina 

kompisar åkte hem till mig en dag efter skolan. Vi tyckte att läxorna var jätte tråkiga, men 

bestämde oss för att vi skulle göra dem tillsammans istället. För ingen av oss hade gjort 

någonting i skolan… vi kunnat prestera. 

Öh… Och, vi fick till en diskussion, och kunde på så sätt komma fram till en massa olika 

slutsatser och andra diskurser som ledde till annat. Och… det väckte intresse för en viss 

uppgift.  

T: Så, vad kan du säga om de olika karaktärerna? 

R1: Jag känner att personen som sitter i mitten har en lite ut av en ledarroll. För det är hon, det 

verkar vara hon som har kontrollen över diskussionen i det här läget. Hon… hon är den 

drivande personen. Hon försöker få igång en diskussion bland alla andra, så de också ska 
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kunna delta. Medens de sitter och kollar i golvet, eller kollar på henne eller kollar på varandra. 

Det finns inget riktigt driv... i konversationen. 

Så… 

T: Och vad kan det här leda fram till? 

R1: En diskussion. Kanske bättre prestera…, eller prestation i skolan. Eller det… vara vad 

som helst. Det kan ju vara ett jobb, det kan vara en vanlig fritidsuppgift. Jag tror att det här... 

alltså, grupparbete som är frivilliga, tror jag kan leda till en himla massa, alltså vuxet intresse. 

Mera uppmuntrande till att lära eller att umgås när det handlar om alvarliga saker. 

T: Och vad känner de och tänker? 

R1: Hon ser nästan lite irriterad ut. Så jag tror att hon blir… även om jag är en väldigt driven 

person, kan ni inte bara hänga på nu. Kan jag… kan vi starta en diskussion. Medens de andra 

är liksom…, det här känns inte så kul. Jag vill inte göra det här. Kollar ner i golvet i stället 

eller kollar på någon annan. 

T: OK. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 1. Bild 5. 

T: Så får du sista bilden här. Du prickar ju in tiden super bra. Känn att du har all tid i världen. 

Sen... Vad som händer nu? Vad som har lett fram till det … och framtiden.    

R1: Jag blir så himla glad när jag ser den här bilden, fniss… Kattungar är ju alltså otroligt 

nyfikna varelser överhuvudtaget. Så det kan ju varit vad som helst som har fått upp kattungen 

på stolen. Det kan ju ha varit liksom, mat på bordet. Det kan varit husse/ matte sitter där och 

läser, eller vad som helst. Så… jag tror det är nyfikenhet. Det är det som fått kattungen att 

hoppa upp. Eller att den är otroligt sällskapssjuk. Öh… Jag tror att det är det som… det 

alltså… är det som händer i bilden. Det är alltså väldigt mycket nyfikenhet i en enda bild. 

Bara genom att se liksom halvdelen av en kattunges ansikte. Det säger ganska mycket. Och 

jag tror kattungen kommer hoppa upp på bordet, i och med att tassen ligger på bordet redan. 

Så det är nästan lite som en sådan här, steget precis innan. Den inser, jag kan hoppa det här 

lilla, lilla, steget. Jag fixar det. 

Den utstrålar ju väldigt mycket glädje och nyfikenhet. 

T: Och vad tänker den på?  

R1: Jag tror att den tänker lite, vad är det som är där uppe? Vad kan jag göra ut av det? Vad 

kan jag få ut av att hoppa upp på det här bordet? 

T: Ja. Perfekt. Bra. 
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Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 2. Bild 1. 

T: Du ska få första bilden. 

R2: Så allt handlar bara om min tolkning? 

T: Nja… tolkning. Berättande. Egentligen inte tolkning, utan bara vad som dyker upp i 

huvudet. Vilken fantasi du får igång med… Vad det här är för någonting. 

R2: På bilden är det i alla fall en liten flicka som sitter med sin hund. Öh… det ser ut som att 

hon sitter i… på vardagsrumsgolvet, och så har hon kanske… en fransk balkong som den inte 

går utåt men det är fortfarande så man kan öppna och se ut. Det ser ut som att hon sitter precis 

innanför så att hon ser ut på bara parkeringen, någonting. 

Öh… 

T: Vad händer just nu? 

R2: Just nu på bilden? 

T: Ja, eller i händelsen. Om du tänker dig att det här är en story. 

R2: Hon sitter i alla fall och klappar på sin hund, och det känns lite som… ja, men hon kanske 

är ensam hemma. Öh… att föräldrarna kanske är och jobbar. Öh… hon är ju väldigt liten, så 

det känns ju som att hunden får henne att vara trygg, eftersom att på bilden håller hon ju ändå 

om den. 

Öh… det känns lite som att, ja men hunden är hennes trygghet i den här bilden. Och det känns 

lite som att de får ju inte gå ut, eller hon får inte gå ut kanske, eftersom hon är så liten. Men 

hon… det hindrar ju inte henne från att se på vad som händer utanför hennes… lilla bubbla… 

hennes liv. Så hon ser ju fortfarande vad som pågår runt omkring… fast hon inte får vara där. 

T: Vad har lett fram till att hon sitter där på golvet? 

R2: Jaha… Som jag sa, hon kanske är ensam hemma och har ingen att gå ut och leka med, 

kanske. Så hon får sitta där och iaktta alla andra kanske. 

T: Ja… Vad tror du kommer hända framöver? 

R2: Efter bilden är tagen? 

T: Ja framöver, det är subjektivt. Det är vad du själv bedömer. Om det är om en kvart eller 

resten av livet.  

R2: Jag tror… fniss… hon kommer att växa upp och ha en väldigt bra relation till den där 

hunden. Så i fall att hunden skulle gå bort, så tror jag nog att det skulle försvinna en del av 

henne också. För att det är ändå det som… Har man någon som är där hela tiden, så betyder 

denna ju väldigt mycket. I det här fallet är det ju hunden. 
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Men vem vet… Hon kanske… om tjugo år, så kanske hon… så kanske hon är säga 

tjugofem… hon är den som får vara där ute. Hon… hon får leva sitt liv fullt ut. Och … hon är 

inte längre den flickan som sitter och bara kollar… på vad alla andra gör. Utan hon är den 

som får göra det. 

T: Vad tror du hon känner just nu? 

R2: Det är väldigt svårt att säga, eftersom man ser ju inte hennes ansiktsuttryck. Men… det 

känns ju lite… jag vet inte varför, men jag får känslan av att hon inte har någon att leka med. 

Det är därför hon måste sitta innanför och bara kolla på allt annat. Men hon får inte ens en 

chans att gå ut. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 2. Bild 2. 

T: Då får du nästa. 

R2: Öh… det är sommar! 

T: Vad händer just här? 

R2: Det är en tonårs tjej… som står på… inte en… hon står på en träbräda- isch… Öh… hon 

ska hoppa i vattnet. Det är sommar och… hon har händerna rakt ut, så det känns lite som en 

frihetskänsla över det hela. Ja… hon kanske även badar med sina vänner. Säg att det är 

hennes kompis som tar bilden, kanske. Ja… det känns i alla fall som att det är frihet, för att 

vatten och sen själva himlen, bakgrunden och att hon står som hon står, det förmedlar en 

frihet för mig. 

T: Vad har lett fram till att hon står där? 

R2: Det känns ju som att det är en helt vanlig sommardag på hennes sommarlov. Att hon bara 

är ute med sina vänner. Vill sola och bada som alla andra vill, fniss… när svensk sommar 

äntligen kommer. Och… 

Ja, det känns inte som att den här är lika djup som den andra bilden i alla fall. Det här känns 

mera vanlig, kanske jag skulle säga. 

T: Och vad kommer att hända? 

R2: Hon kommer ju definitivt hoppa i vattnet. Det är jätte konstigt om hon går tillbaka och 

struntar i öh… Men… hon kanske hoppar i vattnet och sen… hon kanske får världens 

adrenalinkick, att hon bara vill hoppa mer och mer. 

Öh… Men jag tror hon är precis som alla andra… öh… fniss… svenskar, att hon uppskattar 

svensk sommar. För att det ser ut att vara ifrån Sverige. Så hon försöker njuta av det så 

mycket som möjligt. Ja… 

T: Mm… och vad känner hon då? 
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R2: Frihet, det kanske är samma dag som hon får sommarlov. Då kanske hon känner, men 

bara ja all press och stress har släppt. Och hon kanske äntligen får hänga med vännerna och 

bara få njuta av livet. Ja… 

R2: (R räcker över bilden och säger) Den där var lite svårare att analysera. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 2. Bild 3. 

T: Nu kommer det en till här. Varsågod. 

R2: Fniss…  

T: Vad händer här? Vad är det som sker? 

R2: öh… Det här är en balettlektion för, eller det är barndans. Med några stycken små gulliga 

tjejer, flickor fniss… Öh… Det ser ut som att det är… alla flickor ser glada ut, förutom en. 

För att det ser ut som att hon som står längst fram i mitten, hon får inte riktigt upp armarna. 

Öh… som de andra på bilden. Det ser ut som hon därför ser hon lite inte frustrerad ut, men det 

känns lite som att … Ja, men hon märker att alla kan och alla är riktigt glada. Men… hon har 

inte samma, inte talang, men inte samma förutsättningar, kanske. Medens läraren står och 

undervisar. Ja… 

T: Vad har lett fram till det här? 

R2: Det är säkert föräldrarna som har tvingat in dem på barndans eller balett, fniss… Men… 

ja… ska man börja med balett, så ska man ju göra det när man är liten. Det tycker jag i alla 

fall, fniss… 

Ja… det är så svårt att analysera dem här. 

T: Ja, du behöver inte analysera. Du kan bara känna och berätta fritt. Nu är det sagobok på 

gång, så att… 

R2: Ja ha… öh… Det känns lite som att den här tjejen kanske, den lilla flickan som står i 

mitten som inte får upp armarna som alla andra, det känns lite som att det var hon som … 

eller jag var som henne när jag var liten. För att min mamma tvingade mig att gå på barndans. 

Men jag var inte lika bra som de andra. Fniss… Men… man måste ju kämpa. 

Öh, så… Jag tror definitivt att det är föräldrarna fniss… som har tvingat in barnen på det här. 

Ja. 

T: Och vad kommer hända framöver? 

R2: Vem vet, de kanske alla blir prima ballerior. Fniss… Men… Det ser ut som att hon, 

flickan i mitten. Det ser ut som att hon kanske kommer att bli ledsen. 
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Öh… det är någonting med hennes ansiktsuttryck som säger att… hon är inte lika… hon är 

inte lika stolt över att visa upp sin utåtvridning eller sin vad det nu kan vara. För att alla andra 

är jätte glada och visar glatt upp dem. Men… hon är inte det. 

T: Hur tror du det kommer att gå för henne? 

R2: Jag tror att det kommer att vara så att, vi säger att de andra flickorna kanske satsa på 

balett. Säger vi det. Öh… men hon kanske… hon kanske blir som mig och byter stil och 

börjar dansa hipp hopp, eller så kanske hon inte dansar alls. Hon kanske bara… Hon kanske 

har en väldigt tuff barndom. Men… att sen när hon växer upp och hon börjar på högstadiet, att 

hon kanske blir skolans populäraste. Man vet aldrig… Ja. 

T: Vad tror du hon gör…, du har sagt lite om vad hon känner, men vad tror du att hon tänker?   

R2: Hade det där varit jag, för att det känns lite som att det är jag. Men, om det där var jag, så 

skulle jag i alla fall ha känt att… hon är besviken och väldigt… öh… Hon är ledsen över att 

hon inte är lika bra som de andra, för att… man börjar ju jämföra sig i väldigt tidig ålder, med 

dem andra man har runt omkring sig. Och det är inte bra för små barn. Det är inte bra 

överhuvudtaget. 

Men… ja… om vi inte hade jämfört oss med varandra, så tror jag inte man hade haft den 

drivkraften att vilja bli bättre. Och det är ju den drivkraften man måste ha för att vilja lyckas, 

eller kunna lyckas. Man måste ju bli bättre… än vad de andra är. Även fast det kanske inte 

alltid går, men man kan ju alltid försöka. 

T: Vad känner… tror du de andra känner? 

R2: (Harklar sig). De andra är glada. De är jätte nöjda med sin balettlektion, eller 

barndanslektion. Och… fniss… de, de ser så busiga ut, för att de är ju små, och de ler det här 

leendet som: jag kan, kolla på mig, jag vet att jag kan, typ. Öh… men de andra är glada. 

T: och fröken? 

R2: Man ser inte hennes ansiktsuttryck, men… ja, det ser ändå ut som att hon… för att vilja, 

eller för att jobba med barn, så måste man ändå tycka om barn. Och det känns ju som att hon 

mer än gärna visar upp vad hon kan för att lära vidare i sina kunskaper… låta det gå till fler 

och inte behålla sina kunskaper för sig själv. Utan hon vill gärna… vidarebefordra dem 

fniss… Ja. 

T: OK, Jätte fint. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 2. Bild 4. 

T: Och då kommer den fjärde bilden här. Varsågod. 

Vad var… Du behöver inte beskriva vad du ser i bilden. Men, men om… en berättelse rund 

det här. Så vad händer just nu? Vad är det som händer? 
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R2: Det känns som att de sitter, att de kanske har ett… grupparbete i skolan? Men att de har 

valt att på fritiden, efter skolan, sätta sig ner och få uppgiften genomförd. Öh… men alla är 

helt ointresserade av vad, inte bossen, men det ser ändå ut som att hon har lite ledarrollen. För 

hon är den enda som är engagerad, för hon sitter där med penna och papper. Och de andra 

sitter och håller på med annat och… Så hon verkar i alla fall vara driven och… de andra sitter 

där mest för att de måste. 

Det känns lite som grupparbete vi brukar ha, fniss… För att det är alltid non eller några 

stycken som verkligen vill och verkligen tar på sig den här ledarrollen. Medens de andra 

bara… de följer bara med för att de måste, för att de, annars får de inte betyg liksom. 

Men samtidigt, så skulle det ju kunna vara att de bara hänger på fritiden. Att de, att hon 

kanske sitter och berättar något som har hänt henne. Och alla spelar helt ointresserade. Att de 

lyssnar för att de måste, istället för att de vill. 

T: Så…, du skulle ju hitta på någonting. Vad har lett fram till det här? 

R2: Öh… Gud va svårt..! Ja, som sagt, det kan ju vara vad som helst egentligen. Det kan ju 

vara ett kompis gäng som (otydligt) och bara umgås. Det kan vara att de som sagt sitter i 

skolan och kanske … är i kyrkan fniss… de kanske, ja och de kanske väntar på att få bli 

konfirmerade. Att de kanske sitter och har diskussion kring det. Öh… att de laddar upp, ja, 

men hur ska vi ta oss an den här konfirmationsprocessen, till exempel. 

Öh… det kan verkligen vara vad som helst, men. Det är i alla fall en person som … som vill 

berätta någonting, som verkligen vill få folk att lyssna. Men de andra vill inte. 

T: Och vad kommer att hända framöver? 

R2: Alltså, om jag tänker på, om det här skulle hända just nu… med mig… Öh… säg att jag 

är en av de på bilden. Då känns det lite som att… ja, men jag orkar inte lyssna på henne eller 

honom. Kan jag bara få gå här ifrån, till exempel. Men samtidigt, så kanske det är jag som 

sitter och är den som verkligen vill berätta någonting som verkligen är. Som verkligen dör för 

att de vill få ut någonting som de länge har gått och tänkt på till exempel. 

Öh… men jag får en känsla av att de inte är så nära vänner, för att nära vänner skulle inte göra 

så att de är helt negativa när man berättar någonting. Öh… Det som skulle kunna hända 

också, det är att… alla bara ställer sig upp och går där ifrån. Det skulle vara jätte hemskt, men 

man vet ju aldrig, för att människor är så, de är oförutsägbara. 

Öh… det skulle också kunna vara så att… 

T: Vad känner du att personerna känner och tänker? 

R2: De runtomkring har ju inget intresse för det här heller, för att lyssna. De kanske inte ens 

vill lära sig, om det nu har någonting med lärdomar att göra, som den här tjejen förmedlar 

eller berättar om. 
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Öh… Huvudpersonen på bilden är ju helt klart… hon sitter ju med händerna såhär, hon är ju 

mitt uppe i att berätta en historia… berättar kanske vad de gjorde idag i skolan. Någonting, 

hon sitter i alla fall och berättar någonting, och som respons på det, så får hon bara att alla är 

ointresserade. Och… en person sitter och håller på med sin mobil. En tittar bort. En 

halvsover… mmm, lite så.  Det är inte så respektfullt kanske. 

T: Och känslorna är? 

R2: Ja… att de är ointresserade, de som sitter runtomkring. De är ointresserade och känner 

bara… trötthet för att de är trötta på att lyssna på henne. Och hon känner sig … driven och 

engagerad. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 2. Bild 5. 

T: Och vi har sista bilden här. Öh… Berätta en story, en berättelse så jag får…, jag har en 

sagobok att gå hem med. 

R2: Oj... Nej, men … Det är svårt att berätta en saga, alltså när man inte får chansen att sitta 

och skriva ner. Alltså det man ser och så. Men … Det var en gång en katt, fniss… en kattunge 

som.., som är blyg. Öh, så fort kameran kommer upp, så känner hon eller han sig lite… ja, 

men ska jag våga gå fram eller ska jag backa. Öh… Så ”hen” fniss… sitter… och … är lite 

fundersam och tänker, men vad ska hända? Vad är det här för någonting? Varför håller de i 

kameran? Den vet ju inte att det är en kamera, men… vad är det som trycks upp framför mig? 

Och sen så… 

T: Vad har lett fram till den här händelsen? 

R2: Katten kanske har varit ute och lekt lite, och… inte… hittat några möss, till exempel, 

fniss… Öh, så… när den kommer in igen och kanske söker efter sin familj eller familj och 

familj… människorna. Öh… så kanske de inte är så öppna vid att ge ”hen” lite öh, vad heter 

det… lite kärlek, och så? Det ser ändå ut som, eller känns som att katten är lite rädd, lite 

skrämd, lite… Det känns inte som att den är glad i alla fall. Och det kan ju bero på många 

saker. Öh… Till exempel som att katten kanske inte bor hos en bra familj. Eller en familj som 

vill ta hand om henne, honom. Och det är ju inte bra att en katt är rädd för dem som man bor 

med. För det ser, det känns ju lite som att… ja, men, jag tar hellre ett steg bakåt och avvaktar, 

istället för att… kliva fram och ta min plats. 

Så det känns ju lite som att det ligger någonting bakom det. Att det inte bara är en katt på en 

bild, utan att det är en bakgrundshistoria också. Någonting som har med något ledsamt att 

göra. 

T: Kan du tänka dig nått som har… ja, du berättade ju vad du tänkte. Öh, vad kan leda fram 

till detta? 

R2: Vad som kan ha hänt? 
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T: Nja, vad som kan hända, vad som kan leda… förlåt vad som kan hända framöver? 

R2: Ja ha, öh… men det här kanske trots allt är världens bästa familj att bo hos, som katt, 

fniss… Vem vet, så kameramannen kanske… tar bort kameran efter att ha tagit den här bilden 

och tar upp katten i famnen och kelar med den, till exempel. 

En annan sak kan ju vara att… katten fortsätter att hålla sig… på avstånd… och bara avvaktar 

och ser. Öh… För det känns lite som katten är typ som människor. Alltså, det känns lite så, 

för att … vi människor..., OK, inte alla, eftersom alla är så olika. Men det känns som om 

mång människor är verkligen..., OK, men jag, jag vill se vad som händer innan jag ger mig in 

i någonting. Öh… att man hellre tänker igenom, men borde jag göra det här? Vad kan det bli 

för konsekvenser ut av det? Mm... Men samtidigt, så kanske katten… har sina, sin mamma, 

sina syskon där, man vet aldrig. Så kanske hon eller han rymmer, och lever ett eget liv i jakt 

på sin familj kanske. Sin kattfamilj då da, fniss… 

Ja, Det är svårt att alltså.., den är svårt att berätta lite vad som kommer att hända när det inte 

är någon riktig reaktion i bilden, förutom katten. Om det hade det varit en människa som 

kanske hade försökt få kontakt med den, så hade det ju varit en annan sak. Då hade det en 

annan historia. Men det här säger inte så mycket mera än att det är en skrämd katt som… har 

någonting som… skrämmer. Ja… 

T: Jätte bra, tack. 
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Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 3. Bild 1. 

T: (viskning) Här är den första. Var så god. 

R3: OK, först nu, bara vad jag ser, eller? 

T: Ja, eller ja… vad du… vad är det som händer i bilden? 

R3: Mm, ja… Det känns som att det är, ja någon, en flicka då som sitter där och tittar ut med 

sin hund. Öh… Det ser ut som att någon har lämnat dem. Kanske deras mamma, som har bott 

där lite för länge. Och sen är det hennes hund som hon tycker om jätte mycket. Det är liksom 

hennes stöd, som sitter och håller om då, medens hon väntar. Lite så fniss… kändes det. 

T: Ja, vad har lett fram till det här? 

R3: Mm… ja… Säg att det är typ som att deras pappa kanske har lämnat dem, för att 

mamman liksom inte vet vad hon ska göra. Så då kanske hon inte vill berätta. Barnet är ju så 

himla ungt, så hon vet inte vad hon ska säga… till henne. 

Öh… så kanske hon måste ibland… ta lite extra långa promenader när hon är borta, eller 

handla extra länge för att försöka tänka vad hon ska berätta och så. Men det … det är som det 

är. (Tyst fniss…). 

T: Vad kommer att hända i framtiden? 

R3: Mm… men hon kommer att bli tvungen att berätta som det är. Sen, så kanske inte flickan 

kommer att förstå riktigt. Men… sen efter ett tag, då blir de säkert mycket närmre varan då 

da, eftersom de behöver gå igenom det tillsammans. Så… det kanske blir nått positivt för dem 

bara. 

T: Så, vad tänker flickan just nu? 

R3: Ja… hon tänker väl; Varför är mamma borta så länge nu igen? 

T: Och då känner hon? 

R3: Ja, det är väl en saknad och sorg, men ändå finns en tröst till att hunden finns där eller 

något. 

T: Så det är flickan som är huvudpersonen där? 

R3: Mm... det tycker jag. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Deltagare 3. Bild 2. 

T: Mm. Ja… Du ska få bild nummer två här. Varsågod. Så, vad är det som händer här, om du 

ska berätta en story? 
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R3: Ja… Det här är ju en tjej som har sommarlov, och är på… Gottland. Fniss… Och hon har 

precis lärt sig dyka. Så nu håller hon på att träna jätte mycket på det. Hon är ute… (lågt) 

sommar. Och så måste hon ju då ha ett bildbevis såklart, där hon bevisar att hon lärt sig dyka. 

T: Så, vad är det som har lett fram till att hon står just där och… och nu...? 

R3: Mm… hon, mm… hon har bara bott i storstaden. I Stockholm då, väldigt mycket, och 

aldrig fått uppleva den här känslan att bara vara i skärgården och typ ute på landet och så. Så 

då har hon funderat länge på att åka iväg till något sådant ställe. Så nu när hon har blivit äldre, 

så passar hon på att göra det med sina kompisar. (Lågt) Åka till Gottland. 

T: Så det är framtiden, vad som kommer att hända framöver, eller?  

R3: Nej, jag tänkte vad som ledde till att hon står där. 

T: Ja, just det. Men framtiden då? 

D3: I framtiden..? Mm, hon kommer nog att bli lite förälskad av att bo på där. Eller ja, att ha 

sån här natur och så. Så.., så hon är… går väl i gymnasiet. Så då kanske hon bestämmer sig 

för att flytta till Gottland när hon gått ut skolan. Eller åtminstonen att resa dit mycket och 

skaffa stuga där borta. Ja, nära till havet och så. 

T: Och just nu känner hon? 

R3: Mm… hon känner sig stolt, och tycker det är spännande att upptäcka… upptäcka nya 

grejer och liksom stolt över att hon klarar… ja, har lärt sig det här. Klarar av. 

T: Mm… Och… vad tänker hon? 

R3: Hon tänker att hon ska göra det minst fyra gånger till för att hon ska träna på det… tio 

gånger om dagen, fniss… 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 3. Bild 3. 

T: OK. Ja, jätte bra. Jag tar den. Så vad är det som händer här? 

R3: Ja, fniss… Ja, det är ju någon här som har balettlektion för små tjejer. Ser man. Och det 

är… är nog länge, eller ja inte bara för att det är svart, vit, utan själva känslan är att det är 

länge sedan. Kanske man enda på 1900-talet. Öh… kanske. 

T: Vad är det som ger den känslan? 

R3: Mm… Jag tror det är deras liksom kläderna… kläderna på sett, och alla har likadana 

frisyrer nästan, alla barnen. Tänker jag. Öh… inte i Sverige heller känns det. Nej… jag tror 

inte det är i Sverige heller. Känns som det är mera i typ… Ryssland. 

T: Mm… Om du skulle bygga en berättelse rund vad som händer i bilden, vad skulle du säga? 
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R3: Ja, dem här… mm… fniss… Ja, barn har då balettlektion. Samma som de har varje vecka 

på tisdagar… efter dagis. Öh, och deras föräldrar sitter, man ser inte dem, men de sitter och 

kollar på och är ja, jätte stolta över dem, fniss… Öh, är säkert engagerade och vill att.., Ja, det 

är säkert dem som vill mycket att barnen ska göra det här, eftersom de är så små… redan, 

eller fortfarande. 

T: Och vad har lett fram till det… till den här bilden… att de står där? 

R3: Ja, det är väl säkert en kanske önskan från deras mammor. Eller så att de vill att de ska bli 

duktiga i balett kanske för att de själva hållit på med det, eller ville bli duktiga i det. Medens 

barnen har ju också en önskan om att de vill vara som små prinsessor. Så när de går på 

balettlektion, så kan de få känna sig lite så. 

Öh, ja… ja. 

T: Och, vad kommer att hända framöver? 

R3: Jo, vissa av dem där kommer att fortsätta att gå på baletten, och blir väldigt duktiga och 

får disciplin. Speciellt eftersom det är de duktiga på i Ryssland, med disciplin. När det är 

sådana lektioner. 

Öh… någon av dem blir väldigt duktiga och börjar uppträda… ja, på scenen, och så.  Öh… 

men vissa… någon av dem kommer också att bli… ju äldre de blir, så kommer de säkert att 

halka efter och bli lite utmobbad… av de andra. Kanske för att jag inte är lika duktig eller har 

den här kroppen som man förväntar sig ha. 

T: Och vem skulle du säg… känna är huvudpersonen i bilden… om det är någon? 

R3: Ja, det är inte den vuxna, i alla fall. Öh… Jag tänker, nej tänker väl barnen tillsammans, är 

det. 

T: Så vad känner de och tänker de just nu? 

R3: Att de tycker det är jätte kul. Och sen, så tycker de att det är spännande, såhär 

fasinerande. Och sen så titta på… för att de ser ju så, hur man säger, nyfikna ut, när de står 

och tittar på vad de ska få lära sig idag. Öh, och då… än så länge, ser de ju bara som en jätte 

rolig sak och inte så mycket alvar i det, kanske. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 3. Bild 4. 

T: Mm, ja… tack ska du ha. Varsågod. Du behöver inte beskriva vad som finns i bilden. Men 

du kan beskriva en berättelse runt den. Vad händer här? 

R3: Mm… Det här är några som har åkt på språkresa, och hon som sitter i mitten är då lite av 

en, säg kanske ledare. Öh, eller inte, det brukar finnas någon som heter… inte ledare, men hon 

har typ ansvar för gruppen. Så de är alla på en språkresa i England. Och nu sitter de och pratar 

om … ja, hur de har upplevt det, självaste resan och vad de har lärt sig och kollat på kulturen 
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där och sitter och pratar nu om… ja, hur de har känt det, hela resan. Och allt de sett… Tror 

jag, ja. 

T: Så vad har lett fram till det här… att de samlats i grupp? 

R3: Ja, alla har väl känt att de kanske, eller vissa har kanske känt att de vill bli bättre på 

språket. Medens vissa alltid har velat åka till England. Vissa åker ju dit för att få en 

upplevelse. Öh, så nu har de ju varit med varandra ett antal dagar, så då börjar man lära sig 

mera språket och så blir man bättre vänner. Öh, och nu så är det… börjar det dra sig mot 

slutet, så då vill de sitta och prata igenom… ja, hela resan. 

T: Och vad kommer hända? 

R3: Öh… Ja. Ett kärlekspar har det blivit, här. Öh… men det blir väldigt jobbigt, eftersom det 

kommer att vara en lång distans mellan dem. Öh… Och sen så, vissa blir vänner som de håller 

på att mejlar till varandra, gör de. Och fortsätta hålla kontakten under hur lång tid de vill… 

Och vissa åker bara dit för att låta en, en upplevelse och minne för livet. Men sen så blir det 

inte mera med det. 

T: Och vem skulle du säga är huvudpersonen, eller om det finns någon annan som är kanske 

intressant i bilden? 

R3: Nja… ja, fniss… Kanske är det han i så fall… som det handlar om. 

T: Kan du berätta varför? 

R3: Nej men det känns som att han öh… jaha, varför… ja, varför han är huvudpersonen? 

T: Mm… 

R3: Jo, det var han som… han har alltid velat åka till England, men har aldrig… aldrig fått för 

sina föräldrar. Öh, men nu har han blivit tillräckligt gammal för att inte behöva ja, Så att det är 

han som bry sig om vad de säger. Så det är han, det var han som har velat det här mest, av alla 

dem. Så därför blir det han som får ta mest plats och bli huvudpersonen. För det är han som är 

liksom, drömt om att få göra det där. 

T: Och vad känner de och tänker de? 

R3: Mm… de är inte så glada eftersom de är ledsna för att de ska behöva lämna, men… ja. 

Men de försöker ju att inte tänka på det för mycket, för de vill ju njuta av den sista stunden. 

Men ändå så känner de att det ska bli tråkigt att bara åka hem. Ja. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 3. Bild 5. 

T: Och så tar vi sista bilden här. Och det är bara att berätta en story, en berättelse, en 

sagobok… om detta. Så vad händer i bilden just nu? 
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R3: Ja… det här… 

T: En berättelse runt det. 

R3: Den här katten heter Gustav, fniss… och har precis kommit till sitt nya hem… i Skåne. 

Öh… nu har han… nu har han bott där i tre dagar, och håller fortfarande på att upptäcker 

huset. Öh, upptäcker huset, och… han är fortfarande lite såhär… tycker allt är spännande och 

lite försiktig och sådär. För att Gustav är lite försiktig av sig. Men han är ändå väldigt nyfiken.  

Och sen, så den här kameran då… den är ju väldigt, väldigt läskig. Men man måste ju ändå 

undersöka den. 

Så nu har han fått en bild på Gustav, när han försöker smyga sig på kameran. 

T: Och vad har lett… ja, det har du ju nästan sagt, men vad har lett fram till att det här 

händer? 

R3: Ja, de har … familjen har köpt in en kamera nyligen, och så har de tänkt att, ja men nu 

måste vi börja ta bilder, så vi kan komma ihåg hur Gustav såg ut, när han var så här himla 

liten. Så vi kan få se det. Så då har de låtit den stå vid matbordet och då har han märkt den här 

på bild, upptäcka den. 

T: Och, vad kommer att hända sen? 

R3: Ja, sen så kommer det att sluta med att han… efter ett tag, när han har tittat på den och 

märkt att den inte rör sig eller något liv, så kommer han och börja peta på den här kameran då, 

med tassarna. Och efter ett tag, så inser han att det är ganska kul, för att det låter konstigt när 

man… ja, såhär klappar på den. Så då kommer han kanske börja tycka att det är lite för roligt, 

och det slutar med att kameran åker ner i golvet, fniss… 

T: Och i bilden just nu, vad känner och tänker Gustav? 

R3: Ja, han undrar vad det är för någonting. Om det kanske är ett djur, eller, (otydligt). 

Och det är läskigt. Jag måste vara försiktig med den. Man måste ändå närma sig lite långsamt. 

Mm… 

T: Nyfikenhet? 

R3: Ja. 

T: Bra. 
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Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 4. Bild 1-2. 

På grund av tekniska problem, har den inspelade data från testtillfälle ett, deltagare fyras 

inspelning av bild 1 och 2 samt delar av bild 3, fallit bort. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 4. Bild 3. 

T: Jag vet inte vad som hände. 

R4: Fniss… 

T: Förlåt. 

R4: Nej, det är ingen fara. Öh… och sen tror jag att (harklar sig) träväggen gör en del. Och 

borden som står där bak. Men framför allt kläderna. 

T: Nu ska du ju berätta någoting om den situationen. Bara berätta… hitta på en berättelse. 

R4: Mm… Barnens föräldrar har satt in dem på en dansskola, och nu ska de gå dit. Och… de 

har kommit in på klassen… och hälsar på lärarinnan, och vet… väldigt glada för att de ska få 

dansa. Någon kanske har saknat sin förälder lite gran. Öh… och lärarinnan har tagit hand om 

dem, för att de ska känna sig trygga och trivas och ha kul. 

Och just nu, så står hon och visar balettarmarna i (harklar sig) hur man håller. Öh… hon står i 

första position, lärarinnan. Så att de står bara stilla för tillfället, och har barndans i balett. 

Barnen är glada, för de ler. Det ser… Ja, men det är ju en lek, liksom. De vill lära sig, det är 

nytt och det är spännande. Och lärarinnan är säkert jätte glad och gullig. Och efter så dansar 

de säkert lite mer, eller så ska det tacka… för dagen, kan de göra. Och sedan går barnen till 

sina föräldrar och byter om och åker hem. Och lärarinnan har säkert någon klass mer. 

T: Är det någon huvudperson i bilden, eller är det bara...?  

R4: Ja, det är egentligen två tänker jag på så sätt. Lärarinnan är ju huvudroll, eftersom hon har 

klassen, tänker jag. Men eleverna är … i fokus för att de är så mycket på bilden. 

T: Mm… ja. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 4. Bild 4. 

T: Se om vi kan berätta en story runt det här. En saga. 

R4: Så, det var en gång… 

T: Ja, det får du gärna göra om du vill. 
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R4: Det var en gång high school eller collage studenter eller elever… öh… och sitter på … 

någons rum. Och pluggar eller… planerar… öh… någon uppgift som de ska göra 

tillsammans. Och hon med röd tröja med diadem, är den som talar och som jag tror har lite 

ansvaret och som verkar ta kommandot. Öh... och som strukturerar. Och det här ska de vara 

klara med om några veckor. 

Och jag tror några är lite trötta… och de vill bara få det klart. 

T: Vad har lett fram till den här situationen? 

R4: Att jag tror de ligger i… de ligger inte i fas, så de måste ta tag i det nu och prata med hela 

gruppen. Och berätta att såhär ligger det till och såhär måste vi göra nu… annars hinner vi 

inte. 

Och då blir vissa lite trötta, och vissa säger ja, men nu måste vi göra det, och liksom. För att 

alla har inte varit lika delaktiga och hjälpt till, därför att … därför ligger de inte i fas. 

Och där av de har det här mötet. Och sen efter det här, så kommer de säkert att komma på en 

ide om hur de ska göra. Och några kommer att vara missnöjda… Öh… och några kommer att 

känna att det är jätte bra… och några känner, nej jag orkar inte. Någon annan för göra det här. 

Så tror jag (leende). 

T: Och vem skulle du säga är huvudpersonen? 

R4: Hon som talar just nu. Just för att hon sitter i mitten och alla andra är runt omkring. 

Därför tror jag hon tog tag i det. 

T: Och vad tänker och känner de olika karaktärerna? 

R4: Trötta. Öh… ja, just här är de väl också fokuserade… … … och vissa håller inte med om 

det hon säger. Eller tycker inte som henne. 

 

Testtillfälle 1. Skola B. Respondent 4. Bild 5. 

T: Och så sista bilden här. Och det blir ”story telling”. 

R4: (Tittar på bilden) Fniss… 

R4: Öh, ja… 

T: Vad händer här? 

R4: Det är en liten kattunge. Öh… Hon ser lite busig ut. Och jag tror den har varit lite busig 

innan och att matte eller husse har lekt lite. Och (harklar sig) har lett upp till bordet. 

Och bakom kameran, det man inte ser, så sitter ägaren till katten, med någon tråd eller en 

leksak… och ska busa lite. Och jag tror katten är lekfull nu. Och… vill bara ha den här saken. 
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Och tänker inte på någonting annat. Den bara att få fast vad det nu är som leksak, en tråd, 

tänker jag. Ett garn. 

Öh… och ägaren har inte så mycket att göra… just nu då den leker med katten. Öh… ska få… 

ska få den att växa upp lite nu, efter som den är en kattunge. 

T: Och vad har lett fram till att de leker med katten såhär vid bordet? 

R4: Jag tror att katten tog initiativet och började stissar runt ägaren. Hon vill att någonting 

skulle hända. Och då till slut, så tog ägaren upp det här garnet och började leka. 

T: Katten lockade ägaren? 

R4: Exakt. Och nu efter.., eller sen, så tror jag ägaren kommer att ge med sig så att den får 

garnet. Och så kommer katten att bli jätte glad och tycka att den fick fast sitt byte. 

Och sen kanske de kälar lite, och sen går ägaren tillbaka till sitt. 

Och ägaren är också glad under stunden. 

T: Så där var till och med en ägare som blev en karaktär i den här bilden, fniss… 

R4: Ja. 

T: Jätte tack… 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 1. Bild 1. 

T: Så ska jag visa dig första bilden här, så kan du få hålla den… så kan du titta på den medens 

du… fantiserar. 

R1: Vänta, varför skulle jag svara på vad som hade hänt innan, det först? 

T: Ja, vad du ser i bilden just nu, vad du upplever, om du skulle berätta en saga (otydligt)… 

någonstans. 

R1: Öh… Jag ser en liten tjej och en hund. Jag tror att hon är ett ensambarn i en familj. Men 

jag tror att hennes mamma och pappa kanske… bråkar eller någonting, och hon behöver 

någon som finns där för henne. Men eftersom hon inte har några syskon, tar hon hjälp av sin 

hund. Eftersom den är svart/vit, så blir det lite sådär dystert och inte så glad bild. 

Öh… så hunden verkar vara någon som finns där för henne. Kanske inte kan prata med henne, 

men ändå finns där som stöd för henne… och att de går igenom det tillsammans. (otydligt) ja. 

T: Och… vad är det som har lett fram till det här som du ser här? 

R1: Mm… Det kan nog vara ett bråk… mellan hennes föräldrar kanske, de kanske inte har… 

sen sitter hon på golvet? De kanske inte har så mycket pengar. Mm… Det är något, något i 

alla fall, något som inte är så bra. Något som har liksom fått dem att gå iväg… från det som 

har hänt och släp… försöka tänka på annat. 

T: Något annat att fantiserar runt flickan här? 

R1: Mm… ja, kanske att hennes, eller ja, föräldrarna bråkar… och att de inte, att de är trötta 

på att höra ljudet från skrik och… ja bråk. Så de går och stänger in sig i ett rum och försöker 

kolla ut och liksom få upp andra bilder i huvudet. Och se annat och få upp, alltså tänka på 

annat och släppa allt, all, allt alltså bråket och det. 

T: Och vad kommer detta att leda fram till? 

R1: Mm… Kanske att det blir samma sak igen… att förädlarna fortsätter bråka. Så det här 

kanske är en vana för dem, att de går ut och sätter sig och kollar… alltså kollar ut genom 

fönstret för att bli lugna. Det kanske är för att bli lugna. 

Men i framtiden när tjejen växer upp, kanske det gör henne… stark. Öh… alltså att hon har 

varit med igenom mycket. Och hon… Ja, jag tror hon kommer att bli stark över det… faktiskt. 

T: Hon har… vad… Karaktärerna, vad känner och tänker de? 

R1: Alltså, jag känner att hunden kanske inte är dem som… såhär pratar så mycket och så, 

men jag, det känns ändå som att hunden förstår… och som att hunden finns där för henne. 
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Ja… och tjejen tror jag, alltså hon, jag tror inte att hon är så glad. Men jag tror hon tycker att 

det är skönt att hunden är där… så det är någon som finns där för henne. För det hade varit 

jobbigare om hon hade varit själv, tror jag. För henne alltså. 

T: Mm… och vad tror du de tänker?  

R1: Mm… Jag tror att de försöker ja, som jag sa, få upp nya bilder, och försöker släppa allt 

det här bråket och skriket. Och försöker titta ut på världen och se… oj titt.., alltså om det går 

förbi någon, så kanske hon tänker på att… den som går förbi i stället. Och bara försöker 

glömma allt det dåliga. 

T: Bra. 

R1: Mm, fniss. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 1. Bild 2. 

T: Ja, vad ser du i bilden? Du får gärna göra en berättelse. En story. 

R1: Mm… … Jag ser att det är en tjej… som… på sommaren, är ute och badar med sina 

vänner. Öh… hon känns ganska ensam. Det kanske är så att alla hennes vänner har typ 

pojkvän, så att alla andra är i par, men att hon är ensam. 

Så hon gör och ställer sig på en planka. Inte för att hon vill hoppa. Men för att hon kanske vill 

få lite frihets känsla. Inte känna sig så låst. Det att vara ensam… tror jag. Ja… Ja, hon känner 

sig nog ensam. 

T: Vad är det som du… berätta lite vad det är som har lett fram till det, att de andra är… Vad 

tror du kommer att hända i framtiden? 

R1: Förhoppningsvis, så kanske hon, alltså det är en ganska ljus bild, så hon kanske hittar sin 

pojkvän. Får vi hoppas. Ja… eller flickvän. Bara så att hon får känna… inte känna sig ensam 

hela tiden, heller. Mm… Det tror jag. Jag tror det kommer att gå bra för henne. 

T: Mm, du pratar om vad hon känner. Men vad tror du hon tänker just nu? 

R1: Öh… Hon kanske är ganska… Jag tror hon är ganska ledsen i stunden… ifall alla hennes 

kompisar har just pojkvän, och så är hon helt själv. Öh, det kanske inte är det roligaste. Öh, 

som hon tänker… hon… alltså är ensam, hon kanske inte är tillräckligt mycket värd. Öh… 

men… ja… mm. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 1. Bild 3. 

T: Ja, så tar vi nästa här. 
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R1: Oj, vilken fin bild… … Ja, här känner jag att… ja det är barn som vill lära sig att dansa. 

Och även en lärare som vill lära barn att dansa. För man ser att barnen, de är glada och de… 

de ser, man ser att de vill dansa. Och jag tror det är mycket tack till läraren. Ja… 

T: Vad har lett fram till den här situationen då? 

R1: Kanske att barnen har stått hemma, till och med i köket och dansat när det har kommit på 

musik. Sen är det att föräldrarna har tänkt; Ja men, då kan hon få lära sig att dansa på riktigt. 

Så att de sätter henne på barnklasser, och lär henne dansa. 

T: Du säger henne. Tänker du på någon särskild? 

R1: Nej, nej men jag tänkte på de här småtjejerna. Barnen. Och jag tror att läraren har… hon 

har säkert varit med om mycket inom dansen, och känner att nu är det dags för henne att, 

alltså lära andra. Hon kanske är äldre och inte kan dansa likadant som när hon var yngre. Så 

då känner hon att då kan hon ge sin… alltså det hon vet, till de yngre… och lära dem dansa. 

T: Och vad kommer det att leda till i framtiden? 

R1: Ja, antingen så kommer små barnen bara dansa för att det är kul. Eller så kanske det gör 

dem till riktiga dansare. Ja, men de kommer nog i alla fall ha… alltså att dansen är en stor del 

av deras liv. Tror jag. Och de lär sig ju att dansa också. Så de kan ju dansa mycket. 

T: Och vad tänker och känner de? 

R1: De ser glada ut. Eller en ser lite såhär… Jag tror hon ser, alltså fokuserad. Hon kanske är 

jätte... öh, taggad på att lära sig dansa. Och de andra ser jätte glada ut. Så jag tror de tänker att 

de är glada och att det är kul att dansa. Och jag tror det är det läraren vill få fram också. 

Istället för att det ska vara såhär… allting ska vara så bra, och så kanske hon tänker istället att, 

att man ska, att det ska vara kul att dansa. Ja. 

T: Fint. 

T: Så tar vi nästa här. Du behöver inte bara beskriva bilden. Du kan också… nej vänta nu, jag 

glömde fråga en fråga på förra bilden, vem du tyckte var huvudkaraktären?  

R1: Mm… Eleverna skulle jag säga. Inte någon, inte någon särskild, men alla elever. Ja. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 1. Bild 4. 

T: Om vad handlar den här bilden? 

R1: Jag tror det här är någon slaks… problemgrupp. Alltså till exempel.., jag vet inte. Men 

alltså att du går till en grupp och pratar om problem du har. Öh… Jag vet inte vad det skulle 

kunna vara för grupp, men jag vet att det finns. Öh… t.ex. grupper om sjukdomar och så. Så 

kan du gå och prata med de som har sjukdomar. Fast jag tror inte de här har sjukdomar. Jag 

tror de har mera… alltså vardagliga ungdomsproblem liksom. Och så ser jag att det är en som 
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sitter och berättar om hennes problem. Öh… och jag s… de andra, de ser inte så glada ut. De 

ser ganska så här… ledsna ut… men ändå stöttande. Som att de vet hur det är att inte ha det så 

enkelt i livet. 

Så det är som att hon berättar hennes, alltså det dåliga som har hänt i hennes liv. Och de andra 

sitter och lyssnar, för att… och visa att de finns där för henne. Att hon går inte igenom det här 

själv. 

T: Vad har lett fram till detta? 

R1: Mm… ja, det som har lett fram till detta, det är att alla har varit igenom ja, pro… alltså de 

har haft svårt i sitt liv. Kanske drogproblem. Öh… eller… ja, familjeproblem. Alltså såhär, 

svåra stunder i livet liksom, som de känner att de vill prata ut om. 

T: Är det någon du tycker är huvudkaraktären i bilden?  

R1: Ja, hon med röd tröja. För att det känns som att… nu, eller i alla fall just i stunden, så är 

det ju hon som berättar om hennes problem. Så i den här bilden är det hon som är 

huvudkaraktären… eller huvudpersonen. 

T: Mm… och vad kommer det här att leda fram till? 

R1: Att hon… får prata ut om sina problem, så hon får må bättre. Öh… kanske inte på en 

gång men i längden, så mår man ju bättre om man får säga det man tänker… och känner. Så 

jag tror det kommer göra henne starkare och … få henne att kanske vara mera öppen mott 

andra människor också. Och inte vara så instängd i sig själv. Och våga berätta mera och … 

kunna, ja men kunna berätta mera, vara mera öppen. Ja… 

T: Och vad känner och tänker karaktärerna? 

R1: Öh… jag tror hon känner sig ganska hopplös. Och lite så här… Öh, det är säkert någon 

som har tvingat henne att gå hit, eller någonting. Ja, hon kanske inte vill vara där. Men det är 

någon som har, men försök och gå dit. Och så, så tänker hon; men OK, jag har ingenting att 

förlora. Så hon kanske gör det för att någon har tvingat dit henne. 

Öh… Och sedan kanske hon märker att hon mår bättre av det. Så då vill hon gå dit själv… för 

att prata om det. Ja. Så hon kan, alltså, ja. 

T: Vad tänker hon när hon sitter där då? 

R1: Då tänker hon sig nog att, alltså hon är ganska ledsen. Hon tänker nog på det som har 

hänt, och det som hon har varit med om. Ja… 

T: Mm, OK.   

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 1. Bild 5. 



Bilaga A sid 25 av 39 
 

 

T: Då tar vi sista här. 

R1: Ja, jag tror det här är en kattunge som typ vet hur man ska… hur man ska få… husse och 

matte… ja, öh och känna, känna sig lite skyldiga kanske. Hon kanske vill ha mat eller 

någonting gott att äta, den här katten. Så hon gör sin ledsna min, eller han. Inte vet jag. För att 

ge lite skuldkänslor, för att hon ska få vad hon vill ha. Ja, hon vet vad hon ska, vad hon ska 

göra… för att föräldr… eller husse och matte ska ge vad hon vill ha. Lite så känner jag. 

T: Vad har lett fram till det här? 

R1: Kanske att hon har ätit upp maten redan, fniss… Öh… och vill ha mera. Men, ja… 

kanske förstår de inte henne heller. Alltså, hon kan inte säga vad hon vill ha. Ja, så hon ser 

ledsen ut.  

T: Vad kommer det här att leda till då? 

R1: Förhoppningsvis så får hon sin mat eller det hon vill ha. Mm, så det tror jag, om inte de… 

att de kanske inte förstår henne. Då vet de inte vad hon vill ha. De kanske tror hon vill ha 

käla, alltså käla tillexempel. Nej, jag tror hon kommer att få det hon vill ha. Det tror jag. 

T: Och vad känner och tänker karaktärerna? 

R1: Hon känner sig nog… ledsen. Öh... och, känner sig nog lite som att ingen lyssnar på 

henne. Som hon… alltså såhär, hon kan inte säga vad hon vill ha. Så lite hopplös kanske. Och 

hjälplös. 

T: Det var ju om vad hon känner. Men vad tror du hon tänker? 

R1: Hon tänker nog att hon vill ha mat. Och tänker att, varför är det ingen som förstår mig? 

För att, ja… Hon känner sig lite utanför kanske, därför att hon är liksom en katt. 

T: Mm. 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 2. Bild 1. 

T: Varsågod. 

 R2: Jag ser en liten flicka som… håller om sin hund och öh… ja, hon sitter typ i någon slags 

dörr eller fönster. Jag tänker att… hon typ, hon ser lite ledsen ut tänker jag. Eftersom, eller jag 

tänker att det är liksom så dystert ljus… i bilden. Och man ser henne bakifrån, så egentligen 

vet jag ju inte vad hon känner. Men jag föreställer mig henne som ledsen. Öh, så är hon lite 

ensam. Att hon inte har några kompisar typ. Utan att hon har sin hund. Ja… kanske, jag tänker 

att hon har varit i skolan kommit hem därifrån, känner sig lite ensam därifrån. 

Öh… och vad det kommer att leda till? Det är väl… 

T: Ja har lett… vad har lett fram till att… Sorry, det var det att hon inte har kompisar då eller? 

R2: Ja. 

T: Mm, OK då. 

R2: Öh… Och, jag vet inte vad det kommer leda till riktigt. Hon… jag antar att hon kommer 

fortsätta att sin vardag, i som att gå till skolan och så. Och… ja, fortsätta. 

T: Vad tror du hon tänker och känner, eller de, vad de tänker och känner? 

R2: Öh… ja, hon verkar ju lite ledsen och ensam. Öh… och, hon kanske tycker att det är 

hennes eget fel. Kanske. Hon kanske känner sig lite mobbad eller något sådant. Ja. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 2. Bild 2. 

T: Ja OK. Fniss… Då tar vi nästa. Man får gärna göra… nej nu tog jag fel. Du får gärna… oj, 

oj titta… en berättelse… 

R2: En berättelse? 

T: Ja, story… slänga ut… vad, vad händer här? 

R2: Öh, det är sommar, och… det är en tjej som ska, hon står på någon slags brygga. Och ska 

hoppa därifrån. Och hon är glad. Ja, det är typ… hon… tycker det är kul att hoppa därifrån. 

Kanske lite nervös. Men, ja hon står ju liksom som att hon i alla fall ska göra något coolt 

hopp. Såhär flyga ner eller dyka ner. Hon tar sats. Ja, jag tycker att hon typ är på hennes 

landsställe någonstans. Kanske i Skärgården. Och, ja är där med sin familj och… några 

vänner kanske. Och, ja lever svensk sommar.  
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T: Och vad har lett fram till att hon är i Skärgården just nu? 

R2: Mm… att det är sommarlov, och att hon har åkt upp till landet. Och… ja, och att hon har 

åkt till deras land de brukar vara på typ. Så ska hon bada. 

T: Mm… och vad kommer det leda till, fniss...? 

R2: Att hon hoppar ner i vattnet. Och simmar runt där fniss… Och sedan efter det, kanske hon 

åker hem och äter jordgubbar och lite så, fniss… 

T: Vad tror du hon känner och tänker? 

R2: Jag tror hon är glad. Öh… känner sig fridfull, ingen stress. Ja, att såhär få släppa typ 

storstaden och släppa skolan och sådant. Komma ifrån lite. 

T: Ja. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 2. Bild 3. 

T: Och nästa här. Varsågod, du når den. 

R2: Öh… Ska jag säga vad jag ser eller? 

T: Ja, det kan du också göra. Men det är bra om du kan berätta en berättelse. Fantisera. 

R2: Ja, jag tänker att det är en dansklass då da. För mindre barn. Och… att… det är för i tiden, 

eftersom det är svart/vitt, typ. 

Att… ja, de där barnen… jag tänker typ att det kanske inte är dem själva som har valt att 

dansa där. Utan… när man är så liten, så kanske det är såhär… att ens föräldrar kanske tvingar 

på en lite. Just att det också, öh… det ser ut att vara tjejer. Och, ja då är det väl antagligen 

såhär… att föräldrarna kanske, ja men du är tjej, så vi sätter dig på balett. 

Och så har de kommit dit till klassen. Och de försöker härma läraren. Vissa verkar inte förstå 

riktigt, men de gör sitt bästa ändå. Och, ja… 

T: Vad kommer det här att leda till? 

R2: Öh, det här kommer leda till, öh… att… öh, ja de fortsätter klassen. Och jag fniss, får 

fram en bild av att några kommer typ vägra. Och kanske… deras föräldrar sitter säkert i 

bakgrunden någonstans. De kanske kommer gå till föräldrarna och gå hem lite sura. Fniss. 

Vill ha typ glass efteråt. 

T: Och de känner och tänker? 

R2: Öh… Ja, jag tror att de, vissa känner, de som har blivit lite… tvingade, kanske inte känner 

såhär jätte mycket motivation till att dansa. Medens vissa andra kanske tycker att det är jätte 

kul, och ser det som en chans att spralla av sig lite. 
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T: Ser du någon huvudkaraktär i bilden? 

R2: Ja, öh… jag tänker att hon där i mitten… öh, är det, barnet alltså. Hon får mitt fokus mest. 

Hon ser lite frånvarande ut, som att hon inte riktigt förstår vad man ska göra. 

T: Mm, hur känner och tänker hon då? 

R2: Öh… jag tror att hon… inte riktigt öh… är sådär jätte sugen på att dansa, då i alla fall. Att 

hon försöker hänga med. Men… ja hon kanske är lite blyg för att inte gå därifrån. Och, ja… 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 2. Bild 4. 

T: Jag har ingen ordning här. Berätta om vad som händer här? 

R2: Öh… det är… några ungdomar, som sitter hemma hos någon, eller typ, är kanske i 

skolan… och… pluggar efter, ja efter skolan. Öh, har någon diskussion som till något prov 

kanske. Och de… tjejer i mitten i röd tröja, ser väldigt engagerad ut. Hon håller på att säga 

någonting. Öh.., medens vissa andra sitter runt om, och förstår inte riktigt vad hon menar. Hon 

kanske, hon kanske förklarar någonting som de har lite svårt för att förstå. 

Öh, ja, vi tänker att de har prov typ dagen efter … att det här.. lite såhär… ja sista minuten 

plugg. Att nu öh… nu måste vi verkligen liksom sätta våra hjärnor i tänkandet och så. 

T: Mm, vad har lett fram till att det blev sista minuten för det här? 

R2: Att… ungdomen idag kanske inte… har så bra framförhållning på prov. Så, ja de… 

tänker att nu ska de ta tag i det. 

T: Och vad kommer det att leda fram till? 

R2: Öh, att… vissa… går hem… lite mera förstående, antar jag. Alltså till provet. Lite mera 

förberedda. Och så gör de provet dagen efter. Så går det väl som det går. 

T: Mm. Och vad känner och tänker de? 

R2: Oh, de känner sig stressade, eftersom det är… plugg. Man blir alltid stressad av plugg. 

Och… de känner sig nog ganska utmattade, också… Ja. 

T: Och vad tror du de tänker? 

Öh, de tänker nog… mycket på såhär, såhär vela mycket. Ska jag lägga den här tiden åt att 

plugga och försöka förstå. Eller … ska jag bara… släppa allting som vore skönt, att jag är i 

stunden typ. 

T: Mm, ja. Du passar tiden strålande. 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 2. Bild 5. 

T: Vi tar nästa här. Kan du berätta om den här? 

R2: Öh, det är en kattunge, som… försöker typ, han eller hon tittar upp över bordskanten. Står 

på stolen. Öh, kanske… kanske försöker ta sig upp på bordet eller i alla fall kolla vad som 

finns där. Finns det någon mat? Eller om det är… ja, bara nyfiken. Kattungar är ju nyfikna 

fniss… 

Mm… det som har lett till det här är väl att… ja, men som sagt, katter, kattungar speciellt är 

nyfikna och… den kanske är hungrig. Och vill… utforska lite. Går runt och kollar runt i huset, 

om den hittar någonting. 

Och så kollar den på bordet. Och bordet ser ju ganska tomt ut, från vad jag ser. Så… ja, så jag 

antar att det leder till att den, entingen kanske försöker hoppa upp, bara för att försöka. Ser det 

som en utmaning. Eller så går den väl vidare, och fortsätter, fniss… gå runt i huset. 

Och vad den känner? Ja, jag vet inte. Fniss. Den känner väl… jag tror att den känner sig 

nyfiken, som sagt, tror jag. Och ja, inte så ledsen kanske. Lite… neutral eller om glad. 

T: Och tror du den tänker någonting? 

R2: Mm, den tänker nog mycket på mat. Och den tänker nog också… lever ganska mycket 

såhär i nuet såhär… ja men, såhär ja, jag ser ett bord, jag ser ingenting på bordet. Då går jag 

ner här ifrån.  

T: Mm, OK, jätte fint. Tack ska du ha. 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 3. Bild 1. 

T: Så ska du få första bilden här. 

R3: Ska jag berätta vad som är på bilden? 

T: Öh… Du kan berätta vad som är på bilden, men… det är bra om du kan berätta en saga 

liksom en berättelse runt det här. En fantasi… fantisera runt bilden. 

R3: Öh… det som händer just nu… är att en flicka som sitter bredvid en hund och klappar 

den, kollar ut på något slags stängsel. Öh, det är det, det är en typ ledsen bild, skulle jag säga. 

Det är liksom att de är ensamma. Och typ blivit lämnade eller någonting. 

Men det kan också vara… det behöver inte heller vara ledset. Det kan bara vara att hon typ 

sitter där och kelar med sin lilla hund och… fniss… kollar ut. Men eftersom den är svart/vit, 

så tänker jag typ att den känns lite sorgsen. 

Och… vad som har hänt innan, eller? 

T: Ja, vad har lett fram till detta? 

R3: Öh… jag tror att… det är någon som har lämnat dem. Öh… och hon är inte såhär ledsen 

på ett sådant sätt att hon bara, ja varför fick jag inte den där leksaken. Alltså, hon är mera 

ledsen… på ett sätt att hon… inser att någonting ät borta typ… och söker tröst med sin hund. 

T: Du säger någonting är borta? 

R3: Ja, typ föräldrarna eller… 

T: Alltså någon är borta? 

R3: Ja… eller någonting. Jag vet inte riktigt. Det kan vara både och. 

Öh… och så var det? 

T: Ja, vad kommer det att leda fram till? Vad kommer hända i framtiden? 

R3: Öh… det beror på hur man tänker. Man kan tänka positivt, att någon kommer och tar 

hand om både hunden och flickan. Och det… får henne till ett fosterhem eller något sådant 

där. 

Öh… ja, men vi kan också, man kan också tänka dåligt, att hon blir… hemlös och vet… ja, att 

det inte går så bra. Och sen kanske hunden dör eller… ja… fniss. Så man kan tänka på olika 

sätt. 
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T: Öh… vad, vad tänker och känner de just nu… karaktärerna? 

R3: Mm… Hunden, tror jag inte tänker så mycket. Den vet nog inte riktigt vad… som händer, 

tror jag inte. Men hon… hon är ju barn, så jag tror inte hon vet heller så jätte mycket om vad 

som händer. Men hon… hon… har insett att någon är borta, eller någonting. Och hon är 

ledsen, tror jag. 

T: Mm… OK, då. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 3. Bild 2. 

T: Nu ska vi se. Det är bara att berätta. (otydligt). 

R3: Öh… vad som händer nu är att… en tjej står på en planka eller vad det nu är… några 

träbitar… vid ett hav… och… jag tror att… man skulle ju först kunna tro att hon är lite rädd 

för att hoppa, typ. För att hon ska hoppa ner i vattnet. Men det tror jag inte riktigt. För att hon 

verkar väldigt fri och sticker ut armarna och… Så hon… njuter… och kommer tycka att det 

bli kul att hoppa ner i vattnet, tror jag. 

Och jag tänker lite typ att, hon har åkt till någon strand med sina kompisar och typ tagit med 

pick nick eller något och… på en sommar dag. Och badar och har kul. 

Var det något… 

T: Ja, vad kommer det att leda fram till? 

R3: Öh… att hon hoppar. Fniss… och har väldigt kul med sina kompisar. Ja. 

T: Och vad känner och tänker hon just nu? 

R3: Hon känner sig fri… tror jag… för att hon ser väldigt fri ut. Hon sticker ut armarna och 

vågar såhär… och, jag tror hon har roligt. 

T: Mm, OK. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 3. Bild 3. 

T: Nu ska vi se om jag hittar den. 

R3: Ja, det är en balettlektion för barn. Öh… Det är en gammal bild. Öh… de… ja, 

balettläraren står och försöker lära dem lite… om armarna. Och vissa… de är väldigt busiga. 

Så de… de tar inte så seriöst som man kanske gör när man är tonåring eller så. De tycker bara 

det är kul att dansa. Och det spelar ingen roll om man gör fel eller… så. 

Och… det som kommer hända sen kanske är att… Alltså menar du liksom i framtiden efter 

det här, när de växer upp, eller menar du…? 
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T: Ja, det kan du själv tolka. Men framöver, vad det kommer leda till. 

R3: OK. Öh… 

T: Öh… Vad har lett fram till att de står där nu? 

R3: Jaha, öh… Ja det, antingen kan det vara att… någons förälder har velat att någon ska bli 

väldigt duktig dansare, och få dit ungen. Och… eller så kan det vara att de själv vill, för att de 

kanske har sett på någon film eller något, om någon balettdansös som var så duktig… så de 

vill börja dansa. Och… ja… så de har åkt på lektion… och har kul. Det verkar de ha. Och lite 

koncentrerade också, för att de vill. 

Och sedan… tror jag att… de… hade väldigt kul, och berättade det för sina föräldrar. Vissa 

föräldrar kanske bli jätte… jätte, jätte glada, för att de vill att sitt barn ska dansa så mycket. 

Och vissa föräldrar kanske bara blir va glad, va glad jag blir att du hade kul. Så. Mm. 

T: Så vad tror du karaktärerna känner och tänker. 

R3: Öh… ja… Det är ju, man får ju mycket fokus på… den lilla flickan i mitten. Alltså hon 

(Det pekas på bilden).  För att hon… ser väldigt koncentrerad ut. Och… de andra ser lite 

busiga och… Nu blir ja (otydligt). 

Öh… läraren, hon… ja, hon gillar att jobba med barn tror jag. För att hon, det ser ut som om 

hon ler, fast än man inte ser hennes ansikte. 

T: Mm. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 3. Bild 4. 

T: Ja, då ska vi se. Där. 

R3: Gud, det här var svårare. 

T: Ta din tid. Vi har gott om tid. 

R3: Det ser ut som det är någon slags ungdomsgrupp. Som öh… Det kan vara i skolan… men 

det tror jag inte. Jag tror det är någon, öh… ungdonsgrupp för typ ungdomar som haft det 

jobbigt. Typ vissa kanske gått på droger eller någons förälder dött eller något sådant där. För 

de ser inte så jätte glada ut, och de ser väldigt bekymrade ut. 

Och sedan, så hon i mitten… tror jag… jag tror inte hon är ledaren. Jag tror hon är med i 

gruppen… men att hon tog lite initiativ och började prata. 

Öh… och vad som har lett fram till det här, tror jag… ja men att de har haft det jobbigt… 

tidigare. Och de bestämde sig för att ta hjälp. Och, då hittade de en grupp. Och den var bra. 

De verkar vara såhär… väldigt insatta typ, och… lyssnar… 
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Och vad som kommer att hända efter. Det… Jag tror att kanske många kommer vara kvar i 

gruppen. Och vissa kanske slutar, för att de tycker det blir för jobbigt. Öh… Men hon i röd 

tröja som pratar, hon kommer att vara kvar tror jag. För hon verkar väldigt insatt och så. 

T: Och vad känner och tänker de just nu? 

R3: De… det ser ut som att några är väldigt ledsna. Öh… och vissa är såhär fundersamma. 

Och typ… lyssnar verkligen och försöker ta in vad hon säger. Och vissa blir berörda av det 

som hon säger. 

T: Mm… Tänker de något särskilt? 

R3: Öh… Jag tror att hon kanske berättar någonting… någonting om hur det kan vara och hur 

man ska göra typ såhär.  Och då, vissa kopplar det till sina tidigare… vad som har hänt 

tidigare. Och då… blir de ju entingen ledsna eller glada eller… men oftast ledsna, tror jag. 

Och fundersamma och får sig en tankeställare. 

T: Är det någon som är huvudperson? 

R3: Ja, det är ju hon i mitten… som pratar. 

T: Mm… jaha. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 3. Bild 5. 

T: Och så tar vi sista bilden här. 

R3: Fniss… Ja… Det är en liten katt som tittar upp för ett bord. Öh, det är en gammal bild tror 

jag också. Det ser ut som om det är lite gammaldags möbler och sådant. Det är ett gammalt 

bord med lite rispor på. Öh… Jag tror att det kanske finns någon mat på bordet. Det är därför 

katten har kommit dit. Öh… eller någon leksak, att någon sitter här bakom och liksom leker 

med någonting. Någonting som katten är intresserad av i alla fall. Vill ha. Och det jag tror att, 

precis typ ska försöka hoppa upp… innan den… kommer fram… och sen … 

T: Mm, vad har lett fram till det här? 

R3: Öh… Men det, det är nog det nog det här med att det finns mat på bordet. Eftersom en 

familj som typ har fått en liten ny kattunge precis. Och (otydligt) mat. Men alla inte kommer 

och sätter sig vid bordet än. Och så, då klättrar den upp på stolen och… försöker… få lite mat. 

Eller så är det bara att de inte är här för mat. Att det är bara någon… kanske någon gammal 

tant som… har en ny kattunge och leker lite med någon lite såhär garnnysta eller något, och 

den blir lekfull.  För att man kan ju tro att den ser rädd ut. Men… det tror jag inte för att… 

den vill att fram liksom lite. 

Öh… vad som kan hända efter… Mm, den hoppar väl upp, tror jag. Öh, och… entingen är det 

en familj som säger liksom gå ner, eller ta ner katten och såhär. Så får den väl gå ner 
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(otydligt). Och sedan om det är någon gamman tant, så… börjar hon väl kanske leka med den, 

eller ändå såhär ta ner den från bordet eller något. 

Ska jag säga vad katten tänker också, eller? 

T: Ja, tänker och känner. Det får du. Du behöver inte bestämma vem. Men karaktärerna. Vad 

de känner, någonting. 

R3: Öh, jag tror att den… är lekfull… eller suktad någonting. Öh… nyfiken. Och kanske… 

den är nog inte hungrig, tror jag inte. För jag tror att den blir väl omhändertagen. Men… men 

den vill ändå ha… något att smaska på typ. Eller om den nu är lekfull. 

T: Vad tänker den? 

R3: Det… om det nu är… ett garnnystan, så tänker den väl att… gud va kul, den där vill jag 

ha att bita på och en massa. Men om det är mat, så tänker den väl att… åh va gott det där vill 

jag ha, fniss… 

T: Ja.  

R3: Ja. 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 4. Bild 1. 

R4: Öh… ja det är en hund och en liten flicka. Öh, och de sitter och kollar ut genom typ ett 

fönster med sådan här galler. Så fick jag en känsla av att hon ofta är ensam hemma. Och att 

typ hunden är hennes kompis. Kanske att hennes… ja föräldrar är väldigt såhär… alltså 

frånvarande. 

Öh, ja… Sen hennes, ja att hon, hon har typ växt upp med hunden… så hon sitter typ och 

kollar ut. De kanske har åkt någonstans. Så hon är hemma själv… igen, fniss… ja. 

T: Ja, du sa lite att de har åkt iväg. Vad har lett fram till att de sitter såhär? 

R4: Öh… jag tror att hon saknar sina föräldrar ganska mycket. Alltså så här, att hon kanske 

vill att de… om hon kanske… såhär, umgås med kompisar eller så. Att de berättar så här; Ja 

igår, då åt jag, min pappa och mamma kvällsmat, och så kollade vi på TV och typ såhär, fast 

hon kanske inte… fick vara med om det. Eller lite såhär, att de ofta är iväg och… och så. Att 

hon sitter och kollar ut när de åker iväg. Så bara, öh, nu åker de igen, fniss…Ja. 

T: Vad kommer att hända i framtiden då? 

R4: Öh… jag vet inte. Hon kommer väl växa upp, fniss… skratt, ja. Ja, jag vet inte riktigt. 

Gud va svårt. 

T: Ja, du behöver inte veta. Du kan bara fantisera. 

R4: Ja, nej jag vet inte. 

T: Och vad tror du dem karaktärerna känner och tänker? 

R4: Öh… Alltså jag tror att hunden, han är nog väldigt såhär att han känner av henne. Det 

känns som att han, typ när hon är ledsen, så kommer han dit. Och när han är glad, så är hon 

glad liksom. De är som så här bästa kompisar. Fniss… och att hon… ja, känner att… OK, 

men nu för jag vara här med min hund. Fniss… Att hon försöker vara glad. Fast hon kanske 

egentligen känner att hon saknar… saknar någonting. Ja. 

T: Jätte gulligt. 

R4: Fniss. 
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Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 4. Bild 2. 

T: Bara fantisera. 

R4: Öh… ja, det är en flicka, tror jag, fniss… som står öh… över vattnet på en planka. Och 

hon kanske försöker att övervinna sina rädslor. Att, det ser inte så högt ut kanske. Men jag 

tror att det är högre än vad man tror.  Och att typ, alla hennes kompisar pushar henne med att; 

Ja men, kom igen nu. Du vägar. Så står hon där och typ balanserar. Och sedan övervinner hon 

sin rädsla… och hoppar ner i vattnet. Och efter det, så kommer hon ju att känna typ all 

adrenalin. Att hon har klarat det. Att hon har tagit steget och faktiskt gjort någonting som hon 

egentligen inte vågar. Och sen att det, det gick bra. Blir så; Jag kan göra det, fniss… så kanske 

det så. Ja. Tror jag. 

T: Men vad har lett fram till att hon står där nu? 

R4: Mm… grupptryck, tror jag. Att det är såhär, eller att hon känner, alltså … antingen har 

alla andra hoppat, så hon känner att men nu måste jag också våga. Eller att hon känner att… 

hon måste utmana sig själv. Typ att hon vet att hon kanske har en höjdskräck… men att hon… 

ja, övervinner sin rädsla och… faktiskt ställer sig där ute. Och sen att hon sen hoppar, är bara 

ännu ett steg till att hon övervinner en till rädsla liksom. 

T: Det är det du tolkar som vad som kommer att hända, eller? 

R4: Ja, precis. Att hon står där ute kanske är att hon övervinner en rädsla. Att hon tycker att 

det är jobbigt att det är så högt. Och sen tar hon ännu ett steg och hoppar i liksom.  

T: Du berättar fint om känslorna. Men vad tänker hon...? 

R4: Öh… ja, va högt det är, fniss… va jag tror hon tänker, skratt… Nej, jag vet inte. Ja. Nej 

men hon tänker väl att, hoppar jag, så kommer jag ju känna såhär; Fan, va duktig jag är. Att 

jag faktiskt klarade av det. Ja. 

T: Ja 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 4. Bild 3. 

R4: Oj, fniss… Öh… ja, jag tolkar det som att det är en balettklass hos små barn. Öh… och de 

ser väldigt glada ut. Men lite också såhär att de inte riktigt förstår varför de ska göra det. 

Fniss. Men… jag vet inte, typ alltså, jag ser en typ glädje i bilden. Att det är såhär. De tycker 

det är jätte kul att gå på den här dansklassen. Och sedan är de så små, så de förstår liksom inte 

riktigt varför de ska ha händerna över huvudet. Fniss… Öh… men det ser ju inte ut som att 

hon är ledsen. Alltså som att någon har tvingat dem dit. Utan som att de faktiskt vill. Öh… 

och att de ser upp till hon … kvinnan eller… ja, hon som står där och visar. Jag förmodar att 

det är läraren. Öh… Ja. 

T: Och vad har lett fram till att de står där? 
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R4: Mm… De kanske har sett någon annan dansa. Så då har de sagt såhär; nej men jag vill 

också dansa, fniss… Jag vet, alltså jag vet inte. Det brukar ju ofta vara såhär när man är sådär 

liten. De ser typ ut att vara fyra- fem kanske. Att det är ganska många såhär … som har en 

dröm att bli en ballerina… tror jag, ja. 

T: Och vad kommer det att leda fram till? 

R4: Öh… Ja, det kommer leda fram till… Ja, jag vet inte. Gud va, det är så svårt att veta, eller 

såhär komma på. Öh… Ja, de kanske kommer få ihop en fin dans och få visat sina föräldrar. 

Och så kommer de bli jätte… föräldrarna kommer bli stolta och de blir jätte glada över att de 

har klarat av det. Och, så vill de fortsätta dansa, fniss… 

T: Och vad känner och tänker de just nu? 

R4: Men det var väl lite så som jag sa. Att de är glada. Att de tycker det är kul att dansa. För 

det ser inte ut som att någon är ledsen. Öh… så tror jag de tycker det är jätte kul å att de har 

henne som en förebild. Och så kollar de lite på henne som att hon… å shit, sådär duktig vill 

jag också bli. Lite så. Och sen, men även lite såhär, varför ska jag ha händerna här uppe? De 

är lite såhär, fniss… de vet inte riktigt varför de gör det, skratt. Ja. 

T: Är det någon du kan säga är huvudkaraktären? 

R4: Alltså det är väl hon läraren, eller den vuxna personen, tänker jag. Eftersom hon är den 

som lär ut. Så lite kanske hon som står i mitten… längst fram. Hon ser så himla fasinerat ut, 

fniss… Ja. 

T: Ja. OK. 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 4. Bild 4. 

T: (otydligt). 

R4: Öh… ja, jag tänker mig att det är ett ungdomsgäng, som sitter typ… hemma hos någon. 

Eller kanske i skolan eller på någon såhär fritidsgård eller någonting. Och att hon i rött… 

sitter och … antingen typ… såhär smider typ en plan. De ska hitta på någonting. För en del 

ser såhär väldigt skeptiska ut. Öh… och så kollar de lite konstigt på henne. Eller som hon 

berättar någonting som hon har gjort som de kanske inte tycker att det är så bra. Men att de 

kanske är kompisar som blir såhär… kanske inte riktigt vill… säga vad de tycker och tänker, 

ser det lite ut som. Öh… Och typ det som kommer att hända tror jag är, för det ser ut som på 

bilden, att alla sitter och kollar på henne, utom killen som har armen såhär (Visar posen). Och 

typ kanske att han… kommer typ säga ifrån. Antingen om de ska hitta på något bus eller hyss, 

eller vad man ska säga. Att de… att han liksom säger ifrån. Stampar ner foten och bara; Nej 

men såhär kan vi faktiskt inte göra. Eller att han tillrättar, alltså tillrätta, vägleder henne till… 

ja, (otydligt) fel eller så. 

T: Men vad har lett fram till att de sitter här? 
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R4: Mm… Jag tror att hon har rött, hon i rött har såhär samlat ihop dem.  Ja, jag vet inte om 

de ska hitta på något, eller om hon redan har gjort någonting. Öh… att hon såhär har samlat 

ihop dem, sina närmsta kompisar. Och bara måste berätta det här. Så, så de sitter där och 

pratar. Fniss. 

T: Du kan inte tänka dig vad hon ska berätta? 

R4: Öh… nej… 

T: Vad tror du det kommer leda fram till? 

R4: Öh… Ja, det ser ju ut som att de kommer börja bråka. Öh… det känns som att det är en 

ganska såhär, alltså tung stämning litegrann. Att det är lite såhär konstigt att hon sitter och 

pratar och pratar och hon för ingen såhär respons på det hon säger. Att de kanske blir osams… 

om någonting… eller någonting, att de har olika åsikter. Och sedan att de inte kommer riktigt 

överens. Ja. 

T: Och de känner och tänker? 

R4: Ja, just det. Öh… Men hon känner sig nog såhär missförstådd. Alltså såhär att hon 

försöker mest berätta någonting eller få fram någonting som hon tycker är ganska viktigt. För 

annars hade hon inte berättat det. Och sedan, eftersom de är så himla frågande och typ 

såhär… ja vad gör du eller typ såhär. Då känner hon sig missförstådd och de andra blir lite 

såhär osäkra. Var, vart de ska ställa sig typ. 

T: Så då tänker de? 

R4: Vad? 

T: De tänker, är det detta de tänker? 

R4: Ja. 

T: Mm… 

 

Testtillfälle 2. Skola A. Respondent 4. Bild 5. 

T: Sista. 

R4: Sista? 

T: Ja. 

R4: Oj… Mm… ja, det är en liten kattunge. Som… är ensam hemma, tror jag. Jag tror de har 

åkt ifrån honom. Och sedan har de glömt någonting på bordet. Kanske mjölk eller någonting, 

ståendes. Öh… eller att de, ja hade lagat mat, så hade de glömt en ingrediens, så de var 

tvungna att åka och handla. Så hade de, bara lät de det stå. Och nu så klättrar han upp på 

bordet. Och han är lite sugen på det som står på bordet. Det ser gott ut. Så hänger han där över 
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kanten. Och sedan så tror jag han… kommer nog inte att hinna upp på bordet innan de 

kommer hem igen. Så han ingen mjölk. Fniss… 

T: Nu har du (otydligt) om vad som finns, vad som har hänt, varför och vad som har lett upp 

till det och … öh… (otydligt)så nu är det egentligen bara vad han eller hon eller den tänker 

och känner. 

R4: Öh… Alltså han tänker ju att … Det där luktar mycket godare än vad hans kattmat gör, 

och att han gärna skulle vilja smaka det. Men så är han ju lite för liten. Så han når inte upp. Ja, 

han tar sig liksom inte upp på bordet. Så han känner väl kanske lite frustration… eftersom han 

inte klarar att komma upp. Och sedan blir han väl ledsen när de kommer hem. För då vet han 

ju att han inte kommer att få det som är på bordet. Fniss… Ja. 

T: Lite busig sådär är han… 

R4: Ja, precis, fniss… 

T: Mm… 

R4: Ja. 
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Puppies and Toddlers – do they go together?  wescc@iafrica.com 

http://louisesdogblog.wordpress.com/2010/12/24/puppies-and-toddlers-do-they-go-together/ 

mailto:wescc@iafrica.com
http://louisesdogblog.wordpress.com/2010/12/24/puppies-and-toddlers-do-they-go-together/
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Ballet lesson. Credit: David Mansell, UK. 
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Begäran om tillstånd från vårdnadshavare. 

Som ett led i min utbildning till Ämneslärare i dans, krävs det nu en undersökande studie. Av denna 

anledning har jag förhoppningen om att kunna göra några enskilda intervjuer med några av de 

eleverna jag tidigare haft förmånen av att få umgås med under den verksamhets förlagda del av min 

utbildning. 

Intervjuerna kommer ske i enskilt rum och vara a ca 30 min. För att kunna transkriptera i efterhand 

kommer intervjuerna att behöva filmas. Full anonymitet kommer råda och inget av den slutliga 

dokumentationen kommer kunna leda tillbaka till en enskilt individ. Det är danselever som grupp 

som studeras. 

För att verkställa undersökningen krävs underskrift av målsman, varför jag ber denna diskutera 

begäran om tillstånd med dennes minderåriga, och vid samförstånd och godkännande underteckna 

och återlämna begäran till avsändaren. 

Med stort tack för bidraget till den pedagogiska utvecklingen och framtida elevers välmående.  

Kate Lind af Hageby  

 

 

 

 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Vårdnadshavare Elev 
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Detta är en teknik för att studera fantasin, som är en 

form för intelligens. 

 

Du ska nu få se några bilder. 

För varje bild beskriver du: 

 

Vad som sker i bilden nu. 

Vad som har lett fram till detta. 

Vad detta kommer leda till framöver. 

Vad karaktärerna känner och tänker. 
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