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Abstract 
The purpose of this essay is to examine a method for a girl-group activity, the “Project 
Sisterhood”. This project has been carried out by organizers from the Child and recreational 
Programme, and targeted girls in the 8th grade. My questions to further explore are: What is 
Project Sisterhood? Why is it carried out at the Child and Recreation Programme, and how are 
the students at upper secondary school experiencing their participation? 
 
I have chosen to study literature that deals with the salutogenetic theories, on which the 
project is based, and prevailing steering documents. Then follow a series of interviews with 
affected personnel and participating girl-group leaders. 
  Sisterhood has a positive and salubrious effect. The purpose for it is to have both school 
leaders and students developing their sense of self worth and strengthening their self-esteem. 
The project was initiated when investigations showed that teenage girls lacked self-esteem 
and that there were no measures taken aimed at this group. 
   The participating students in upper secondary school all express how they have been 
reassured in their leading roles, and that the project has been important for their own 
development.  
 Due to the fact that the upper secondary leaders, according to the survey, experience that they 
have developed in their role as group leaders, they have also acquired a strengthened self-
esteem for their future role as teachers. Thus, the Project Sisterhood fulfils its purpose for the 
teenage girls in upper secondary school.   
 
Key words: group activity, leadership, self confidence, sisterhood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka en metod för tjejgruppsverksamhet - ”Projekt 
systerskap”. Projektet har genomförts med ledare från Barn- och fritidsprogrammet och riktats 
till tjejer i årskurs 8. Mina frågeställningar är: Vad är Projekt systerskap, varför genomdrivs 
det på Barn och fritidsprogrammet och hur upplever gymnasieeleverna sin medverkan.  
 
Jag har valt att studera litteratur som behandlar de salutogena teorier som projektet grundats 
på och rådande styrdokument. Därefter följer en rad intervjuer med berörd personal och 
medverkande tjejgruppsledare. Systerskap har ett hälsofrämjande syfte. Meningen är att såväl 
gymnasieledare som högstadieelever skall utveckla sin självkänsla och stärka sin 
självständighet. Projektet initierades då undersökningar visade att tonårstjejer hade bristande 
självkänsla och att det saknades insatser riktade till denna grupp.  
 Gymnasieeleverna uttrycker samtliga att de stärkts i sin ledarroll och att projektet varit 
givande för deras egen utveckling. 
 Eftersom undersökningen visar att gymnasieledarna upplever sig ha utvecklats i rollen som 
gruppledare och därmed även fått bättre självförtroende i sin kommande yrkesroll, så fyller 
Systerskap sitt syfte för gymnasietjejerna. 
 
Nyckelord: gruppverksamhet, ledarskap, självförtroende, systerskap. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Bakgrunden till mitt val att studera Systerskap ligger i min nyfikenhet på elevers 
förehavanden.  

”- Fröken, fröken! Vi ska på Systerskap i morgon och vad ska vi ta igen eftersom vi missar 
din lektion igen?” (Anna, elev i årskurs tre på Barn- och fritidsprogrammet). 

”- Vilka duktiga elever du har! De är helt suveräna med de yngre tjejerna!” (Skolsköterskan 
på gymnasiet ). 

”- Åh, vad det här är roligt! Vet du, vad smarta de är fastän de bara går i 8:an?!” (Doris, 
elev i årskurs tre på Barn- och fritidsprogrammet). 

 
Ovanstående utrop möttes jag av på mitt jobb som gymnasielärare på Barn- och 
fritidsprogrammet. Dessa väckte min nyfikenhet och undran om vad eleverna egentligen gör 
när de deltar i projekt Systerskap? Vad är Systerskap egentligen? Jag visste att de kvinnliga 
eleverna på Barn- och fritidsprogrammet kunde välja Systerskap istället för att göra APU (se 
Begreppsdefinition) i årskurs tre. Har de någon nytta av att delta i detta projekt? Hur upplever 
de själva sin medverkan i Systerskap? 
 
Just denna höst, hösten 2007 pratas det en hel del i media om att bland de svenska 
ungdomarna är det många som mår dåligt. De har sömnsvårigheter, bär på oroskänslor, 
känner sig stressade och har ångest. Självmorden bland unga kvinnor i Sverige har ökat under 
2000-talet, troligtvis hänger det ihop med den psykiska ohälsan som finns bland ungdomarna. 
Statens Folkhälsoinstitut gav ut ett pressmeddelande 2007-10-04, ”Ökad psykisk ohälsa bland 
unga kan ge fler självmord”, där de meddelar att självmord bland unga kvinnor i Sverige har 
ökat, så även den psykiska ohälsan bland unga. Pressmeddelande hänvisar vidare till en 
utredning som gjordes av Statens offentliga utredningar ”Ungdomar, stress och psykisk 
ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder”, SOU 2006:77. Denna utredning behandlar stress 
och psykisk ohälsa bland unga, vilket har visat sig ha ökat under senare år. Nämnda utredning 
tar även upp frågan varför detta har ökat och förslag på vad som skulle kunna göras för att 
stävja problemet. 
 
Det finns ett antal olika sorters stödgrupper för ungdomar runt om i vårt land, det finns också 
olika typer av tjejgrupper. Grupper som finns till för att tjejer i Sverige ska må bra eller bättre. 
”Ellen” är en tjejgrupp inom organisationen ”Rädda barnen” som arbetar emot 
könsdiskriminering och med att öka tjejers självförtroende. Ett annat exempel är ”Tjejzonen” 
som jobbar med att stärka unga tjejers självförtroende, självkänsla och tillit till sig själva. 
”Zora” är en feministisk förening som vill stärka tjejers roll i samhället. 
 
Systerskap är ett program eller om man så vill ett projekt, som också handlar om att stärka 
tjejers självkänsla och självförtroende. Där tjejer från gymnasiet möter och samtalar med 
tjejer från årskurs åtta. 
Kan Systerskap vara ett led i att minska den ökande psykiska ohälsan bland unga tjejer i 
Sverige? 
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1.2.  Begreppsdefinition 
• APU betyder i denna uppsats, Arbetsplats förlagd utbildning 

 

1.3.  Syfte och frågeställningar 
Jag vill med denna uppsats beskriva projekt Systerskap, vad det innefattar, hur det är upplagt 
och vilka teoretiska grunder det vilar. Detta för att öka min förståelse för vad projektet är, så 
att jag vet vad gymnasietjejerna pratar om när de vill diskutera något som rör projektet. Mitt 
syfte är även att ta reda på vem och varför någon beslutade att starta projekt Systerskap på den 
aktuella skolan. Slutligen vill jag ta del av gymnasieelevernas upplevelse av sin egen 
medverkan i Systerskap. 
 
Mina frågeställningar är 
 

• Vad är projekt Systerskap? 
• Vad var syftet med att starta projekt Systerskap på denna aktuella gymnasieskola?   
• Hur beskriver eleverna från gymnasiet sin upplevelse av att medverka i Systerskap? 
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2. Teorier och styrdokument 
Här följer teorier som Systerskap bygger på samt en redovisning av de styrdokument som den 
aktuella gymnasieskolan förankrar projektet i. 
 

2.1.  KASAM 
KASAM står för känslan av sammanhang. Antonovsky (1998) grundade begreppet efter 
studier han gjort på kvinnor vilka överlevt tid i koncentrationsläger och vilka förvånande nog 
verkade leva ett gott liv med bibehållen tro på framtiden och medmänniskorna. Han har ett 
salutogent perspektiv i sina studier. Detta innebär att han letar efter vad som gör människan 
frisk, hållbar och framåtsträvande istället för att leta efter vad som gör henne sjuk. Han utgår 
alltså från ett hälsobegrepp som är mer dynamiskt än vad som är vanligt i västerländska 
studier. Han letar efter vad som håller oss friska och välmående trots svåra motgångar. 
 

Utifrån ett salutogentetiskt synsätt (som fokuserar på hälsans ursprung) ställer man sig en 
annan fråga: varför hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa - ohälsa, 
eller vad får dem att röra sig mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst tillfälle? 
(Antonovsky, 1998 s.12)    

 
Han kom fram till att tre saker är avgörande för hur vi kan hantera svårigheter utan att brytas 
ner av dem. Den första är ”Begriplighet”. Detta innebär att individen upplever att det som 
händer är begripligt. Det går att förstå varför något händer och vilka eventuella konsekvenser 
detta kan få. För ett barn skulle detta kunna innebära att barnet förstår varför det behöver gå i 
skolan och vart skolgången leder barnet.  
 
Nästa begrepp som Antonovsky fokuserar på är ”Hanterbarhet”. Det gäller att kunna hantera 
de situationer man hamnar i. Att känna sig trygg i de sammanhang där man vistas och kunna 
påverka dem. För våra elever kan det vara att de vet att de har tillräckliga kunskaper för att 
klara av att svara sina adepter i årskurs åtta på de frågor de ställer och att de vet att de kan 
vända sig till trygga, kunniga vuxna i de fall de inte känner att de bör hantera den uppkomna 
situationen själva. 
 
Det sista i raden är ”Meningsfullhet”. Vi är beroende av att känna att det vi genomlever ingår 
i ett mönster som leder framåt. Att det finns en djupare eller större mening med att vi lider 
eller kämpar. I fallet med de överlevande kvinnorna från koncentrationslägren, så visade det 
sig att de som trodde att de skulle överleva och återse sina nära och kära klarade sig mycket 
bättre än de andra. Här kommer också religiositet eller annan tro in i bilden. Tron att det finns 
ett större och viktigare sammanhang än min egen situation här och nu. Ett sammanhang som 
vi inte alltid vet hur det ser ut, men som vi ändå tilltror. 
 

Känsla av sammanhang utgjorde bokens centrala begrepp och definerades som en global 
hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 
dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög 
sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig. 
(Antonovsky 1998 s.13) 
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2.1.1.  Kasam i Systerskap 
2001 skev Lotta Bergström en uppsats som heter ”PROJEKT SYSTERSKAP - Beskrivning 
av en tjejgruppsverksamhet i Partille med unga ledare och ett salutogent förhållningssätt”. 
I denna uppsats förklarar och beskriver hon det aktuella projektet Systerskap. 
År 1998 startade Mia Börjesson och Lotta Bergström ett projekt de kallade för Systerskap, på 
Porthälla gymnasium i Partille kommun, detta utifrån att Partille kommun erbjöds delta i ett 
riksomfattande projekt, Projekt Motståndskraft, i Svenska Kommunförbundets regi, under 
hösten 1997. Syftet med detta projekt var att mobilisera ungdomar att delta i arbete mot 
droger och alkohol. Härifrån fick Mia och Lotta inspiration att starta tjejgruppsverksamhet 
som inte är probleminriktad. De var båda intresserade av det salutogena perspektivet på 
ungdomar och ville arbeta fram en metod som på ett bra sätt tillgodoser flickors behov och 
bidrar till att förbättra deras självförtroende. Under 1997 genomfördes Systerskap på prov och 
trots olika problem och svårigheter bestämdes att Systerskap skulle genomföras under 
kommande år. 
 
Systerskap startades alltså som en tjegruppsverksamhet som baserades på det positiva med att 
vara ung och dessutom tjej. 
Mål och syfte med verksamheten var: 

• Att minska drickandet bland unga flickor genom påverkan från andra ungdomar. 
• Att få igång en livaktig tjejgruppsverksamhet i Partille, som bedrivs av ungdomar 

själva, men med stöd från personal från olika förvaltningar som arbetar med 
ungdomar.  

 
Systerskaps teoretiska utgångspunkter utgår ifrån Antonovskys (1998) KASAM-begrepp.  

 Den hypotes vi arbetade efter i tjejgruppsverksamheten var att övergången mellan barn och 
ungdom är en tid då identiteten sviktar och självförtroendet försämras för de flesta flickor. 
Många motsägelsefulla krav ställs på dem i den åldern och de har svårt att orientera sig. 
Stödjande grupprocesser med äldre ledare som goda identifikationsobjekt kan motverka en 
negativ utveckling och ett salutogent förhållningssätt lämpar sig för förebyggande 
hälsoarbete i tjejgrupper. Begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten kan öka 
genom möten med andra i samma situation och de mer erfarna ledarna. I andra kan man 
spegla sig själv, få bekräftelse på att det man tycker duger och att andra har det på ungefär 
samma sätt som man själv. Man kan få svar på de viktiga frågorna ”Duger jag i min nya 
roll? Vad tycker de andra?” 

    Grupperna i Projekt Systerskap träffades vid minst tio tillfällen. Ledarna följde samma 
tema som bestämts, men lade upp dem olika. De fick regelbunden handledning efter 
vartannat tillfälle och vi träffade dem tillsammans under trevliga omständigheter vid flera 
tillfällen. Avsikten var att ge ledarna bekräftelse och uppskattning för det arbete de utförde. 

(Bergström 2001 s.17) 

 
 

2.1.2.  Kasam på gymnasieskolan 
Den aktuella gymnasieskolan har inskrivet i sin elevvårdsplan att synsättet på eleverna ska 
bygga på ett salutogent synsätt, dvs. ta tillvara och utgår ifrån det friska (Elevvårdsplan, 
2007). 
Skolan ska arbeta för att eleverna skall känna grundläggande tillit, begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet i skolmiljön. Detta är grundat på Aron Antonovskys KASAM-begrepp. 
Redan innan Systerskap introducerades på gymnasieskolan fanns Antonovskys tankar om 
Kasam förankrade inom skolhälsovården. 
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2.2.  Kommunikation som metod för lärande 
I Systerskap är metoden för utveckling av kunskap, kommunikation mellan människor. Enligt 
den ryske forskaren Lev Semenovic Vygotskij (i Forsell, 2005) så är människan en biologisk 
varelse och en kulturvarelse. Barn styrs av sina biologiska processer fram till att det börjar 
kommunicera med sin omgivning via kroppskontakt och ögonkontakt. När barnet sedan börjar 
kommunicera blir barnet delaktigt i den sociala världen med andra människor. Med språket 
barnet har och utvecklar blir det alltmer en social varelse som blir påverkad av och påverkar, 
den miljön det befinner sig i. Det är genom språket som människan kan utbyta erfarenheter 
och därmed förstå andra människor. Alltså använder vi människor språket, dels för att 
kommunicera med, dels till att tänka med. 

För Vygotskij är människor således alltid på väg mot att erövra nya sätt att tänka och nya 
sätt att förstå världen. Den kunskap och de erfarenheter vi har använder vi i nya situationer, 
och de ger oss vissa färdigheter. Men de är också de resurser vi har för att försöka tillägna 
oss ny kunskap i interaktion med andra. Forsell (2005 s.122)  

 
Eftersom Vygotskij (i Forsell 2005) förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på människans 
utveckling så menar han att lärare och andra vuxna har stor betydelse för barnet/ungdomens 
utveckling. 
Det är i samspelet med andra som ett lärande kan uppstå. Det kan handla om hur man bör 
agera för att fungera i samhället eller i andra grupper.  
 

2.3.  Styrdokument på gymnasiet 
Redan från skolstarten i det obligatoriska svenska skolväsendet trycker styrdokumenten på att 
alla barn ska utbildas och fostras i demokratins anda. 
Skolan ska förmedla och förankra den demokratiska anda som demokratin vilar på. Det vill 
säga alla människors lika värde, människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
jämställdhet och solidaritet, allt enligt ”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet - 
Lpo94” och så också enligt ”Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf  94”. 
 
En annan huvuduppgift för de frivilliga skolformerna handlar om kunskap. Eleverna ska på 
gymnasiet få tillägna sig kunskap och även utveckla de kunskaper som de redan besitter. 
Kunskap om hur man utvecklas till en ansvarskännande människa som aktivt deltar i och 
utvecklar samhället, är en av gymnasieskolans viktigaste uppgifter. 
På gymnasiet skall eleverna arbeta med problemlösning, både i grupp och individuellt. De ska 
utveckla sin förmåga att ta både initiativ och ansvar. Skolan skall utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens enligt Lpf  94 (s.25). 
 
Läser man sedan vidare i ”Programmål för Barn- och fritidsprogrammet” (2000), finner man 
en ännu mer utförlig beskrivning av hur eleverna på gymnasiets Barn- och fritidsprogram, ska 
fördjupa sina kunskaper om människor och interaktionen människor mellan. Barn- och 
fritidsprogrammet inriktas mot verksamhetsområden där arbetet med människor står i 
centrum. Vissa delar av utbildningen riktar sig mot barn och ungdomar och andra delar riktar 
sig mot fritidsverksamheter eller mot social verksamhet – för alla åldrar. Karaktäristiskt för 
utbildningen är det pedagogiska perspektivet när det gäller arbete med barn, ungdomar och 
vuxna. Eleverna ska även utveckla sin förståelse för pedagogiska verksamheter. Enligt 
”Programmål för Barn-och fritidsprogrammet” (2000) ska det vara centralt i utbildningen att 
eleverna ska utveckla sin förmåga att organisera verksamhet så att den bidrar till andra 
människors lärande och utveckling. Att fördjupa och förfina sin förmåga att leda andra i 
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pedagogiska verksamheter samt att fördjupa sin egen kommunikativa förmåga står för en 
viktig och betydelsefull del av utbildningen. 
 
Jag intervjuade skolsköterskan Gunilla som var med och startade Systerskap på den aktuella 
skolan och enligt henne så läser alla elever som går på Barn- och fritidsprogrammet, i årskurs 
tre, en kurs på 100 poäng som heter Pedagogiskt ledarskap. I denna kurs ingår det APU 
(arbetsplatsförlagd utbildning). De kvinnliga eleverna på programmet får erbjudande om att 
istället för APU inom ordinarie arbetsområde, få möjlighet att delta i projekt Systerskap.      
 

Mål för kursen ”Pedagogiskt ledarskap” 

Ett mål för kursen är att ge kunskap om grupprocesser och hur dessa påverkar ledare, 
individ och grupp. Kursen skall även spegla olika föreställningar om kvinnligt och manligt 
ledarskap samt etik- och moral frågor förknippade med pedagogiskt ledarskap.   

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 

Eleven skall ha grundläggande kunskap om hur ledarskap kan motivera och inspirera 
individer och grupper till delaktighet, kreativ utveckling, förändring och social mognad. 

Eleven skall ha kännedom om den pedagogiska ledarens roll i utvecklingen av etik- och 
moraluppfattningar samt hans eller hennes betydelse som förebild.  

Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av grupprocesser ur både deltagar- och 
ledarperspektiv. 

Eleven skall ha kunskap om och erfarenhet av att planera, leda och utvärdera aktiviteter. 
 

(Programmål för Barn- och fritidsprogrammet, 2000 s.79) 
 
Det går en röd tråd från ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94” genom 
”Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94” vidare genom ”Programmål för Barn- och 
fritidsprogrammet” ända ut till kursen ”Pedagogiskt ledarskap” där eleverna skall utveckla en 
demokratisk människosyn och en god kommunikativ- och social förmåga. 
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3. Metod 

3.1.  Urval 
Genom att studera bakomliggande litteratur hoppas jag få klarhet i och förståelse för teorierna 
som projekt Systerskap grundas på. För att ytterligare få klarheter och fördjupad kunskap, har 
jag valt att göra ett visst antal intervjuer med såväl personal som har kunskap om och 
delaktighet i projektet samt elever som deltagit i nämnda projekt. 
Jag har intervjuat tre personer ur personalen på gymnasieskolan. Dessa tre bedömer jag har 
stor betydelse för min undersökning på grund av deras delaktighet i projektet.  
Den första personen jag intervjuade var skolsköterskan på gymnasieskolan, detta därför att 
hon var initiativtagare till att starta projektet Systerskap på den aktuella skolan. Jag kommer 
att kalla henne Gunilla i denna uppsats för att skydda hennes riktiga identitet. Nästa person 
var också på ett tidigt stadium inkopplad i projekt Systerskap. Han var den första lärare som 
hade rollen som pedagogisk handledare för gymnasietjejerna. Denna lärare kommer jag att 
kalla Anders av samma skäl som nyss nämnts. Ovannämna personer var med i starten av 
Systerskap på den aktuella gymnasieskolan och fick därför i princip samma intervjufrågor. 
Den tredje personen hade den pedagogiska handledarrollen för gymnasieledarna under andra 
året projektet genomfördes och är intervjuad utifrån detta. Även hon är lärare på skolan. 
Birgitta kommer att vara hennes fingerade namn i denna uppsats. 
   
Jag har även intervjuat sex av de tolv kvinnliga gymnasie-elever som deltog i projektet som 
ledare. Dessa kommer liksom ovan nämnd personal att ha fingerade namn i denna uppsats för 
att skydda deras identitet. Min handledare och jag ansåg att det var befogat att intervjua 
hälften av dessa deltagare. Varför det blev just dessa sex elever var helt enkelt därför att det 
var dessa jag fick kontakt med först, som även stämde schematekniskt. Samtliga intervjuade 
gymnasietjejer har fått samma frågor. 
Dessa intervjuer görs i syfte att få fram elevernas beskrivningar av sina upplevelser av 
Systerskap utifrån sitt deltagande. 
 
 

3.2.  Genomförande 
Det är enligt Kvale (1997, s.120) viktigt att skapa en god kontakt mellan den som intervjuar 
och den som ska intervjuas. Detta kan man göra genom att som intervjuare, lyssna 
uppmärksamt och visa både intresse och respekt för de svar som ges. Det är av intresse att 
intervjuaren skapar en öppen atmosfär där den intervjuade kan känna sig trygg så att denne 
kan tala om både sina personliga erfarenheter och sina känslor.  
Jag valde att genomföra intervjuerna med eleverna i ett mindre grupprum som finns på skolan 
eftersom skolan är deras välkända, trygga arbetsmiljö. Skolsköterskan intervjuade jag på 
hennes eget arbetsrum, likaså läraren Birgitta. Läraren Anders däremot intervjuade jag hemma 
i hans familjs bostad, detta på grund av att han inte vid intervjutillfället jobbade på den 
aktuella skolan. Samtliga intervjuer genomfördes med bandspelare samt papper och penna. 
Jag valde bandspelare då jag anser att jag inte hinner skriva ner intervjusvaren i den takt som 
den intervjuade talar och att jag lättare kan koncentrera mej på det som sägs om jag inte 
behöver anteckna allt. Papper och penna hade jag som komplement då jag behövde skriva ner 
något, till exempel en ny idé eller något annat jag behövde komma ihåg. Ingen av de 
intervjuade sade nej när jag ställde frågan om att få använda bandspelare som verktyg. 
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Intervjuerna med eleverna tog ca 30 minuter vardera och de tre vuxnas intervjuer tog mellan 
en och en och en halv timme. 

3.3.  Tillförlitlighet 
Det är mycket beroende på intervjuaren och dennes skicklighet, hur tillförlitligheten blir i en 
intervju säger Kvale (1997). Det är viktigt att den som intervjuar ställer motfrågor som 
kontrollerar att den som intervjuar har förstått vad den intervjuade faktiskt menar. Att följa 
upp svar som ges och att ställa följdfrågor som ger mer djup i intervjuerna vilket också är 
viktigt menar Kvale (1997). Jag har mycket liten erfarenhet av att göra intervjuer och denna 
brist kan påverka mitt resultat när det gäller intervjuerna. 
Tillförlitligheten blir även påverkad av att jag valt att intervjua endast sex av de tolv 
deltagarna i Systerskap. Att undersökningen endast sträcker sig över en termins deltagande i 
projektet påverkar också tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten skulle undersökningen 
behöva utökas och sträcka sig över en längre period. 

3.4.  Etik 
När man intervjuar i forskningssyfte som jag har gjort för denna uppsats så är etiken viktig. 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, (http://www.vr.se) så finns det fyra 
huvudkrav inom den humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskningen. Det första 
informationskravet, innebär att den man ska intervjua skall få information om syftet med 
intervjun och uppsatsen samt att deltagandet är frivilligt. Det andra kravet är att den 
intervjuade skall samtycka till sin egen medverkan. Krav nummer tre konfidentialitetskravet,  
handlar om att alla personer som medverkar i intervjuerna skall vara anonyma. På grund av 
detta har jag, som nämnts under rubriken Urval, givit både den intervjuade personalen och 
eleverna fingerade namn.   
Det sista och fjärde kravet är att alla uppgifter som samlats in i forskningssyfte endast får 
användas för forskningsändamål. 
Innan jag började mina intervjuer informerade jag om vad min uppsats kommer att handla om 
och i vilket syfte jag skrev den. Efter det frågade jag om de samtyckte till att intervjuas med 
bandspelare som hjälp, till detta samtyckte samtliga. Jag berättade att deras personuppgifter 
och allt de säger kommer att behandlas konfidentiellt och att dessa uppgifter endast kommer 
att användas för att skriva denna uppsats. 
Eftersom samtliga intervjuade var myndiga så behövde jag inte fråga några föräldrar om lov 
för att genomföra intervjuerna.      

3.5.  Avgränsning 
Det är enligt mig, viktigt för sammanhanget att se vilka effekter projektet haft för de flickor i 
årskurs åtta, som genomgått det. Eftersom min tid är begränsad har jag valt att avgränsa denna 
frågeställning och jag kommer därför att fokusera på upplevelsen hos gymnasieledarna och 
personalen som varit inblandad på gymnasieskolan. 
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4. Resultat 
Genom följande intervjuer får jag svar på mina frågor om vad Systerskap egentligen är och 
innebär. Jag får också förklaringar till varför man startade Systerskap på just denna skola samt 
att det kommer att redogöras för hur sex av de gymnasietjejer som medverkat i projektet, 
upplevde sin medverkan i projektet. 
Här kommer jag att presentera mina intervjuer med för min uppsats relevanta personer. Jag 
kommer att börja med tre intervjuer med personal på gymnasieskolan, det är tre personer som 
varit involverade i Systerskap på olika sätt under de två år som projektet hittills har 
genomförts. Därefter följer jag upp med sex intervjuer med elever som deltagit som ledare i 
Systerskap. 
  

4.1.  Intervjuer med personal från gymnasieskolan 
Här följer en presentation av skolsköterskan Gunilla och läraren Anders. Presentationen av 
läraren Birgitta följer efter sammanställning av intervjuerna med skolsköterskan och lärare A.  
Skolsköterskan och Anders var med och startade upp Systerskap på gymnasieskolan. Dessa 
båda var sedan under det första året som Systerskap genomfördes, aktiva som stöd och 
utbildare, samt att Anders hade rollen som pedagogisk handledare för gymnasieledarna.  
Dessa två personer har i princip fått samma frågor angående Systerskap första året det 
genomfördes. Jag har valt att sammanställa deras svar då de svarat likartat men jag kommer 
att tydliggöra när det bara är den ena personen som står för svaret.  
Läraren Birgitta var däremot aktiv under det andra året som Systerskap genomfördes på 
gymnasieskolan. Då fanns Anders inte kvar på skolan och skolsköterskan var inte lika aktiv 
som under första året. 

4.1.1.  Presentation av skolsköterskan 
Skolsköterskan Gunilla är verksam på gymnasieskolan och är en kvinna på 50 år som jobbat 
på den aktuella skolan i 17 år. Hon har jobbat inom vården hela sitt yrkesverksamma liv. 
Började som undersköterska och har sedan dess arbetat på olika sjukhus i Sverige varvat med 
vidareutbildningar inom vårdsektorn i 35 år. Under de senaste fem åren har hennes 
vidareutbildningar varit inom barn-/ungdomshälsa, folkhälsopedagogik samt en KTB-terapi-
utbildning (utbildning i kognitiv beteendeterapi). 
Gunilla var den som tog initiativ att starta Systerskap på den aktuella gymnasieskolan. 

4.1.2.  Presentation av läraren Anders 
Anders är den manliga lärare som var med i projektet nästan från första början. Han blev 
tidigt kontaktad av Gunilla i frågan om han och Barn- och fritidsprogrammet var intresserat 
av att delta i projekt Systerskap. Han var således den första läraren som fick uppdraget att 
vara pedagogisk handledare åt gymnasietjejerna, som deltog i projektet under första året det 
genomfördes. Anders är 37 år och har jobbat som lärare på gymnasieskolan i sju år. Han 
började sin karriär inom utbildningsyrket som fritidsledare och sedan som fritidspedagog. 

 

4.1.3.  Sammanställning av intervjuerna med skolsköterskan 
Gunilla och läraren Anders 
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Hisoriken om hur Systerskap kom till den aktuella gymnasieskolan 
Enligt skolsköterskan, var det på mitten av 2000-talet, allmänt känt att många unga tjejers 
självkänsla var dålig. I kommunen gjordes en stor utredning som skulle kartlägga barn och 
ungdomars psykiska hälsa. Resultatet skulle sedan ligga till grund för kommunens vidare 
arbete kring frågan. Det var en omfattande utredning som innehöll intervjuer och vidare 
kartläggning av vilka insatser som redan gjordes när det gällde barn och ungdomar i 
kommunen och var det behövdes göras insatser. Utredningen bekräftade att många unga tjejer 
hade dålig självkänsla och att detta ansågs vara ett betydande problem som behövde åtgärdas. 
Ungdomsmottagningen i staden fick uppdraget att försöka nå ut till de unga tjejerna och 
arbeta med att stärka dem. Därför startades tjejgrupper men problemet var att inga tjejer kom, 
säger skolsköterskan Gunilla.  
 
Under ett möte mellan personalen på Ungdomsmottagningen, kuratorerna och 
skolsköterskorna på högstadieskolan och gymnasieskolan diskuterades problemet med det i 
princip obefintliga deltagandet i tjejgrupperna. Gymnasiets skolsköterska Gunilla hade då 
nyligen varit på utbildning kring självskadebeteende och lyssnat på en föreläsning av kuratorn 
och Systerskapsgrundaren Mia Börjesson. Förläsningen handlade om hur de i Partille jobbade 
med en modell de kallade för Systerskap. Modellen arbetar preventivt samt enligt modellen 
”ung till ung”. Skolsköterskan redovisar på ovannämna möte, modellen för Systerskap och det 
tas beslut om att Systerskap ska provas. Det blir Barn- och fritidsprogrammet på 
gymnasieskolan som tillfrågas om intresse finns för att prova modellen Systerskap. Den 
dåvarande läraren Anders på programmet tillfrågas och blir mycket intresserad. I modellen 
ligger tanken att unga arbetar med unga, att vara förebilder samt en möjlighet för 
gymnasieeleverna att praktisera ledarskap,vilket Anders ansåg vara helt i linje med 
utbildningen. Det gjordes ett studiebesök i Partille där de vuxna som på något sätt skulle vara 
inblandade i Systerskap deltog, det vill säga, personalen från Ungdomsmottagning, 
skolsköterskorna och kuratorerna från högstadiet och gymnasiet samt Anders och en 
idrottslärare, som skulle stötta gymnasieeleverna pedagogiskt. Det blev ett mycket lyckat 
studiebesök med gedigen genomgång av modellen samt förklaringar av de teorier som ligger 
till grund. Man mötte även gymnasieelever och vuxna som var delaktiga i Systerskap, detta 
var mycket inspirerande säger Anders.  
 
Modellen Systerskap 
 Den modell som Systerskap bygger på går att förankra i skolans egen elevvårdplan enligt 
skolsköterskan Gunilla. 

”XXXskolans Elevvårdsplan bygger på ett salutogent synsätt, att ta tillvara det friska 
……SYFTE: Skolans elevvårdsverksamhet skall ge alla elever största möjliga KASAM, 

känsla av sammanhang. Skolan skall arbeta föra att eleverna skall känna grundläggande tillit, 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolmiljön.” (Elevvårdsplanen 2006). 

 
Skolsköterskan fortsätter att berätta att i Elevvårdsplanen ska personalen på skolan, se till det 
friska och det sunda när de ser på eleverna. Eftersom modellen Systerskap och skolans 
Elevvårdsplan är baserade på samma grundsyn så var det mycket tilltalande att starta 
Systerskap.  
Första året applicerades modellen Systerskap i stort sett oförändrad. Modellen bygger på att 
gymnasieledarna träffar sin grupp tjejer från årskurs 8 tio gånger och varje träff har sitt 
speciella tema. Även om temat är det samma för varje grupp så kan upplägget för träffen 
variera beroende på bl.a. gruppsammansättning. Att kunna variera uppläggen på träffarna så 
att det passar just den aktuella gruppen är ganska avancerat för gymnasieledarna anser 
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skolsköterskan Gunilla. De måste lära sig att anpassa upplägget efter gruppen, ta reda på vad 
som fungerar i just den aktuella gruppen och vad som inte fungerar.   
Träffarna är en gång i veckan och varar i en och en halv timme. Den första träffen är en 
uppstartsträff, träff två handlar om vänskap, på träff tre pratar man om vänskap och kärlek. 
Den fjärde träffen funderar och diskuterar man om jag – självförtroende och på den femte 
träffen diskuteras humor och nöje. Mod och makt tas upp på träff sex och träff sju handlar om 
hälsa. Den åttonde träffen pratar man om musik och kultur och på den nionde träffen har man 
ett öppet tema, där gruppen kan komma på egna förslag vad de vill prata om eller göra. 
Slutligen så är det avslutning på träff nummer tio. 
Ledarna har alltså ganska fria händer att planera hur träffarna ska behandla det förutbestämda 
temat. Det är deras frihet och ansvar menar skolsköterskan. 
 
Anders anser att vi måste arbeta preventivt med våra ungdomar. Vi som vuxna måste finnas 
med tidigt och stärka våra tjejer att kunna stå emot och att kunna säga nej. En undersökning 
som ovannämnda lärare läst visade att debutåldern för att dricka alkohol och bli berusad är 13 
år. Exempelvis hade Maria Ungdom i Stockholm fått in en tioåring som var berusad. Kan man 
stärka tjejer att säga nej kan man kanske senarelägga debuten för både alkohol, sex och tobak, 
hoppas Anders. 
     
Organisationen av Systerskap 
Som tidigare nämnts har Barn- och fritidsprogrammet en obligatorisk kurs som går i årskurs 
tre vilken heter Pedagogiskt ledarskap där eleverna tränar på just ledarskap. Det här var en bra 
möjlighet för intresserade tjejer att kunna byta ut den vanliga APU´n mot Systerskap och på 
så sätt träna sitt ledarskap. Anders och den nämnda idrottsläraren hade ansvar för det 
pedagogiska upplägget samt att träna och förbereda tjejerna från gymnasiet för ledarskapet 
under första året. Skolsköterskorna, kuratorerna och personalen från Ungdomsmottagningen 
hade ansvar för innehållet på träffarna. Även en folkhälsopedagog med koppling till 
Folkhälsoinstitutet var på ett tidigt stadium involverad. Hon hade en hel del erfarenhet att 
bidra med samt att hon hade ansvar för dokumentation.  
Under våren introducerades idén med Systerskap hos tjejerna som skulle gå i årskurs tre på 
gymnasiet när hösten kom. Samtidigt skulle modellen förankras hos rektorerna på högstadiet 
och idén med Systerskap introduceras för tjejerna i blivande årskurs åtta. Varför det blev 
årskurs åtta som valdes ut till Systerskap grundar sig på att årskurs sju just har börjat 
högstadiet och årskurs nio är på väg bort från högstadiet, enligt skolsköterskan Gunilla.  
 
Markandsföringen första året 
Frågan om hur Systerskap skulle marknadsföras, lades det ner mycket jobb på. När 
ungdomsmottagningen skulle starta tjejgrupper var det ingen som kom och hur skulle ett 
sådant scenario kunna undvikas?  Kuratorn och skolsköterskan från högstadiet informerade 
tjejerna i blivande årskurs åtta samt satte upp lappar med information på högstadieskolan. Det 
anordnades ett stormöte där gymnasietjejerna som skulle vara ledare i Systerskap kom till 
högstadiet tillsammans med Anders som i sin tur var den som informerade och gjorde reklam 
för Systerskap. Det var inte bra att det var jag som gjorde det, säger Anders självkritiskt. 
Informationen bör komma ifrån tjejerna som ska leda det hela. Gymnasietjejerna var helt 
enkelt inte förberedda av de vuxna och därför blev det Anders som tog på sig uppgiften att 
informera årskurs åtta.  
Trots intentionen att få många från årskurs åtta att söka Systerskap så lyckades det inte så väl. 
Det visade sig att av 75 så kom det intresseanmälan från ungefär 15 tjejer.  
 
Urvalet av gymnasieledarna första året 
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Läraren Anders berättar att först gick en allmän förfrågan ut till alla tjejerna som gick i 
årskurs tre på Barn- och fritidsprogrammet om intresse för Systerskap. Det föll sig så att de 
sju som anmält sitt intresse också blev ledare i Systerskap eftersom inblandad personal tyckte 
att det var rätt elever som anmält sig. Skulle det vara elever som inte är lämpliga, det vill säga 
inte söker Systerskap i rätt syfte, så hade de som vuxna sett till att dessa elever lottats bort. 
Det är de vuxnas ansvar att det finns kvalitet i det hela. Kriterierna som finns när det gäller de 
tjejer som är aktuella för Systerskap är god närvaro och att de ska ha betyg i sina kurser, detta 
motiveras av att gymnasietjejerna ska vara goda förebilder för de yngre tjejerna. 
 
Genomförande första året 
Systerskap startades upp med en utbildning för gymnasietjejerna tidigt på höstterminen. 
Utbildningen är ett och ett halvt dygn, dvs. två dagar och en övernattning som sker i en liten 
stuga på landet. Kuratorn och skolsköterskan Gunilla på gymnasieskolan, ansvarar för denna 
utbildning som innehåller bl.a. hur tjejer kan tänka, hur man får stopp på drottningen, hur man 
får den tysta musen att prata, vad de gör om de upptäcker saker som inte är så bra, tydlighet 
över tjejernas ledarroller och tips om värderingsövningar.  
Anders och idrottsläraren håller i den pedagogiska delen samt praktiska övningar som man 
kan göra i grupper. Det är viktigt att bygga upp förtroende mellan gruppledarna och 
gruppdeltagarna så att alla känner sig trygga och törs prata om de teman som kommer att tas 
upp. Att kunna sätta gränser och att inte bli för personlig är viktigt för gymnasieeleverna. De 
är ledare och ska hålla sig lite neutrala, de ska inte vara kompis utan är mer förebild. Ledarna 
har anmälningsskyldighet, det är viktigt att de yngre tjejerna vet detta. Skulle någon tjej från 
åttan berätta något som är dåligt för henne själv eller någon annan så har gymnasieledarna 
anmälningsskyldighet. Det kan ju vara så att en tjej berättar att hon provar droger eller blir 
utnyttjad på något sätt. Det finns en Systerskapspärm som innehåller massor av idéer och 
material som kan hjälpa ledarna att planera sina träffar med de yngre tjejerna. Ledarna kan 
fylla på med egna idéer i pärmen också, pärmen ska fungera som en levande idébank. 
Efter ledarnas utbildning startar sedan träffarna med tjejerna från årskurs åtta. De träffas en 
gång i veckan i ca en och en halv timme och då ingår en fikastund. Första året var intresset 
lågt från årskurs åtta så det blev bara tre grupper som ledarna turades om att leda. Egentligen 
ska ledarna ha varsin grupp som de följer hela vägen så det här med tre grupper blev inte bra. 
Träffarna låg utanför ordinarie skoltid vilket innebar att det var svårt att få ihop en tid när alla 
kunde komma. Det var många fritidsintressen att ta hänsyn till och det gjorde det hela 
svårplanerat. Att sedan vissa av tjejerna från högstadiet är beroende av sina skolskjutsar 
gjorde att inte alla som var intresserade rent praktiskt kunde delta. 
Parallellt med Systerskapsträffarna, har gymnasietjejerna regelbundet möten med alla ledare i 
Systerskap och kurator, sjuksköterska samt personalen från Ungdomsmottagningen. På dessa 
möten diskuteras problem, svårigheter och lösningar. Här får ledarna också vägledning i 
ansvaret när det gäller anmälningsskyldigheten. Under tiden Systerskap genomförs så finns 
det också regelbunden kommunikation mellan ledarna och de lärare som stöttar ledarna 
pedagogiskt. Det dyker upp problem som gäller hur man ska få gruppmedlemmarna att tordas 
prata och hur man kan göra om det är någon som agerar som drottning i gruppen. Systerskap 
genomfördes och gymnasietjejerna fick mycket beröm. De tog sitt ansvar och genomförde 
projektet ambitiöst och seriöst. Det fanns dock en del att förbättra till kommande år enligt 
skolsköterskan Gunilla.  
 
Tankar efter första året 
Markandsföringen måste förbättras betydligt. Tiden för träffarna kan inte ligga utanför 
ordinarie skoltid. Det är viktigt att ledarna följer samma tjejgrupp under hela projektet.  
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Tankar inför framtiden efter första året 
Det skulle behövas en uppföljning av de tjejer som deltagit i Systerskap när de gick i årskurs 
åtta. Hur gick det för dem? Blev de påverkade av Systerskap? Hur kan man mäta att en tjejs 
självkänsla har utvecklats? Det är verkligen något att fundera på. Systerskap skulle behöva en 
fortsättning tycker skolsköterskan.  
Det är viktigt att det är bra tjejer från gymnasiet som vill vara ledare i Systerskap, de är ju de 
främsta ambassadörerna menar Anders.  
 
 
 
 

4.1.4  Presentation av läraren Birgitta 
Läraren Birgitta tog över rollen som pedagogisk handledare för gymnasieledarna i Systerskap, 
när läraren Anders slutade på skolan, det vill säga under andra året som Systerskap 
genomfördes. 
Birgitta är en kvinna på 40 år, som jobbat på den aktuella skolan i två år. Hon arbetar som 
lärare i karaktärsämnen på Barn- och fritidsprogrammet. Birgitta har en 
undersköterskeutbildning och behandlingsassistensutbildning i botten och har sedan arbetat 
som vårdare för utvecklingsstörda barn och ungdomar, som lärare inom brotts- och 
drogprevention där hon även var konsult och författare inom området. Hon har även jobbat 
som infomaster, personlig coach och tjejgruppsledare. Har utbildning som lärare från 
förskoleklass till gymnasiet där hon även jobbat inom alla nivåerna. 
 

4.1.5.  Sammanställning av intervju med läraren Birgitta 
Birgitta tog över det pedagogiska ansvaret när läraren Anders slutade. Samtidigt slutade den 
idrottslärare som varit aktiv i Systerskap sitt engagemang i det nämnda projektet.  En 
naturkunskapslärare blev då engagerad i Systerskap men då denna inte hade någon som helst 
erfarenhet av att jobba med liknande verksamhet valde hon rollen att dokumentera det hela.  
 
Läraren Birgittas roll i Systerskap 
Birgittas strategi var från början att tala till Systerskapsledarna som just ledare och inte som 
till elever. Hon anser att tilltalar man ledarna som att man tror på att de klarar av det här 
ansvaret fullt ut, så klarar de faktiskt av att göra det fullt ut. De kliver då ur sin vanliga 
elevroll och tar på sig rollen som vuxen ledare redan från början. Fördelen med Systerskap är 
att det är på riktigt, det är inte på låtsas. Under en längre period ska ledarna planera strategiskt 
och hålla ihop en grupp. De ska först presentera och marknadsföra Systerskap till tjejerna i 
årskurs åtta sen ska de genomföra projektet och kunna prata med de yngre tjejerna och ta 
konsekvenserna för allt både det de själva och det de yngre tjejerna säger. Ledarna ska kunna 
anpassa sig och vara flexibla utefter hur gruppen fungerar och vilka behov som finns i 
gruppen. Det här är den bästa utbildning gymnasieeleverna kan få, att kunna genomföra ett 
sådant projekt fullt ut, på riktigt menar Birgitta. Hon anser att hennes roll i det hela är ganska 
liten, det är tjejerna som genomför det här och då måste de få utrymme till det. Det gäller att 
ha förtroende för att de ska klara av uppdraget. Det gjorde dessa tjejer, de genomförde 
Systerskap på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt.  
 
Marknadsföringen andra året 
Marknadsföringen var en av de saker som kritiserats i utvärderingen av Systerskaps 
genomförande första året. Denna gång gjordes det lite annorlunda, gymnasietjejerna besökte 
högstadieskolan och presenterade sig i aulan. Därefter gick de i par till klasserna och pratade 
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med tjejerna i årskurs åtta. De hade själva lagt upp presentationen samt skrivit inbjudningarna 
till aulan. En viktig sak som gjordes sedan var att de yngre tjejerna fick föranmäla sig, inte 
bindande bara intresseanmälan, till gymnasietjejerna med det samma, medan intresset var som 
störst. Är det många som är intresserade och skriver på intresseanmälan så blir det automatiskt 
så att ännu fler skriver på. Den bästa reklamen är gymnasietjejerna själva. Det är de som gör 
det hela intressant och lockande. Det blev lyckat. Det blev ca 48 intresseanmälningar den 
dagen och det är ungefär 50 % av alla tjejer som går i åttan på den högstadieskolan. Alltså 
blev det mycket positivt gensvar. 
 
 
Genomförandet andra året 
Det blev till slut fem tjejgrupper som skulle ledas av tolv gymnasieledare.  
Liksom föregående år inleddes projektet med en utbildning för ledarna. Den genomfördes på 
liknande sätt som föregående år och det märktes redan från början att den här gruppen av 
ledare var mycket positiv. Till exempel så finns det bara ett visst antal sängar att fördela när 
det skulle övernattas i stugan på landet. Det fanns madrasser till övriga och det fanns två rum 
att fördela på de tolv ledarna. Det tog ledargruppen två och en halv minut så var problemet 
med fördelningen av sängarna respektive madrasserna lösta. Dessutom ville alla sova 
tillsammans i ett rum. Mycket av den andan fanns hos ledarna under hela projektet.  
Detta år låg träffarna på onsdag eftermiddag, mellan klockan 14.00 och 16.00. En grupp valde 
att flytta sina träffar till måndagar då det passade gruppen bättre. Tiden på onsdagarna passade 
högstadietjejerna bra då de slutade 14.00 på grund av att alla lärare på den skolan hade 
konferens klockan 14.00 alltså var de lektionsfria samtidigt som skolbussarna hem gick i 
vanlig tid klockan 16.00. Problem fick däremot gymnasietjejerna eftersom de hade lektioner 
på onsdag eftermiddag. Därmed missade gymnasietjejerna lektioner och det medförde att de 
på sin fritid fick ta igen missad lektionstid. 
Även detta år följde Systerskap samma koncept med tio träffar med olika bestämda teman för 
varje gång. Detta år har det pratats mycket i grupperna om alkohol och det är en av de saker 
som gymnasietjejerna inte själva riktigt har klara åsikter omkring. En stor del av 
gymnasietjejerna har inte hittat sina egna gränser när det gäller alkohol. Det fanns inte tid för 
att diskutera tillräckligt mycket kring den biten innan Systerskapsträffarna började och det är 
fortfarande osäkert hur denna fråga ska hanteras i fortsättningen, Det har under projektets 
gång pratat mycket omkring det här med alkohol så gymnasietjejerna skulle behöva 
förberedas mer inför just denna fråga. Det är nog det stora problemet som finns just nu, att 
gymnasietjejerna själva inte är klara över sina åsikter om alkohol samtidigt som de ska vara 
förebilder för årskurs åttas tjejer. Att gymnasietjejerna svävar i sina svar om alkohol och 
pratar om sin egen planerade fylla är inte bra, varken för dem själva eller för de yngre tjejerna. 
Det är en sak att i sin egen skolmiljö där de agerar elever kunna dunka varandra i ryggen och 
prata om hur de ska supa, men när de är ledare inom Systerskap så är man förebild och då är 
ett sånt beteende inte ok. Ämnet narkotika är inte lika problematiskt, de flesta gymnasietjejer 
har tydligt tagit avstånd ifrån narkotika. 
 
Något som gymnasieledarna uttryckt som överraskande och svårt, är att få tjejerna från 
årskurs åtta att tycka något. Ofta har de svarat – Jag vet inte, eller – Jag tycker som du. 
Gymnasieledarna tyckte att de yngre tjejerna behöver träna på att uttrycka sin egen åsikt, att 
våga ta ställning och inte bara tycka precis lika som kompisen. Detta fick de jobba mycket 
med i sina grupper. Diskussionerna flöt lättare när det inte var strukturerat. De yngre tjejerna 
skulle behöva mycket träning i att våga ta ställning och våga ställa sig i centrum, därför skulle 
det behövas en fortsättning på Systerskap som de yngre tjejerna faktiskt efterfrågar. 
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Systerskap har utvecklats under det här året, kvaliteten har blivit högre. Det kan bero på att 
det är andra året det genomförs samt att det har varit bra Systerskapsledare i år. Ledartjejerna 
har sporrat och stöttat varandra, de har vågat vara vuxna och kliva fram och tala för sin sak. 
Det har varit en positiv anda i det de har gjort.  De har genomfört saker fastän de tyckt det 
varit jobbigt och svårt. Ledarna har gjort stora saker för att skydda sin grupp före sig själva, 
de har tagit strid med lärare som velat komma in i rummet där det pågått en träff. De 
kontaktade lokalpressen så det blev ett reportage i tidningen men det efter att besöket flyttats 
en gång därför att en av de yngre tjejerna inte ville att pressen skulle komma. Därför beslöt 
ledarna att pressen fick komma när den aktuella tjejen godkänt besöket.  
Ledarskapet har varit suveränt i år. Gymnasietjejerna har visat att de tagit uppdraget med 
Systerskap på stort allvar och de har tyckt att de gjort ett viktigt jobb. Man ska veta vad man 
gör och varför man gör saker. Första prioriteringen är den man jobbar för och andra 
prioriteringen är möjligtvis dig själv, detta har ledarna tagit på mycket stort allvar i år. 
 
Främsta syftet med Systerskap, sett ur gymnasieskolans perspektiv 
Det är att utbilda gymnasietjejerna. Att få dessa tjejer att kliva i sin vuxenroll och att få dem 
att fundera på och träna på sitt ledarskap. De ska få vara med hela vägen i grupprocesser, att 
planera, utföra och utvärdera samt att omvärdera. När man deltar som ledare i Systerskap 
tränar man på att vara flexibel, att kunna lyssna in och kunna ta ledningen för en grupp.  
Samtidigt kommer det upp tunga saker i tjejgrupper, det kan vara att någon skär sig, någon 
har en pojkvän som inte är snäll, någon röker, super, röker hasch. Andra känner sig pressade 
och stressade i skolan, har huvudvärk och mår illa. Allt sånt här måste gymnasieledare hantera 
och det kan vara mycket svårt. Det är ju svårt för alla, även vuxna att hantera. Det är mycket 
viktigt att det finns ett bra nätverk omkring tjejerna och det finns. I det nätverket ingår 
kuratorer och skolsköterskor från skolorna, pedagogiska lärare samt personalen från 
Ungdomsmottagningen. Det är mycket viktigt att gymnasieledarna vet och känner att de inte 
är ensamma i det här projektet. Vissa saker har de ansvar för men det finns också saker som 
de inte ansvarar för och som de måste lämna vidare till andra vuxna. Det behövs verksamheter 
där det finns förebilder för ungdomar, förebilder som inte är vuxna och inte lika gamla som de 
själva heller. Inom många organiserade fritidsverksamheter finns just de här förebilderna men 
de ungdomar som inte ägnar sig åt sådan typ av verksamhet blir ofta utan den typen av stöd. 
Många av de tjejer som sökt sig till Systerskap är just sådana tjejer som inte har positiva 
förebilder att se upp till. Det är de tjejerna som finns lite på sidan, lite tystare och som 
kuratorerna oroar sig för. Systerskap passar så bra för dem, de får positiva förebilder, hjälp att 
blicka framåt och möjligheten att prata med någon om den kommande tiden på gymnasiet, 
kanske diskutera med någon om hur det är att snart bli vuxen. 
Det uppstod en situation i en av grupperna där det upptäcktes att en av tjejerna i 8:an drack 
alldeles för mycket alkohol. Gymnasieledarna tog kontakt med kuratorn som fick fortsätta det 
ärendet. Det är en väldigt viktig signal till de yngre tjejerna att gymnasieledarna reagerade på 
att tjejen i fråga drack alldeles för mycket alkohol. Gymnasieledarna är ändå bara 18 år och 
ändå så tar de ställning som de vuxna. De två berörda gymansieledarna lyckades även nå fram 
till den yngre tjejen och kunde förklara att det var av omtanke de gjorde anmälan till kuratorn, 
vilket hon till slut kunde ta till sig. 
 
Utvecklingen hos gymnasieledarna 
Det har skett en utveckling hos alla gymnasieledarna som deltog i Systerskap. De tog 
vuxenperspektivet ganska tydligt redan från början, så ribban låg högt hela tiden. 
Gymnasieledarna tog redan från början mycket ansvar och var självgående. De tog hand om 
allt praktiskt mycket självständigt hela tiden. De uttrycker själva att de har utvecklats. Vid 
vissa enstaka tillfällen sköt de runt ansvaret på varandra och det är ju egentligen något ganska 
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typiskt för deras ålder. De har också vågat fråga om sånt som de upplevt som svårt. Det har 
funnits tillfällen till handledning av vuxna, tre möten med kurator, skolsköterska och personal 
från ungdomsmottagningen, två organiserade möten med pedagogisk handledning av lärare 
samt spontana tillfällen under skoltid. 
   
Tankar inför framtiden   
Starta Broderskap, det vore helt suveränt. Vi ska behålla och utveckla Systerskap. Det gick så 
väldigt bra med Systerskap i år så det finns höga förväntningar samt tilltro på Systerskap inför 
nästa år.       
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4.2.  Sammanställning av intervjuer med elever från 
gymnasieskolan 
 
Här följer en sammanställning av sex intervjuer med elever från gymnasieskolan. Dessa sex 
tjejer deltog i Systerskap som ledare i tjejgrupperna. Alla tjejerna gick sitt tredje och därmed 
sista år på gymnasiets Barn- och fritidsprogram.  
 
 
Första kontakten med Systerskap som projekt 
Ingen av de intervjuade har blivit informerad om Systerskap, som alternativ till APU 
(Arbetsplatsförlagd utbildning) i något formellt sammanhang. De har antingen fått höra om 
Systerskap via en kompis eller via ryktesvägen. Informationen var muntlig och ingen hade fått 
den skriftligt. Ett annat tillvägagångssätt är att eleven själv sökt upp lärare på grund av 
bristande intresse för APU´n och på så sätt fått information om att Systerskap är ett alternativ 
till APU´n i årskurs tre på Barn- och fritidsprogrammet. Eva uttrycker sitt missnöje över att 
information om Systerskap har varit för dålig. Hon eftersöker ordentlig information om att 
Systerskap kan vara ett alternativ till praktik. Anna och Cecilia uttrycker i klartext att de sökte 
Systerskap därför att de var trötta på praktiken och ville göra någonting annat under 
praktikperioden i 3:an. Doris uttrycker att den första kontakten skedde via en kompis som är 
trött på praktiken. Ingen av de intervjuade eleverna uttrycker att de sökt sig till Systerskap 
som ett val i första hand, utan alla har valt Systerskap för att de inte velat göra APU eller inte 
vetat var de skulle vilja göra sin APU. 

 

- Jag hörde bara alla andra som sa att de ska vara med i Systerskap……Då tyckte jag det lät 
roligt och jag var ju lite trött på praktiken. (Anna) 

 
Vad som verkade intressant med Systerskap 
Att Systerskap verkade roligt och kul, var det som gjorde att samtliga intervjuade blev 
intresserade av att söka till Systerskap. Samtliga uttrycker också att de vill prova på något nytt 
och spännande. Flora uttrycker att hon tycker det är roligt att vara förebild för de yngre 
tjejerna och att eventuellt kunna vara till hjälp för någon av dem. 
 

-  Jag tyckte det lät jätte roligt att få leda en grupp ungdomar. Det är ganska svårt att få en 
praktikplats som man verkligen vill vara på. (Eva) 

 
Förväntningar inför Systerskap 
Tre av de intervjuade hade förväntningar på att få växa och utveckla sin egen ledarroll under 
projektet. Anna uttrycker att hon på detta sätt även ska kunna förstå sig själv bättre. Samtliga 
intervjuade talar om förväntningarna de har för sin egen skull men Eva funderar även över 
vilka förväntningar tjejerna från årskurs åtta kan tänkas ha.  Förväntningarna innefattade även 
att ha roligt berättar Britt, Cecilia, Doris och Flora. 
Alla intervjuade utom Eva uttrycker att de ser fram emot att det ska bli antingen kul, roligt, 
intressant eller spännande att göra saker i grupp med folk som de inte känner. Eva funderade 
angående vilken erfarenhet detta projekt skulle ge henne och att det var positivt.    
Anna funderade redan innan projektets start på hur hon själv var i just årskurs 8 och om hur 
hon tänkte då. 
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Cecilia hade förväntningar på att hon skulle bli behandlad som en vuxen ledare av de lärare 
som fanns på den aktuella högstadieskolan. Det blev hon inte, hon bemöttes inte heller med 
den respekt hon förväntat sig.  

 

- Förväntningarna jag hade var att det skulle bli kul, att jag äntligen skulle få växa i 
min ledarroll och att vi skulle göra massa roliga saker. (Britt) 
 

 
Genomförandet av Systerskap 
Unisont uttrycker alla intervjuade att de upplevt Systerskap som roligt och till och med jätte 
roligt. Anna säger att hon bemöttes av respekt av de yngre tjejerna och att hon bemöttes som 
en ledare av dem. Vilket överraskade henne då hon befarat att det skulle vara svårt för henne 
att ta en mer vuxen ledarroll.  
Att det var roligare än hon hade förväntat sig säger Doris och att tjejerna i 8:an var smartare 
än hon hade trott. Flora upplevde att hennes grupp vågade öppna sig mer och mer i 
diskussionerna allt eftersom tiden gick. Hon uttrycker även en önskan om att Systerskap 
funnits för henne när hon själv gick i årskurs åtta.   
De som uttrycker mer negativa upplevelser är Cecilia och Eva. Cecilia berättar om att de hade 
svårigheter att få igång sin grupp i diskussioner och att de inte fick den hjälp de önskat sig av 
de pedagogiska ledarna. Hon nämner även att Systerskapsmöten ibland krockade med de 
yngre tjejernas konfirmationsmöten och att detta påverkade gruppen negativt när det gällde att 
öppna sig och prata. Eva nämner även hon ovannämnda krockar som en störning. Hon 
uttrycker också att det var svårt att hinna med att planera inför varje Systerskapsmöte.  
Britt kände även hon att hennes planering inför mötena kunde varit bättre. 
 

- Det var jätte kul! Jätteintressant! Det kändes nästan som att gå och prata med kompisar 
samtidigt som man hade en vuxenroll, att man skulle förstå. Försöka vara ledare. (Anna)  

 
Den egna utvecklingen 
Alla intervjuade utom Doris säger att de utvecklats och blivit säkrare i sin ledarroll. Britt och 
Cecilia berättar om att deras mod att våga vara ledare har ökat och att de nu törs ta på sig mer 
ansvar för en grupp. Att kunna ta ansvar, är också något som Flora uttrycker att hon 
utvecklats i. Förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppen och dess individer har 
Eva utvecklat och förfinat. Flora anser att hon fått djupare förståelse för betydelsen av 
planeringen när det gäller aktiviteter för en grupp. Hon har också upplevt hur viktig 
kommunikationen är även mellan ledarna och hon uttrycker att hon anser att det är viktigt 
med handledning från de vuxna till ledarna som kommer från gymnasiet. 
  

- Ja, att jag vågade ta tag i en sådan här grupp och prata om sådana här saker. Det har jag ju 
aldrig gjort förut men nu var jag ju tvungen. Att bli deras ledare och så. Jag har lärt mig att 
ta tag i saker, känna att jag kan och jag vill. Jag har absolut utvecklats och blivit säkrare 
som ledare. (Cecilia) 

 
 Funderingar om upplevelsen hos tjejerna i årskurs åtta 
Samtliga intervjuade hävdar, att tjejerna från årskurs åtta tyckte det var roligt och kul att delta 
i Systerskapsmötena. Detta motiverar Anna genom att berätta att de yngre tjejerna var där på 
sin fritid och Cecilia samt Flora, genom att berätta att de fått positiv respons på allting de gjort 
i deras grupper. Doris och Flora fortsätter med motiveringen att de yngre tjejerna ville ha en 
fortsättning på projektet Systerskap. Enligt Eva och Flora så visade utvärderingen från deras 
grupper att de yngre tjejerna tyckt att det varit roligt att delta. 
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-De tyckte det var väldigt kul. De ville ju till och med ha en fortsättning. De fick ju prata av 
sig och så. Vilka tankar de har och sånt. Jag tror de har lättare att prata med oss om saker än 
att prata med någon som är 20 år äldre. Vi har nog lättare att vara på deras nivå, det är ju 
ändå inte så länge sedan vi var som dem. (Doris) 

 
Nytta inför framtiden 
 Att de kommer ha nytta av denna erfarenhet är de intervjuade helt eniga om. Anna och Britt 
säger att i ledarrollen kommer detta att ha varit till nytta, både utvecklande och 
erfarenhetsmässigt. När man ska arbeta i grupp med andra människor eller med en grupp med 
andra människor så kommer denna erfarenhet varit nyttig att ha. Cecilia lägger fokus vid 
nyttan av att hon själv har utvecklat mod att våga ta för sig mer. Nu vågar hon ta för sig och 
det har man nytta av oavsett vad hon tänker jobba med i framtiden. 
 

-Ja, absolut. Jag ska ju jobba med människor och så är ju alla erfarenheter med andra 
människor bra att ha. Nyttigt att ha gjort sånt här tror jag. (Eva) 

 
Önskningar om förändringar i genomförandet av Systerskap 
Alla elever utom Eva, nämner att de skulle ha planerat bättre, på frågan om vad de skulle vilja 
förändra i sitt genomförande av Systerskap. Även tiden på dagen kan bli bättre anser Anna 
och Britt. Tiden ska passa både för ledarna och tjejerna från årskurs 8.  Informationen till 
årskurs 8´s tjejer innan Systerskap ska börja måste bli bättre anser Cecilia och Eva. Eva ansåg 
även att kommunikationen mellan lärarna på gymnasiet och högstadiet behöver förbättras, för 
att öka förståelsen och respekten för Systerskapsmötena och dess innehåll. När man sätter 
ihop grupperna från årskurs åtta ska man nog försöka splittra kompisgängen menar Flora. 
Detta för att minska grupptrycket, detta som ibland kan verka hämmande för vissa elever när 
det gäller att uttrycka en egen åsikt. 
 

- Det är ju det här med planeringen jag skulle vilja förbättra. Att man kanske kunde ha 
bestämda dagar när man planerade träffarna. Kanske att man blandar grupperna lite mer när 
man sätter ihop dem, det är väl deras skolsköterska som gör det tror jag. Det var ganska 
mycket kompisgäng och kanske de törs öppna sig mer om inte de vanliga kompisarna är 
med. Och inte gör precis som kompisen gör och så. Det kanske hade räckt med att vara två 
ledare på tio tjejer istället för tre ledare? Annars är jag helnöjd med Systerskap. (Flora) 
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5. Diskussion 
Systerskap är ett projekt, en modell där man arbetar med att äldre tjejer stödjer yngre tjejer 
som gruppverksamhet. De äldre tjejerna ska vara positiva förebilder för de yngre tjejerna 
samtidigt som de utvecklar sitt eget ledarskap. Modellen bygger på ett salutogent perspektiv 
på människan, det vill säga att man utgår från det friska, det som fungerar bra. Därför kan 
man säga att denna typ av projekt inte är probleminriktat. Man träffas inte för att lösa 
problemen utan man träffas för att ta tillvara det som fungerar och är friskt och därmed också 
förebygga en del problem. Enligt Bergström (2001) som var med och grundade projektet 
Systerskap, så togs modellen fram för att på ett bra sätt tillgodose flickors behov och bidra till 
att förbättra deras självförtroende. Att stärka tjejers självförtroende tror jag är viktigt likaså att 
det finns platser, träffar, där tjejers behov får komma fram och tillgodoses. Jag tror nämligen 
inte att skolan idag har plats eller tid för att tillgodose alla elevers behov. Detta grundar jag på 
min egen erfarenhet av gymnasiet där jag jobbar just nu. Jag har klasser på ca 24 elever där 
det finns alltifrån elever med olika koncentrationsproblematik till vad man förr kallade 
högpresterande elever. Plus att det däremellan finns ett brett spektrum med de övriga eleverna 
med sina speciella behov. Därför tror jag att skolan idag har svårt att leva upp till att 
tillgodose varje enskild individ efter deras specifika behov.  
 
Jag tycker som Bergström i ovannämnda uppsats, att det är viktigt att stärka tjejers 
självförtroende men jag tror också att det är enormt viktigt att stärka tjejers självkänsla. En 
god självkänsla för mig betyder att jag tycker om mig själv som jag är och jag duger som jag 
är, trots mina (eventuella) brister. Har jag en god självkänsla så tycker jag om mig själv och 
då blir jag också mer rädd om mig själv. Då utsätter jag mig inte för risker som jag vet och 
förstår kan vara farliga eller på annat sätt dåliga för mig. Självförtroende är mer 
situationsrelaterat och ett gott självförtroende krävs för att våga agera ut och ta plats.  
 
På den aktuella gymnasieskolan så är det tjejer från årskurs tre på Barn- och 
fritidsprogrammet som är ledare och stödjare för tjejer från årskurs åtta på grundskolan. 
Eftersom gymnasieledarna ska fungera som förebilder så har gymnasieskolan två kriterier 
som tjejerna måste uppfylla för att få delta. Det ena är god närvaro och det andra är att de ska 
ha betyg i sina kurser. Grupperna träffas tio gånger, en gång per vecka under höstterminen. 
Det finns tio olika teman som grupperna måste hålla sig till men det är upp till gruppledarna 
att planera och ansvara för hur man arbetar med dessa teman. De teman som finns är en 
startträff, vänskap, kärlek, självförtroende, humor, mod-makt, hälsa, musik, ett öppet/valfritt 
tema och slutligen en avslutningsträff. Att planera sina träffar var en sak som fem av de sex 
gymnasieledarna uttryckte att de skulle ha velat förbättra eller förändra. Vad är det som är 
svårt med planeringen? En av ledarna Eva säger att hon upplevde det svårt att hinna med att 
planera inför träffarna. De övriga som är missnöjda med sina planeringar, vill planera bättre 
än vad de gjort, öka kvaliteten. Tiden och innehållet när det gäller planeringen behöver enligt 
dessa sex ledare förbättras. Det är något att tänka på för de vuxna som ska förbereda nästa 
omgång gymnasieledare för Systerskap, anser jag. Hur kan man som lärare hjälpa ledarna att 
planera i god tid och hur kan man förbättra innehållet på träffarna? I kursen Pedagogiskt 
ledarskap som gymnasie-eleverna läser i årskurs tre, utbildar man och tränar man sig just på 
ovannämnda saker. Tyvärr hade ju kursen precis startat när Systerskap genomfördes. Skulle 
man kunna anpassa upplägget i kursen Pedagogiskt ledarskap så att det harmoniserar med 
behovet för ledarna av Systerskap? Det tror jag skulle underlätta deras planeringar och 
förberedelser framöver.  
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Vilka gymnasietjejer är det då som söker sig till Systerskap? Det är lätt att tro att det är tjejer 
som är intresserade av att leda grupper, som tycker det är roligt att få vara förebild för yngre 
tjejer och att de vill ta möjligheten att utveckla sitt ledarskap, men vad jag upptäcker när jag 
intervjuar tjejerna är att ingen av dem jag intervjuat aktivt har valt Systerskap. Istället har de 
valt Systerskap för att antingen slippa göra APU, eller när valet av praktikplats varit svårt. Jag 
tolkar detta som att dessa sex tjejer har Systerskap som ett ”från-val” istället för att de valt 
Systerskap som aktivt val. Det finner jag mycket intressant för att på min nästa fråga,  som 
handlar om vad de tyckte verkade intressant med Systerskap, så svarar de unisont att de tycker 
att Systerskap verkade roligt, spännande och att de vill prova på något nytt! Å ena sidan så är 
Systerskap inget de egentligen valt, utan snarare ett val istället för något annat och å ena sidan 
så tyckte alla de intervjuade gymnasieledarna att Systerskap verkade både roligt och 
spännande innan de började. Lite motsägelsefullt kan jag tycka men samtidigt intressant.  
 
Att denna aktuella gymnasieskola valt att prova projektet Systerskap grundar sig på att en 
undersökning i den aktuella kommunen visade att kommunens unga flickor hade väldigt låg 
självkänsla. Vid denna tidpunkt var skolsköterskan från gymnasiet på en föreläsning av Mia 
Börjesson som tillsammans med Lotta Bergström utvecklat projekt Systerskap. 
Skolsköterskan tog med idéerna till sin skola och det togs beslut på att Systerskap skulle 
genomföras med koppling till Barn- och fritidsprogrammet. Projektet, eller modellen om man 
vill kalla det så, grundar sig, precis som gymnasieskolans Elevvårdsplan (2007) på ett 
salutogent synsätt. Gemensamt för både modellen och Elevvårdsplanen är att det bygger på en 
önskan om att ge ungdomarna största möjliga KASAM - känsla av sammanhang 
(Antonovsky, 1998). Enligt denna teori så har man en känsla att man befinner sig i en tillvaro 
som är meningsfull, begriplig och att man har en uppfattning om hur man ska hantera livet, så 
har man en känsla av sammanhang. Då blir livet också lättare att leva samt att man kan 
hantera svårigheter på ett meningsfullt sätt. Jag upplever att det är många ungdomar idag, inte 
bara tjejer, som känner sig lite vilsna i tillvaron. De vet inte vad som händer efter avslutat 
gymnasium, de har inga mål i livet, de ser ingen mening med att just de finns här på jorden för 
att fylla ett syfte. Många ungdomar som jag möter i mitt jobb har inte heller någon religiös 
tro. Jag tror att har man en tro, den behöver inte vara av religiös karaktär, så är det lättare att 
känna meningsfullhet och tillit till att livet är värt att leva just nu. 
 
I intervjuerna med gymnasieledarna fann jag att alla som jag intervjuade tyckte att det var 
roligt att delta i projekt Systerskap. De flesta beskrev att deras roll som ledare hade utvecklats 
och förbättrats och det var ju huvudsyftet för gymnasieledarna. Enligt läraren Birgitta har alla 
gymnasieledarna utvecklats under sitt deltagande i projektet, även om alla ledarna startade på 
en ganska avancerad nivå när det gällde just ledarskapet. Det som vissa av ledarna upplevde 
som svårt var att få de yngre tjejerna att öppna sig och prata. Meningen med dessa tio träffar 
som projektet är uppbyggt på, är att det är just kommunikationen som står i centrum. De 
inblandade parterna ska prata och på det viset utbyta både kunskap och erfarenheter. 
Vygotsky (i Forsell 2005) menar att det är just i möten mellan människor och med hjälp av 
språket som människan utvecklar sitt lärande och sin förståelse av omvärlden. Att få en grupp 
tonårstjejer att diskutera något som de själva inte har bestämt, vet jag av egen erfarenhet kan 
vara svårt. Speciellt inte i början när tjejerna från årskurs åtta inte lärt känna varandra ännu 
och inte känner sig trygga i gruppen eller med ledarna.  
 
Att gymnasieledarna själva inte är helt säkra i sina åsikter om alkohol och i bruket av 
alkoholen förvånar mig inte. Jag hör i mitt jobb som gymnasielärare en hel del diskussioner 
mellan eleverna om hur de resonerar om alkohol och sitt eget men även andras användande av 
alkoholen som berusningsmedel. För att undvika att ledarna hamnar i oklara attityder om 
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alkohol inför de yngre tjejerna, tror jag att det är mycket viktigt att det läggs ner en hel del 
förarbete med ledarna innan gruppverksamheterna startar. Detta för att ledarna ska vara 
medvetna goda förebilder även när det gäller att avstå från att dricka alkohol.      
Läraren Anders hävdar att vi vuxna borde jobba mer preventivt och hälsofrämjande när det 
gäller våra ungdomar. Kan man få ungdomarna förstå faran med droger som tobak, alkohol 
och narkotika och även andra beteenden som kan vara destruktiva såsom en alltför tidig 
sexdebut, då besparar man troligtvis både individen och dennes omgivning, både psykiskt och 
fysiskt lidande. I förlängningen blir det förmodligen även en besparing på samhällets resurser. 
Dessa besparingar tror jag att alla skulle vilja ha. Detta kan leda till en undran om vilka 
preventiva insatser som görs för ungdomar idag? Jag vet att på skolan där jag jobbar finns det 
en grupp med elever och vuxna som jobbar aktivt mot droger i olika projekt. Annars är jag 
dåligt insatt i området. Det som väckt min nyfikenhet är det som skolsköterskan Gunilla 
nämner om behovet av en uppföljning. Har Systerskap påverkat de tjejerna som deltog när de 
gick i årskurs åtta? Vilken påverkan i så fall? Hur blev det med självförtroendet och 
självkänslan efter deltagandet? Det vore riktigt intressant att undersöka! 
 
Hade jag haft mer tid så skulle jag ha haft med olika tjejgrupper i min undersökning och gjort 
jämförelser mellan dessa. Detta kunde ge en tydligare bild av hur dessa hälsofrämjande 
projekt fungerar. Vad gör en modell mer verksam och hur bör de drivas för att nå optimal 
effekt?  
 
Jag håller med alla som i sina intervjuer har uttryckt sin förhoppning om att starta 
motsvarande projekt för killarna. Även här ser jag ett behov av att diskutera livsfrågor och 
finna goda förebilder. Det skulle då förstås heta Broderskap! 
 
Min undersökning har visat att Systerskap har en viktig funktion att fylla, både för 
gymnasieeleverna och för tjejerna från årskurs åtta. Jag tror på tjejgrupper! 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor, att utgå ifrån, till skolsköterskan på gymnasiet. 
 
Berätta om hur idén med Systerskap, på denna gymnasieskola, uppstod. 
 
Vad är din roll i Systerskap? 
 
Syftet med Systerskap.  
 
Oväntade positiva bieffekter/ oväntade negativa bieffekter? 
 
Tankar inför framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2. 
 
 
Intervjufrågor, att utgå ifrån, till läraren Anders. 
 
Berätta om idéen med Systerskap på Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Vad var det ni ansåg skulle vara bra för eleverna på de båda skolorna? 
 
Mål för projektet? 
 
Skillnader från Partille? Anpassning? Varför? 
 
Organisationen första året? 
 
Måluppfyllelse första året – positiva/ negativa erfarenheter? 
 
Utvärdering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3. 
 
 
Intervjufrågor, att utgå ifrån, till läraren Birgitta. 
 
Hur kom du i kontakt med Systerskap? 
 
Vilken roll hade du? 
 
Vad anser du vara syftet med Systerskap? 
 
Berätta om höstens omgång av Systerskap. 
 
Vilken utveckling kunde du se hos gymnasietjejerna? 
 
Utvärderingen av Systerskap. 
 
Tankar inför nästa omgång. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 4. 
 
 
Intervjufrågor, att utgå ifrån, till gymnasieledarna i Systerskap.  
 

1. Hur kom du i kontakt med Systerskap? 
 

2. Vad fick dig att bli intresserad? 
 

3. Vilka förväntningar hade du innan? 
 

4. Hur upplevde du Systerskap? 
 

5. Har Systerskap bidragit till din egen utveckling? Hur i så fall? 
 

6. Hur upplevde du att tjejerna i 8:an tyckte om Systerskap? 
 

7. Tror du att du kommer ha nytta av denna erfarenhet i framtiden? På vilket 
sätt? 

      
8. Är det något du skulle vilja förändra i genomförandet av Systerskap? 

 
9. Övrig du vill tillägga? 

 
 
 
 


