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Titel  
En individ tar form – olika identitetsskapande processer under barn- och ungdomsåren 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Abstract 
 
Denna antologi tar upp barn och ungdomars livsvillkor i nutid och belyser identitetsskapande i 
olika sammanhang. Vi utgår ifrån att den identitetsskapande processen i stor utsträckning 
påverkas av social interaktion. Alla har vi belyst olika aspekter av vardagliga sociala sammanhang 
som kan vara betydelsefulla för barn och ungdomar. Våra fyra studier omfattar skolelevers 
identitetsutveckling från lågstadiet till gymnasiet.   
 Den första delen i antologin innefattar barn i åldrarna sju till åtta år och deras 
identitetsskapande tillsammans med andra barn och lärare i skolmiljön. Därefter behandlas 
högstadieelevers uppfattning om skolmiljöns betydelse för identitetsskapandet. Den tredje delen 
lyfter fram hur gymnasieungdomar och lärare resonerar kring grupptryck samt utanförskap och 
gemenskap. Avslutningsvis tas gymnasietjejers livsvillkor upp i en studie av identitet i relation till 
andras och egna förväntningar på hur en tjej ska vara. 
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Förord 
Vi vill skänka ett stort tack till vår handledare Eva Bolander, doktorand vid Linköpings 
universitet, som har varit till hjälp då hon på ett positivt sätt läst och kommenterat vår antologi 
från allra första början. Hon har även genom sitt engagemang och sitt klargörande av både 
positiva och negativa infallsvinklar i texterna varit en viktig del i utvecklingsprocessen av denna 
antologi. Vi vill även rikta ett tack till de informanter som bidragit med oumbärlig information i 
det empiriska arbetet och gjort denna studie möjlig. 
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Inledning 
Under barn- och ungdomsåren formas och utvecklas stora delar av människans identitet. Hem, 
skola, vänner och fritid har stor betydelse i de ungas liv. Ann Frisén menar i boken Ungdomar och 
Identitet att ungdomar ställs inför en rad val som på olika sätt kan ha betydelse för deras identitet, 
det kan till exempel handla om utbildning eller val av yrke. Alla dessa val väcker i sin tur frågor 
som; vad vill jag få ut av mitt liv, vad är riktigt viktigt för mig och hur skulle jag vilja vara?1 Vad, 
vem och hur vi kommer att bli i framtiden beror med andra ord på en mängd olika saker.  
 De gemensamma nämnarna i denna antologi är livsvillkor och identitet hos barn och 
ungdomar i nutid. Detta val gjorde vi då vi anser att det är av stor vikt att belysa de faktorer som 
bidrar till att forma oss till dem vi är och kommer att bli i framtiden. Vi vill även skapa en 
förståelse för identitetens viktiga och avgörande roll i en individs liv. Genomgående centrala 
begrepp i studien är således livsvillkor och identitet, barn och ungdomar samt genus. 
 

Syfte 
Syftet med detta projekt är att se hur olika företeelser bidrar till barn och ungdomars 
identitetsskapande och livsvillkor i nutid. Genom att se på identitetsskapande och livsvillkor ur 
olika perspektiv och med olika utgångspunkter hoppas vi kunna ge en bild av hur olika 
förutsättningar spelar in i formandet av individens identitet.   
 

Metod 

Intervju och observation 
I arbetet med den här antologin har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer. 
Innan vi begav oss ut på fältet studerade vi vad olika författare har skrivit om kvalitativa 
forskningsmetoder. 

Martyn Hammersley och Paul Atkinson betonar i Etnography vikten av att vara väl förberedd 
innan man som forskare beger sig ut på fältet. Det verkar finnas en uppfattning om att insikter i 
redan existerande teorier kan vara en börda när man inleder sitt fältarbete men Hammersley och 
Atkinson menar att det faktiskt krävs ett visst förarbete. Man måste som forskare vara beredd på 
att ändra inställning i takt med att informationen kommer forskaren till känning. 2 Det krävs helt 
enkelt vissa förkunskaper men samtidigt måste man vara beredd på att ens inlärda insikter kan 
komma att utmanas ute på fältet.3

I Samhällsvetenskapliga metoder skriver Alan Bryman att forskaren genom deltagande observation 
intresserar sig för en social miljö under en bestämd tid för att observera och lyssna. Meningen är 
att man som forskare ska få en inblick i den kultur som den sociala gruppen uppvisar.4   

Eva Fägerborg menar i Etnologiskt fältarbete att ”fältarbete inbegriper så gott som alltid 
intervjuande, och intervjumaterial utgör sedan länge en av dem väsentligaste och mest etablerade 
källkategorierna inom ämnet.”5 Vidare förklarar Fägerborg att den som vill ha kunskap om 
människors beteende bör välja observation istället för intervju då intervjuer endast ger oss 
informantens uppfattning om människors beteende. Under en intervju besvarar informanten frågor 

                                                 
1 Ann Frisén och Philip Hwang, Ungdomar och identitet (Stockholm, 2006) s.10 ff. 
2 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ehtnography (New York,  2005) s. 23 ff. 
3 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ehtnography (New York,  2005) s. 23 ff. 
4 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 251 se även Magnus Öhlander ”Deltagande 
observation” i L. Kaijser och M. Öhlanders Etnologiskt fältarbete (Lund, 2005) s. 74 
5 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”i L. Kaijser och M. Öhlanders Etnologiskt fältarbete (Lund, 2005) s. 55 
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utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter, och samtalet registreras genom exempelvis 
bandinspelning.6  
 

Grundad teori 
Grundad Teori, även kallat GT, är en kvalitativ metod för att på empirisk grund komma fram till 
teorier genom att skapa ordning i sitt material och på så sätt se nya mönster och samband.7 
Teorin grundades av Anselm Strauss och Barney Glaser på 1960-talet, men har därefter 
utvecklats och använts på olika sätt av olika forskare.8 I vårt arbete räknar vi inte med att komma 
fram till några teorier men vi kommer att koda vårt material enligt GT. Anselm Strauss och Juliet 
Corbin betonar i boken Basics of Qualitative Research att teoribildning inte alltid är målet med all 
forskning men att GT kan vara till stor nytta ändå. De jämför sin bok med ett smörgårdsbord där 
var och en kan ta till sig det som passar dem bäst.9

GT innehåller metoder för både urval, bearbetning och analys av data10 och bildar därmed en 
metodologi som används genom hela arbetet. Det är en kvalitativ forskningsmetod men skiljer sig 
från traditionell kvalitativ forskning dels på grund av att dess teorigenererande syfte lyfts fram så 
tydligt, dels beroende på den regelstyrda analys som syftar till att säkra teorins grund.11

Det teoretiska urvalet innebär att forskaren medvetet väljer ut data från sina datakällor för att 
kunna fokusera på det som är intressant för studien. Forskningens huvudfråga styr urvalet. Under 
kodningsprocessen urskiljs olika händelser och sociala handlingar i forskarens material. Intressanta 
händelser ges en benämning (kodas) och får därmed en innebörd samt skapar olika mönster i 
materialet. Under tiden som materialet kodas utförs även den jämförande analysen, kallad 
komparation. Listan med koder jämförs dels med det gamla materialet och dels med nytt material 
och olika koder kan delas in i kategorier. Konceptualisering kommer från det engelska begreppet 
conceptual sorting och innebär att forskaren gör en begreppsmässig sortering av sitt material och 
hela tiden hittar nya begrepp. Dess motsats, descriptive sorting, innebär endast en beskrivning av 
materialet och bör undvikas eftersom syftet inte är att beskriva utan att analysera.12

 

Etik 
I vårt arbete kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer och följa deras 
riktlinje vad gäller forskningsetik. Riktlinjerna består i huvudsak av två grundläggande krav; 
forskningskravet och individskyddskravet. Det sistnämnda som vi kommer att utgå ifrån 
innefattar fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om forskningens syfte till 
alla som berörs. Här bör också projektets tillvägagångssätt redovisas. Forskaren skall även 
klargöra att deltagande från informantens sida är helt frivilligt samt att denna när som kan välja 
att avbryta till exempel en intervju helt enligt samtyckeskravet.  
 Meningen med konfidentialitetskravet är att informantens personuppgifter och identitet ska 
skyddas i största möjliga utsträckning. Rapporten kommer därför att innehålla fingerade namn för 
att undvika att intervjupersonerna framställs på ett sådant sätt att de kan identifieras av 
utomstående personer. För att skydda informanterna ytterligare har Vetenskapsrådet tagit fram 
                                                 
6 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”i L. Kaijser och M. Öhlanders Etnologiskt fältarbete (Lund, 2005) s. 55-57 
7 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 5 ff. 
8 Ibid. s. 7 
9 Anselm Strauss och Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 
(Thousand Oaks, California, 1998) s. 8-9 
10 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003). s. 10 
11 Ibid. s. 13 ff. och 33 
12 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 34-41 
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nyttjandekravet där de samlade uppgifterna under arbetets gång endast får användas till 
forskningsändamål. Vetenskapsrådet anser vidare att man som forskare bör erbjuda 
informanterna att se det samanställda resultatet av rapporten.13 Dessa principer är vidare något 
som vi kommer att lyfta fram i de enskilda delarna av antologin. 
 

Teori 

Socialisation 
Ett barn föds inte som samhällsmedlem, det föds utan valmöjlighet och integreras in i ett redan 
utvalt samhälle genom socialisation.14 Socialisationsprocessen pågår hela livet och det är på det 
sättet vi lärs in i samhället. Processen börjar redan när vi är små barn med den primära 
socialisationen som främst sker i familjen.15 Här börjar vi vår väg till att bli samhällsmedlemmar 
som följer de normer och regler som begärs av det samhället vi tillhör. 

Enligt Giddens är socialisation olika sociala processer som gör att barn blir medvetna om 
sociala normer och värden och om jaget.16 Giddens skriver också, i likhet med Berger och 
Luckmann, att socialisation är en process som pågår hela livet och att den viktigaste processen är 
under barndomen eftersom barnens framtida värderingar byggs upp i denna etapp.17

Berger och Luckmann menar vidare att föräldrarnas bild av världen är den bild som barnen tar 
som verklig. Det orsakar kriser i individens liv efter den primära socialisationen när de inser att 
föräldrarnas bild av världen och den värld de har förmedlat inte är den enda värld som existerar.18 
Den sekundära socialisationen är all typ av socialisation efter den primära socialisationen. 
Individen skaffar sig kunskap från andra delar av samhället än det man växte upp i. Exempel på 
inflytande i den sekundära socialisationen kan vara skola, arbetsliv och massmedia.19

 

Identitet 
Anthony Giddens skriver i sin bok Sociologi att identitet enligt sociologin har flera olika aspekter 
och kan analyseras på flera sätt. ”I generell bemärkelse rör identiteten de uppfattningar 
människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och meningsfullt för dem.”20

Giddens skiljer på två typer av identitet. Det ena är social identitet och det andra är personlig 
identitet. Den sociala identiteten bygger på olika markörer för exempelvis yrke, civilstatus och 
religion som underlättar för människor att dela in varandra i kategorier. Den personliga 
identiteten är betydligt mer individuell och skapas av individen själv i hennes samspel med 
omvärlden. Genom sin individuella utveckling formulerar hon sin upplevelse av sig själv och sina 
relationer till omgivningen. Identiteten blir aldrig statisk utan påverkas hela 
tiden av nya erfarenheter.21 Till skillnad från Giddens förklarar Frisén att Erik Homburger 
Erikson menar att känslan av att vara samma person livet igenom är en viktig del av identiteten 

                                                 
13 Vetenskapsrådet, 2006-11-22 s. 7-14 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
14 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskap Sociologi (Stockholm, 2003) s. 153 
15 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2004) s. 564 samt Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi 
(Stockholm, 2003) 
16 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 1998) s. 215-216 
17 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 154-155 
    Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 1998) s.224, 238 
18 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 155, 166 
19 Ibid. s. 162-163 samt Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2004) s. 43 
20 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2004) s. 43 
21 Anthony  Giddens, Sociologi (Lund , 2004) s. 43-44 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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även om identitetsformandet är något som pågår under hela livsförloppet. Biologiska, 
psykologiska och sociala aspekter utgör en människas identitet.22

Frisén och Hwang skriver i boken Ungdomar och identitet att många frågor kring den personliga 
identiteten är som mest aktuella under ungdomstiden, vilket beror på de biologiska, psykologiska 
och sociala förändringar som äger rum då. De menar att det även beror på att 
ungdomarnas kognitiva förmåga inte förrän då är tillräckligt utvecklad för att hantera identitets- 
och framtidsfrågor.23 I boken Risksamhället beskriver Ulrich Beck hur olika samhällsförändringar 
även påverkar identitet och levnadsmönster. I och med en individualiseringsprocess så lösgör sig 
individen från traditionella sociala mönster som exempelvis kärnfamiljen och klasstillhörigheten. 
Beck menar att dessa ersätts av institutionella levnadsloppsmönster som innebär att hela 
levnadsförloppet är förutbestämt med utbildning, yrkesliv och pension. Vidare menar Beck att 
samtidigt som individualiseringen innebär frihet och en egen identitet så styrs vi av trender och 
marknaden.24   
 

Disposition 
Vi har valt att se på identitetsskapande ur olika perspektiv och med olika utgångspunkter där de 
gemensamma nämnarna är barn och ungdomar från sju år upp till myndig ålder. Våra fyra inslag i 
denna rapport ska ge läsaren en inblick i formandet av barn och ungdomars identitetsskapande 
samt livsvillkor. 

Den första delen i antologin, Att forma lilla mig, är författad av Klara Pettersson och syftar till 
att undersöka identitetsskapande hos barn i åldrarna sju till åtta år. Hon vill utröna vilka faktorer 
som är inblandade i ett litet barns identitetsskapande. Ett intresse att undersöka den vuxnes roll i 
formandet av denna identitetsprocess finns också med i bilden. Vidare kommer hon att studera 
detta ur ett genusperspektiv.  

 Georgina Figueroas studie ”De där uppe”, handlar om hur miljö och samhälle kan påverka en 
högstadieelevs livsvillkor och identitet. Delen syftar till att lyfta fram hur och på vilket sätt vuxna 
i skolmiljö inverkar på ungdomarnas självuppfattning och hur högstadieelever influerar varandra. 

Sufola Mrongs undersökning Ungdomars rollskapande handlar om hur gymnasieungdomar och 
lärare i dagens samhälle resonerar kring grupptryck. Hon kommer att analysera hur dessa 
ungdomar förhåller sig till utanförskap och gemenskap. Mrong har genomfört ett antal kvalitativa 
intervjuer med gymnasieelever i åldrarna 16 till 17 år samt gymnasielärare. 
 Josefin Andersson avslutar antologin med sin studie Att få vara den man är kring gymnasietjejers 
livsvillkor. Hon utgår från teorier om samhällets genussystem och har undersökt tjejers 
uppfattning om detta. Hon vill få en bild av hur tjejerna uppfattar sin könsroll och dess påverkan 
i deras identitetsskapande. Hur ser de på sig själva och hur uppfattar de att samhället ser på dem? 
En jämförelse har gjorts mellan gymnasietjejerna och en grupp äldre tjejer som öppet kallar sig 
feminister. 
 

                                                 
22 Ann Frisén och Philip Hwang, Ungdomar och identitet (Stockholm, 2006) s. 11-12 
23 Ibid. s. 10 ff. 
24 Ulrich Beck, Risksamhälle (Göteborg, 2005) s. 213-214 
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Att forma lilla mig  
– om barns identitetsskapande 

Klara Pettersson 
 
Inledning 
När ett litet liv blir till skapas inte bara ett unikt barn utan ett barn med en tillhörande unik 
identitet som kommer att följa barnet och utvecklas under livet gång. Identitetsskapandet har sin 
grund i barndomen något som gör det både intressant och viktigt att belysa denna grund som 
skapar oss och avgör vilka vi blir i framtiden. I Språk, kultur och social identitet beskriver Seija 
Wellros det lilla barnets början på ett långt identitetsskapande;  
 

Det är ett barn på väg. Barnet är ännu inte riktigt färdigt att födas, men världen är färdig att ta 
emot det. Det finns en plats och en plan i världen för barnet. Platsen är det hem, den ort och 
det land där barnet ska födas och växa upp. Planen är de språk och den kultur som till stor del 
kommer att styra barnets tänkande och handlande.25

 
Latinets persona betyder mask och anspelar på att identitet är skiftande. Thomas Hylland 
Eriksen jämför i boken Rötter och fötter livet med en scen och personligheten med en lök; lager 
på lager utan kärna. Eriksen ställer sig frågan om vi efter det att alla lager av smink och 
föreställningar har skalats bort möter en äkta person eller ett ansiktslöst monster?26

 Identitet innefattar en rad ting och alla utvecklar vi vår alldeles egna identitet vare sig vi vill det 
eller inte. I denna studie kommer jag genom observationer och intervjuer söka kunskap om olika 
fenomen som har betydelse för identitetsskapandet hos ett barn. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka identitetsskapande hos barn i åldrarna sju till åtta år. 
Min mening är att försöka beskriva identitetsskapandet utifrån två olika perspektiv nämligen 
barnens och lärarens. Jag finner det även intressant att undersöka hur barn och vuxna tilltalar 
varandra under lektionerna. Intresse att studera detta ur ett genusperspektiv finns också med i 
bilden. Frågeställningar jag behandlar i rapporten är om - och i så fall hur - vuxna, lärare, tilldelar 
sina elever identiteter medvetet respektive omedvetet. Är en genusuppdelning mellan flickor och 
pojkar nödvändig för ett identitetsskapande eller kan uppdelningen hämma barnens utveckling? 
Ytterligare en fråga jag kommer att beröra är hur barnen själva kommunicerar med varandra för 
att se hur identitetsskapandet fungerar i samspel med individer i den egen ålder. 
 

                                                 
25 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet (Lund, 1998) s. 7 
26 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter (Riga, 2004) s. 90 



 6

Metod  
Projektarbetet tog sin början genom observationer i en lågstadieklass i en mindre skola. Både 
kortare och längre iakttagelser gjordes i den utvalda klassen som bestod av 16 elever i åldrarna sju 
till åtta år samt deras kvinnliga klassföreståndare. Könsfördelningen i klassen var relativt jämn 
med sju flickor och nio pojkar något som kommer vara av intresse senare i analysdelen. Förutom 
observationer på fältet utfördes även längre intervjuer med speciellt utvalda informanter.  
 Under observationerna som ägde rum under hösten år 2006 och våren år 2007, förde jag 
anteckningar om vad som hände i klassrummet. Fokus under observationerna låg i förstahand på 
dialoger som fördes mellan lärarinnan och eleverna. Dessutom valde jag att fokusera på hur 
barnen själva tilltalar varandra under lektionerna. Allt detta studerades även ur ett 
genusperspektiv för att se om flickor respektive pojkar behandlas olika beroende på vilket kön 
barnet har.  
 Under ett fältarbete baserat på deltagande observationer menar Magnus Öhlander i Etnologiskt 
fältarbete, att man som observatör även kan delta aktivt.27 I mitt fall blev jag automatiskt en 
deltagande och kanske framförallt en aktiv observatör då detta inte gick att undvika i ett klassrum 
fyllt av nyfikna och förväntansfulla barn.  
 Svårigheter upplevdes under min tid på fältet då jag som observatör blev aktivt delaktig i 
undervisningen och inte alltid kunde föra anteckningar i samband med observationstillfället. 
Magnus Öhlander talar om att forskare som deltar i observationer trots allt lyckas hålla en rätt bra 
distans till fältet men att det ibland sker överträdelser; 
 

Forskaren som deltar är torts allt distanserad när han eller hon samtidigt noterar, reflekterar 
och antecknar. Men ibland upphör forskarens distanserade uppmärksamhet och han eller hon 
träder in i ett ”sam-spel” med andra.28  

 
Mitt mål med att föra anteckningar under själva observationstillfället föll bort när jag satt med 
eleverna runt borden, svarade på deras frågor rörande allt möjligt och hjälpte dem med 
skolarbetet. Jag fick med andra ord vänta med att antecknande till efter varje observation. 
Samtidigt anser jag att mina deltagande observationer och en viss typ av samspel underlättade 
min tid på fältet. Jag kom närmare det som skulle undersökas och framför allt kom jag eleverna 
och lärarna närmare, vars förtroende jag var tvungen att vinna. En nackdel här skulle kunna vara 
att jag omedvetet har påverkat mina informanter att inte vara sig själv genom att gör mig delaktig 
i deras aktiviteter. Detta upplever jag dock inte som ett problem då eleverna snabbt accepterade 
mig när deras nyfikenhet började stilla sig.   
 Genom observationerna kunde jag längre fram i arbetet utforma mina intervjufrågor. Precis 
som Alan Bryman beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder så är det av stor betydelse att bekanta sig 
med den miljö där intervjupersonen arbetar […]29 Jag valde därför att genomföra mina intervjuer under 
januari samt februari månad år 2007 då jag hade för avsikt att lära känna elever och lärare innan 
intervjufrågorna samanställdes. Mitt mål var att utforma dessa frågor efter det att jag fått en 
inblick i klassens sätt att arbeta och fungera som grupp samt försöka se på vilka områden det 
fanns frågor att ställa. Precis som Eva Fägerborg förklarar i Etnologiskt fältarbete var jag emellertid 
tvungen att utveckla samt omformulera mina frågeställningar till intervjufrågor för att kunna få 
mer beskrivande svar från informanterna.30  
 Intervjuerna genomfördes med informanter med en nära anknytning till de elever jag 
observerat för att jag lättare skulle kunna relatera till verkliga situationer. Informanterna bestod av 
                                                 
27 L. Kaijser och M. Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 74 
28 L. Kaijser och M. Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 74 ff.  
29 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2001) s. 305 
30 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i L. Kaijser och M. Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 63 
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fyra kvinnliga lärare i åldrarna 30 till 50 år som genom enskilda intervjuer svarade på mina frågor 
vid fem olika tillfällen. Klassföreståndaren intervjuades två gånger.  De få skillnader jag har fått i 
intervjusvaren från mina informanter kan bero på att det finns en viss åldersskillnad dem emellan. 
Samtidigt skulle dessa skillnader lika gärna kunna bero på informanternas personliga olikheter 
som på deras utbildning.  
 Jag valde att inte låta mina informanter se intervjufrågorna i förväg främst för att få spontana 
svar på mina frågor. Intervjuerna inleddes på ett strukturerat sätt med färdigformulerade frågor, 
för att mot slutet övergå till en mer ostrukturerad intervju med ett fritt löpande samtal. Fägerborg 
förklarar vidare att intervjuande i många fall både är utformat på ett strukturerat som 
ostrukturerat sätt. Oavsett vilket eller vilka av sätten som används menar Fägerborg att det är av 
stor vikt att tänka igenom vad det är du vill veta. Att vara följsam, påpasslig och uppmärksam på 
vad informanten säger är naturligtvis också av stor väsentlighet.31 Detta är vidare något jag har 
tagit i stor beaktning under arbetets gång.   
 Själva analysen började i samband med transkriberingen där jag har valt att utgå ifrån Grundad 
Teori. För att analysera material från både observation och intervju genomfördes bland annat 
etikettering och kodning. När de väl var gjort kunde jag ställa frågor till mitt material för att få 
fram de som verkligen var intressant och utifrån detta skapa frågeställningar att försöka klargöra 
kring i analysdelen. Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander förklarar i Grundad Teori att det är viktigt 
att som forskare dra nytta av den kreativa kunskapsprocessen som vi dagligen använder i vårt 
tänkande om världen. Genom att sedan utforska empirin skapas tankemodeller som leder till att 
vi kan förstå samt förklara verkligheten.32

 Intervjumaterialet är de som främst har legat till grund för mitt arbete men observationer har 
varit nödvändigt för att få en bredare förståelse samt insikt i det berörda fältet. Jag skulle här vilja 
påstå att observation och intervju som metod har gjort det lättare att i analysen relatera till 
verkliga händelser. Intervjusvaren har i många fall bekräftats av händelser som ägt rum under 
observationerna. 
 
Etik 
När det gäller mina etiska förhållningssätt genom arbetet har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska 
forsknings principer. Samtliga fyra krav nämligen informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet har tagits i beaktning och tillämpats genom mig på bästa möjliga sätt.33  Jag vill 
understryka att intervjuerna enbart genomfördes med de fyra vuxna lärarna då det av etiska skäl 
inte vore lämpligt att intervjua elever i de valda åldrarna. I enighet med informationskravet 
skickades ett informationsbrev ut till berörda föräldrar vars barn skulle komma att observeras. Jag 
har även givit mina informanter anonymitet genom fingerade namn, Sara 31, Hanna 38, Miriam 
45 och Britt 47. 
 
 

                                                 
31 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i L. Kaijser och M. Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 63 ff. 
32 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander, Grundad Teori (Stockholm, 2003) s. 37 ff. 
33 Vetenskapsrådet, 2006-11-22, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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Teori 
Identitet är ett begrepp med många olika innebörder och kan ses ur en mängd olika perspektiv. I 
detta projekt har jag därför valt att först och främst utgå ifrån Peter L. Berger och Thomas 
Luckmanns Kunskapssociologi och R.W Connells Om Genus. Anthony Giddens Sociologi har sedan 
legat till grund för att sammanfläta de ovannämnda författarnas teorier. Nedan presenteras ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv på identitet samt genusbegreppet som kommer att utgöra en 
viktig del i arbetet med analysen. Den primära samt den sekundära socialisationen som nämndes 
inledningsvis i denna antologi, har naturligtvis också en stor betydelse som teori när det gäller 
min analysdel. 
 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på identitet 
I Peter L. Berger och Thomas Luckmanns Kunskapssociologi är identiteten en företeelse som växer 
fram ur förhållandet mellan individ och samhälle. Identiteten formas alltså i samspel med andra 
och det är människans identiteter som ligger till grund för historien och samtidigt skapar nya 
identiteter; ”Samhällen har en historia under vilka specifika identiteter framträder; denna historia skapas 
emellertid av människor med specifika identiteter.”34  
  Enligt Anthony Giddens Sociologi behandlar identiteten i generell bemärkelse ”de uppfattningar 
människan har om vilka de är och vad som är viktigt och meningsfullt för dem.”35 De främsta 
identitetskällorna skulle här innefatta kön, sexuell inriktning, etnisk bakgrund och samhällsklass. 
Sociologer talar ofta om två typer av identitet nämligen den sociala och den personliga 
identiteten. Giddens menar att dessa två identitetsformer är; ”analytiskt sätt skiljbara, men också nära 
förknippade med varandra.”36

 Den sociala identiteten innefattar, enligt Giddens, de kännetecken som andra personer 
tillskriver en viss individ. Dessa kännetecken blir som markörer som i sin tur anger vem individen 
är men även relaterar personen i fråga till individer som påvisar samma sort kännetecken. 
Exempel på sociala identiteter är mamma, pappa, student, hemlös och ogift. En individ kan 
självklart ha en social identitet som innefattar flera stycken attribut. Till exempel kan en individ 
vara både pappa, snickare, kristen och medlem i kricketklubben. Social identitet markerar alltså 
hur individer liknar varandra medan den personliga identiteten är den komponent som skiljer 
individerna åt.37   
 

Det är individens kontinuerliga samspel och ”förhandling” med yttervärlden som bidrar till att 
skapa eller forma hans eller hennes upplevelser av sig själv. Samspelet mellan individ och 
samhälle  bidrar till att koppla samman individers personliga och sociala världar.38   

 

Genus 
Genus är ett begrepp stort begrepp som vi möter dagligen både medvetet och omedvetet. 
Människan har en förmåga att omedelbart se om en individ är flicka eller pojke, man eller kvinna. 
Individen har även ett omedvetet behov av att ta reda på en persons kön och många av dennes 
löpande sysslor är uppbyggda kring den distinktionen. Att var man eller kvinna är enligt R.W 
                                                 
34 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 201-202 
35 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003) s. 43 
36 Ibid. s. 43 
37 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003). s. 43 ff. 
38 Ibid. s. 44 
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Connells bok Om genus inget oföränderligt tillstånd utan en ständigt pågående process. I och med 
att människan ständigt utsätts för normen av vad som är maskulint och feminint skapas 
genusskillnader individer emellan.39

 Enligt Connell har en av den franska kvinnorörelsens pionjärer Simone de Beauvoir grundat 
det kända citatet; ”man föds inte till kvinna, man blir det”40 något som jag anser att vi tydligt kan 
skymtas i dagens samhälle fyllt med förebilder, kändisar och modeexperter som säger åt oss hur 
vi ska bete oss samt se ut som män respektive kvinnor. Connell ger äktenskapet som exempel på 
hur det i många samanhang framställs som att det behövs ”en av varje”, en man och en kvinna. 
Detta synsätt har genom tiderna i sin tur skapat det som framställs som ”normalt”. Det finns inte 
många som vågar avvika från det normala då individen är rädd för att bli stigmatiserad.41 Vad 
som är normalt respektive onormalt kan naturligtvis diskuteras och bör således göras men här får 
de normala stå för vad allmänheten generellt uppfattar som rätt och riktigt.  
 Förutom Connell tar även Giddens upp begreppet genus i sin Sociologi som för övrigt bland 
annat refererar till just Connell. Giddens menar att vi i inlärningen av genus- eller könsroller via 
socialisationsagenter, det vill säga genom familj och massmedia, finner orsakerna till 
genusskillnaderna; ”ett barn föds med det första och utvecklar efterhand det andra”.42 Med detta menas att 
barnet från början föds med ett vist kön och att det med tiden utvecklar sitt genus.  
 Genus handlar om att framhäva sin roll bland andra individer och samtidigt skilja denna roll 
från andra. Genus är i många avseenden avgörande för de ramar individen får genom samhället 
att hålla sig inom, något som vidare är med och skapar den unikapersonligheten. Identitet och 
genus är begrepp som går hand i hand då de båda är med från att det lilla barnet föds och sedan 
följer individen genom hela livet. Det är således därför jag senare, i denna rapport, kommer att 
använda mig av genus som ett exempel på hur den vuxna, i det här fallet läraren, behandlar 
eleverna olika. Utifrån detta hoppas jag kunna få en inblick i hur genus och identitet hänger 
samman i verkliga situationer.  
 

Disposition 
Jag har i denna studie valt att dela in arbetet i två kapitel. Den första delen innefattar 
informanternas syn på identitetsskapande med den gemensamma nämnaren trygghet samt 
identifiering genom andra. Här kommer informanterna att beskriva vad identitet betyder för dem 
samt ges möjligheten att berätta samt förklara hur dem ser på identitetsskapandet i stort. 
Informanterna framhålla hela tiden att barn är spontana individer och att det inte alltid är lätt att 
få dem att lyssna det är därför en diskussion kommer att föras kring hurvida; Barn gör inte som du 
säger utan som du gör.  
 Den andra delen behandlar hur det är att tilldela och att bli tilldelad en identitet genom andra 
samt lyfter farm barnens sätt att inspirera varandra i identitetsskapande. Detta avsnitt bygger 
mycket på observationer och barnens samspel med varandra samt med lärarinnan. Det hela 
avrundas slutligen med genus betydelse för barnens identitetsskapande. 
 Avslutningsvis kommer en slutdiskussion att väva samman berörda delar och förhoppningsvis 
bidra till intressanta och givande resonemang kring identitetsskapande hos barn. 

                                                 
39 R.W Connell, Om Genus (Göteborg, 2003) s. 13 ff.  
40 Ibid. s. 15 
41 Ibid. s. 14 ff. 
42 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003) 
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Analys 

Identitetsskapande 
Betydelsen av att veta grunden som bidragit till att skapa dig som individ, en person med en 
alldeles unik identitet, är överlag väldigt viktig för oss. Informanterna har alla betonat hur viktigt 
det är att barnet känner stabilitet under hela uppväxten för att sedan bli trygg i sin identitet. 
Denna trygghet omfattar inte bara en stabil uppväxt miljö och ett hem med en mamma och en 
pappa utan också en trygghet i att kunna uttrycka sig och sin personlighet genom språket 
förklarar mina informanter. 

Trygghet 
Att ha tillgång till en trygg och stabil uppväxt miljö under hela uppväxten och framför allt under 
den allra tidigaste barndomen än något som samtliga informanter värderar högt. Alla förklarar 
med olika ord att trygghet ofta är nyckeln till en rik identitet. De är överens om att denna 
trygghet inte enbart återfinns i hemmet utan även i barnets skolmiljö där dagarna ofta blir långa. 
Informanterna förklarar att barnen har väldigt långa dagar och att stora krav ställs på personalen 
och skolan då många barn idag nästan tillbringar mer tid utanför hemmet. 
 

Många lämnar ju sina barn på fritids redan klockan halv åtta på morgonen. Majoriteten av alla 
barnen äter ju till och med frukost här innan dem går över till skolan och när skolan väl är slut 
är det tillbaka till fritids som gäller innan föräldrarna hämtar dem på kvällen, oftast efter fyra.  

(Britt)  

Ibland blir man typ som en extra förälder till ett par ungar. Det är inte alla som har en mamma 
och en pappa som bor tillsammans och barnen letar hela tiden efter förebilder och någon att ty 
sig till. All personal här umgås ju mycket med barnen och vi känner dem ganska bra. Tyvärr är 
det så att barnen inte alltid får den uppmärksamhet de behöver där hemma då föräldrarna 
jobbar långa dagar och inte hinner umgås så mycket med dem förutom på helgerna. En kram 
från en lärare kan betyda mycket. 

(Sara) 

Skolmiljön där barnen vistas om dagarna hjälper till att utveckla barnets identitet. Även om denna 
miljö i många fall bidrar till ett rikare liv för barnet så menar informanterna att det är hemmet, 
den miljö där barnet har sin plats och de sina som är avgörande. Precis som nämndes ovan så har 
dock inte alla barn tillgång till den trygga hemmiljön på ett eller annat sätt. Informanterna 
förklarar att det kan röra sig om allt ifrån barn vars föräldrar är skilda eller bara en förälder kvar i 
livet. Det kan också handla om missbruk eller andra sociala och ekonomiska problem i familjen. 
Då den familjära tryggheten sviker måste barnet kunna vända sig till sitt ”andra” hem nämligen 
skolan.    

 

Det är viktigt att barnen känner att de kan lita på oss fröknar. Det är ju då de öppnar upp sig 
och säger vad som är på tok. Är något fel hemma underlättar det om vi vet vad så vi kan hjälp 
barnet att känna trygghet i skolan där är dem ju faktiskt mycket. Självklart måste barnen känna 
sig trygga hemma också men någonstans måste vi ju börja. Dessutom under lättare det ju om 
alla trivs och är glada här. 

(Hanna) 
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Alla fyra informanterna nämner någon gång under intervjutillfället ordet trygghet som en symbol 
för den identitetsskapande processen. Samtliga känner en skyldighet att skapa trygghet för barnen 
under skoltiden och en generell uppfattning är att barnen borde spendera mer tid i hemmiljön 
förutsatt att denna är den bästa. Trygghet kan naturligtvis ha en mängd innebörder. Informanten 
Hanna förklara att identitet för henne handlar mycket om att särskilja sig från andra. Min informant 
Miriam förklara trygghet kopplat till identitet såhär;  
 

För mig betyder trygghet en plats där individen inte behöver oroa sig eller känna sig hotad på 
något vis. Alla behöver känna sig älskad och behövd och då är hemmet den perfekta platsen att 
uppleva detta på.  Skolan ska fungera på samma sätt ingen ska bli mobbad och alla ska kunna 
vända sig till en vuxen på skolan och tala om i princip allt. 

(Miriam) 

 
Både Hanna och Miriam berättar hur barn som är trygga genom en stabil uppväxtmiljö blir trygga 
i sig själva och på så sätt blir mer aktiva i skolan. Självklart betyder inte detta att barn som är 
blyga och inte säger så mycket har eller har haft en instabil uppväxtmiljö. En uppväxtmiljö där 
det finns trygghet och aktiva föräldrar underlättar för barnets identitetsutveckling. Detta kommer 
vi till i delen om identifiering genom andra.  
 Britt och Sara, är de lärare som i det här fallet har arbetet närmast barnen i fråga, konstaterar 
båda två att det är först när barnen känner dem väl och vet var gränserna i klassrummet går som 
de verkligen känner trygghet.   

 

Barnen behöver stabilitet genom regler. Visst finns det bråkstakar i klassen och det är alltid 
någon som inte kan sitta still men i det stora hela så är det en lugn och harmoniskklass. Jag och 
Britt har ju jobbat med klassen i snart två år så eleverna vet var gränsen går. Det är inte bra att 
byta klassföreståndare ofta då blir det ju obalans.  

(Sara) 

 

Det är viktigt att vi kommer överens i klassen då blir ju alla så mycket mer positiva och 
målinriktade. Vi behöver regler för upprätthålla ordningen och reglerna skapar ju den stabila 
trygghet barn i den här åldern behöver.  

(Britt) 

 
Precis som jag tidigare nämnde har alla mina informanter en nära relation till barnen som 
observerats. Troligen är det därför som deras svar på intervjufrågorna är likartade. Informanterna 
har dessutom liknande utbildning och har arbetat på just denna skola i flera år. Intressant är dock 
att Britt, Hanna, Sara och Miriam använder sig av samma ord nämligen trygget när de ska 
beskriva vad som är av största vikt hos ett litet barn som är i fart med att utveckla en unik 
identitet. Detta är kanske inte så konstigt i sig men ändå av stor vikt då ordet förknippas med 
identitet och dess skapelseprocess.  
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Identifiering genom andra 
Informanterna har hitintills satt samman barnens identitetsskapande med trygghet och stabila 
familje- och skolförhållanden men barnen behöver förebilder i kombination med denna trygghet. 
Lärarna själva står för en stor del av denna förebildsundervisning då de spenderar mycket tid med 
barnen. Språket spelar förutom trygghet en viktig roll för att barnet ska kunna känna sig trygg i 
sig själv och andra. Något som framkommit under intervjuerna är att informanterna många 
gånger har sett talet som en självklarhet men att det egentligen är något som vi borde vara 
oerhört tacksamma för.  
 Informanterna talade alla om hur de själva identifierat sig genom vuxna som varit en del i 
deras liv under uppväxtåren. Det som andra har sagt och gjort har de sedan tagit efter och genom 
detta har en unik identitet bildats. På samma sätt menar Britt att de hon säger och gör i 
klassrummet och ute på skolgården förs vidare till barnen som litar på henne. 
 

Visst tänker jag på hur jag beter mig bland mina kollegor och framför allt bland barnen. Jag vill 
ju att de ska se upp till mig och jag vill försöka vara en bra förebild för dem. Det är ju min 
uppgift att lära dem läsa, skriva och räkna men även hur man ska bete sig bland folk (skratt)  

(Britt) 

 

Samma sak gäller för Sara som menar att barn gillar att härma varandra och sina lärare. Alla har 
sitt egna kroppsspråk som i grund och botten är en kombination av andra individers kroppsspråk. 
Barn lär sig genom att härma och studera andra runt om kring dem. Detta i sin tur gör det viktigt 
för lärare och naturligtvis också andra vuxna att tänka sig för innan de agerar framför barnet.  
 

Det gäller att föregå med gott exempel annars vet man aldrig var det slutar. 

(Sara) 

 
Under ett av de första observationstillfällena i klassen kunde jag tydligt se hur barnen tog till sig 
lärarinnans, i det här fallet Saras, uppmaningar under en övning med välskrivning. Sara 
uppmuntrade hela tiden barnen att göra sitt allra bäst och sa sporrande saker som ni är så duktiga, 
nu blir jag riktigt stolt över er alla och tänk att ni kan arbeta så tyst och fint. Barnen sken verkligen upp 
när de blev klara med övningen en efter en så räckte de upp händerna och inväntade frökens 
uppmärksamhet. Sara höjde aldrig rösten och hyschade inte mot eleverna. När ljudnivån ibland 
blev lite hög förklarade hon för barnen att de var tvungna att vara tysta och orsaken till det. 

 

Barnen behöver förklaringar till allt. Vill jag att de ska vara tysta hjälper det inte att jag hyschar 
mot dem eller höjer min röst. Då blir det ju ingen trevlig arbetsmiljö vare sig för mig eller för 
barnen. Är jag lugn så är faktiskt också barnen lugna.  

(Sara) 

 
Britt som i likhet med Sara tillbringar mest tid med de observerade barnen använder sig av en 
liknande metod. Hon förklarar att tydlighet ofta kan vara avgörande för om barnen kommer att 
lyssna på vad hon har att säga eller inte och att det är hennes handlingar som har den avgörande 
rollen. Samtidigt är det viktigt att visa barnen hur man ska göra genom handlingar och inte bara 
genom ord.  
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Jag försöker att vara så tydlig som möjligt, dels för att barnen ska lära sig tala ordentligt och 
dels för att det inte ska uppstå missförstånd […] samtidigt så reagerar barnen mer på mina 
handlingar än på mina ord.  

(Britt) 

 
Det sägs att barn gör inte som du säger utan som du gör och mina informanter har i intervjuerna och 
även under observationstillfällena framställt detta som ett faktum. De har alla betonat hur viktigt 
det är att vara tydlig i både talspråk och kroppsspråk. Britt menar att man som lärare ibland 
kommer längre genom att visa än att förklara genom ord. Det talas om hur viktigt det är att 
föregå med gott exempel och tänka sig för innan man som individ handlar, något som kanske är 
lättare sagt än gjort. För Miriam är den ”gyllene regeln” en bra utgångspunkt här. Under intervjun 
förklarar hon att den är något som lärs ut till alla elever på skolan. Detta medför att handlande 
ofta kan vara av större betydelse än ord. Enligt Miriam måste du leva som du själv lär för att vinna 
andras respekt, först då förklarar hon att andra kommer att ta efter.     
 

Vi har ju alltid den gyllene regeln att utgå ifrån; Du ska vara mot andra så som du vill att andra 
skal vara mot dig. 

(Miriam) 

 

Barnen och identitet 

I följande tre delar kommer barnens identitetsskapande att ligga i fokus. Tilldelade identitet 
genom lärare och kamrater, kommunikationens betydelse för identitetsutvecklingen samt genus 
betydelse för identitetsskapandet är nyckelord som genomsyras nedan. 

 

Att tilldela och att bli tilldelad en identitet 
Vi influeras mer än vi kanske vill erkänna av människorna runt om kring oss när vi ska göra våra 
val samt fatta viktiga och mindre viktiga beslut. Vår familj, våra vänner, lärare och idoler för att 
inte nämna mediavärlden påverkar oss till att agera som vi gör och i sin tur utveckla våra unika 
och ”självständiga” identiteter. 
 Denna del bygger mycket på observationer och dialoger som eleverna för mellan sig själva. 
Under ett av de senare observationstillfällena hörde jag en konversation mellan tre elever; 
 
  Magnus: fröken säger att jag är bättre än Johan för jag skriver välskrivning.  
  Johan: de gör hon inte alls, hon säger att jag är bäst på Blåbärsboken. 
  Karin: men tyst då, jag försöker faktiskt skriva här […] fröken tycker alla är lika bra. 
 
Här kan vi se tre olika typer av verklighetstolkningar. Magnus anser att han är bäst i klassen 
medan Johan menar att det i själva verket är han som är bäst. Karin däremot förklarar för de båda 
att alla lika bra för det har fröken som hon uttrycker det sagt. Jag valde att ta med mig det här 
exemplet till intervjuerna för att få en bredare förståelse kring händelsen. Miriam förklarar att 
Karin verkligen är en mönster elev som alltid lyssnar på de fröken säger och dessutom tar hon 
det till sig. Både Magnus och Johan tillhör den mindre grupp i klassen som är lite stökigare. Enligt 
Miriam försöker alla lärare på skolan prata positivt till eleverna, uppmuntra dem få dem att känna 
sig behövda och omtyckta.  
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 Informanterna menar att de tilldelar eleverna identiteter genom att exempelvis stigmatisera de 
som besvärliga barn. Även duktiga elever eller de som utmärker sig på ett eller annat sätt tilldelas 
automatiskt identiteter som duktiga elever eller ansvars fulla. Hanna menar att om hon har en 
konversation med en duktig elev pratar hon på ett helt annat sätt än om hon tvärtom skulle 
tilltala ett barn med bristande koncentrations förmåga.  
 

Visst tänker jag på det ibland och då försöker jag ju givetvis skärpa till mig, alla ska ju 
behandlas lika men om en elev inte förstår måste jag ju ändra mitt sett att prata.  Jag har ju en 
mer positiv inställning till de elever som är engagerade i sitt skolarbete men det innebär ju i sin 
tur att min motivation till hjälpa de elever som har det svårt på rätt spår.  

(Miriam) 

Informanterna tror inte att deras sätt att dela in eleverna i små fack har någon jätte stor inverkan 
på deras identitetsskapande men framhåller att barnen med största sannolikhet känner av 
nervositet eller lågt tålamod bland lärarna. Enligt Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska 
synsätt får detta dock motsatt effekt. De bemötande en elev får genom en vuxen i skolan som 
exempelvis stökig skulle här kunna leda till att barnet uppfattar sig själv som stökig och kanske 
anammar den rollen fullt ut. 
 Sara liksom Britt förklarar att det ibland kan vara frustrerande när man inte kan få ett barn att 
förstå vad man menar. De betonar dock att det är viktigt att inte låta barnen se ens eventuella 
frustration och tänker på vad man säger, inget negativt är bra, barnen behöver uppmuntrande ord 
fortsätter Sara.  

   

Barnen och kommunikation  
Oavsett om vi kommunicerar genom tal och skrift eller genom teckenspråk och händer så bidrar 
detta till att skapa den vi är. Kommunikation är med andra ord vårt sätt att uttrycka oss, de sätt 
som andra individer kan se hur vi mår, vad vi har för åsikter och vad vi tänker göra med våra liv. 
Alla mina fyra informanter pratar om språkets betydelse och hur viktigt det är för barnen att 
kunna uttryckas sig mot andra barn men även mot vuxna. Samtidigt är det viktigt för den vuxna 
att förstå barnet rätt och då är naturligtvis ett gott ordförråd en klar fördel.   

 

Vi måste kunna kommunicera med varandra. Det är ju en förutsättning för att vi ska kunna 
undvika missförstånd. Missförstånd skapar problem och kan leda till konflikter.  

(Sara) 

 

Jag som lärare måste vara tydlig. Mitt jobb är ju faktiskt att lära barnen tala ordentligt och de 
lyssnar ju på mig och tror på de jag säger […] det är viktigt att jag lär dem grunderna ordentligt 
och talar tydligt själv om jag vill att de ska göra det samma. 

(Miriam) 

 
Både Miriam och Sara betonar vikten av hur centralt det är för läraren att vara tydlig så att barnen 
lär sig uttal, betoningar och attityder rätt. Kroppsspråket spelar en enorm del i kommunikationen 
och det är genom det vi bland annat visar vad vi känner och tycker inför andra. Trots detta 
förklarar mina informanter att språket är den del som gör att vi kan utveckla de vi känner och 
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tycker riktigt grundligt. Sara förklarar bland annat att det blir lättare att förstå och sätta sig in i ett 
barns situation när de själva kan förklara med ord vad det är som de varit med om.  
 

En tår visar att ett barn är ledset men det förklarar inte varför barnet är ledset.  

(Sara) 

 
Barnen kommunicerar självfallet inte bara med vuxna och lärare utan även med varandra. Då är 
naturligtvis språket och deras ordförråd samt tydlighet avgörande. Ett barn som inte kan göra sig 
förstådd bland andra barn kommer få det tufft i skolan menar Britt. Hon tydliggör att majoriteten 
av alla barn i klassen klarar det svenska språket bra, både skriftligt och muntligt men att det finns 
en eller två som inte riktigt hänger med. Varför just de eleverna inte hänger med i undervisningen 
kan Britt av etiska skäl inte säga men hon förklarar ändå att det generellt sätt rör sig om barn med 
hörselskador eller föräldrar med den typen av handikapp. 

 

Är du som förälder handikappad genom nedsatt hörsel kan det vara svårt att ge sitt barn en 
ordentlig muntlig kommunikation som föräldrar utan handikapp har möjlighet att göra.  

(Britt) 

 

Hanna ger ett exempel på hur bristen på ett ordentligt ordförråd och otydligt uttal kan skapa 
problem barnen emellan. Hon förklara att barn är otåliga och lätt tappar koncentrationen när de 
inte hänger med eller förstår vad som sägs. Ofta uppstår oenigheter då barnen inte förstår 
varandra.   
 

Jag har varit med flera gånger när barnen har suttit i sandlådan ute på rasten och byggt 
sandslott eller bilbanor. Alla vill vara med och skapa och forma utseendet på det som byggs 
och det är inte bara oenigheter som gör att konflikter uppstår. Ofta handlar det om att de 
andra barnen inte förstår vad ett annat barn menar, detta skapar osäkerhet […]  

(Hanna) 

 

Genus betydelse för ett barns identitetsskapande  

Något som ständigt kommit på tal under både observationer och intervjuer är det omtalade 
begreppet genus. Det finns överallt och i alla situationer där individen möter en annan individ. 
Ann-Charlotte Smedler och Karin Drake förklarar i Ungdomar och identitet att könen är i ömsesidigt 
behov av varandra för den fortsatta personlighetsutvecklingen. De menar även att pojkar och 
flickors olika sätt att relatera till sin omgivning tycks vara djupt förborgad i den tidiga 
identitetsutvecklingen och i relation till modern det vill säga ett psykoanalytiskt synsätt.43 Dock 
får vi inte glömma att det finns andra sätt och teorier att se på detta. Idagens samhälle finns det 
familjer med en ensamstående pappa och även familjer med två pappor. I dessa familjer 
försvinner kanske den moderliga rollen helt men ersätts samtidigt av något annat. Detta i sin tur 
behöver inte betyder att barnet tar någon som helst skada. 
                                                 
43 Ann-Charlotte Smedler och Karin Drake ”Identitet och kön” Ungdomar och identitet, red. Ann Frisén m. fl. 
(Falköping, 2006) s. 50 
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 Informanterna Hanna, Britt, Sara och Miriam har precis som många andra lärare på skolan fått 
en internutbildning rörande just genus. De förklarar att barnen när de är riktigt små inte har 
någon uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Barnen låter föräldrarna bestämma 
klädernas färger och det spelar ingen roll om den man leker med är pojke eller flicka så länge man 
har någon att leka med. Hanna anser att föräldrarna här får en stor inverkan på barnens 
identitetsskapande då de tilldelar sitt barn ett genus; pojke eller ficka genom exempelvis en färg; 
blått eller rosa. 
 

Nästan alla tjejerna i klassen har något rosa på sig. Det kan vara en tröja eller ett par byxor som 
är rosa eller har gulliga ”tjejiga” motiv men det kan också vara så att de har med sig ett rosa 
pennskrin. Just rosa har ju blivit en riktig tjejfärg precis som blått eller svart har blivit killarnas 
färger.  

(Hanna) 

 
Det är inte bara färgerna som underlättar för omgivningen att avgöra vilket kön en individ har. 
Självklart betyder inte en rosa tröja eller skjorta att bäraren av den är en flicka. När vi blir äldre 
avgör andra saker så som rösten, kroppsbyggnaden, utseende och namn angöra vilket kön 
personen ska tillhöra. Miriam menar att vi när vi blir äldre känner ett stort behov av att veta vilket 
kön den vi möter, barnen känner också detta behov men inte på samma sätt. 

 

[…] barnen prioriterar viktigare saker. För dem spelar det ingen roll vilket kön den dem leker 
har huvudsaken är dem har kul och någon att leka med på rasten eller hemma på helgerna. 

(Miriam) 

 
Enligt Britt är flickorna och pojkarna i den observerade klassen väl medvetna om att rosa är en 
flickfärg medan blått är en pojkfärg. Hon förklarar att pojkarna i den här klassen ofta har tuffa 
motiv på sina kläder som monster eller bilar, även motiv på sitt favorit musikband är vanligt. 
Flickorna i klassen har mer enfärgade kläder på sig, mjuka färger och söta motiv fortsätter Britt. 
Detta är något som jag under observationstillfället även har noterat ett flertal gånger.  
 Britt tror liksom de andra informanterna att barnen i de allra tidigaste åren inte är fullt 
medvetna om genus men att det är i den här åldern, sju till åtta år som medvetenheten på allvar 
börjar komma. Hon menar att det för barnen i dagsläget inte spelar någon roll vem dem leker 
med men att dem är fullt medvetna om färger och form på exempelvis kläder. Britt och även 
Miriam är överens om att föräldrarna utgör en betydande roll när det kommer till en genus 
uppdelning mellan pojkar och flickor. Miriam menar att om man är mamma till en dotter så vill 
man självfallet att det ska synas att det är en flicka och vise versa. Detta i sig är inget konstigt då 
samtliga informanter har betonat hur viktigt det är för individer att känna till varandras kön. ”Ens 
kön säger mycket om personen i sig” menar Hanna. 
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Slutdiskussion 
Till min studie om barn åldrarna sju till åtta år och deras identitetsskapande skulle observationer 
och intervjuer komma att ligga till grund. Jag har lärt mig mycket under resans gång och i och 
med detta så har min förståelse för relationerna mellan barn och vuxna, i identitetsskapande 
sammanhang, ökat. Mina informanter har överlag haft liknande tankar och åsikter i intervjuerna. 
De har dessutom haft en nära relation till de barn jag har observerat genom att vara en del av 
deras undervisning. Allt detta är något som har underlätta när jag har satt samman intervjuerna 
med observationerna. Informanterna Eva, Miriam, Britt och Sara har alla tagit beskrivande 
exempel direkt från klassrummet när de har intervjuats, något som i sin tur har öppnat mina ögon 
då jag har kunnat relatera deras ord till verkliga händelser.  
 Ovan har en beskrivning av trygghetens betydelse för barnens identitetsskapande samt 
identifiering genom andra ur ett vuxet perspektiv gjorts. Efter detta kom kapitlet rörande barnens 
perspektiv på identitet att genomsyras. Tilldelad identitet, kommunikation och genus skapade här 
en grund för själva analysen. Något som jag finner intressant är hur samtliga informanter en eller 
flera gånger under intervjuerna nämner ordet trygghet i samband med identitetsskapande.  
 Författaren Seija Wellros berör även hon begreppet trygghet. Hon förklarar att barnen först 
och främst bör lära känna sin grund som de kommer nå genom sina föräldrar och nära och kära. 
Wellros menar att det finns en plats som redan är förberedd för barnet och att de successivt 
måste slussas in i den stora världen.  
 

Det finns mycket som är förberett för dig. I bokstavlig mening finns det ett rum som dina 
föräldrar har planerat för dig. Ditt rum och ditt hem är en del av ett större geografiskt utrymme 
som du så småningom lär känna: bostadsområdet, orten, landet, världsdelen, världen. Men 
även i abstrakt bemärkelse finns det ett rum förberett för dig, den plats som du redan har och 
alltid kommer att ha i dina föräldrars och den övriga släktens sinne.44  

 
Informanten Britt och Sara tar båda upp det faktum att barnen spenderar mycket tid på fritids 
och i skolan. De anser att skolan idag har blivit som elevernas ”andra” hem. Detta kan då ses i 
relation till Wellros som betonar vikten av att barnen verkligen måste lära känna sin 
trygghetspunkt och alltid ha den att falla tillbaka på. Även Thomas Hylland Eriksen betonar 
vikten av att som individ få känna trygghet och en ”vi-känsla”. Han anser att; ”i ett fält av trygg 
socialitet är alla förutsägbara för varandra, och om de inte är det, finns det konventionella sätt att 
markera obehag på, vilket alla förstår.”45 Trygghet skapar med andra ord en plats för individen 
bland andra individer där förståelse och en gemenskap skapas. Trygghet kan som tidigare nämnts 
betyda mycket och olika för olika personer men vi kan väl alla vara överens som att själva ordet 
trygghet har en positiv betydelse och inger säkerhet.   
 Även språket är en viktig del och bidrar i trygghetsskapandet. Elin Almèr förklara i Ungdomar 
och identitet att barn lär sig språket genom att använda de språk som de i deras omgivning 
använder. Hon menar att förmågan att förstå ett ord kan symbolisera något eller möjliggöra för 
individen att se sig själv som ett jag, både som ett subjekt och som ett objekt. Jaget som objekt 
blir barnets bild och sig själv medan barnets språk ger oss jagets subjekt.46  
 Detta är något jag anser att mina informanter är fullt medvetna om då de talar om hur viktigt 
det är att tänka före de säger något inför barnen. Alla vill föregå med gott exempel och verkar 
vara väl medvetna om att deras handlingar kommer att ligga till grund för hur individerna i deras 
omgivning kommer att uppfatta dem. Tidigare nämnde informanten Sara att barn är mycket för 
                                                 
44 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet, (Lund, 1998) s. 9 
45 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter, (Riga, 2004) s. 92 
46 Elin Amér ”Ungdomar och språk” Ungdomar och identitet, red. Ann Frisén m. fl. (Falköping, 2006) s. 113 ff. 
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att härma. Detta i sin tur medför att barnen många gånger härmar sin lärare omedvetet som 
medvetet och på detta sätt skapar en unik identitet. Denna identitet blir tillviss del egen men även 
en blandning av de personer som har vistats runt individen genom åren. Detta är vidare något 
som det talas mycket om i Anthony Giddens Sociologi där den primära och den sekundära 
socialisationen utgör en stor del. Han menar att den primära socialisationen som sker under 
barnets första år som utgör den mest intensiva perioden i barnets liv. Familjen utgör här ett 
mycket viktig element något som i sin tur ytterligare understryket den stabila miljö som ett barn 
bör vistas i. Detta medför vidare att skolan som ska utgöra en stabil plattform och ibland kanske 
barnets ”andra hem” som mina informanter uttrycker det, måste värna mycket om dess sätt att 
bemöta samtliga elever.  
  Birgitte Malm förklarar i Constructing Professional Identities att rösten i många avseenden är 
avgörande för hurvida barnen kommer att ta till sig de den vuxna läraren säger.47 Rösten och 
kanske framför allt språket är av stor betydelse när man arbetar i skolan bland yngre barn. 
Samtliga informanter arbetar mycket med språkinlärning och kan inte nog understryka hur viktigt 
det är med ett rikligt ordförråd och tydlighet som nändes tidigare. Även Wellros som har fått 
utgöra en stor del i min förstudie inför denna uppgift har liknande åsikter som Malm. För henne 
är språket oerhört viktigt och hänger samman både med identitetsutvecklingen hos barnet, dess 
kultur och sociala samspel med andra individer. Enligt Wellros drar det lilla barnet slutsatser av 
vad han eller hon sett och hört och kan på så vis nu börja tala. Det är därför viktigt att som vuxen 
vara tydlig och ha tålamod.48   
 Genus är slutligen något som har fått genomsyra min antologi på ett eller annat sätt. 
Anledningen, enligt Wellros, till att din mamma vill veta ditt kön är att ditt samhälle har olika 
planer för pojkar respektive flickor. Hon förklarar att din mamma i många fall vet att dina lekar 
kommer att bli den första träningen i att vara pojke eller flicka. Det finns en plan för hur din 
identitet ska komma att formas till man eller till kvinna.49 Informanterna väljer det klassiska 
uttrycken som rosa och blått för att beskriva genus i klassrummet. Barnen är i generell 
bemärkelse inte speciellt intresserade av om de leker med ett barn av samma kön som dem själva 
bara dem har någon att leka med. 
 Connell talar han liksom Wellros ingående om genus betydelse för identitetsskapandet. Precis 
som jag nämnde inledningsvis anser Connell liksom filosofen Simone de Beauvoir att man inte 
kan födas till kvinna utan att det är något man med tiden blir. Genus är med andra ord inget av 
naturen givet men är samtidigt inte enbart något påtvingat utifrån sociala normer eller 
myndigheter. Enligt Connell så har ”människor konstruerat sig själva som maskulina och 
feminina.”50  
 Överlag så har då mina informanter haft väldigt liknade åsikter rörande detta ämne. Genus kan 
dock kopplas samman med makt och i mångt och mycket skulle jag vilja påstå att detta kan ses 
som ett problem. Att flickor kläs i rosa och pojkar i blått är en vanlig åtskillnad som gör att två 
separata genus blidas och skapar grunden till ojämnlika maktförhållanden. Detta är vidare något 
som Connell belyser då han skriver om kroppsliga skillnader könen emellan. Han förklarar att 
kvinnan anses ha en uppsättning egenskaper och mannen en annan. Detta har i sin ur medfört att 
kvinnan har sätts som känslosamma och omvårdande. Männen har däremot har fått stå för det 
aggressiva och analytiska. Den ojämna maktfördelningen kan exempelvis ses genom den icke 
existerande rösträtten för kvinnor före 1921 och att endast män var välkomna att studera under 

                                                 
47 Birgitte Malm, “Constructing Professional Identities: Montessori teachers’ voices and visions” i förf: s 
Scandinavian Journal of Education Research 2004:4 
48 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet, (Lund, 1998) s. 21 - 28 
49 Ibid. s. 9 ff. 
50 R.W. Connell Om genus, (Göteborg, 2002) s. 15 ff. 
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samma period.51 Idag kan vi kanske främst se denna åtskillnad i arbetslivet genom orättvis 
fördelning vad gäller löner och chefsposter. 
 Precis som jag nämnde tidigare talar informanterna genomgående om hur viktigt det är med 
trygghet och att ha en mamma och en pappa. Jag skulle här vilja påstå att mina informanter 
bygger vidare på Connells teori om att det behövs just en av varje, en mamma och en pappa för 
att skapa en balans och en trygg och säker uppväxtmiljö för barnet. Med andra ord det som ur ett 
genusperspektiv kan uppfattas som problematiskt. Enligt tidskriften Förskolan fick lärare runt om 
i Sverige år 1998, i uppdrag av Utbildningsdepartementet att motverka traditionella könsmönster 
och könsroller. Anledningen till detta var främst för att skapa utrymme för eleverna att utveckla 
och pröva förmågor som ”inte begränsas av stereotypa könsroller”.52 I samma tidskrift förklarar 
Kajsa Svaleryd att vuxna omedvetet sänder budskap till barnen av vad vi förväntar oss av flickor 
och pojkar. Hon menar att vi genom att se dessa mönster kan välja andra sätt att bemöta barnen 
något som i sin tur skulle bredda deras tankar om kön så som läroplanen förespråkar. Svaleryd 
framhåller att det är viktigt att utbilda och informera lärarna om genus för att kunna uppnå 
jämställdhet och förbättra barnens framtid.53 År 2000 kom uppdraget att få ytterligare punkter på 
sin lista, den här gången handlade det om att ge eleverna en likvärdig utbildning oberoende av 
kön samt att ge pojkar och flickor lika stort utrymme i undervisningen.54  
 För att återknyta till början och Thomas Hylland Eriksens tankar kring livet som en scen och 
personligheten som liknas vid en lök; lager på lager utan kärna och frågan; om vi möter en äkta 
person eller ett ansiktslöst monster efter det att lökens lager skalats bort? Svaret enligt Eriksen är; 
inget av delarna; 
 

Även ”äkta personer” måste spela ut sin äkthet genom en identitet som är igenkännlig för 
andra. Han eller hon måste till exempel ha en språklig identitet. Nollpunkter, där den ”äkta 
personen” smälter samman med den ansiktslösa, är autism. Det finns inte någon annan person 
bakom den samhälliga personen.55  

 
Kanske är det så som Hylland Eriksen säger att vi vid mötet med en individ både möter ett 
ansiktslöst moster och en äkta person. Alla har vi våra unika identiteter men någonstans har vi 
hämtat dess grunder. Oavsett om vi då är ett monster eller en äkta person eller både och, med 
eller utan kärna så läggs grunden till den det lilla barnet kommer att bli i framtiden tidigt. Vi har 
alla ett ansvar inför barnet. Våra handlingar, ord och attityder hörs, syns och härmas av någon. 
Kanske är denna någon ett barn, ett barn i full färd med att utveckla sin identitet.  
 Avslutningsvis kan konstateras att lärarnas åsikter och tankar delvis stämmer överens med de 
teorier som presenterades inledningsvis. Dock skiljer sig dessa på ett par punkter bland annat vad 
gäller barnets uppväxtmiljö i relation till genus. Däremot när det kommer till begreppet trygghet 
som ytterst viktigt för barnet, bekräftas informanternas uppfattningar av både Wellros och 
Hylland Eriksen och deras tankar kring ”vi-känsla” och att alltid ha något att falla tillbaka på. 
Wellros och informanterna är dessutom överens om språkets betydelse och dess i många fall 
avgörande del i ett barns identitetsskapande.  

                                                 
51 R.W. Connell Om genus, (Göteborg, 2002)  s. 58 ff. 
52 Marie Nordberg, ”Provocerande om genus” i förf: s Förskolan 2006:7 s.49 
53 Ibid.  
54 Lärarförbundet 2007-04-13 
55 Thomas Hylland Eriksen, Rötter och fötter, (Riga, 2004). s. 90 
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”De där uppe” 
                                                             Georgina Figueroa 
 
 

Inledning  
 

                                        ”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna  

                                          de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som 

                                          de behöver för att delta i samhällslivet”56  

 
 
Detta citat valdes eftersom det kan ses som en förklaring till vad grundskoleutbildningen syftar 
till samt att den ger en skymt av det som barn och ungdomar förväntas få i grundskola, som är en 
del i barnens socialisation. Enligt samhällsvetaren Anthony Giddens är socialisation olika sociala 
processer som gör att barn blir medvetna om sociala normer och värden men också om jaget.57

   Ett barns utveckling kan påverkas på många olika sätt exempelvis, av sina föräldrar, omgivning 
och samhället, ett barns identitet formas även omedvetet och på ett reflexivt sätt av sin 
omgivning, av den livssituation som barnet lever i och av de normer och regler som finns i 
barnets omvärld. Giddens skriver, i likhet med Berger och Luckmann, att socialisation är en 
process som pågår hela livet och att den viktigaste processen är under barndomen eftersom 
barnens framtida värderingar byggs upp i denna etapp.58    
   Att läras in i samhället går oftast utan problem, men ibland kan en händelse i ett barns liv vara 
anledning till att barnet inte passar in i omgivningen, som andra barn gör och då kan det barnet 
ses som avvikande, vilket kan vara en engångsföreteelse och inte ha någon större inverkan på 
barnet eller att det sker vid flera tillfällen och därmed få en långvarig inverkan och förmodligen 
följa det barnet resten av livet.  
 Thomas Johansson beskriver det som Erik H. Erikson behandlar i boken Ungdomens identitets 
kriser, att om barnen kommer till skolan från en miljö som saknar förmågan att ge barnen en inre 
tillit och trygghetskänsla kan detta göra att barnen blir osäkra och otrygga gentemot omgivningen 
och därmed få brister i förtroendet både för exempelvis föräldrarna och omgivningen. Detta 
medför enligt Eriksson rädslan att inte bli accepterad i samhället och rädslan att vara på annat sätt 
än de andra, han menar vidare att barnens trygghet handlar om förutom den relation barnen har 
till sina föräldrar även i lika stor utsträckning om den tillitskänslan gentemot omgivningen59 Barn 
och ungdomars liv präglas av en konstant socialisation av olika sorters information och 
värderingar från olika håll och från olika sorters människor och det kan göra att det blir svårt för 
barnen för att hantera vardagliga situationer. I boken kulturanalyser skriver Thomas Ziehe att i 
vissa avseenden är barnen inte trygga i dagens samhälle eftersom barnen blir idag indragna i 

                                                 
56 Grundskolan, 2007-04-12 http://www.hemoskola.se/skolan/lpo.pdf, 4 kap. 1 §, 
57 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) s. 215-216 
58 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003 ) s. 154-155 
    Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) s.224, 238 
59 Thomas Johansson. Socialpsykologi moderna teorier och perspektiv (Lund 2006) s. 128,129 ff  

http://www.hemoskola.se/skolan/lpo.pdf
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samhällets stora förändringar och i dem stora kulturförändringarna, men även i vuxnas liv genom 
att ta del av vuxnas åsikter, konflikter och erfarenhetsvärld60  

Syfte och frågeställning 
Ett barns utveckling formas i relation till omgivningen och influeras på olika sätt, av sina 
föräldrar och samhället, jag upplever att ett barns identitet formas av sin omgivning, av den 
livssituation som barnet lever i och av de normer och regler som finns i barnets omvärld. Syftet i 
min del av arbetet är att undersöka och få en djupare insikt kring barnens livsvillkor och identitet, 
vilket vi även gör i projektarbetet som grupp men det som är specifik för denna undersökning är 
att jag kommer att försöka få svar på om skolmiljö och samhälle kan ha stor betydelse i barnens 
syn på sig själva. Hur resonerar högstadieelever och lärare kring livsvillkor och identitet i 
skolmiljö?   
  

Tidigare forskning 
Forskning om barnens livsvillkor och identitet har blivit ganska vanlig idag och det har skrivits 
böcker från olika synvinklar. Marianne Lundgren menar i Från barn till elev i riskzon61 att 
kategorisering av barn kan bli ett hinder istället för ett hjälpmedel i skolmiljö. I studien har hon 
iakttagit hur barn går från att vara ett trevligt barn till att bli en elev i riskzon.  
    Den bok som gav mig intresse och idén till arbetets tema är Stigma av Erwing Goffman. 
Boken beskriver olika sorters utanförskap och processer därigenom människor blir stigmatiserade 
eller stämplade och hur vi människor tar till oss olika roller och identiteter som samhället tilldelar 
oss, hur vi tar oss detta stigma och hur det påverkar individens liv.  
 

METOD 

Beskrivning av fält  
Undersökningsplatsen är en mellanstor skola för grundskolelever, en skola som för två år sen 
blev större, där har nu samlats elever från olika grundskolor, från olika delar av staden, skolan 
ligger vid sidan av den centrala delen av staden och ganska nära till centrum. Eleverna kommer 
från olika typer av miljöer, både från villa områden som ligger en bit utanför den centrala delen 
av staden och elever från andra delar av staden, som bor i lägenheter. 
 

Forskningsprocess 
Empiriskt sett består min studie av dolda och deltagande observationer i skolans korridorer där 
jag även fick kontakt med elever och personal. För studien har jag även gjort deltagande 
observationer i elevernas klassrum och intervjuer både individuella och i grupp med elever och 
lärare. 
   Första kontakten med skolan var med skolans rektor per telefon, sedan fick jag träffa honom 
och förklarade i stora drag om vad min undersökning handlade om.  
   Studien påbörjades med flera dolda observationers moment i skolans korridorer. Mitt syfte med 
detta var att få en inblick i barnens vardagliga miljö men samtidigt göra mig bekant som en del av 
deras miljö, enligt Alan Bryman har det betydelse att bekanta sig med den miljö där 
                                                 
60 Ziehe Thomas, Kultur Analyser: ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm 1994) s. 16 
61 Marianne Lundgren, Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som kategoriseringsarena (Göteborg. 2006) 
http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DbgfEAC  2007-04-21 

http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DbgfEAC


 22

intervjupersonerna deltar i eftersom det kan underlätta tolkningen och förståelsen av det som 
personen i fråga berättar.62  
   Efter flera dolda observationer blev ungdomars och vuxnas nyfikenhet anledning till att dolda 
observationer istället blev deltagande observationer, där jag ibland pratade med både barn och 
vuxna i korridorerna. 
   Nästa steg blev att jag valde två klasser för studien, de jag valde är en klass i årskurs åtta och en 
klass som är för elever som av olika anledningar inte presterar som förväntat i klassen.  
   När jag väl var i klassrummarna presenterade jag mig och förklarade kort för eleverna anledning 
till att jag var där. Det gjordes flera deltagande observationer där jag stannade i klassrummet hela 
lektioner och skrev några enstaka ord som stöd någon gång, eftersom jag inte ville dra till mig 
elevernas uppmärksamhet och inte göra så att de kände sig obekväma, därför påbörjades 
anteckningarna i de flesta fall strax därefter.  
   Det jag la märke till först av allt var att i det ena klassen var eleverna helt oberörda av att jag 
satt där första gången, de började reagera i de kommande observationer, genom att titta på mig 
då och då, medan i en annan klass märkte man att de brydde sig, att de blev påverkade att jag satt 
där och observerade första gången, men efter den andra observationen reagerade de genom att 
ignorera mig, det blev nästan som om jag inte fanns där.  
   Nästa steg blev att fråga både eleverna och lärare som tillhörde de valda klasser om de ville bli 
intervjuade. Det blev sju intervjuer, fyra individuella och tre stycken gruppintervjuer. 
I den ena gruppintervjun deltog nio stycken och i den andra sex stycken elever.  
   För alla intervjuerna förberedde jag några frågor som växte fram av observationerna och som 
jag tyckte var av intresse och andra frågor kom fram vid intervjun. Jag har använt mig i stort sätt 
av samma frågor i intervjuerna med eleverna respektive lärarna och på så sätt har jag även kunnat 
jämföra informanternas svar på mina frågor. Alla intervjuerna påbörjades med att berätta om de 
etiska regler och att berätta för informanterna om att de kunde avsluta intervjun när de kände för 
det och att deras namn inte skulle komma fram i arbetsprocessen eller i resultaten. I den första 
gruppintervjun kunde man se att gruppen mår bra ihop, de var ganska avslappnade under 
intervjun, vilket kan vara resultaten av att jag var i klassrummet och observerade flera gånger 
innan intervjun, de pratade med varandra och skojade med varandra, sade ifrån när någon inte 
tyckte som de andra och när de svarade på frågor blev det flera gånger att den ena började och 
sedan fortsatte en annan och sedan en annan och de samtalade med varandra samtidigt. Det jag 
upplevde var att de kände sig trygga med varandra. Det enda som jag upplevde att eleverna blev 
lite oroade över var att en elev frågade mitt i intervjun ifall vissa vuxna skulle höra vad de sa till 
mig eller om någon annan skulle höra intervjun och då bekräftade jag att det inte skulle ske. Efter 
intervjun var jag inte på fältet på några dagar och jag märkte när jag kom tillbaka att barnen som 
varit med på första intervjun hälsade inte på mig längre och vissa av dem undvek mig i 
skolkorridorerna, jag har inte någon klar anledning till att varför det kunde bli så, jag märkte 
absolut ingen oro eller obehag från någon av dem när vi sa hejdå efter intervjun. 
   En lärare berättade glatt för mig under intervjun att de hade förändras lite grand, att de 
lyssnade, att de var lugnare och undrade vad jag hade gjort med dem, det enda svar jag kunde ge 
var att jag inte visste, att jag bara lyssnade till vad de ville säga. Innan gruppintervjun med en 
annan klass var jag och observerade cirka tio gånger och stannade där i hela lektioner och ibland 
flera lektioner för att jag upplevde att det var svårt att komma de närmare och att det skulle bli 
svårare att få dem att ha lite förtroende för mig när jag skulle fråga om de ville delta i intervjun, 
det jag kunde se var att ungdomarna i denna grupp var alltid alert till alla små detaljer i 
klassrummet de observerade sina lärare och sina klasskamrater och reagerade på allt som sades till 
dem, som till exempel, på vilket sätt man pratade till dem, hur det sades, hur man tittade på dem, 
man märkte att de agerade efter hur de andra agerade mot dem. För min del kändes det jättesvårt 
att närma mig vissa av de ungdomar, det kändes som en stor mur runt om de och de visade inga 

                                                 
62 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 305 
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tecken på att jag fick komma närmare. Vid något av observationstillfällena kunde någon av 
eleverna titta lite snabbt då och då på mig, men när jag sökte ögonkontakt med dem för att visa 
att jag inte var så farlig, undvek de mig. Dessa barns reaktioner gjorde att jag kände mig utanför 
och att inte bli trodd. Att vissa av de ungdomarna inte gav mig en chans väckte både känslor och 
tankar i mig.  Var det kanske så att de förväntade sig att jag inte gick att lita på? I ett tillfälle deltog 
jag med klassen i ett roligt spel när de skulle avsluta veckan, alla satt runt bordet och lärarna ledde 
spelet, denna gång upplevde jag att lärarna ville så gärna visa för eleverna att jag var en del av den 
gruppen, kanske för att de själva märkte vissa elevers reaktioner gentemot mig. I ett annat tillfälle 
fick jag också frågan om jag ville vara med, denna gång i hemkunskap, klassen var då indelade i 
små team. I gruppintervjun la jag märke till att det var stor skillnad på stämning mellan de här 
eleverna och den andra gruppen, de var mer tuffa och de sa inte så mycket till varandra under 
intervjun, om inte alla reagerade på en och samma gång när jag frågade någonting, det jag också 
upplevde med eleverna i denna grupp var att under hela intervjun var det inte så många gånger 
jag fick ögon kontakt med någon av de eleverna, de tittade antigen ner på bordet eller åt annat 
håll, men de tittade på varandra när de svarade på frågor vid några tillfällen.  
 

Etik 
På fältet informerade jag informanterna om att jag läser på Universitet och att den studie jag hade 
påbörjat i skolan, är en del av min utbildning. Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer genom att informera om arbetet samt frågat om deras samtycke. 
   När jag både observerat och intervjuat minderåriga barn därför har jag tagit särskild hänsyn till 
individskyddskravet som även består av fyra andra krav som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.63  
   Detta innebär att jag förutom att informera ungdomarna som ville vara med på intervjun, har 
jag även skickat ett brev till ungdomarnas vårdnadshavare där jag förklarade kort om syftet med 
intervjun och bad att få ett skriftlig godkännande om att eleven fick bli intervjuad. 
 

Teoretiska perspektiv  
Den metod som jag använder mig av för att analysera materialet är Grundad Teori, som är en 
metodologi inom det teorigenererande forskningsperspektivet. I strategin ingår olika metoder för 
urval, bearbetning och för analys av data64.  
   Eftersom metoden bygger på den symboliska interaktionismens teori om att tillvaron 
konstrueras och förändras genom interaktion mellan människor, utgår forskningen från ett 
aktörsperspektiv65. Grundad teori beskrivs även i antologins gemensamma del.  
   I denna del av arbete ändvänder jag mig även av teorier som behandlar identitets och 
socialisations processer för att förtydliga och stödja resultaten av studien.  
   Det är teorier om identitet skapande och socialisation, som sker under barnens uppväxt.  
Några av de samhällsvetare som jag kommer att använda mig av i studien är Antonhy Giddens, 
Berger och Luckmann samt stämplings teori av Erving Goffman.  
 

                                                 
63 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
64 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003). s. 10  
65 Ibid. s. 11 



 24

Socialisation och identitet    
Ett barn föds inte som samhällsmedlem, vi föds och utan valmöjlighet integreras i ett redan utvalt 
samhälle för oss, genom socialisation. I boken Språk kultur och socialidentitet skriver Seija Wellros 
att innan barnet fötts finns det både en plats och ett plan för det barnet, platsen är hemmet, orten 
och det landet barnet fötts i och som barnet kommer förmodligen att växa upp i, planen skriver 
hon att det är den kultur och det språket barnen kommer att tala och det som till stor del 
kommer att styra barnets tänkande och handlande.66 Socialisations process pågår hela vårt liv och 
det är på det sättet vi lär oss in i samhället det börjar redan när vi är små barn med den primära 
socialisationen, där börjar vi vår väg till att bli samhällsmedlemmar som förväntas följa dem 
normer eller regler som anses som normala i det samhället vi ska växa upp.67  
Berger och Luckmann beskriver socialisation som en ständig process. De menar att den primära 
socialisationen är den viktigaste för individen eftersom barnens framtida värderingar byggs upp i 
denna etapp och att man genom de signifikanta andra och sin närmaste omgivning internaliseras 
och socialiseras in i samhället, under den tiden ger föräldrarna sina barn den bild de har filtrerat 
av världen och samhället, som stämmer överens med det sociala mönstret de själva är placerade i. 
Berger och Luckmann menar vidare att signifikanta andras bild av världen är den bild som barnen 
tar som verkligt och att det orsakar även kriser i individens liv efter den primära socialisationen 
när de inser att föräldrarnas bild på världen och den värld de har förmedlats är inte den enda 
värld som existerar. Den sekundära socialisationen är all typ av socialisation efter den primära 
socialisationen, som individen följer och där kan även skolan räknas in, individen skaffar sig 
kunskap, från till exempel andra typer av samhälle än det man växte upp med, specifika nya 
områden av samhället för att identifiera sig med den68. I boken socialpsykologi moderna teorier och 
perspektiv skriver Thomas Johansson hur Asplund beskriver individen som aktiv subjekt i det 
sociala samspelet, enligt Asplund är individens identitetsutveckling i stor utsträckning 
sammanlänkad med vardagslivets ström, i och med detta menar Asplund att om det uppkommer 
störningar i individens vardagsliv medför det störningar i individens identitet.69 Enligt Giddens är 
socialisation sociala processer som gör att barn blir medvetna om de sociala normer och värden 
och om jaget70 Giddens skriver också och i likhet med Berger och Luckmann att socialisation är 
en process som pågår hela livet och att den viktigaste processen är under barndomstiden.71 Men 
det finns även andra synvinklar av socialisation i dagens samhälle, framförallt i den sekundära 
socialisationen eftersom i ett barns socialisation ingår idag även annan typ av påverkan eller 
intryck, som inte fanns i tidigare generationer. Barn och ungdomar idag socialiseras av 
samhällspåverkan med alla dess typer av information såsom Internet. Thomas Johansson skriver 
om det tänkande som finns hos Thomas Ziehe som skriver att ungdomar har internaliserats 
genom sitt tv- tittande och med hjälp av den mediala världens mängd av olika ideologier och 
synsätt tyder de den sociala verkligheten.72 Det är anledningen till att barn och ungdomar får en 
mer varierande vetande vid sidan av den traditionella socialisationen. Ziehe menar vidare i boken 
kulturanalyser att det finns en ekonomisk trygghet för barn idag och att på det sättet finns det ett 
tryggt rum för dem. Han menar att i andra avseenden är barn och ungdomar inte trygga alls, 
eftersom de blir indragna i vuxnas liv och i vuxnas erfarenhetsvärld genom att ta del i vuxnas 
åsikter och konflikter, samtidigt som de tar del av det som samhället erbjuder idag till vuxna 

                                                 
66 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet, (Lund, 1998) s. 7 
67 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 154 ff 
68 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 154 ff 
69 Thomas Johansson. Socialpsykologi moderna teorier och perspektiv (Lund 2006) s 127 
70 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) s. 215-216  
71 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 154-155 
    Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 1998) s.224, 238 
72 Thomas Johansson. Socialpsykologi moderna teorier och perspektiv (Lund 2006) s.297 
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människor, i samhällets stora förändringar, i dem stora kultur förändringar. I detta avseende 
menar Ziehe att man inte kan tala om något tryggt rum för barn. Han menar vidare att det har 
skett en förändring i barnens vetande, att deras vetande är idag mångfaldigt och obegränsat men 
att de är fattiga på direkta erfarenheter, enligt Ziehe är barn idag brådmogna på en och samma 
gång eftersom de vet hur man gör innan de kan göra sina egna erfarenheter73

I boken Människan, interaktion och social omgivning av Tommy Svensson kan man läsa om Erik H. 
Ericsons teori om människans identitets utveckling. Han menar att det finns ett samspel mellan 
biologiska, psykologiska och sociala förhållanden och behandlar i denna teori människans 
psykologiska och psykosociala utveckling. Eriksson menar vidare att ett individs utveckling sker i 
samspel mellan kulturella, biologiska och sociala influenser.74 Enligt sociologen Erving Goffman, 
kan en individ stigmatiseras genom att bli misskrediterad av omgivningen på grund av individens 
avvikande eller genom att omgivningen lägger märke till en eller några avvikande beteenden och 
därigenom betraktas successivt som inte fullvärdig i samhället, det är när en individ av någon 
anledning avviker från det som i samhället ses som normalt, som gör att individen blir stämplad, 
personen i fråga måste i sin tur känna sig som en avvikare, för att kunna ta till sig denna 
stämpling. Goffman säger att när personen i frågan tar åt sig denna misskreditering eller 
avvikande, det är då den blir stigmatiserad. Han skriver vidare att, att lyckas eller att misslyckas 
med att fylla de sociala normer som finns som regler i samhället har påtagligt direkta effekter på 
individens psykiska integritet och att även om individen vill hålla sig inom samhällsnormen så 
räcker ibland trots det inte med att vilja, för i många fall har individen inte någon omedelbar 
kontroll över det, när det handlar om individens livsomständigheter.75 I boken Människan, 
interaktion och social omgivning kan man läsa att barnen i skolåren lär sig om normer och värderingar 
för att kunna passa in i samhället i vuxenlivet men på grund av att barnen kan känna sig 
underlägsna och otillräckliga kan detta ta överhanden och denna process blir misslyckad.76 
Eftersom det är genom interaktionen med omgivningen barnen skapar en bild av sig själva och 
uppfattar sig själva som normal eller avvikande kan enligt Goffman alla individer som blir 
stigmatiserade bli osäkra på vilket bemötande som väntar dem i det direkta samspelet med 
andra77. 
 

                                                 
73 Ziehe Thomas, Kultur Analyser: ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm 1994) s. 16 ff 
74 Tommy Svensson, Människan, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992) s.34 ff  
75 Erving Goffman, Stigma den avvikandes roll och identitet, (New Jersey, 2004) s. 12, 132 ff 
76 Tommy Svensson, Människan, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992) s.34,35 ff 
77 Erving Goffman, Stigma den avvikandes roll och identitet, (New Jersey, 2004) s.150 
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Analys 
Genom Grundad teori bearbetningsprocess har jag kommit fram olika teman, av dessa teman har 
efter övervägning valts två, det ena är vuxnas sätt gentemot ungdomarna och det andra 
ungdomarnas syn och uppfattning av vuxna och lärarnas sätt i skolan. Genom dessa teman 
berättas hur verkligheten kan se ut för visa ungdomar i skolan. Jag har tagit del av dessa 
ungdomars upplevelser och besvikelser i stundvis känsloladdade intervjuer där jag även har 
försökt att fokusera mig på att observera de medan intervjuerna pågick.  
                      
 
 
 

                     ”Ett barn behöver många saker för att utvecklas bra, 

                                    trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem 

                                    […] och att gå i skolan”   

                                                                                                                                Utbildnings Departementet 2005  

 

Vuxnas synsätt  
Att få möjlighet att lära barn är som vi vet en oerhörd viktig roll, i skolmiljö är det inte bara själva 
undervisningen som är viktig utan också de vuxnas roll, hur de agerar och vad som sägs i visa 
situationer, detta kan innebära att lärarna genom det vardagliga samspelet har inverkan på 
barnens vardag och på hur barnen kommer att må. Under de genomförda intervjuerna med 
lärare, undrade jag om de var medvetna om deras roll som vuxna i skolan och om en lärare kan 
vara viktig för sina elever. Så här sa en av de intervjuade lärarna; 
 

Våra moral är oerhört viktigt….därför att…. ibland så tror jag att det är nästan det ungarna lär 
sig mest av mig ..det är mina tankar ..eeemm…hur jag följer lagen ..min moral min etik va för 
jag menar när man diskuterar så pratar man alltid utifrån sig själv va..  

hur jag löser konflikter hur jag bestraffar hur jag belönar ..hur jag uppmuntrar… allt det här va 
..oerhört viktigt va…. 

 
I alla intervjuer fick jag som svar att det är viktigt hur vuxna beter sig mot barnen i skolmiljö, 
respekt, tillit är ord som förekom i vissa svar på den frågan, vilket jag tolkar som att de är 
medvetna om deras roll inför barnen. En av informanterna ser det som självklart att man måste 
respektera ungdomarna för att få respekt tillbaka.  
 

…  ja..oo.ja  …men det tror jag absolut …aaa..man måste respektera dom  för ..för vad dom  
är och  

så ..om man ska få respekt tillbaka också…haaa…ja men det tror jag … 
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Att vara lärare  
En annan punkt blev, hur de trodde man skall vara som lärare för att eleverna ska fungera på 
bästa sätt, en del av informanterna utryckte att de inte tyckte var så lätt att svara på den här frågan 
men de svarade så här; 
 

 Hur ska man… vara? 

mmm…..jaaa….man förstår de …är snäll …som de säger ibland ..vad det nu innebär 
..ha,ha..men jag tror också det här att man har ..man  kan hålla ordning i …ordning så att det 
blir en bra arbetsmiljö….   

 
 
Det har framkommit i intervjuerna att det finns olika sätt att se på hur man skall vara för att 
ungdomarna skall fungera i skolan och det är som jag har uppfattat det, helt beroende på hur vi är 
som människor. Därför tyckte jag det var viktig att visa svaren på denna fråga från olika lärares 
synvinklar. En av informanterna nämnde i första hand att man ska ha teknik och rutin och sa 
även så här; 
 

………alltså det är ju alltid så här va …individen själv måste vilja  och ha rätt attityder och ha 
me sig rätt tankar och känsler hemifrån …och det här visar liksom all forskning hur viktig de är 
med den miljö man kommer ifrån va ..sen…sen vet jag inte jag hur mycke vi lärare egentligen 
kan stimulera och puffa elever som har det jobbigt i skolan va ..men ..men  eee...det kanske 
räcker med att  nånstans hitta en eller två lärare där de tycker de är intressant och där man inte 
hackar på dom och  inte trycker ner dom utan  utan låter dom vara så kanske nångång senare i 
livet kan liksom… lusten försvinner inte helt va …att man sen vågar ta upp det här igen va … 

    
Men med tanke på hur olika det kan se ut i skolans miljö, så kommer skolan antingen att hjälpa 
dem eller möjligtvis göra så att de ungdomarna blir isolerade, när de känner att de inte passar in.  
Samma informant som ovan sa att det har blivit svårare och svårare att ge barnen tid eftersom 
lärarna har fått nya uppgifter i skolan förutom undervisningen och att det tar mycket tid, att de 
får klara av det på den tid de borde lägga på barnen, informanten säger vidare att det är en av 
orsakerna till att kvaliteten på undervisningen har sjunkit kraftig i Sverige  
 

Vi har alltså fått nya uppgifter och vi har inte fått tid till att klara av dem …utan vi ska klara 
undervisning …liksom per automatik va ….. 

 Det innebär faktiskt mera skriftliga läxförhör.. mera skriftliga prov ..ee….. 

Och det här kräver ju alltså att rent pedagogiskt så går vi just nu tillbaks femti år va ..de…det är 
ju hur tydligt som helst va… 

… och då har man också accepterat det här med att alla inte klarar av skolan och…ee…vi har 
en grupp då som liksom …eee……får ta en annan väg va ..och då är det bara köra på va…och 
då får man fånga upp så många man kan …..så är det ….. 

det är väl inget konstig jag menar vi är tjänstemän och ska följa …..vå…våra ålägganden  va 
…..å det är ju läroplanerna va …  

 
Att vilja men inte kunna eller att inte kunna och inte vilja, så kan detta svar tolkas och uppfattas, 
men man kan också tolka det som att informanten försöker övertyga mig att det inte är på annat 
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sätt, det kan även kännas som ett kallt resonemang, men det är kanske så en lärarens vardag kan 
se ut och i denna vardag är i så fall, både barn och ungdomarna inblandade. Ett resonemang och 
svar kan även se ut på följande sätt; 
 

som vuxen så kan man ju alltid vara där och finnas där och försöka ee.. på nåt sätt ställa fram 
det positiva .. hela tiden .. visa på att det finns  det finns nånting annat …än det som då är 
negativt och det tror jag nog egentligen är en vuxens roll inte bara  i skolan utan i det stora hela 
…kunna visa på alternativ va… till dålig påverkan …för när vi pratar påverkan så pratar vi 
oftast om att … att de är rasister ..att de är mobbare att de för drog propaganda o så vidare va 
…då är …måste man vara tydligt som vuxen ..var man själv står ..ooo…och…verkligen visa på 
…va … vad jag själv tycker  är rätt o fel … jag kräver inte att du ska tycka det…. men de ska 
förstå att det går att ha en annan uppfattning ..  alltså jag måste vara ganska naturlig jag kan inte 
gå in här … och bli nån annan än vad jag är ..utan jag är mig själv och det tror jag att ungar  
ganska lätt genomskådar ….om man spelar en roll … 

 
Lärarnas olika inställningar väcker tankar och frågor som till exempel om eleverna kan märka en 
lärarens inställning och på vilket sätt reagerar ungdomarna gentemot det då? Min tolkning är att 
det är självklart att ungdomarna ser och upplever skillnader mellan lärarna med tanke på att lärare 
och elever delar samma skolmiljö fem dagar i veckan. 
 
    

Och hur mår barnen? 
I en av mina frågor undrade jag om vilken var deras uppfattning om hur barnen mådde i skolan. I 
båda frågor fick jag olika svar, från olika synvinklar. Av alla intervjuade vuxna svarade fem 
stycken att de upplevde barnen inte mådde bra, av de fem sade två stycken att de kunde se att 
många barn i skolan inte mådde bra och tre berättade att vissa barn i skolan inte mådde bra.  Jag 
upplevde som att vissa informanter inte tyckte var så lätt att svara på denna fråga. 
 

Hur tror ni att de mår i skolan ?  

M.. hur de mår i skolan ? 

M.. eee …jag tror att i situationer när dom väl kommer till skolan o kommer  i den här 
verksamheten …om …vi pratar om våran grupp nu ..eller  

   Mmm 

M.. så tror ja att de känner sig väldigt trygga … att de mår bra och för att vi har jobbat ihop 
gruppen som en grupp så… känner man tryggheten i ett… 

Men när ni inte är här ..hur mår de då ? 

P.. alltså det hänger mycke ihop med de vuxna …vi ska inte framhävda oss som nåra gurun 
utan  

M..  ju  

P.. alltså ..men på nåt sätt så har vi ju märkt då att när vi … när inte vi finns med så tar de ut 
svängarna lite mer ..de blir lite mer utagerande och de får lite mer spring i bena …då att på nåt 
sätt vet de .. 
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Det informanten P säger här kan uppfattas som att ungdomarna mår bra och känner sig trygga i 
deras grupp, men att det händer saker utanför gruppens gränser som har att göra med de vuxna 
människorna i resten av skolmiljö. Vilket överensstämmer med vad barnen i gruppen säger under 
intervju om att de lärarna de har är bra men att resten ”borde försvinna” 
Av en annan lärare får jag som svar på frågan att det varierar hur barnen mår, informanten menar 
att många av de här eleverna har det jättetufft hemma och att det naturligtvis påverkar skolan. Till 
skillnad från det svaret jag fick av en annan informant, som sa så här; 
 

--  ja..de flesta barn i svenska skolan mår …tycker jag väldig bra    

Jag  mmm 

--  Massmedia sprider ju här ..ee…sensationsbilder ee…över förfallet och det där är ju inte sant  

Jag  mmm  .. .i skolan då...här ? 

--  På den här skolan mår väldig många barn väldig bra  

Jag  mmm 

Det svaret kan jämföras med det som samma informant har sagt tidigare om att kvaliteten i 
undervisningen har sjunkit kraftigt i Sverige på grund av att lärarna inte har tid för barnen och att 
”rent pedagogiskt går vi just nu tillbaks femti år.” Efter det resonemanget är det svårt att förstå att 
barnen skulle kunna må väldigt bra. Senare i intervjun utryckte läraren att samhället i sig också är 
viktigt för barn och ungdomar, vilket är gemensamt med vad alla de andra lärarna tyckte under de 
olika intervjuerna. 
 

Vikten av dagens samhälle   
Dagens samhälle har haft stora förändringar under de senaste årtionden, globalisering har med sig 
olika former av samvaro eller samband både socialt och kulturell med resten av världen. Genom 
globalisering har även det massmediala förändrats och därigenom påverkat oss alla.78 Därmed 
också barn och ungdomar i deras uppväxt, de använder sig av Internets olika sorts information 
och det är på det sättet de influeras och lär sig. 
 Lärarnas uppfattning om det som ger störst intryck på ungdomarna förutom familjen och 
kompisar är den inflytande som det massmediala har på ungdomarna i dagens samhälle.  
De nämnde den stora vikten som Internet har i det samhälle som de nya generationerna växer 
upp i idag, lärarna menade att skillnaderna är stora med tanke på det samhälle som en del av 
dagens vuxna växte upp i; 
 

alltså det … det är inte bara ungarna som påverkar varann utan… det massmediala är ju … är 
ju det som styr ungarna … ee..och e… jag menar det finns ju negativa saker och det finns 
positiva saker som på nåt sätt styr ungarna i dess .. i des vardag ..och deras uppfattning ..sen 
påverkar ju en del naturligtvis varann va .. 

                                                 
78 Anthony Giddens, Modernitetens följder, ( Lund 2006) s. 15 ff  
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Barnens uppfattning  

Vuxna borde veta  
I en av gruppintervjuerna med ungdomarna säger de att vuxna borde veta hur de ska behandla 
barnen, det som tycks vara viktigast är respekt, att alla ska behandlas lika och att lärarna inte ska 
favorisera vissa elever, för det är enligt informanterna, det de gör. När jag frågade dem hur det 
fungerar mellan lärare och elever säger eleverna att vissa lärare går på känsla fast vissa har ingen 
känsla. När de svarar på frågan om lärarna har någon inflytande på dem, så säger de att en lärare 
som de kan ha haft länge kan påverka hur de känner sig eller hur de mår om läraren säger 
negativa saker till dem, däremot när det handlar om lärare som de inte haft länge eller om 
städtanten säger någonting, ”händer ingenting med dem”. Vidare i intervjun säger eleverna att vissa 
lärare är störda i huvudet, att andra är galna och att vissa av dem är lugna att alla är olika och att 
det handlar om ”vet och etikett” om hur de ska behandlas. Efter att jag har fått svar på den frågan, 
börjar de prata med varandra och berättar; 
 

1 det var som _ __ sa… om där med spanska ..h--  var ” jag ger inga nämner inga namn o 
sånt” …..förutom alla som hade IG   

5 ..aa…aaa 

2 det är… det  jag stör mig på ___ 

1 säga vem som…(nickar ) 

4  men h__  hade aldrig gjort det för….  då var det när…. också när… h_ tog ju …h_ så upp 
poängen alla hade på sina jävla prov  

2  aaaa 

5 så jävla elak, det är elakt 

1 Men h_ tror att alla har så jävla mycket respekt för h_ 

5  he,hah.. ja du… det är det .. 

6  men samtidit…  

1 det stör mig ….ne men jag hatar fan __ …så jävla jobbig 

6  ja..men till exempel… man kan ta typ varje gång vi har haft typ en _____ prov eller nånting 
..då säger h_  ju… vilka har haft mycket poängen också  

--- de flesta i gruppen  nickar  

 1 Aaa men kul för dom som har lite vaa.. 

3  eller hur ..kul va.. du får …träna lite mer  

1  men kul för dom som har mycke… dom kanske inte ville …bli kallade plugghästar eller 
nånting 

…för det bli ju oftast så 

5  …aaa 

6  men för att dom andra är griniga… för man fick inte lika mycket som han  
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Vad tycker tjejerna då? 

5  ha.he.he 

9  he,ha 

2  ha,ha 

7  ja, men de e ju typ så  

 

Barnen känner  
Som jag upplever formas ett barns identitet av den livssituation som barnet lever i, de formas av 
sin omgivning och av de regler som finns i barnets omvärld men framför allt av hur trygga de kan 
känna sig i omvärlden. På en av intervjuerna berättar informanterna om hur de upplever deras 
situation i skolmiljö och hur de känner sig inför skolmiljön. För att försöka få en kompletterande 
bild av den information jag just skulle få av denna grupp, försökte jag fokusera lite extra på 
informanternas kroppsspråk för att inte glömma det intrycket efter intervjun. Jag såg att under 
tiden som ungdomarna svarade på vissa frågor och berättade hur det var i skolan blev de 
demonstrativa genom att slå näven i bordet, de kunde bli oroliga eller så sänkte de rösten, medan 
de pratade, några av dem tittade lite snabbt på mig och sedan stirrade de ner i bordet samtidigt 
som de pratade. Jag upplevde inte att informanterna reagerade så för att de tog illa vid sig, utan 
att deras reaktion var omedveten när de berättade hur det var i skolan och att deras reaktion var 
också i sig ett sätt att utrycka sig.    
 

De där uppe 
 I gruppen framhåller de att lärarna de har är bra, men att alla andra som finns runt omkring i 
skolan borde försvinna. Eleverna menar att de är klassade som kriminella i skolan att i och med 
att de går i den klassen, får de ett rykte som de inte blir av med så länge de går i denna skola. 
 

1- Fan vad kriminella vi är alltså  

2- Vi går ner o spöar gamla tanter på stan  

3- Mm, det också 

2- Ja, men bara för att vi har ryktet ..att vi äää …med i ----- så har vi värsta jävla super duper     
maffia liga … 

1- m….nej men får dåligt rykte om att typ vad vi ää……  

2- mmm 

1- det blir….  man typ… aldrig av med  

4- mmm…men fett respekt alltså, ha,ha 

 
Det som kunde märkas under intervjun är att de kunde bli ironiska och överdriva om det som 
sägs om dem, som exempelvis när de säger att ”vi går ner o spöar gamla tanter på stan” 
Informanterna säger vidare att förutom det, så finns det också den uppfattningen att när någon 
går i denna klass, är den personen bråkig, kriminell eller bara dum i huvudet. När jag frågar hur 
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det känns för dem, så säger de att det spelar ingen roll, men att de inte borde säga så, att det är 
onödigt och korkat. När jag undrade om vem det var som reagerade så säger de att det är både 
vuxna och elever; 
 

1- Det…det ä… 

3- Både och …  

4- Det är typ föräldrar också 

    Mmm 

6- Eller typ alla som… 

1- Dom som inte vet nånting 

 
Informanterna berättar även att lärarna inte ser dem med respekt, informanterna menar då 
exempelvis att lärarna inte ska komma ner till deras sal och skrika på dem och att de inte ska 
behandlas annorlunda än de andra eleverna, vidare säger de att de märker att vissa lärare kanske 
ser på dem med respekt, men de kanske inte vill visa det, ”att de gömmer sig i mängden” och att de 
inte säger emot de andra. Detta kan jämföras med vad Goffman säger, att i varje fast 
sammanhållen grupp där det finns medlemmar som avviker, nekas de av gruppen den respekt 
som ges till de som inte avviker79 Att lyssna på dessa ungdomar och förstå att de har en sådan 
negativ inställning till omgivningen i skolan var förvånande och oväntad. Under intervjun 
upplevde jag att eleverna kände sig mindervärdiga och visade känslor av otillräcklighet. 
Informanterna berättar vidare att när det händer saker i skolan så brukar lärarna komma ner flera 
stycken och stå och skrika på dem. 
 

1. Nej men typ lärarna typ…  om nån annan gör nånting över huvudtaget… 

4. Sen är det bara våran fel….sen det blir bara vårat fel… det är bara vi som kastar snöbollar.. 

2. Då är det typ vi som får skiten 

3. Även fast det… inte är…ens vi… knappt ..så… 

 Jag --I olika situationer ? 

3. Jaa..alltså ..mmm… vad än vi gör  

2. I dom flesta så är väl det  

Jag--Mmm 

2. Vi säger att det skulle nu… en ruta paja så skulle vi säker få skit för… 

4. Då skulle dom typ… komma ner hit o fråga om det var vi…. 

Jag--Ok…. 

3. Det räcker med att vi typ… står… tie meter ifrån så kan vi få skiten får nånting vi inte ens 
har gjort 

                                                 
79 Erving Goffman, Stigma den avvikandes roll och identitet, (New Jersey, 2004) s. 146  
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Jag—Mmm….Hur reagerar vuxna i skolan när man gör någonting som inte är ok ? 

4. Nej… dom ska börja skrika o typ ska ….hota med relegering o skit 

Jag-- Hota med ? 

1. Relegering alltså att man inte får komma in… 

3. Avstängning 

5. Avstängning 

Jag--Mmmm 

5. Dom typ går till lärarrummet och säger till ----- och dom …för att dom vågar inte säga 
nånting till oss …. 

2. Men annars kommer de …om de kommer …till oss…flera stycken  

4. Dom kommer när det händer …dom kommer typ flera stycken  och står o skriker…men 
blir det efter… så vågar dom  inte säga nånting till oss direkt…så går dom o säger till   ---- 

 
Informanterna berättar vidare att i och med att de tillhör denna grupp, tittar alla och ser på dem 
som brottslingar och att det spelar inte längre någon roll hur de är. Det är genom lärarna och 
elever och elevers agerande gentemot varandra, som gör att ungdomarna upplever sig själva som 
de andra ser dem och på det sättet upplever de att de passar in i omgivningen eller inte. 
 Att de kan känna och tänka på det viset som de visar, när de fortfarande är så unga och när man 
kan se hur de mår, väcker en viss oro, med tanke på att det de berättar är en del av deras 
vardagliga miljö i skolan. Att ungdomarna kan berätta hur det ligger till i deras liv och vardag i 
skolan inför en mikrofon och visa hur de känner kan få mig att känna och uppleva som att de vill 
ha en förändring och att det är därför de berättar det de upplever. 
 

Avslutande diskussion 
I en individs socialisation är familjen och skolan viktiga komponenter i barnens vardag och det är 
vi som vuxna i ett barns eller ungdomars vardagliga liv som har möjligheten att lära och fostra 
framtidens vuxna människor, genom den sociala processen och genom de olika etapper som 
tillhör denna process, medvetna eller omedvetna, vare sig vi vet hur vi skall agera eller inte så 
finns barn och ungdomar runt omkring oss och lär sig av oss och tar efter. 
   Tommy Svensson säger att ett individs utveckling är i samspel mellan kulturella, biologiska och 
sociala influenser.80  Vilket överensstämmer med barn under tonåren där de upplever nya 
erfarenheter hela tiden, alla dessa olika influenser gör att de har många tankar och frågor som 
växer upp och som behöver besvaras, att få svar hjälper dem att forma sin identitet och det är vi 
vuxna runt omkring dem som kan hjälpa dem på vägen, för det finns egentligen ingenting som 
hindrar dem att utvecklas till trygga vuxna människor.  Utifrån vad mina informanter har sagt och 
utifrån de tolkningar jag har gjort i arbetet, har jag kunnat konstatera att det finns barn i skolan 
som inte mår bra och det gör dem ännu mer känsliga och mottagliga för alla reaktioner runt 
omkring dem. Hur dessa tonåringar mår kan även bero på hur de uppfattar att de blir uppfattade, 
som till exempel om en kille eller tjej inte har haft det bra hemma, är det förmodligen ännu 
viktigare att de känner att de är en del av skolans miljö och att de är accepterade i skolan.  

                                                 
80 Tommy Svensson, Människan, interaktion och social omgivning (Mullsjö, 1992) s.34 ff  
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Detta överensstämmer med vad Asplund säger, att individens identitetsutveckling är i stor 
utsträckning sammanlänkad med vardagslivets ström.81  Det jag kunde se både vid observationer 
och vid intervjuerna är att de lärare som visade engagemang för barnen i skolan och som uttalade 
sig varmt och förståelig om barnen, de som förklarade för mig hur svårt det är att gå igenom 
tonårsåldern, är de samma vuxna som barnen tycker är ok, samtidigt som den största delen av 
elev grupperna uttalade sig om att inte tycka om en viss lärare. Det kan man tolka som att 
eleverna känner av eller ser när en vuxen är bra och snäll, som de säger. Informanterna i ena 
gruppen säger att en lärare som känner de kan ha inflytande på hur de mår och i den andra 
gruppen säger och visar ungdomarna genom intervjun hur ledsna och mindervärdiga de känner 
sig, på grund av de inte passar in i skolmiljö och på grund av de flesta lärarnas och vuxnas 
agerande gentemot dem. Detta stämmer in på vad Erving Goffman skriver, bland annat om att 
en individ lyckas eller misslyckas att fylla samhällsnormer har påtaglig direkta effekter på 
individens psykiska integritet.82    
   Som jag upplever det så är det den tiden från barndomen till och under tonåren en svår tid där 
barnen är mycket känsliga och sårbara, det är en tid där de lätt tar åt sig av det som händer i 
omgivning runt omkring dem och av omgivningens olika reaktioner mot dem och det är genom 
lärarnas och elevernas agerande och eleverna agerande gentemot varandra, ungdomarna upplever 
sig själva, de ser sig själva som de andra ser dem. Löfgren och Norell säger att barn i tonårsåldern 
kan jämföras med känsliga instrument, på grund av att de befinner sig i livets mest påverkbara 
och ofärdiga fas.83 Man skulle kunna resonera att om någon i skolan visar att någon elev inte är 
som de andra, kan eleven uppleva att han inte tillhör denna grupp eller att han inte passar in i 
omgivningen.  
   Jag anser att lärarnas beteende har stort inflytande på hur dessa elever uppfattar sig själva. 
Ungdomar som inte har det bra hemma och som inte mår bra i skolan har det ännu svårare att få 
kontakt med sin omgivning i skolan, speciellt om de kategoriseras och ses bara som barn som 
inte har fått någon bra uppfostran. Som ungdomarna berättade under intervjun är de 
kategoriserade i skolan, den kategorisering som sker kan vara en anledning till att en del av 
ungdomarna lever upp till den rollen och till den kategori de är lagda i, detta kan vara anledning 
till att de visar känslor av irritation, att de är ledsna och att de känner sig mindervärdiga. Precis 
som Marianne Lundgren skriver, kan kategorisering av barn i skolmiljö bli ett hinder istället för 
ett hjälpmedel. 84  
   Vi vet att ungdomar idag har till en viss del möjligheter till själv uppfostran genom till exempel 
Internet och media, där de kan få olika sorters intryck, ibland negativa intryck. Detta kan göra, 
precis som Thomas Ziehe skriver att barnen inte blir trygga i dagens samhälle, när de blir 
indragna i all den mångfaldiga och obegränsade informationen från den omgivningen. Det är då, 
de också behöver trygga vuxna människor runt omkring sig, för att ge dem en glimt av trygghet 
och kanske en annan syn på livet och samhället.  Som jag har uppfattat och upplevt under 
arbetets färd, har elever, lärarna och vuxnas beteende i skolans miljö ett stort inflytande på hur 
dessa elever uppfattar sig själva. Jag har även konstaterat att hur ungdomarna reagerar gentemot 
vuxna i skolan är beroende på hur eleverna upplever att de blir uppfattade. Samtidigt verkar det 
vara ett faktum att ungdomarna mår dåligt när de känner sig illa behandlade eller mår bra när de 
känner att de behandlas rättvis, att de är respekterade och att de är lyssnade.  

                                                 
81 Thomas Johansson. Socialpsykologi moderna teorier och perspektiv (Lund 2006) s 127  
82 Erving Goffman, Stigma den avvikandes roll och identitet, (New Jersey, 2004) s.150  
83 Löfgren Anders och Norell Margareta, Att förstå ungdom, (Stehag, 1994) s. 18  
84 Marianne Lundgren, Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som kategoriseringsarena ( Göteborg. 2006) 
http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DbgfEAC  
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Ungdomars rollskapande 
– en studie om hur ungdomar i olika sociala miljöer söker sin personlighet 

Sufola Mrong 
 

 

Inledning 
Vid 16 års ålder spelade jag en roll i skolan. Detta berodde på att jag läste mina läxor ordentligt 
och då betraktades jag som en plugghäst. Ordet hade en klart negativ klang. Så när jag kom till 
skolan på morgonen och tillfrågades om jag hade läst läxan blev svaret nästan alltid nekande. På 
sin höjd kunde jag säga ”nej jag har bara tittat igenom läxan”. Orsaken till det nekande svaret var 
att jag inte ville tillhöra en grupp som var plugghästar.  
 Min bakgrund är medelklass och trygga familjeförhållanden. Jag fick ganska mycket stöd från 
hemmet som gjorde sitt bästa för att uppmuntrade mig och avrådde mig från att inte sluta 
studera. Grupptrycket var så starkt att jag var på väg att hoppa av från mina studier och börja 
arbeta i stället. Det är därför jag blev intresserad av och ville veta mer om hur dagens ungdomar 
anser sig bli påverkade av grupptryck. 
 Det är många frågor som ställs medan man i ungdomen söker sin identitet. ”Vem är jag? Vem 
kommer jag att bli i framtiden?”85 Vi har en period i livet då identitet har stor betydelse för 
individens personliga utveckling.   
 I denna antologidel kommer jag att undersöka olika aspekter som har betydelse för ungdomars 
identitetsskapande.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieungdomar och lärare i dagens samhälle 
resonerar kring grupptryck. Jag kommer även att analysera hur dessa ungdomar förhåller sig till 
rollskapande, utanförskap och gemenskap?  Frågeställningarna blir därmed:  
Hur resonerar ungdomar och lärare om grupptryck?  
Hur resonerar man kring rollskapande, utanförskap och gemenskap?  
 

Metod  
I denna studie kommer jag att använda mig av ett antal kvalitativa intervjuer, och också två 
observationer. Lars Kaijser och Magnus Öhlander, skriver i boken Etnologiskt fältarbete, att 
observation innebär att ”inkludera alla sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel”. 86  Alan Bryman 
skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att forskaren genom deltagandeobservation intresserar sig för 
en social miljö under en tid för att observera och lyssna. Poängen med detta är att man som 
forskare ska kunna få en inblick i den kultur som den sociala gruppen uppvisar.87  
 Michael Quinn Patton tar i boken How to use qualitative methods in evaluation upp betydelsen av 
observation och intervju. Genom intervjuer och observationer får forskaren grundinformation 
om aktiviteter och processer och detta kan ge forskaren idéer om viktiga frågor att ta upp genom 
mer direkta observationer och intervjuer. Han betonar att,  ”They are a basic source of information 

                                                 
85   http://www.pykologibok.se/barnpsykologi/index.php?ID=131, Ungdomar och identitet, 2006-11-20 
86  Lars Kaijser och Magnus Öhander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2005) s.77 
87  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004) s. 251  

http://www.spykologibok.se/barnpsykologi/index.php?ID=131
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about program activities and processes, and they can give the evaluator ideas about important questions to pursue 
through more direct observations and interviewing.”88 Så därför kommer jag att använda mig av mitt 
observationsmaterial i mina analyser. Jag har nämligen agerat som ”en observatör som deltagare”89 
enligt Bryman, och det handlar om att forskaren som observatör gör mer än bara iakttar. Detta 
innebär att forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre eller en kortare tidsperiod, 
skriver Bryman.90 Medlemmarna i den sociala miljön är också medvetna om forskarens roll. 
 Jag hade i början svårt att få informanter till min studie. Det första jag gjorde var att ringa en 
skola, som tackade nej. Därefter ringde jag flera andra skolor för att förhöra mig om de var villiga 
att samverka i en mindre studie. Därigenom skapade jag ett antal kontakter för denna studie. 
Utifrån dem valde jag ut en skola som hade tid samt visat intresse och passade för min studie. 
När jag var klar med min första observation och skulle göra den andra observationen, fick jag en 
fråga från läraren. Frågan var om jag ville ställa upp att prata om min kultur och tradition. 
Läraren visste att jag genom min uppväxt hade kunskap om landet jag kommer från. 
Ungdomarna var intresserade av hur ett u-lands kultur och tradition fungerar, när fattigdomen är 
mycket stor. Så på elevernas och lärarens önskan har jag gjort en gentjänst genom att hålla ett 
föredrag om min egen kultur, och särskilt vad gäller den ”materiakaliska” traditionen. Jag 
upplevde att detta underlättade för mig att komma i kontakt med informanterna.  
 De kvalitativa intervjuerna spelades in på band. När alla intervjuerna var klara transkriberade 
jag intervjuerna innan jag började med själva analysen av materialet. Senare började jag koda och 
analysera intervjumaterialet. 
 För att behålla informanternas anonymitet i denna studie, skriver jag inte deras riktiga namn, 
utan jag använder mig av fingerade namn, både på de personer som intervjuats och de personer 
som observerats. Två gruppintervjuer och två enskilda intervjuer har gjorts. Den första intervjun 
utfördes i ett klassrum i Norrköping, med gymnasieelever i åldrarna 16 till 17 år. 
Gruppintervjuinformanterna bestod av sex personer, tre flickor och tre pojkar.  
 En enskild intervju gjordes med en manlig lärare. Av praktiska skäl gjordes den andra 
intervjun med en kvinnlig lärare i min bostad. Jag bestämde mig för att göra två enskilda 
intervjuer med lärarna, eftersom jag trodde att de skulle våga säga mer, om de var ensamma med 
mig. Om jag hade intervjuat lärarna samtidigt, så kanske de hade påverkat varandra, det vill säga 
att man blir färgad av sin kamrat. Trots allt fungerade det bra tycker jag.   
  

Etisk hänsyn och hållningssätt 
Bente Gullveig Alver och Örjar Öyen skriver i boken Etik och praktik i forskarens vardag, om 
betydelsen av individskydd och samtycke, som innebär att forskaren visar respekt för individens eget 
bestämmande och också individens kontroll över sin upplysning. Här diskuteras även att 
informanterna har rätt att veta hur de inlämnade uppgifterna ska användas.91  De fyra 
huvudsakliga forskningsetiska huvudkraven och riktlinjerna från Vetensskapsrådet diskuterar 
även Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman i boken Etik i forskningens vardag. De skriver att 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, alltså de fyra 
”huvudkraven”, ska forskaren alltid avväga i relation till individen. Alltså individen ska skyddas 
från både fysisk och psykisk skada.92  Konfidentialitetskravet betyder att forskaren alltid ska 

                                                 
88  Michael Quinn Patton, How to use qualitative methods in evaluation (The Regents of the University of California, 1987) 
s. 90 
89 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 286-287 
90 Ibid. s. 277 
91  Bente Gullveig Alver och Orjar Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2005) s. 93 
92  Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman, Etik i forskningens vardag, Linköping universitet, arbetsrapport från 
Tema Ä, 2006:1 s. 8 
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informera informanterna om deras anonymitet och även att deras personuppgifter inte är 
tillgängliga för obehöriga.93  I boken Etik i forskningens vardag, tar Närvänen & Näsman, upp att 
alla personer i en undersökning måste ges största möjliga konfidentialitet och dessutom ska 
personuppgifterna förvaras, så att obehöriga inte kan nå dem.94  Alan Bryman menar även i 
boken, Samhällsvetenskapliga metoder, att forskaren har ett stort ansvar att informera deltagarna om 
syftet med undersökningen. Informationskravet innebär att informanternas deltagande ska vara 
frivilligt och om de vill har de rätt att avbryta sin medverkan. Bryman diskuterar också 
samtyckeskravet som innebär, att deltagarna i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma över 
sin medverkan.95  Dessa forskningsetiska regler informerade jag berörda parter om innan jag 
började mina fältundersökningar.  
 

Teorier 
I mitt arbete använder jag teorier om rollframträdande och rollförvirring. Här analyseras också 
hur ungdomar under sin uppväxt experimenterar med olika roller, för att hitta fram till sin egen 
identitet.96  Vad informanterna har sagt under intervjuerna kommer jag att anknyta och analysera 
till tidigare forskning. 
  

Rollbegreppet - identitet  
Rollbegreppet har sina språkliga rötter i latinets rotula som betyder liten rulle eller vals, skriver 
Lars Svedberg i boken Gruppsykologi.  
   Anthony Giddens skriver i boken Sociologi att i alla samhällen framträder individerna i många 
olika roller beroende på vilken social situation man befinner sig i.97  Vidare skriver Giddens att 
individen lär sig de sociala rollerna genom socialisation. Det är även genom socialisation 
individerna internaliserar sina sociala roller och därigenom lär sig hur de ska utföras. Alltså 
genom detta lär sig individerna att förstå och acceptera de sociala rollerna via kontinuerliga 
samspelsprocesser.98 Per Månson tar i boken Moderna samhällsteorier upp att det finns en generell 
mekanism som styr det mänskliga beteendet.  
 
  

Den mänskliga förmågan att som subjekt se sig själv som objekt har sin grund i 
distanseringsförmågan, som i sig är resultatet av rollövertagandet.99

 
Månson skriver att det ligger i människans natur att se sig själv utifrån, alltså man ser sig själv 
med någon annans ögon. Det är därför lätt för människor att överta roller.100

 Erving Goffmans skriver i boken Jaget och maskerna om begreppen bakre och främre region. 
Goffman anser att i den främre regionen individen inte helt kan vara sig själv på grund av att han 
eller hon är påpassad av en publik. Då måste individen visa större ansvar så att hans agerande 

                                                 
93  Vetenskapsrådet, 2006-11-22 s. 7-14 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
94  Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman, Etik i forskningens vardag, Linköping universitet, arbetsrapport från 
Tema Ä, 2 006:1 s.10 
95  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 440 
96  Ann Frisen och Philip Hwang, Ungdomar och identitet (Stockholm, 2006) s. 200 
97  Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2004). s. 565  
98  Ibid. s. 43  
99  Per Månson, Moderna samhällsteorier, traditioner, riktningar, teoretiker (Stockholm, 2004) s. 164  
100 Ibid. s. 164 
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sammanfaller med publikens förväntningar. Men i den bakre regionen kan individen vara mer 
avslappnad och låta tillfälliga känslor, önskningar och behov framträda.101  

 
Där kan den agerande koppla av; han kan lägga av sin fasad, vila från sina repliker och 
kliva ut ur sin rollgestalt.102  

 
Enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann, är identitet ett ytterst viktigt element i den 
subjektiva verkligheten, som står all subjektiv verklighet i ett dialektiskt förhållande till samhället. 
Det betyder att identitet är ett förhållande mellan individ och samhället. Det innebär också att 
individen formar sin egen identitet genom de sociala processerna. Vidare skriver författarna att, 
”identitet är ett fenomen som växer fram ur det dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle.”103 De 
sociala processerna påverkar alltså individens identitetsskapande. 
 

                                                 
101  Erving Goffman, Jaget och maskerna, (Stockholm, 2000) s. 101, 102 
102 Ibid. s. 102  
103 Peter L. Berger, och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Falun, 2003) s. 201 ff. 
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Analys  

Självförtroende 
Flera av de intervjuade tar upp att självsäkerhet är mycket viktigt för dem. De menar att man 
kan mycket väl hamna i en konflikt bland kompisar, eller i en stor grupp, om man inte har 
självsäkerhet.  
 

Gina: Jag vill nog se mig själv ganska självsäker och jag har självrespekt så där. Jo, glad, 
framåt, socialt. Jag skrattar åt mig själv, det är väl ett gott tecken  
Tina: Man kan säga att jag tänker ganska mycket och ändå är granska glad, tar saker och 
ting som det kommer, inte så mycket planerat. Och sen något som jag tycker viktigt för 
mig det är att inte lyssna på vad andra säger om andra människor. När jag kom till den här 
klassen viste jag att jag skulle träffa [...] dem, jag har känt vissa personer den här klassen på 
fritiden, och sen de har berättat  människorna som  går här nu. Jag skulle träffa själv dem 
och gå  i deras klass. Då raderar jag allt de har sagt för att få min egen uppfattning. Även 
om någon inte tycker om en person, så att snackar massor illa om den så tar jag bort det, 
så jag vill ha min egen uppfattning. Det var vad hon tyckte, men det är inte som jag tyckte. 
Det är jag ganska stolt över, att jag inte dömer människor efter vad andra säger, eller hur 
de ser ut. Det är väldigt viktigt för mig. 

 
Båda flickorna framställer sig som stabila och självsäkra. Tina förklarar nämligen att hon tänker 
mycket men ändå är hon glad, social och tar sakar och ting som de kommer utan att planera. 
Hon säger också att det är väldigt viktigt för henne att man inte dömer människor utifrån 
andras uppfattningar. Det är något som hon är mycket stolt över. Kanske är det så eftersom de 
båda flickorna anser sig som stabila och självsäkra. Några av informanterna säger att de inte 
lyssnar på vad människor säger om andra människor.  
 När jag läste mina första observationsanteckningar upptäckte jag att jag noterat att de båda 
flickorna var glada, hjälpsamma och trevliga. Detta påstår de själva under intervjutillfällen. 
Flickorna har jag uppfattat som självständiga och sociala, vilket de också framhåller själva. 
 I en annan intervju beskriver Mia hur hon ser på sig själv och hur hon vill att andra ska se 
henne som person.  
 

Mia: Jag vet jag är så här, jag bryr mig om andra och vill klä mig på ett speciellt sätt. Jag har 
ändå ganska höga krav på mig alltså. Men jag har inte så här att jag ska se ut som andra 
tjejer. Men ändå har krav på mig ett speciellt sätt, fast det är inte som ideal som de flesta 
har så där. Jag vill att folk ska se mig ett speciellt sätt, alltså inte [...] Undra att varför hon 
ser ut så där och sen kan det vara att jag kommer på själv att det var jätte töntigt så där  
 

Mia beskiver däremot sig själv som annorlunda jämför med de tidigare nämnda två flickorna. 
Hon säger att det är viktigt för henne hur hon klär sig. Samtidigt vill hon inte se ut som andra 
flickor. Hon vill vara speciell och föredrar att alla andra människor ska acceptera henne som 
hon är, utan att de ifrågasätter henne utifrån hennes utseende.  
 Ann Frisén och Philip Hwang menar, att kamraters attityder och också vad kompisarna 
tycker om ens utseende har stor betydelse för ungdomars sätt att se på sin egen kropp. Vidare 
skriver författarna, att unga som retats för sina utseenden ofta får en mer negativt uppfattning 
om sin kropp.104

 
En pojke förklarar hur han ser på sitt självförtroende.  
 

Sahin: Fast om jag vill beskriva mig själv så jag får ganska många vänner, jag vet inte 
varför? Jag har så lätt att få kontakt med människor. Det är väldigt lätt. Om man bara tar 
det lugnt, alltså inte försöka tränga sig fram inte ställer sig så många dumma frågor bara.  

                                                 
104  Ann Frisen och Philip Hwang, Ungdomar och identitet (Stockholm, 2006) s. 26 
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Här ser vi att flickorna och pojken berättar var för sig att det är viktigt hur man själv är. 
Informanterna anser att det är deras självförtroende som hjälper dem att vara sociala, glada och 
framåt. Men Sahin säger att det är lätt för honom att få sociala kontakter. Han menar även att 
man ska ta det lugnt och inte armbåga sig fram bland andra människor och dessutom inte 
ifrågasätta andra människor för mycket.  
 
Jag vill också diskutera lärarnas uppfattningar kring ungdomars självsäkerhet och 
självförtroende.  

 
Lärare: De ser sig tjocka, men det är inte så. Det kanske är ett annat problem. De har 
inte i de vanliga rollerna egentligen. Men de påverkar varandra också, en flicka gör 
samma sak och mår dåligt och då präglar de varandra. Då gör andra också, ah så gjorde 
hon då kan jag också [...] det är lite så där. Om har man [...] Det handlar om själv 
förtroende, hur mycket man får stöd hemma och vad har man för förebildar. Det också 
handlar om trygghet, visst är det många faktorer som [...] Speciell kanske för de eleverna 
 som inte har tryggt hemma då är skolan jätte jätte viktigt förstås. Hur man har lyckats 
 skapa för atmosfär i skolan De elever som har tryggt hemma och är uppmuntrade 
hemifrån klarar sig ofta oavsett skolan, men de här eleverna som har  [...].   

 
Den kvinnliga läraren säger att det kan vara så, att vissa ungdomar är osäkra på sig själva. Att de 
är osäkra kan bero på att de har ett problem som är orsaker till deras agerande. Det verkar inte 
så lätt för ungdomar att ta avstånd från andra, utan de blir ofta lätt påverkad av omgivningen, 
menar läraren. Ungdomars uppväxttid kan också vara en orsak till att de inte blir självständiga, 
anser läraren. Hon framhåller att skolan är en viktig plats för just dessa ungdomar. Läraren 
påpekar att de elever och ungdomar som får stöd och hjälp hemifrån, klarar sig med få 
undantag bättre i skolan och är inte så beroende av skolans inflytande.  
 

Lärare: Många elever tror inte att de utvecklas speciellt i skolan eller socialt på fritiden. Det 
jag tror att skolan är väldigt viktigt just för dem, det ger en plats där man utvecklar sina 
personligheter.  Däremot säger andra det är ok, det är ett viktigt socialt spel ää som de inte 
skulle kunna vara utan faktiskt.  

 
Den manliga läraren säger att vissa elever och ungdomar inte tror att de utvecklas speciellt i 
skolan. Just därför tror läraren att skolan är en viktig plats för dessa elever. Trots att eleverna 
säger att de inte utvecklas i skolan tror ändå läraren att skolan är viktig för elever att utveckla 
sina personligheter. Han tror även att skolan är en plats där ungdomar får en chans att utveckla 
och stärka sina personligheter.  
 Båda lärarna är eniga om uppfattningen att skolan är en viktig plats för ungdomar att 
utveckla sina personligheter.   
 

Rollernas klassificering – ungdomars och lärarnas syn på roller 
De intervjuade ungdomar nämner att alla har en roll som man använder i vissa situationer.  
Man använder olika roller i olika sammanhang, samt med olika personer och grupper. 
 

Repon: Men alltså alla har väl, alla har väl en roll nästan faktiskt 
Teni: Med olika personer 
Repon: Man är alltid olika, jo, med olika personer, i skolan är man en viss person, sen 
behöver inte skillnad kanske, men det kan ändå små skillnader. 
Gina: Man är olika i skolan, på träningen och på fritiden, så det beror på vilken man umgås 
med, det är inte samma något sätt, bara det är man kanske inte exakt är samma person 
Repon: Nej, nej i skolan är jag mig själv väl kanske lite pajas kanske så där då ska man ha 
lite roligt. 
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En pojke och en flicka i samma ålder svarade på om människor i allmänhet spelar roller? 
 

Sahin: Det finns många som vill spela och många som spelar, alltså de blir koolare än de är 
egentligen. Väldigt många som klär sig annorlunda som inte behöver klär sig så 
annorlunda. Men de bara gör det för att de måste vara annorlunda så där, men det bero på 
vem man umgås med man anpassar sig. 
Mia: Det är klart man har roller.  [...] 

 
Informanterna anser att vi alla spelar en viss roll, beroende på i vilken situation man hamnar.  
De berättar också att man inte använder de olika tillfälliga rollerna med samma personer. Det 
finns vissa skillnader hur man spelar rollerna med olika personer säger de. Informanterna menar 
att i skolan har man en roll, till exempelvis en elevroll. Men elevrollen använder man inte på 
träningen eller på fritiden. Alla informanterna i gruppen håller med varandra om att olika roller 
används i olika situationer med olika personer.  
 De flesta ungdomarna framhäver att det är mycket viktigt för dem, vem man umgås med.  
Sahin säger att det finns vissa ungdomar som tar på sig rollen som ”koolare” än de egentligen 
är. Han berättar att många ungdomar klär sig annorlunda och på så sätt vill de visa för andra 
människor att de inte är lika andra.  
 
Den kvinnliga läraren anser att det finns ungdomar som tar på sig en tillfällig roll, som de 
använder en kort tidsperiod.  
 

Lärare: Ja [...] Ibland upplever jag att de kan få rollen som de egentligen inte vill ha, men 
ändå spelar de. Man kan säga att de tar den rollen som de ska skämta med alltting eller den 
rollen att allting är tråkigt eller den rollen att de som är duktiga alltid.  
 
Lärare: De vill vara så här blir roliga hela tiden att det blir väldigt jobbet för dem, att inte 
våga vara seriös alltså inte skoja bort det eller. Eller de eleverna som hamnar och  som 
inte vågar vara bra på något ting. De tror inte att de klarar av  [...] Så är de sämst på allting 
istället.  Och man kan inte vara bäst, men alla fall kan vara sämst. Då blir man det bästa 
och ta den rollen istället. Ja, det är ingen idé jag kommer att ändå [...] går åt helvete så, och 
jag blir bäst på att vara sämst.  

 
Läraren säger att ungdomar tar på sig vissa roller, t.ex. kan de vara roliga hela tiden, eller de 
försöker vara bäst i allt. Ungdomar vill egentligen inte ha de rollerna men de tar dem för att det 
är ett sätt att hävda sig, menar läraren. Här kan man se hur ungdomar formar sina identiteter 
utifrån sina egna värderingar. Hur vill de se sig själva? Ibland kan det även vara påfrestande för 
dem att inte få vara sig själva. Svedberg betonar att ”varje roll har sitt pris och även sin 
vinst”.105

 
Lärare: Vissa elever agerar som om de är väldigt intresserade av det man pratar om  och 
räcker upp handen, frågar och visar ett  genuint intresse, jo, det man håller på med för att 
på något sätt bekräfta att de syn och så. Och det finns de som agerar åt andra hållet också, 
så det är som om de inte deltar så markerar tydligt.  Att de just tittar bort, tittar ner på 
bordet eller nästa somnar på lektion så verkligen [...]   
  
Lärare: Vissa syns, det här är det att läraren inte bestämmer att jag intresserar eller inte, jag 
som bestämmer. Sen blir också vissa väldigt framåt än kompisar, rätt ut agerande och 
skämtar mycket, ofta killar skämtar för att ska kunna få lite […] svar också och killar tävlar, 
ska vara roliga somna saker.  

 
Generellt sett visar många elever intresse genom att räcka upp handen och ställa frågor, men 
även genom att vara aktiv och delta i en diskussion, menar den manliga läraren. Däremot säger 

                                                 
105   Lars Svedberg, Gruppsykologi, om grupper, organisationer och ledarskap. (Lund, 2006) s. 159 
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han att det finns elever som agerar åt det andra hållet. Även genom att titta åt ett annat håll eller 
titta ner på bordet och till och med att de visar att de somnar under lektionstiden, berättar 
läraren.   

 
Lärare: Jo, men inte lika tydligt kan jag tycka, det känns ofta så i situationer som jag varit 
med om att det är killarna som är ute efter att skapa identiteter och att få uppmärksamhet. 
Det visar de väldigt tydligt. Ofta är det de negativa som man kanske kan uppleva och de 
finner en roll. Att de som inte lyssnar eller inte bryr sig, ofta tjejerna de som är intresserade 
och skapar uppmärksamhet genom att visa intresse så tycker jag.  
 
Lärare: En del pratar mycket och en del pratar inte alls, som håller tysta rollen, en del väljer 
en utåt reagerande roll på olika sätt. Det är också en förebildar med att göra så där 

 
Läraren tycker att det finns vissa situationer där han kan känna att det är främst pojkarna som 
är ute efter att skapa identiteter. De vill ha mer uppmärksamhet och det syns väldigt tydligt. 
Läraren upplever att pojkarna finner en negativ roll som till exempel, att inte lyssna när man 
pratar med dem, eller de visar att de bryr sig inte. Men flickorna skapar också uppmärksamhet 
genom att de visar mer intresse än pojkarna, säger han. 
 Den kvinnliga läraren anser att alla ungdomar inte uppträder på samma sätt. Hon menar att 
det finns de som intar den tysta rollen. Läraren anser också att vissa ungdomar pratar mycket 
medan andra inte pratar alls och väljer att agera i roller på olika sätt.  
 

Uppväxttid  
 

Repon: Speciellt kanske i sjuan har man tid och har bytt ganska mycket roller. Det märker 
man, vi har varit i samma klass nästan [...] så  märker man lite om någon kommer [nissen] då 
märker man om någon spelar alltid eller den personen spelar bara då  då.  

 
Repon säger att det inte är ovanligt att man byter och testar olika roller under tonårsperioden. 
Han menar också att det inte är svårt att upptäcka om en person spelar en roll alltid eller 
personen bara spelar ibland. Lalander och Johansson skriver i Ungdomsgrupper i teori och praktik 
att, man ser ”olika åldersgrupper i sig har olika betydelse, när det gäller identitetsskapande”.106   
Författarna menar, att tonåren ses som en avgränsad period i livet och det är en livsfas som 
präglas av en hög grad av obestämbarhet.107  
 

Lärare: äää, jo, man ser mycket så där, i tonåren hur de har eller hur de letar någon sorts 
identiteter och försöker kanske [...] Ja som sagt va ibland kan de hitta genom andras 
beteende eller genom en grupp som är likadana klädda eller lyssnar på samma musik eller 
tittar på samma TV-program.  
 
Tina: Men rent medvetet väljer man som man vill va så här någonting som blir [...] 
Repon: Beroende på hur folket är där  
Tina: Ja, Precis min roll är inte bara den jag väljer utan jag påverkas av alla runt om kring 
mig och det bero på hur andra människor är. 

  
Här visas att rollbyten i tonåren är vanligt. Ungdomar väljer hur de ska vara eller inte ska vara, 
när det gäller sina personliga stilar. Samtidigt vill de tillhöra en grupp som har samma 
intresseområde som de själva har.  
 

                                                 
106   Philip Lalander och Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Danmark, 2007) 
 s. 25 
107 Ibid. s. 16  
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Hans: När man är i en grupp då man inte är kanske trygg, då kanske man larvar sig lite, jag 
vet inte. Jag säger tvärt emot vad folk tycker så skapar man uppmärksamheter typ så. Man 
måste göra sig till för i en grupp.  
Sahin: Mm man lär sig om man är i en klass eller i en stor grupp typ, när man är med folk 
men om man inte umgås [...] 

 
Hans säger att han inte känner sig trygg när han är med okända människor i en grupp. Då vill 
man visa sig på något sätt eller göra något för att få uppmärksamhet just i den gruppen.  Man 
”larvar” sig lite mer när man inte är trygg i en grupp, menar han. Samma person säger att han 
brukar säga tvärt emot vad andra människor tycker. På det här viset kan man också skapa en 
slags uppmärksamhet, menar han.  
 Sahin verkar däremot lite mer positiv än Hans och anser att det är en fördel att vara i en stor 
grupp. Han tycker att man kan få erfarenheter om man är med en stor grupp människor.  
 
 

Olika personligheter – personlig förändring 

Anpassa sig i en grupp  
Mitt fältmaterial visar tydligt att grupptillhörigheter och personligheter är mycket viktigt för de 
flesta ungdomarna. Men det gäller inte för alla ungdomar. 
 

Hans: Man försöker väl anpassa sig lite vad de tycker så, vad man har intresse och vad man 
pratar. Vad de tycker om och sen inte [...] Tar det lugnt och försöker liksom få bra kontakt 
med eller man försöker prata med, jag vet inte.  
Mia: Jag kan vara olika beroende på när jag inte känner folk så bra så där annars ibland är 
jag jätte tyst, då säger folk, va tyst hon är, ibland inte tyst. Det är också att man anpassar 
sig [...] Vilka människor man umgås med jag är inte heller likadan mot mina vänner.  

 
Både Hans och Mia talar om samma sak när det gäller anpassning i en grupp och dessutom 
menar de att det beror också på vem man umgås med. Hans säger att först och främst vill man 
undersöka gruppens intresse. Vad gruppen tycker och pratar om anpassar man sig efter. 
 Men Mia säger här dock annorlunda. Hon menar att om hon inte känner människor i en 
grupp så väljer hon den tysta rollen. Hon kan vara mycket tyst beroende på vem hon umgås med 
förklarar Mia.  
 
 Den manliga läraren anser sig har en ganska klar bild över hur ungdomar framträder i olika 
situationssammanhang.  

 
Lärare: Jag känner väldigt tydligt i en undervisning situation, väldig skillnad i gruppen, när 
hela gruppen lyssnar och att när man talar enskilt samtal. Då kan man se en helt annan 
person att prata med, någon som t.ex. är avvaktande tystlåten i klassrummet. Om man 
pratar med dem själva då kan de öppna sig väldigt mycket och vara en helt annan person. 
På samma sätt är det med den som är tuff, hård och avvisande under undervisning i en 
grupp.  Kan visa sig vara respektfull och också intresserad om man pratar  [...] Det är en 
tydlig skillnad ää  på vilken roll man har när man är bara  med sig själv, men är  inte 
tillsammans med andra.  

 
Här beskriver Hans att man upptäcker lätt om en person uppträder på olika sätt vid olika 
tillfällen.   
 

Hans: Ja, jag menar alltså vissa är så här, om man är med någon att jag ska med någon 
kompis och festar så märker man de som person, det blir helt annorlunda på festen. Sen vi 
kommer hem och man ska sova hos någon då blir man samma person inte samma. Vissa 
är likadana vara kanske man märker att man gör sig till, att de gör sig till att även det 
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närmaste vänner också. Mm, de är väldigt olika i skolan men inte om jag är hem hos 
någon.  

Samma person säger att det förekommer att man vill vara annorlunda på olika sätt i olika 
situationer.  
 Här ser vi tydligt att både läraren och Hans har en ungefär likartad bild av personligt 
framträdande. Läraren menar att det är stor skillnad när man pratar med ungdomar i en grupp 
än att ha ett enskilt samtal med dem. Lärarens beskrivningar av ungdomar, har jag tolkat så att 
de är mer självständiga och uppmärksamma när de får chansen att möta en vuxen person och 
utan de påverkas av någon annan. Hans menar också att samma person kan framträda på 
annorlunda sätt i andra sammanhang.  
 När jag läste mitt anteckningsmaterial visar det sig att under ett observationstillfälle har jag 
noterat att en flicka var helt tyst under hela lektionstiden i klassen. Hon satt ensam i ett hörn och 
pratade varken med lärare eller varken klasskompisar. Men under rasten upptäckte jag att hon 
inte var alls den tystlåtna flicka som jag trodde. Lars Svedberg skriver i boken Gruppsykologi, att 
detta är något som verkar vara ”/.../ Individen söker upp den position eller antar det beteende som verkar 
vara mest lönsamt”108  

 

Identitet genom symboler 
Några av de intervjuade tar upp hur man sprider sina åsikter och intresse via symboler. Man kan 
också visa sin identitet genom att köpa vissa varor som sticker ut från mängden och antas 
representera en viss identitet.  
 

Hans: Jag följer strömmen, lagom så där men inte exakt men någorlunda. Man köper vissa 
plagg som stickar ut från mängden, jag följer inte mängden jag vet inte  
Ok, jag köper mycket modekläder, mina vänner som jag umgås med de använder mode 
kläder så där, alltså de använder de dyra kläderna. Jag tycker det är ok men ibland vill jag 
ha det som sticker ut  
Sahin: Men du vill kanske vara lite tuff. Vissa är så, jag vet inte, jag orkar inte det 
modekriget. 

 
Hans menar bestämt att han följer strömmen, men säger samtidigt att han inte följer exakt. Han 
beskriver att det är ok att köpa de dyra modekläderna, eftersom alla hans vänner använder 
modekläder. Hans menar också att på det här viset bryter han sig loss från mängden genom att 
köpa dyra kläderna som stickar ut. Det han berättar här är på något sätt som om han 
representerar en grupp genom att bära en symbol, t.ex. man köper dyra märkeskläder. Sahin 
berättar däremot tvärt emot Hans. Han tycker att genom att använda dyra kläder vill man 
endast visa att man är tuff. ”Sahin säger att jag inte orkar modekriget.”  
 

 

                                                 
108  Lars Svedberg, Gruppsykologi (Lund, 2006) s. 23  
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Slutdiskussion 
Analyserna har handlat om ungdomars sätt att framträda i vardagslivet. Jag vill i 
slutdiskussionen kort sammanfatta och lyfta fram några av de olika aspekterna från analysen 
samt beröra hur dagens ungdomar skapar sin egen identitet utifrån andra ungdomar. Dessutom 
vill jag diskutera hur de och lärare resonerar kring rollskapande, grupptryck och utanförskap.  
 Samtidigt vill jag framhålla att på grund av att antalet intervjuade ungdomar var få kan de 
resultat jag kommit fram till inte anses vara representativa för ungdomar generellt sett.  
 När ungdomar är osäkra och inte själva kan bestämma sitt eget sätt att vara, är det lätt att 
följa andras sätt att uppträda eller välja en stil som en annan grupp människor har. 
 Ann Frisén och Philip Hwang skriver ”/.../ Från de psykologiska teorierna mot de sociologiska blir 
begreppet ungdom mer komplext,”. De menar att ur det sociologiska perspektivet är begreppet 
ungdom komplext. Författarna anser också att gränsen mellan ungdomstiden samt vuxenlivet är 
allt mer rörlig i dag.109         

 Identiteten spelar en central roll i många ungdomars liv, när de söker sin plats i samhället. 
Ungdomars identitet påverkas också starkt av omgivningen, främst av föräldrar, kompisar och 
skolan. Lars Svedberg tar i boken Gruppsykologi upp, att det är viktiga med att tillhöra en grupp 
som kan vara både ”lockande och skrämmande”. Svedberg menar att ”det är lockande genom att man 
kan få sin självbild bekräftad men risken att komma till korta eller bli föremål för andras ilska skrämmer”.110  
 Informanterna har berättat att deras självsäkerhet för dem är mycket värdefull så att man inte 
behöver påverkas av andra personer.  
 Några av informanterna är mycket stolta över sina egna självständiga värderingar av andra 
människor och menar att de inte följer vad andra tycker. Däremot beskriver Mia sig själv som 
annorlunda; Hon vill vara speciell och inte se ut som andra flickor. Dessutom vill hon att andra 
människor ska se henne som annorlunda utan att ifrågasätta hennes utseende. 
 Det finns olika orsaker till att individen övertar roller medvetet eller omedvetet. Detta 
behöver inte ses som negativt, säger flera av de intervjuade, utan det kan underlätta att bli 
accepterad i en grupp.  
 Från intervjumaterialet framgår att flickorna uppfattar sig själva som mer självsäkra och 
stabila än pojkarna. Flickorna påstår att de är sociala, glada och självständiga. Med ett så litet 
intervjumaterial är det emellertid inte möjligt att generellt säga att alla flickor är mer 
självständiga än pojkar.  
 Tryggheten var en återkommande faktor i diskussionerna med informanterna; otryggheten är 
märkbar när man inte känner människorna i gruppen, menar informanterna.  
 En av lärarna påpekade att det förefaller som om de elever och ungdomar som får stöd och 
hjälp hemifrån, klarar sig med få undantag bättre i livet. Lärarna förklarar också att skolan är en 
viktig plats för dessa ungdomar. Skolan betyder mycket för ungdomar, så att både lärarna och 
ungdomarna är eniga om att skolan är en viktig plats för ungdomar att utveckla sina 
personligheter. Dessutom är också ungdomars uppväxttid, fritid och hem mycket viktig för att 
stärka deras personligheter. 
 Den manlige läraren berättade att det är väldigt påfrestande för ungdomarna, att pröva olika 
roller för att testa var man passar in och var gränsen går för omgivningens acceptans.  Lärarna 
anser att många ungdomar använder vissa symboler för att identifiera sig med den grupp man 
vill tillhöra. Identitet kan skapas genom symboler, och även genom att köpa vissa varor som 
sticker ut från mängden och antas representera en viss identitet.  
 Man kan konstatera att samtliga ungdomar framhåller att kamraterna har inflytande på dem 
själva och att det är viktigt anser de flesta ungdomarna, vem man umgås med. Att passa in i 

                                                 
109 Lars Svedberg, Gruppsykologi (Lund, 2006) s. 201  
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gruppen är viktigt, men samtidigt är det lika viktigt att ha egna uppfattningar för att kunna stå 
emot negativt grupptryck, förklarade samtliga informanter.  
 Sammanfattningsvis kan man säga att identitetsskapandet pågår hela livet men är 
grundläggande under ungdomsperioden. Det är framför allt under ungdomsperioden som 
individen hittar sig själv, skaffar sig en egen åsikt om saker och ting.  Man kan också säga att 
individerna testar och prövar tills de hittar en personlighet som passar individens karaktär och 
den omgivning de lever i.  
 Under studiens gång har jag insett att det inte är så enkelt för ungdomar, att anta olika roller, 
prova gränser och anpassa sig till vuxenvärlden samtidigt som de under den tiden genomgår 
många förändringar som tonåring. Då hittar man sig själv, skaffar sig en egen åsikt och 
värderingar som man vågar stå upp för, även om grupptrycket är stort.   
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Att få vara den man är 
– om tjejers identitetsskapande 

Josefin Andersson 

Inledning 
I april 2006 tillkännagav Linda Skugge i sin krönika i Expressen att hon inte längre kallar sig 
feminist. Skugge var en av författarna till Fittstim, en antologi med feministiska texter, och hon 
har blivit känd som feministisk skribent och författare. Nu är hon dock trött på sin stämpel som 
feminist – en roll som hon varken kan eller vill leva upp till. 
 

”Därför slutar jag nu att kalla mig feminist. Feminist som ord funkar inte. Det enbart 
förstör och gör så att folk slutar tänka. Man blir ett ufo i folks ögon om man säger att man 
är feminist. Det spelar ingen roll vad ordet betyder för i folks ögon betyder det att man 
hatar män, att man tycker att män är djur, att man tycker att kvinnor ska ’ta över’ makten, 
att män ska ge alla sina pengar till kvinnorna, att man ska kunna döma alla män för 
våldtäkt utan rättegång, att alla män slår kvinnor.”111

 
Skugge beskriver en bild av feminismen som må vara felaktig men som av henne upplevs vara 
den allmänna uppfattningen i Sverige idag. Samtidigt finns en helt annan sida då de politiska 
partierna för några år sedan i det närmaste tävlade om att kalla sig för feministiska vilket visade en 
annan, mindre radikal sida av feminismen. 
 Feminism innebär i grund och botten en strävan efter ett jämlikt samhälle där kvinnor har 
samma möjligheter som män112 men den bild som Skugge målar upp av samhällets syn på 
feminism ligger långt från den teoretiska grundidén. Svenska tjejer måste idag förhålla sig till 
dessa två sidor av samma begrepp och frågan är vilken betydelse dessa kan ha för relaterande till 
feminism och arbete för jämlikhet i tjejernas identitetsskapande. 

Att födas som flicka i Sverige idag innebär att man föds in i en i många avseende redan 
förutbestämd identitet. Medan vissa forskare menar att könsidentiteten är biologiskt styrd och 
därför oundviklig menar andra att kön är socialt konstruerat och att vi – nästan lika oundvikligt – 
lär oss att bete oss som det kön vi tillhör.113 I ett samhälle där könsindelningen är en av de mest 
framträdande kategoriseringar av människor är det svårt att bortse från dess betydelse för den 
enskilde individens identitet. För kvinnor kan denna könsindelning dessutom innebära ett liv med 
andra möjligheter mannen. Samtidigt är detta ett uppmärksammat ämne i en tid då allting bör ha 
ett genusperspektiv och alla tycks vara för jämställdhet. För tjejer som är mitt uppe i det 
identitetsskapande som ungdomstiden innebär blir identiteten som kvinna en viktig faktor att 
förhålla sig till. Frågan är då hur tjejer i de övre tonåren upplever detta. 
 

                                                 
111 Linda Skugge, Nu slutar jag kalla mig feminist, Expressens hemsida 2007-03-05, http://expressen.se/1.339920
112 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004) 
113 Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, ”Identitet och kön” i Ungdomar och identitet red. Ann Frisén, Philip Hwang 
(Stockholm, 2006) 

http://expressen.se/1.339920
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att få en bild av hur svenska tjejer i slutet av tonåren idag skapar sin 
personliga identitet i relation till sin identitet som just tjejer. Jag vill få en insikt i hur de betraktar 
sig själva och hur de uppfattar att samhället betraktar dem. Hur känner de att de påverkas av sin 
könsroll och hur väljer de att hantera denna? Jag har dessutom valt att sätta detta i relation till 
tjejernas uppfattningar av feminism och jämfört deras berättelser med en grupp feministiska 
tjejer. 
 

Fält och metod 
I mitt arbete har jag använt mig av anteckningar från observationer och kvalitativa intervjuer. 
Mina informanter är dels 17-18-åriga tjejer som går på gymnasiet, dels en feministisk förening 
med tjejer i 20-25-års-åldern. Jag ville kunna jämföra ”vanliga” gymnasietjejer med tjejer som har 
gått ut gymnasieskolan och som har gett sig själva benämningen feminist. Därmed tänker jag mig 
att de har reflekterat över och tagit ställning till sin egen roll och identitet som ung kvinna i 
dagens samhälle på ett sätt som de yngre tjejerna kanske inte har gjort. 

Metoden för mitt arbete har varit observationer i den feministiska föreningen och intervjuer 
med gymnasietjejerna. I mina observationer har jag haft en öppen roll i en relativt sluten miljö då 
feministföreningens möten främst är för medlemmar. Efter information om mitt arbete fick jag 
tillåtelse att sitta med på möten. Under två av mina observationer deltog åtta respektive sex tjejer. 
Dessa möten var föreningsmöten med dagordning och min roll då var till stor del som fullständig 
observatör eftersom jag inte deltog i samtalen under mötet.114 Jag pratade dock med tjejerna före 
och efter mötet. Under två andra observationerna deltog endast två respektive tre tjejer. Dessa 
möten var tillfällen för diskussion och mitt deltagande då var något större. Under 
observationerna försökte jag diskret föra anteckningar i form av stödord. Eftersom flera av 
medlemmarna själva antecknade under mötena kändes det mer naturligt att även jag gjorde det än 
vad det kanske hade gjort annars. Magnus Öhlander diskuterar i Etnologiskt fältarbete för- och 
nackdelarna med att öppet föra anteckningen under observationen och menar att det är upp till 
forskaren själv att avgöra vad som känns bäst och är mest praktiskt. Det kan ibland vara svårt att 
hinna med att anteckna under pågående observation, men å andra sidan är det lätt att glömma 
vissa detaljer om man inte antecknar förrän efter observationen.115 Direkt efter observationerna 
skrev jag ner alla händelser och intryck utifrån mina stödord. 

Genom lärare på gymnasieskolor samt personliga kontakter fick jag kontakt med tio 
gymnasietjejer som ville delta i mitt arbete. Jag har intervjuat dem i tre fokusgrupper där varje 
grupp bestod av tre-fyra klasskamrater. Jag ville få igång diskussioner om identitet, könsroller, 
jämställdhet och andra ämnen som kunde vara viktiga för dem. Jag hade ett antal teman kring 
vilka mina informanter fick diskutera men jag förberedde även flera frågor kring varje tema, dels 
för att få igång diskussionerna och dels för att få veta allt som var viktigt i mitt arbete. Genom att 
jag har gjort gruppintervjuer kanske informanterna har utelämnat vissa saker på grund av 
varandra men som Alan Bryman skriver i Samhällsvetenskapliga metoder är individerna intressanta i 
rollen som gruppmedlemmar när man gör en gruppintervju.116 Den gruppdynamik som uppstår 
kan vara intressant att studera, och även om tjejerna skulle ha undanhållit saker för varandra och 
för mig förmedlar de ju ändå den ”sanning” som gäller i just den gruppen. Jag tror dessutom att 
intervjuerna har varit intressantare för både mig och informanterna genom att olika åsikter har 

                                                 
114 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002) s. 278 ff. 286 
115 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation” i Kaijser, L. och Öhlander, M. Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 82 
ff. 
116 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 324 
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kunnat komma fram i diskussionerna. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ut 
(transkriberades). Under transkriberingen skrev jag ut mina informanters diskussioner ordagrant 
men i de utdrag ur samtalen som finns presenterade här har jag valt att ta bort några få språkliga 
otydligheter för att underlätta läsningen. Eva Fägerborg ger i Etnologiskt fältarbete exempel på hur 
det i det vardagligt talade språket finns oavslutade meningar, omtagningar och småord som i 
skrift kan göra meningen otydlig. Det är, enligt Fägerborg, upp till forskaren att avgöra hur exakt 
han eller hon vill återge informanternas ord.117

Mina fältanteckningar och transkriberade intervjuer har kodats och kategoriserats enligt 
Grundad Teori under min analys.118 På så sätt har jag fått en bra överblick över materialet och lätt 
kunnat jämföra olika informanters åsikter. 
 

Informanterna 
Av den feministiska föreningens medlemmar är det tre stycken som jag har fått en särskilt tydlig 
bild av då de var närvarande vid diskussionstillfällena. Jag har valt att kalla dem Frida, Fia och 
Fanny. Frida och Fia har jag träffat fyra gånger, varav två var diskussionstillfällen och Fanny har 
jag träffat två gånger, varav ett var diskussionstillfälle. 

De intervjuade gymnasietjejerna kommer från tre olika utbildningar på två olika skolor i en 
liten samt en medelstor stad. Min första intervju var med Signe, Sandra och Stina. Den andra 
gruppen bestod av Nora, Nadja och Nina och den tredje var Elsa, Erika, Emily och Ellen. 
 

Intervjuteman 
Utifrån studiens syfte skapades ett antal frågeteman inför intervjuerna. Dessa gick under 
intervjuerna ofta in i varandra men kan ändå delas in i fem olika ämnen. Det första handlade om 
identitet och socialisation utifrån tjejernas beskrivning av sig själva och deras tankar kring hur de blivit 
sig själva. Därefter följde frågor om vad som kan ses som kvinnligt respektive manligt, vilket 
upptog den största delen av samtalen. Feminism och jämställdhet samt våld mot kvinnor var det sista 
som berördes. Alla teman kom att behandlas utifrån två olika perspektiv; tjejernas egna åsikter 
samt deras uppfattning och tankar om media och allmänhetens ståndpunkter. 
 

Etik 
I mitt arbete har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i kontakten med 
fältet.119 Både observation och intervju har genomförts i grupper där alla i olika stor utsträckning 
känner de andra deltagarna. Detta kan dels ha gjort deltagarna avslappnade och mer benägna att 
diskutera privata frågor men det kan också tänkas ha haft motsatt effekt i vissa fall. Med hänsyn 
till informanterna har jag därför varit noga med att informera om deras frivilliga deltagande både 
före och efter observation och intervju. Jag har också försökt att inte göra mina intervjufrågor för 
personliga för att undvika att informanterna känner sig pressade att prata om känsliga ämnen. 
Istället har deras diskussioner fått styra hur personliga intervjuerna har blivit. 

Alla informanter har getts fingerade namn för att de inte ska kunna kännas igen av 
utomstående. Jag har dessutom undvikit andra detaljer som kan avslöja deras identitet. Ett 
problem är att de lärare som har hjälpt mig att få kontakt med gymnasietjejerna skulle kunna 
känna igen dem i texten. I vissa fall har tjejerna själva dessutom berättat om intervjuerna för sina 
kamrater. 

                                                 
117 Eva, Fägerborg,”Intervjuer”i Kaijser, L. och Öhlander, M. Etnologiskt fältarbete (Lund, 2005) s. 69 
118 Se den gemensamma inledningen  
119 Se den gemensamma inledningen 
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Disposition 
Efter att ha inlett med att beskriva syfte, metod och etik kommer jag att fortsätta med att 
presentera de teorier om genussystemet och feminism, samt en tidigare studie om gymnasietjejer 
av Fanny Ambjörnsson, som ligger till grund för denna uppsats. Jag har även använt mig av de 
två teorier som beskrivs i den inledande gemensamma delen av den här antologin. Efter 
teoriavsnittet följer en presentation och analys av materialet. Den är uppdelad i fem olika teman 
som delvis följer de intervjuteman som tidigare har beskrivits. ”Att bli den man är” handlar om 
familj, vänner och medias inverkan i formandet av en identitet och om varför man gör vissa 
saker. ”Att vara tjej – att bli tjej” berör viljan att uttrycka sin identitet och femininitet genom 
fysiska attribut. I ”Manligt och kvinnligt – eller kanske mänskligt?” diskuteras manliga och 
kvinnliga egenskaper. ”Feministstämpeln” presenterar de bilder av feminism som mina 
informanter har uttryckt och den sista delen, ”Gruppidentitet”, är en analys av hur informanterna 
agerade som grupp under intervjuer och observationer. 
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Teori och tidigare studier 

Genussystemet 
Genussystemet innebär i korthet att det finns ett system för könens ordning, vilket syns i hela 
samhället.120 Denna ordning ligger, enligt Yvonne Hirdman, till grund för samhällets ekonomiska, 
politiska och sociala ordning. Genussystemet bygger på två principer; att det manliga och det 
kvinnliga ska hållas isär samt att det finns en hierarki där det manliga står över det kvinnliga och 
är normen.121

Lena Gemzöe skriver i boken Feminism om fyra områden som beskriver hur genussystemet ser 
ut i Sverige idag. Det är inom dessa områden som kvinnors underordning till männen finns. Det 
första området är politiskt och ekonomiskt och bygger på att kvinnor idag i stor utsträckning 
återfinns inom lågavlönade yrkesgrupper. Generellt sett har kvinnor lägre lön och sämre villkor 
än män. Kvinnor är dessutom underrepresenterade i politiskt viktiga positioner. Det andra 
området är familjesfären, där undersökningar visar att män fortfarande tar ut betydligt mindre 
föräldraledighet än kvinnor122 och att kvinnor utför det mesta av hushållsarbetet. Kulturell 
nedvärdering av kvinnor kallar Gemzöe det tredje området, som syftar på kvinnors osynlighet i 
kultur och historia samt medias och reklamens objektifiering av kvinnor. Det sista området är 
våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor, som dels handlar om kvinnoförtryckande brott men 
även om samhällets och rättssystemets bemötande av dessa.123

 

Begreppet feminism 
Vad är en feminist? Gemzöe ger i boken Feminism ett förslag på en sådan definition: 
 

”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 
förhållande bör ändras.”124

 
Historiskt sett har feminismen haft två höjdpunkter; den första under 1800-talets andra hälft fram 
till 1920-talet, den andra under 1960-70-talen.125 Under den första perioden växte 
liberalfeminismen fram och kvinnor kämpade för att få samma rättigheter som männen – 
exempelvis rösträtt och rätt till utbildning.126 Gemzöe menar dock att även om liberalfeminismen 
har förändrat kvinnors roll i samhället har den inte förändrat det faktum att kvinnor är 
underordnade männen.127

Under 1960-talet uppkom radikalfeminismen. Medan liberalfeminismen fokuserade på 
kvinnoförtrycket i det offentliga ville radikalfeministerna uppmärksamma förtrycket i det privata. 
De menade att allt från ojämn arbetsfördelning i hemmet till kvinnomisshandel var ett uttryck för 
männens makt över kvinnor. Istället för att se de traditionellt manliga egenskaperna som något 
eftersträvansvärt ville radikalfeministerna lyfta upp och hylla kvinnan och skapa en kvinnlig 

                                                 
120 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004) s. 79 ff. 
121 Yvonne Hirdman, Genussystemet – teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning (Uppsala, 1988) s. 7 
122 Siffror från Riksförsäkringsverket publicerade i Dagens Nyheter 1/8 2002 visar att män utnyttjade 14,6 % av den 
sammanlagda tiden 
123 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004), s. 16-19 
124 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004), s. 13 
125 Ibid. s. 30 
126 Ibid. s 31 
127 Ibid. s.42 



 52

gemenskap. Bland radikalfeministerna fanns både åsikter om att skillnaderna mellan könen var 
biologisk och åsikter om att de var socialt skapade.128

 I boken Under det rosa täcket beskriver Nina Björk 1990-talets feministiska rörelse, 
stödstrumporna, som krävde att kvinnor i egenskap av halva Sveriges befolkning också skulle få 
halva makten och samma lön som män. Detta ledde till att ett könsperspektiv började sättas på 
det mesta i samhället. Samtidigt växte en annan syn fram, av Björk kallad livmodersfeminism. 
Livmodersfeministerna hyllar det kvinnliga och menar att skillnaderna mellan könen är 
biologiska. Deras mål är inte att förändra könens positioner i samhället utan de vill istället 
förstärka dem genom att förklara dem som naturliga.129

Under 1980-talet började begreppet postfeminism användas i media som en beteckning för 
unga kvinnor som har dragit nytta av kvinnorörelsens kamp för jämställdhet men som själva inte 
gör något för en fortsatt utveckling. Detta tar Pamela Aronson upp i artikeln Feminists or 
”Postfeminists”? i tidskriften Gender and Society. Aronson intervjuade 1996-1997 ett fyrtiotal 23-
24-åriga kvinnor i USA om deras vardag och deras syn på feminism. Hennes studie visade 
visserligen att få kvinnor kallade sig feminister men att de flesta ändå ställde sig bakom många av 
feminismens grundidéer – med eller utan ett avståndstagande från feminismen som begrepp.130

 

Tidigare studier 
Fanny Ambjörnsson skildrar i boken I en klass för sig ett trettiotal tjejer på Barn- och 
fritidsprogrammet (BF) och Samhällsvetenskapsprogrammet (S) på en gymnasieskola i en 
Stockholmsförort under ett år. Ambjörnsson har utifrån dessa två grupper av tjejer undersökt hur 
femininitet bildas i relation till klasstillhörighet, sexualitet och etnicitet.131 Studien fokuserar på 
relationer tjejer emellan snarare än mellan killar och tjejer. Ambjörnsson beskriver hur tjejerna i 
studien hela tiden försöker förhålla sig till det ”normala”, vilket hon menar innebär en ständig 
balansgång mellan att vara unik och att samtidigt vara som de andra. Det normala i gruppen av S-
tjejer skilde sig delvis från vad som betraktades som normalt för BF-tjejerna men i allmänhet 
tycktes S-tjejerna representera den huvudsakliga normen genom sin, generellt sätt, högre 
klasstillhörighet.132 Ambjörnsson menar att makten mellan tjejerna upprätthålls genom de 
rådande normerna i gruppen och beroende på vem som har tolkningsföreträde. Ett exempel hon 
ger är hur en tjej i BF-klassen tror att feminister ser ”såna som hon som ’värsta stackare’” 
samtidigt som hon själv anser att invandrartjejer är förtryckta.133

 

                                                 
128 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004) s. 45 ff. 
129 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm, 1996) s. 37 ff. 
130 Pamela Aronson, Feminists or ”Postfeminists”? Young Women’s Attitudes toward Feminism and Gender Relations, Gender & 
Society, December 2003 
131 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2003) 
132 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2003) s. 294 ff. 
133 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2003) s. 296 
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Analys 

Att bli den man är 
Att födas till människa innebär att födas in i ett socialt sammanhang. Genom interaktionen med 
människorna omkring oss lär vi oss inte bara hur samhället fungerar utan vår personlighet och 
identitet utvecklas också. När jag frågar tjejerna i den tredje intervjugruppen vad de tror har gjort 
dem till de som de är pratar de först om vännerna som det viktigaste. Erika menar att man i 
tonåren ofta revolterar lite mot sina föräldrar när vännerna får allt större del i ens liv. Detta kan 
jämföras med Berger och Luckmans resonemang kring hur den sekundära socialisationen får 
individen att ifrågasätta den världsbild som föräldrarna har förmedlat.134 Efter en stunds 
diskussion kommer de dock fram till att det nog inte är så lätt ändå – även om vännerna känns 
som en viktig källa till utveckling för tillfället finns det nog andra faktorer som har större 
betydelse än vad man tror. Ellen tror att familjen lägger grunden till många värderingar som vi 
kanske inte tänker på. De tycker även att media påverkar i viss utsträckning: 
 

Elsa - Fast jag tror det är mycket av media som man plockar in utan att va helt medveten 
om det. 
Ellen - Det tror jag är lite som familjen, att mycket det man får hemifrån tycker man ju är 
självklart liksom. […] Så tror jag det är lite med media också att, att det är sånt som … 
som …byggs in i ens egna värderingar å i ens personlighet också å sådära. 
 

Ingen av de andra grupperna nämner media som en påverkande faktor på detta sätt utan menar 
istället att tjejer som inte är självsäkra nog eller inte har vänner som stöd är de som påverkas av 
medias och samhällets skönhetsideal och andra normer. I grupp två diskuteras hur familjen lägger 
grunden för hur mycket man senare kommer att påverkas medan tjejerna i grupp ett tror att 
vännernas stöd har störst betydelse i detta. Givetvis skulle det kunna vara ett tecken på att de 
själva faktiskt inte berörs av media och samhällets normer men andra kommentarer tyder på att 
vissa av samhällets ideal är självklara för dem. Dessa ses som naturliga och endast de ideal som 
tjejerna själva eller deras vänner inte har anammat ses som ”krav” från media. När jag frågar om 
de någonsin har funderat på varför de lägger ner mycket tid på exempelvis sminkning är tjejerna i 
grupp ett ändå med på noterna och diskuterar hur skönt det vore om alla gick i mjukisbyxor och 
stora t-shirtar till skolan. Själva skulle de förmodligen aldrig komma på den tanken men de menar 
att det främst beror på att de inte vill det. De nämner dock att ingen annan gör det och att det 
därför skulle vara pinsamt, och lite skämtsamt skyller tjejerna på att ”dom som levde före oss” 
har skapat den normen. En förklaring till varför utseendet är viktigt kan fås från filosofen Carl 
Elliott: 
 

”In America your social status is tied to your self-presentation, and if your self-
presentation fails, then your status drops. If your status drops, then so does your self-
respect. Without self-respect, you cannot be truly fulfilled. If you are not fulfilled, you 
are not living a truly meningful life.”135

 
Visst kan den här kedjan tyckas något överdriven men jag tror att den i vissa avseenden kan 
stämma överens med hur gymnasieungdomar resonerar, om än inte medvetet. Det tycks vara 
viktigt att visa upp de bästa sidorna av sig själv genom att vara välklädd, ha en snygg frisyr och 
helt enkelt se fräsch ut. För flera av mina informanter finns det vissa kläder eller stilar de aldrig 
skulle visa sig i, det skulle för dem innebära en misslyckad presentation av sig själv. De vill ofta 
med sina kläder uttrycka vilka de är, så om detta skulle misslyckas och andra såg på dem 

                                                 
134 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 155, 166 
135 Carl Elliott, Better than Well. American Medicine Meets the American Dream (New York, 2003) s. 205 
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annorlunda skulle de även kunna förlora sin självrespekt. Tjejerna i grupp tre visar en annan 
medvetenhet om varför de gör vissa saker än vad de andra tjejerna gör: 

 
Ellen - Även om jag säger att jag är medveten å kan säga att jag vet att det är såhär … 
å att det liksom är fel, så jag menar jag är ju skadad av det. Det vet jag ju å jag menar, 
vem- det är ju inte direkt så att nån här aldrig har sagt att den är för tjock, fast det är 
ingen av oss som är för tjock. 

 
Även om de själva säger att media förmodligen har betydelse i deras liv vare sig de vill det eller ej 
har de en distans till det. Som Ellen säger i citatet ovan känner de alla att de ibland rycks med i 
den utseendefixering de upplever finns i samhället. Samtidigt känner de att de har kontroll över 
det och jag upplever att de genom sin medvetenhet om sina svagheter tar kontroll över medias 
inverkan på deras liv. De tycker om mode samtidigt som de är kritiska till hur media vänder sig 
till tjejer. Alla grupper tycks dessutom dela uppfattningen att det finns ideala egenskaper som 
tjejer förväntas ha och de upplever alla att de själva inte lever upp till dessa ideal och inte heller 
vill göra det. Vilka egenskaper det är som förväntas anammas råder det dock flera åsikter om. 
Tjejerna i grupp ett och två beskriver främst egenskaper som kan ses som klassiska ideal; 
exempelvis att vara omtänksam, snäll, tyst och söt. Tjejerna i grupp tre håller med om dessa men 
beskriver även andra ideal som genom sin kombination av klassiskt kvinnliga och klassiskt 
manliga egenskaper skulle kunna kopplas till det som Nina Björk kallar livmoderfeminismen. 
Exempel på det är att tjejer ska vara vackra, kvinnliga och framgångsrika, veta vad de vill men 
inte ta för sig och absolut inte vara fula i mun. Framgång och bestämda åsikter ses av tjejerna 
som manliga ideal som idag även är eftersträvansvärda för kvinnor. Samtidigt är det viktigt att 
vara framgångsrik på ett kvinnligt och elegant sätt, och andra manliga egenskaper – såsom att 
höras och synas mycket – är fortfarande inte accepterade hos en kvinna. I alla tre grupperna är 
man överens om att dessa normer finns i samhället men att de till stor del lärs in genom 
föräldrarnas uppfostran – av föräldrar som själva blivit uppfostrade på liknande sätt. 
 

Att vara tjej – att bli tjej 
Under mitt tredje möte med tjejerna i feministföreningen diskuterar de hur det för dem till en 
början blev viktigt att visa sin feministiska ståndpunkt genom att sluta raka sina ben, sluta sminka 
sig och börja klä sig på andra sätt än tjejer i allmänhet. Frida sammanfattar det: 
 

Frida - På nåt sätt är det viktigaste vad man inte är istället för vad man är. 
 

Genom att definiera en ”vanlig tjej” kan man definiera sig som feminist. Man är fortfarande tjej, 
och ingen kommer att tvivla på det, men genom att förändra de yttre attribut som förknippas 
med tjejer kan man utåt visa sin ståndpunkt. 

Vad är då en ”vanlig tjej”, och kan mina informanter från gymnasiet kategoriseras som vanliga 
tjejer? Frida, Fanny och Fia definierar själva – till viss del omedvetet – den ”vanliga” tjejen genom 
hennes intresse för smink, kläder och avlägsnande av kroppsbehåring. När jag frågar 
gymnasietjejerna i grupp ett vad de tycker är kvinnligt är de första saker de kommer att tänka på 
olika yttre kännetecken, såsom långt hår och kurviga former. De har alldeles innan diskuterat att 
de inte känner något krav på sig att lägga ner tid på kläder och smink men att de, precis som de 
flesta andra tjejerna på skolan, ändå brukar göra det. Trots det nämner de inte detta som något 
kvinnligt utan det tycks snarare vara det färdiga resultatet av ansträngningarna som är det 
kvinnliga. Tjejerna i grupp två lägger däremot inte ner någon större tid på vare sig smink eller 
kläder, av den enkla anledningen att de inte är så intresserade av det. När Nora säger att man inte 
brukar prata om tjejgrejer med killar och när jag undrar vad ”tjejgrejer” kan vara är det första hon 
kommer att tänka på smink, trots att hon i samma andetag konstaterar att smink inte är något 
hon pratar om. De som tänker på smink och kläder som något kvinnligt tycks vara de som själva 
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inte använder detta för att uttrycka sin kvinnlighet. Tjejerna i intervjugrupp två ser sig dock inte 
som särskilt ”ovanliga tjejer” trots sitt ointresse för att vara kvinnliga. Erika i grupp tre beskriver 
sin stil såhär: 

 
Erika: ”Det är olika…ibland kommer jag som estet å ibland så kommer jag…som vilken 
annan brud som helst” 

 
Hon tycks också se sig om en ganska vanlig tjej trots att hon i sitt uttalande antyder att hon ibland 
genom sin klädstil faller utanför ramen för hur en vanlig tjej ser ut. 

Nina Björk problematiserar i Under det rosa täcket modemagasinens uppmaningar att framhäva 
den inre, naturliga kvinnligheten genom att ta på sig en mask av krämer och make-up och klä sig i 
feminina kläder. Genom att först bestämma vad som är kvinnligt kan vi bli kvinnor. Utan den 
konstruerade masken av kvinnlighet tycks kvinnan inte kunna kallas för en riktig kvinna.136 När 
Frida då säger att det, när hon blev feminist, blev viktigast att visa vad hon inte var istället för vad 
hon var tycks hon tala utifrån modemagasinens synvinkel. Det hon ”inte var” var den 
konstruerade kvinnan och hon presenterade sig själv som dennas motpol; orakade ben, osminkat 
ansikte och okvinnliga kläder. Sett ur ett annat perspektiv visade hon i själva verket det hon ”var” 
– det vill säga hon visade en ”naturlig kvinnlighet”. För samhället, och till och med för Frida, har 
den naturliga kvinnligheten ersatts med en konstruerad kvinnlighet, och den normen har blivit så 
stark att när kvinnan Frida väljer att byta klädstil ses hon inte längre som en kvinnlig kvinna. 
 

Manligt och kvinnligt, eller kanske mänskligt? 
I ett samhälle där människor hela tiden delas upp efter sitt kön förväntas människor också leva 
upp till sin könstillhörighet. Jag ville därför få en bild av vad mina informanter såg som kvinnligt 
och manligt, och inledde med att fråga hur de tycker att en kille ska vara. 
 

Stina – Det känns som om man vet hur han ska va men det är ändå svårt å säga hur han 
ska va. 
Josefin – Eran drömkille då, är han en såhär typisk kille? Som ni vet hur han ska va. 
Signe – Nä men … det tror jag är ganska, så som en kille ska va. Eller asså, för det är ju 
bara positiva saker. […] Snäll å omtänksam, men ändå inte mesig. […]Och helst smart. 
Sandra – Nä man vill ju inte ha en … puckad kille, liksom. Han ska väl bry sig om alla 
också tycker jag. Inte bara … inte om sig själv bara. 
 
Nadja – Jag tycker att en kille ska va omtänksam. 
Nora – Det tycker jag alla människor ska va! 

 
Signe, Sandra och Stina nämner i den fortsatta diskussionen dels egenskaper som tuff, snygg och 
sportig men även mer traditionellt feminina egenskaper såsom snäll och omtänksam. Nadja, Nora 
och Nina är inne på samma spår och Nora konstaterar till och med att idealkillens egenskaper är 
egenskaper som alla människor borde ha. 
 Cynismfeminism kallar Nina Björk den litterära genre som låter kvinnor ta makten genom våld 
och därmed ta steget in i männens värld. Världen är här en plats där det enbart gäller att överleva. 
I den andra änden finns livmoderfeminismen som tror på den kvinnliga godheten som en 
förändrande kraft.137 Genom sin uppfostran blir kvinnan ett lätt byte för ett manligt förtryck. 
Björk menar att det är lätt att se kvinnan som det goda och att som feminist ta på sig rollen att 
försöka stoppa förtrycket, vilket hon ifrågasätter – varför ska det vara kvinnans roll? Istället 
borde de kvinnliga värdena ligga till grund för varje människas uppfostran, och om makten 
endast kan fås genom våld och förtryck ska ingen klandra den kvinna som för att klara sig väljer 
                                                 
136 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm, 1996) s. 19 ff. 
137 Ibid. s. 128 ff. 
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den vägen.138 För mina informanter är godheten mänsklig och detsamma gäller motsatsen, för alla 
tjejer är inte snälla. Däremot delar de uppfattningen att tjejer och killar är uppfostrade på olika 
sätt och därmed har olika förväntningar på sig. Tjejers dåliga sidor kan ta sig andra uttryck än 
killars eftersom killars ilska ofta är mer accepterad. 
 

Nina – Jag tycker inte det är så stor skillnad. Asså man är ju ändå människor allihop 
liksom. Man kanske handlar på olika sätt eftersom folk förväntar sig att man ska göra på 
ett sätt när man är tjej å på ett sätt när man är kille, men asså man tänker ju ungefär 
likadant ändå. 

 

Feministstämpeln 
I den tredje intervjugruppen kallar sig Erika för feminist medan de andra dels känner sig osäkra 
på ordets innebörd och dels tar avstånd från att ge sig själva den benämningen. Bortsett från att 
Erika ibland verkar vara mer rakt på sak och säker i sina åsikter delar hon dem ofta med de tre 
andra tjejerna. De ger uttryck för samma önskan om jämställdhet men väljer att kalla det för olika 
saker. 

 
Erika - Men jag tycker många har felvriden bild av vad feminister är, att det är 
manshatande, sluta raka sig å bli som en kille. Men det handlar ju om jämställdhet. 
Emily - Mmm, fast då tycker jag det är lite missvisande ord, just feminist. Feminin, det är 
ju liksom tjej. Att nånting för jämställdhet ska heta nånting med tjej, liksom … Nä jag 
tycker det är lite konstigt. 

 
Även i de andra grupperna tar de flesta avstånd från ordet feminism även om vissa är mer 
ambivalenta än andra. 
 

Signe - Jag skulle aldrig använda ordet feminist för att beskriva mig själv …men om nån 
frågade mig … Äh jag vet inte. 
 
Nora – Man vill ju att alla ska ha lika men…jag tycker att feminist har fått ganska negativ 
klang på sista tiden. 
Nina – Ja, att tjejer ska ha mer makt än killar. Fast det tycker jag ju inte heller att det är rätt 
så jag ska ju inte säga att jag är feminist. 
Nora – Fast rent tekniskt sett borde ju alla va feminister om man kollar på grundidén 

 
På samma sätt som Frida, Fia och Fanny känner att det till en början är viktigt att visa sitt 
ställningstagande genom sitt utseende verkar gymnasietjejerna känna att det är just de yttre 
attributen och den generella framtoningen som hindrar dem från att vara feminister. De stöder 
den feministiska rörelsen men tycker att den i vissa avseenden har gått för långt, och genom att 
den bild de ser i media ofta är så radikal har de svårt att känna någon samhörighet med 
feministerna. Det var dock ingen av mina informanter som helt tog avstånd från feminismen utan 
alla problematiserade sitt avståndstagande genom att skilja på begreppets ursprungliga betydelse 
och dess betydelse idag. Detta stämmer till viss del överens med en amerikansk studie av ett 
trettiotal 23-24-åriga kvinnor genomförd av Pamela Aronson. Aronsons studie visar att unga 
kvinnor stöder den feministiska rörelsen i större utsträckning än vad tidigare forskning visat, även 
om många gör det i rollen som passiva supportrar. Detta ser hon som något väldigt positivt då 
hon har jämfört sina resultat med de studier som har gjorts kring den så kallade postfeministiska 
generationen som sägs anse att arbetet för jämställdhet är färdigt.139

                                                 
138 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm, 1996) s. 147 ff. 
139 Pamela Aronson, Feminists or ”Postfeminists”? Young Women’s Attitudes toward Feminism and Gender Relations, Gender & 
Society, December 2003 
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Gruppidentitet 
När jag var färdig med mina intervjuer kändes det som att jag hade fått tre helt olika skildringar 
av livet som tjej i Sverige idag. Även om mina frågor i princip var desamma i alla tre intervjuerna 
fick de olika utrymme eftersom det var tjejernas diskussioner som fick styra. I jämförelse med 
varandra tedde sig varje enskild grupp väldigt homogen även om jag, när jag gick djupare, 
tydligare såg de olika personligheterna och deras skilda åsikter. Det finns även många likheter 
mellan grupperna men jag vill ändå använda mig av de tre olika kategoriseringar som dessa tjejer 
utgör för att visa på hur mycket som ryms inom beteckningen ”en vanlig tjej” – ett uttryck som 
vid något tillfälle används i alla intervjuer som en beskrivning av den egna personen. 

Sammanfattningsvis och en smula hårdraget kan man säga att informanterna i den första 
intervjugruppen inte gärna vill avvika från de normer som finns för tjejer i deras ålder. De vill klä 
sig snyggt men inte utstickande och vill som tjejer inte höras och synas för mycket, även om det 
självklart inte bara är killarna som ska få ta för sig. De tycker jämställdhet är viktigt men att det 
samtidigt kanske är svårt att komma längre om inte männen tar tag i det, och ojämlikheter är 
dessutom inget som märks så mycket i deras tillvaro. Därmed finns ingen anledning att kalla sig 
själv feminist, och tur är väl det eftersom deras bild av feminister är att de har gått lite för långt 
och mest verkar hata män. 

Tjejerna i den andra gruppen är inte särskilt intresserade av mode, något som de medger är lite 
ovanligt på deras skola men som ändå accepteras av andra. Skillnaderna mellan tjejer och killar ser 
de främst som socialt skapade och skillnaderna mellan individer är ofta mer påtagliga än de 
mellan könen. Det nämns ändå att killarna tar lite mer plats än tjejerna i deras klass och att det 
när situationen är den omvända ofta kan bli mycket tjafs och bråk. Jämställdhet är viktigt men de 
tycker att feminister snarare verkar vilja att kvinnan ska få mer makt än mannen än att det ska bli 
jämlikt. 

I den sista gruppen finns ett stort intresse för mode men utan rädslan över att sticka ut – det 
kan snarare vara något eftersträvansvärt ibland. Tjejerna menar att de alla påverkas av medias 
utseendefixering men att de försöker klä sig och vara som de själva känner för, även om det kan 
vara svårt att koppla bort rådande skönhetsideal. De tycker att det är svårt att som tjej få ta lika 
stor plats som killarna utan att få en viss stämpel av omgivningen, och det gör dem arga för 
jämställdhet är viktigt på alla plan. Som tjejer kan de ibland känna sig objektifierade, vilket också 
är viktigt att ta strid mot. En av dem är feminist och kanske skulle även de andra vara det om det 
inte vore för den bild av feminister som samhället har idag. 

Gruppen med feminister var tänkt som en motpol till de yngre tjejerna genom sitt 
ställningstagande och engagemang, och för flera av mina övriga informanter sågs de också som 
detta. Jag ser deras ställningstagande som betydande för deras identitet, dels för att det är just i 
det feministiska sammanhanget jag har mött dem men framför allt för att de i många avseenden 
ser samma ojämställdhet som gymnasietjejerna men till skillnad från dem ser det som en 
självklarhet att försöka förändra det. Bortsett från detta har jag svårt att se denna grupp av tjejer 
som ”feministerna” (även om det är det jag har kallat dem i min studie) såsom de beskrivs av 
Linda Skugge i min inledning eller av de gymnasietjejer jag har intervjuat. Kanske kan det bero på 
att jag har vänner som är feminister och därmed inte ser det som något uppseendeväckande, 
kanske har det att göra med att ingen under mötena deklarerade att de hatar män eller kanske 
beror det helt enkelt på att tjejerna förutom sitt gemensamma ställningstagande tycks vara ganska 
olika varandra. 

Även om de tre intervjuerna och observationen innehållsmässigt var väldigt olika liknade de 
varandra på andra sätt. Alla tog del i diskussionerna och alla gavs utrymme att uttala sig även om 
det oftast var en person som pratade mest och tog ordet när det blev tyst. Vid alla tillfällen 
uppstod diskussioner och inte så sällan gick åsikterna isär. Detta ser jag som något positivt 
eftersom det då kändes som att tjejerna var avslappnade och ärliga och inte verkade behöva 
förställa sig vare sig för mig eller för varandra. Detta har bidragit till en bild av unga tjejer som tar 



 58

för sig mer och tillåts säga sin mening, vilket är ett viktigt steg på vägen mot ett jämställt 
samhälle. 
 

Slutdiskussion 
Generellt sett är de tio gymnasietjejerna alla medvetna om att Sverige idag ännu inte är jämställt, 
även om de inte vill se sig som underordnade männen. En viss underordning tycks nästan vara 
oundviklig och tjejerna verkar acceptera genussystemets två principer, även om jag tvivlar på att 
de skulle hålla med om dessa om man frågade dem rätt ut. Jag skulle vilja återvända till Lena 
Gemzöes beskrivning av de fyra områden genom vilka genussystemet upprätthålls i Sverige 
idag140 för att se hur mina informanter upplever dessa. 

Det politiska och ekonomiska området är kanske det som tydligast representerar ojämlika 
förhållanden för mina informanter. Alla tre grupper nämner att kvinnor har sämre lön än män 
och att det är viktigt att ändra på. Vad gäller familjesfären nämns föräldraledighet, men då som ett 
tecken på att vi går mot ett mer jämställt samhälle då pappor tar ut mer föräldraledighet. Att 
tjejerna inte har så många åsikter kring jämställdhet i familjen kan bero på att de själva är så unga 
och ännu inte har bildat egna familjer. 
 Åsikterna kring den kulturella nedvärderingen av kvinnor skiljer sig åt, vilket syns i min analys 
av intervjuerna. För dem som anser att kvinnor objektifieras i media är det en viktig fråga som 
engagerar men de andra verkar antingen vara omedvetna eller oberörda av hur kvinnor framställs. 
Kanske får den kulturella nedvärderingen av kvinnor en allt större betydelse för isärhållandet av 
män och kvinnor då den accepteras av unga tjejer. När tjejer själva inte märker hur deras kön 
objektifieras, utan ser det som något vardagligt och ofarligt, ger man denna form av förtryck 
möjlighet att utvecklas. 

Det sista området Gemzöe beskriver är våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor, ett område 
som också väcker många känslor men som de flesta tjejerna inte verkar se som något som gör 
kvinnor underordnade män. Deras bild av våldtäktsmannen är den psykiskt sjuke mannen och de 
ser det som självklart att en våldtäkt aldrig är tjejens fel, oavsett hur hon betedde sig. Kanske har 
samhällets bemötande av våldtäktsoffer blivit mindre fördömande än Gemzöe menar, kanske tror 
bara tjejerna att det har det. Endast i diskussionen i grupp tre visar sig erfarenheter av hur 
kvinnor kan göras underordnade genom sexuella anspelningar och killars tro att det är okej att 
exempelvis nypa någon i rumpan på krogen. 

I den gemensamma inledningen till denna antologi har Anthony Giddens uppdelning av den 
sociala och personliga identiteten beskrivits. Mina informanter kan kategoriseras som exempelvis 
feminister, esteter eller sam-elever (estetisk eller samhällsinriktad gymnasieutbildning). Formandet 
av den personliga identiteten sker hela tiden i samspel med den sociala identiteten då 
utbildningsval och klädstil förväntas säga något om den enskilda individen. Detta innebär dock inte 
att det faktiskt säger något om personligheten, något som informanterna understryker. Dessa 
markörer kan ge en möjlighet att framhäva eller dölja den egna identiteten för sin egen eller 
andras skull. Den kanske viktigaste markören för deras sociala identitet är ändå att de är kvinnor, 
en identitet som också kan hanteras på olika sätt. Som jag visade i stycket ”Gruppidentitet” finns 
det skillnader mellan de tre fokusgrupperna i hur de relaterar till och uttrycker sitt genus. 
Gemensamt för alla är att de har svårt att sätta fingret på vad som är manliga och kvinnliga 
egenskaper men desto lättare att beskriva hur killar och tjejer som grupp beter sig och ser ut. 
Följaktligen är det lätt att säga att killar bör vara omtänksamma och att även tjejer kan vara elaka. 
Att däremot klä sig och klippa sig som en kille eller att tillåta sig att ta plats och att göra sin röst 
hörd tycks vara mer avlägset om man är tjej. 

                                                 
140 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, 2004), s. 16-19 
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I Ungdomar och identitet skriver Ann-Charlotte Smedler och Karin Drake om filosofen Judith 
Butlers begrepp performativitet, vilket innebär att kön skapas och iscensätts genom exempelvis 
klädsel, kroppsrörelser och intressen. Genom att dessa beteenden hela tiden har reproducerats av 
nya individer har det blivit något naturligt för oss.141 Smedler och Drake menar att 
handlingsutrymmet inom könsidentiteten generellt sätt är större för tjejer än för killar. Att en kille 
leker med dockor som barn blir mindre accepterat än att en tjej vill leka med bilar.142 Mina 
informanter kan här ses som exempel på vad som kan vara accepterat inom ramen för en ”vanlig 
tjej” genom sina olika sätt att klä sig och bete sig, men ingen av dem utmanar normerna. 
Undantaget skulle möjligen kunna vara Elsa, Erika, Emily och Ellen som ibland känner att 
människor tittar snett på dem när de som tjejer hörs och syns. Det kan handla om att föra lika 
mycket oväsen som killarna i korridoren eller om att protestera när man blir behandlad fel, och 
tjejerna tycker att det är viktigt att de tar för sig så mycket som de vill även om det ibland är svårt. 

Avslutningsvis vill jag säga att den här studien har visat lika många exempel på kvinnlighet 
som antal tjejer jag har mött. Gymnasietjejerna känner alla att de kan och får vara sig själva vare 
sig det gäller att bryta mot eller följa de normer som de upplever finns för tjejer i Sverige idag. 
Även om de inte kallar sig feminister passar Lena Gemzöes definition av en feminist in på dem 
alla och förhoppningsvis upphör deras medvetenhet om samhällets orättvisor inte förrän dessa 
har försvunnit. 
 

 

                                                 
141 Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, ”Identitet och kön” i Ungdomar och identitet red. Ann Frisén, Philip Hwang 
(Stockholm, 2006) s. 56 
142 Ibid. s. 60 
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Gemensam slutdiskussion 
I den här antologin har vi studerat barn och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande utifrån 
fyra olika perspektiv för att se hur olika faktorer kan ha betydelse under uppväxten. Det är under 
den tiden som stora delar av individens identitet formas i samspelet med omgivningen. Under 
arbetet har vi kunnat se hur barn och ungdomar bildar sig en identitet genom interaktionen med 
andra människor. Vi har även fått en bild av hur samhället och media skapar riktlinjer för 
individen. Anthony Giddens och Thomas Ziehe betonar båda, enligt Frisén, att ”individers 
identitetsutveckling är direkt relaterad till förändringar i samhället”143 och att skapandet av en 
identitet är en ständigt pågående reflexiv process. Hur våra informanter väljer att förhålla sig till 
samhället varierar, vilket vi främst har kunnat se i de observationer och intervjuer som berört 
ungdomar. De fyra delarna har berört den vuxnes roll i lågstadiebarns identitetsutveckling, vuxna 
och kamraters betydelse för högstadieungdomars livsvillkor, grupptryckets inverkan på 
identiteten enligt gymnasieelever samt livsvillkor och syn på könsidentitet för gymnasietjejer. 

I Klaras studie av lågstadiebarn framkommer hur barn tar till sig omgivningens världsbild och 
genom den försöker bilda sin egen verklighetsuppfattning. Detta syns även i Georginas uppsats 
som skildrar högstadieungdomars upplevelser av lärare och skolkamraters betydelse för deras 
självbild. I samspelet med andra kan de förhålla sig till verkligheten och sin egen identitet 
samtidigt som självständigheten blir allt större. Sufola och Josefin har studerat 
gymnasieungdomar och visar på det behov av självständighet ungdomarna har när de närmar sig 
vuxenlivet. Det kan handla om att visa att man är en egen individ genom sina kläder eller genom 
att stå för den man är. Dock spelar relationerna till andra människor stor roll även i den åldern. 
Det här kan kopplas till Berger och Luckmanns diskussion kring den primära och den sekundära 
socialisationen.144 Vår antologi visar på hur den primära socialisationen ligger till grund för 
individens identitetsutveckling men att den får mindre betydelse då den sekundära socialisationen 
tar vid. I och med detta blir individens skapande av en unik identitet allt viktigare. 

Som vi tidigare tagit upp skiljer Giddens på den sociala och den personliga identiteten.145 Även 
om den här antologin främst handlar om skapandet av en personlig identitet är det svårt att 
bortse från den sociala identiteten. Många gånger framgår det tydligt att det för barnen och 
ungdomarna, som en del i den personliga identitetsutvecklingen, är viktigt att hitta sätt att förhålla 
sig till de sociala identiteter de har. Därmed får omgivningens bemötande betydelse för hur den 
enskilda individen ser på sig själv. En av de viktigaste faktorerna i den sociala identiteten är 
könstillhörighet. I Klaras uppsats berättar lågstadielärarna om hur barnens uppfattning om sitt 
genus förmedlas av föräldrar och andra vuxna till en början. Efterhand lär de sig hur pojkar 
respektive flickor ska klä sig, vad de leker med och hur de är. Detta är något som flera av de äldre 
ungdomarna är medvetna om och Josefin beskriver hur gymnasietjejerna känner att man som 
flicka uppfostras att bete sig på ett visst sätt. Ann-Charlotte Smedler och Karin Drake skriver att 
normerna för tjejer och killar är som starkast i ungdomsåren då en grupptillhörighet ofta är 
särskilt viktig. I kamratgruppen lär ungdomarna sig de normer som gäller för tjejer och killar, och 
dessa får då större betydelse än de normer som har lärts in under den primära socialisationen.146 
Vi har sett hur olika aspekter bidrar till formandet av individen, från de små barnen på lågstadiet 
till gymnasieungdomarna på väg ut i vuxenlivet. Den primära socialisationen har kompletterats 
med en sekundär socialisation och en människa med en unik identitet utvecklas. 
 
 
                                                 
143 Ann Frisén och Philip Hwang, Ungdomar och identitet (Stockholm, 2006) s. 15 
144 Se den gemensamma inledningen 
145 Se den gemensamma inledningen 
146 Ann-Charlotte Smedler, Karin Drake, ”Identitet och kön” i Ungdomar och identitet red. Ann Frisén, Philip Hwang 
(Stockholm, 2006) s. 57 ff. 
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