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Abstract

This study is generated from a European Union project founded Barcelona, Spain and 

contents a questionnaire that is the same in the different studies, but with different questions 

or thesis in each of them. Our question is if there is an identity creation in the meeting with 

other people and if so, how that identity creation is constructed. The identity-creation-meeting 

in the study is a fictive love relation story. Two high school classes in the Stockholm area 

have participated in the inquiries. 

The work of Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) shows that the two sexes differ in their 

opinion about what is desired in a relationship. The result of our study points out that both 

young men and women mostly prefers the same qualities in a relation in spite of that gender 

socialisation directs the informants towards stereotypical roles. In this study Hall (1990) and 

Bhabha (1986) has been used to explain how people are affected by meetings and situations 

and thereby constantly develop their identities.
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1. Bakgrund
Som blivande lärare tror vi att det är väldigt viktigt att ha en viss insyn i identitetsskapandet 

och vilka premisser som styr skapandet. Att till exempel förstå hur kulturen präglar individen 

och identitetsskapandet är en fördel i skolarbetet och mötet med elever för att man då kan få 

en bättre dialog med sina elever genom den förståelsen.

Som blivande lärare är det ytterst viktigt att få en inblick i den komplexa värld som 

identitetsskapande är eftersom det ökar förståelsen för hur individen fungerar.

Vi använde oss av enkäter som vi har gjort i den här studien anser vi vara en bra metod för att 

låta elever uttrycka sig i skrift och bild. Det ger eleverna en möjlighet till att ocensurerat 

uttrycka sina funderingar kring olika ämnen. Vidare ger metoden eleverna en chans att 

konfrontera exempelvis sina egna värderingar och fördomar.

Identitet som begrepp har fascinerat människor i flera decennier. Att försöka fånga vem jaget 

är och hur identiteten skapas är näst intill en omöjlig uppgift. En sak som är säker är att 

identiteten skapas i våra möten med andra människor, en av de viktigaste relationer vi har 

med våra medmänniskor är den av kärlek.  Vi vill få en uppfattning om hur identitet skapas i 

en kärleksrelation.

Från Södertörns högskola var det sju studenter som fick chansen att vara med i ett 

internationellt forskningsprojekt där huvudsyftet var att studera ungdomars syn på kärlek och 

empati, detta med målet att förstå hur man kan motverka våld och mobbing. Projektet startade 

i Barcelona och har därefter letat sig upp till Sverige.

Vi har använt oss av de enkäter som skapades i Barcelona. Enkäterna översatte vi tillsammans 

med vår handledare lektor Ana Graviz.  Enkäterna används i olika syften av de studenter som 

ingår i forskningen. 
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1.1 Problemformulering
Utifrån de teorier vi har valt att använda för att beskriva begreppet identitet, så vill vi se hur 

identitet skapas i ett möte med andra personer. Vi vill ta reda på hur identiteten konstrueras i 

mötet med en annan person, den andra personen representeras i våran studie av en fiktiv 

person eller personer i de enkäter vi har valt att dela ut.

1.2 Syfte
Vi vill studera ungdomars identitetsskapande i mötet med andra personer. 

Bakgrunden till syftet är att vi anser att det är viktigt att få en viss förståelse för 

identitetsskapandet om man ska arbeta som pedagog. Med den här studien vill vi försöka 

förstå hur barn och ungdomar utvecklar sin identitet i mötet med andra människor i olika 

situationer. 

1.3 Frågeställningar
Hur konstrueras identiteten i mötet med andra?
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2. Metod
För att besvara vår frågeställning har vi valt att använda en kvalitativ metod med inslag av 

kvantitativ metod. Frågeställningen kommer att besvaras med en kvalitativ tolkning av 

undersökningen. Vi har valt att besvara frågeställningen kvalitativt för att vi tycker det lämpar 

sig bäst då vi söker förståelse för orden och bilderna i enkäterna som vi använder oss av. Vi 

har tittat på bilderna och läst vad informanterna har skrivit i de enkäter som vi presenterade i 

bakgrunden. Därefter har vi analyserat innehållet och jämfört med de teorier som vi senare 

kommer att presentera. När vi gjorde vår analys räknade vi hur många av informanterna som 

hade angivit en särskild data detta gjorde vi därför att vi ville veta om det var någon större 

skillnad på svaren hos killar och tjejer.

Vissa delar av empirin kommer att hanteras kvantitativt för att underlätta förståelsen av 

helhetssynen på enkäterna. Vi anser att det är omöjligt att uppnå en objektiv universell 

sanning i svaren på vår fråga, det är vi som subjekt som ska tolka svaren.

Urvalet av klasser skedde slumpmässigt och det visade sig att några av informanterna tidigare 

hade varit elever till en av oss. Detta ledde till att vissa av eleverna tappade koncentrationen 

och ville istället prata med oss. Detta påverkade även resten av den klassen då alla ville veta 

hur vi kunde känna varandra. I den andra klassen vi besökte kände ingen av oss några 

informanter, där gick det också lättare att genomföra undersökningen. Att på förhand inte 

känna till informanterna är således att föredra.

För att få mer empiri skulle vi ha kunnat intervjua några av informanterna efter enkäten, vi 

valde att inte göra det för att vi tror att en sådan intervju skulle ta bort de spontana svaren som 

enkäten erbjöd. Vi anser att vid en intervju kan informanten ge svar som de tror att 

intervjuaren vill ha ut. Vi tror också att informanterna har lättare att svara på en anonym enkät 

om ämnet kärlek än om de skulle bli intervjuade. Att prata om kärlek och känslor tror vi kan 

vara svårt för en tonåring framförallt i ett intervjusammanhang.

Flera av informanterna frågade vad olika ord betydde i enkäterna. Vi gav en definition av de 

ord informanterna inte förstod, det skulle kunna innebära att vi påverkade resultatet, att 

informanterna blev färgade av våra definitioner. Vi anser inte att så var fallet då resultaten 

varierade från informant till informant.
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När vi gick igenom alla enkäter så tittade vi först på vilka egenskaper som informanterna hade 

angivit som de viktigaste i en önskad kärleksrelation och därefter gjorde vi detsamma med 

egenskaperna i en icke önskvärd kärleksrelation. När vi hade gått igenom alla enkäter och 

räknat egenskaperna så tog vi ut de tre mest frekventa i en önskvärd- och en icke önskvärd 

kärleksrelation. 

När vi hade gått igenom egenskaperna så tog vi upp hur eleverna såg på sig själva och vad de 

skulle ha gjort om de hade varit i samma situation som det ”jaget” som de hade använt sig av i 

enkäten.

Som avslutande analys gick vi igenom könsidentiteten. Där tittade vi efter hur eleverna 

betedde sig mot varandra i sina bilder och texter. 

Egenskaperna som informanterna har angivit kommer vi att använda för att se hur de har 

positionerat sig i det fiktiva mötet med andra ”personer”. Genom den tilltänkta 

positioneringen så visar informanterna hur de tänker i olika möten som de har gett uttryck åt.

2.1 Urval
Vi valde att genom slumpmässigt urval en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Anledningen 

att vi valde en gymnasieskola och inte en grundskola var för att det krävs fullmakt från 

föräldrarna vid grundskolan, det skulle innebära en byråkratisk bromskloss i vår studie. En 

annan anledning var att vi upplevde enkäten som relativt svår vilket gjorde att vi ansåg att det 

vore bättre med lite äldre elever. De klasser vi valde att besöka skedde genom ett 

slumpmässigt urval. Vi tog kontakt med en lärare på skolan och han valde ut två klasser som 

han kunde avvara till vår undersökning.

2.2 Datainsamling
En av oss har kontakt med en gymnasielärare, vilket gjorde att vi valde att genomföra vår 

undersökning med hans elever.

Vi har använt oss av enkäter som ingår i ett forskningsprojekt för att kunna få en hanterbar 

empiri. Dessa enkäter delade vi ut till två stycken gymnasieklasser i årskurs 1. Vi valde att ge 

enkäterna där skrivna svar krävdes till den första klassen vi besökte genom ett slumpmässigt 

urval, den andra klassen som fick besvara enkäterna fick således de enkäter som skulle 

besvaras genom både eget tecknade bilder och skrivna svar. 

Enkäterna genomfördes i klassrum som eleverna känner till vilken är en bra förutsättning för 

den här typen av undersökning då de känner sig tryggare än på en plats vi skulle ha valt. Vi 
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fick ta över lektioner som de annars skulle ha haft i just dessa klassrum. Vi började med att 

presentera oss och berätta varför vi var där, vi berättade att vår undersökning ingick i en större 

internationell forskning kring ungdomars syn på kärlek och empati. Eftersom vi var 

närvarande under undersökningen så var det en enkät under ledning som Runa Patel och Bo 

Davidson beskriver;

”enkät under ledning där man tar med sig formuläret och besöker den person som skall 

besvara den så att man kan hjälpa till och eventuellt förtydliga i vissa avseenden” (Patel & 

Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 

2003).

Vid båda lektionernas start var den ordinarie läraren närvarande för att introducera vad som 

skulle ske under lektionen. Vi kommer hädanefter att kalla den första klassen vi besökte för 

klass 1, och den andra för klass 2.

Den första lektionen startade 08.40 och varade en timme. Vi var båda närvarande under hela 

timmen. I klass 1 kom fem stycken elever 10-15 minuter för sent vilket gjorde att de fick 

mindre tid till att fylla i enkäterna. I den klassen var det några som frågade vad ordet 

pseudonym betydde. Vi gav då förklaringen att det innebar att de fritt fick hitta på ett namn 

som de skulle ange på alla enkäter de fyllde i. Det förkom viss interaktion mellan dessa 

elever, de pratade framförallt om vad de skulle skriva för svar på frågan om föräldrarnas 

utbildning eller sysselsättning. En elev frågade hur man skulle skriva om föräldern arbetade 

med datorer, vi gav förslaget att man kunde skriva IT som en gemensam benämning av det. 

Några elever diskuterade en fest de hade varit på dagen innan, denna diskussion kan ha 

påverkat deras prestation av vår undersökning genom att deras fokus flyttades från enkäterna 

och tog tid i anspråk.

Den andra lektionen som vi fick använda oss av startade 09.45 vilket gjorde att en av oss fick 

börja utan den andre. Klass 2 hade fler frågor kring hur de skulle svara på enkäterna vilket 

gjorde att vår inblandning och påverkan blev större än i den första klassen. De var mer osäkra 

på hur de skulle svara vilket gjorde att vi fick chansen att diskutera enkäterna på ett djupare 

och mer informellt sätt. 

Eleverna i klass 2 rörde sig mer runt i klassrummet och interagerade med varandra vilket 

också påverkade deras svar. Dessutom kom mot slutet av lektionen elever in som inte gick i 

den klassen för att prata lite och fråga vilka vi var och vad vi gjorde där. Klass 2 var mer 

osäker på vad de skulle göra och hur de skulle svara vilket gjorde att de sökte bekräftelse av 

oss att de hade gjort som de förväntades göra. Vi försökte förklara på ett icke ledande sätt hur 
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de kunde formulera sig, vilket visade sig vara svårt. Flera elever berättade för klassen vilken 

pseudonym de hade valt. Några elever hade svårt att tolka begreppet ”observera” vilket gjorde 

att vi fick förklara innebörden av begreppet.

Båda klasserna uppfattade enkäterna som stora och ganska jobbiga att genomföra.

Endast en elev valde att inte genomföra enkäterna på grund av trötthet, den eleven satt istället 

och läste en morgontidning en stund och avvek senare till korridoren. En annan elev tröttnade 

relativt snabbt och skrev ”ingen kommentar” enkäten. 

Totalt deltog 44 informanter, varav 2 stycken räknas som bortfall då de inte fyllt i enkäterna 

tillräckligt.

2.3 Enkäterna

Under vår undersökning var vi sju studenter som med hjälp av vår handledare Ana Graviz 

genomförde undersökningen men med olika infallsvinklar. Detta gör att det finns fem studier 

med utgångspunkt från samma enkät men med fem olika resultat vilket gör samarbetet unikt. 

Vi har träffats och fört diskussioner kring våra uppsatser, utbytt idéer och hjälpt varandra att 

komma vidare i vårt arbete.

Enkäterna som ligger till grund för detta arbete var från början skrivna på spanska som vår 

handledare Ana Graviz översatte och tillsammans med oss studenter anpassade till det 

svenska språket.

Det finns fyra sorters enkäter i studien, dessa är:

AT(E) står för ”atención” på spanska vilket vi har valt att översätta med svenskans ”empati”. 

E är en förkortning för spanskans ”escrito” och betyder att enkäten ska genomföras skriftligt. 

AM(E) står för ”amor”, kärlek. Även denna enkät besvaras i skriftlig form.

AT(D) innehåller samma frågor som enkäten AT(E). D är en förkortning för spanskans 

”dibujo” och betyder att enkäten ska genomföras bildligt, informanterna ska alltså teckna ner 

sina svar.

AM(D) är uppbyggd på samma sätt som AM(E) men med skillnaden att den besvaras i bildlig 

form med utrymme för informanterna att komplettera med skriftliga svar. 
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2.4 Reliabilitet och validitet
För att kunna verifiera den kunskap som vi kommer fram till krävs en diskussion om 

undersökningens reliabilitet och validitet. Vi har valt att tolka empirin med en kvalitativ 

metod och kommer därmed att presentera ett resultat som är subjektiv utifrån vår 

förförståelse. Resultatet är inte en universell och objektiv sanning utan vår subjektiva tolkning 

av den kunskap vi har utvunnit ur empirin (Kvale, 1997)

Reliabiliteten innebär pålitlighet för de resultat som vi kommer fram till. Hur vi valde att 

genomföra vår enkätundersökning påverkar informanterna. Slumpmässiga händelser och 

tillfälligheter påverkar hur informanterna väljer att svara på frågorna som i sin tur påverkar 

resultatet för hela undersökningen. Reliabiliteten innefattar också alla andra moment inom 

framställningen av denna uppsats så som analys, utskrift och bearbetning (Kvale, 1997).

För att öka reliabiliteten i vår undersökning har vi valt att redovisa det som vi tror kan ha 

påverkat resultatet. 

Validitet innebär giltigheten i en undersökning. Det innebär att man använder den metod som 

är mest lämpad för undersökning. Vidare handlar det om att man har en kritisk syn på det man 

analyserar så att det inte blir en snedvriden eller övertolkat resultat (Kvale, 1997). 

Genom att redovisa hur vi har tolkat empirin så ökar undersökningens validitet. Vi för en 

kritisk diskussion kring våra slutsatser för att undvika övertolkning, vidare diskuterar vi hur vi 

genomförde vår undersökning.

2.5 Etiska överväganden
Som forskare är det viktigt att reflektera över de etiska aspekterna av sin forskning. Det är 

viktigt att värna om informanternas integritet (Trost, 1997). 

Vi informerade läraren om vilken typ av undersökning vi ville genomföra och vilken typ av 

frågor som ingick i enkäten. Vi informerade eleverna om att deras deltagande var frivilligt och 

att de kunde fylla i så mycket de ville av enkäten. Vi menar att det gav ett samtycke till 

elevernas deltagande av vår undersökning.
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I analysen av vår empiri så har vi inte redovisat namn eller annat som kan röja informanternas 

person. Eftersom pseudonymerna är påhittade så har vi efter ett övervägande valt att ta med 

pseudonymerna om de är relevanta. Vi har också låtit skolan vi besökte vara namnlös 

inklusive klasserna. Det har vi valt att göra för att öka informanternas integritet. Vi 

informerade klasserna om att det bara var vi och de forskare som ingår i forskningsprojektet 

som skulle bearbeta materialet och att vi inte skulle visa det så att personer kunde bli 

identifierade.
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3. Teorier 
Vi redovisar här de teoretiska ramar som vi anser vara lämpliga för att kunna besvara de 

frågeställningar vi har valt att belysa. Vi har valt att även beskriva identitetsuppfattningen 

med en historisk bakgrund. Den bakgrund anser vi är viktig för att få en större förståelse för 

identitetsutvecklingen.

3.1 Identitet
Erik H. Ericson var den som myntade begreppet identitet. Han menade att identiteten avgör 

vem man är och att det är målet för adolescensen. Ungdomar arbetar med sin identitet för att 

nå vem man är, om ens vuxna liv ska gå bra krävs det att man fastställer sin identitet under 

ungdomstiden. Ericson beskriver identitet som en känsla av att man är hemma i sin kropp, att 

man vet vad man gör och att man blir erkänd för den man är.(Ericson, 1969)

Mead menar att mötet med andra, det Mead kallar ”signifika andra” är en del av processen att 

skapa sitt jag.  Självmedvetandet uppstår i en social kontext. Bemötandet från andra spelar,  

enligt Mead stor roll för hur jag uppfattar mig själv.

Med det ”signifika andra” avser Mead personer som har betydelse för mig, det kan också röra 

sig om en grupp eller ett samhälle. I mötet med dessa förebilder skapas identiteten genom att 

man identifierar sig med dem. Identiteten uppstår alltså genom våra sociala erfarenheter som 

ett resultat av kulturella mönster, samhällets normer och den sociala strukturen.

Identitetsskapandet blir en strävan efter att förena bilden som samhället har av oss och den 

egna bilden av sig själv. Denna utveckling pågår hela livet och det är något som individen 

aktivt deltar i(Mead, 1969).

Både Mead och Ericson kan sägas ansluta sig till en socialpsykologisk syn på 

identitetsskapandet vilka lägger stor vikt vid identitets två sidor. Den ena är den personliga 

den andra är den sociala. Dels ska en individ hitta sin personliga identitet men också sin 

sociala vilket ger individen en plats i tillvaron. Ericson menar att en person som har en 

välutvecklad identitet också har en stabil uppfattning om sin position i samhället. Genom att 

integrera alla tidigare identifikationer, negativa som positiva får man som person en 

välutvecklad identitet. Känslan av kontinuitet i identiteten, alltså att man upplever sig vara 

samma person som igår gör att man känner sig trygg och stabil som person. Identitetslöshet är 
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motsatsen till en välutvecklad identitet vilket leder till att man inte känner sig hemma i någon 

grupp eller i sig själv. (Alsmark, 1997)

Meads och Ericsons tankar om identitet från slutet av 60-talet ligger till grund för nyare sätt 

att se på identitet. Ett av dessa är ett konstruktivistiskt perspektiv som grundar sin tanke i att 

människan framförallt skapar sin identitet utifrån grupptillhörigheten. Detta har lett till ett 

synsätt där identiteten inte är något som man ständigt bär med sig utan något som skapas i 

mötet med andra. Identitetsbyggandet ses som en medveten process som ständigt förändras 

och utvecklas. (Alsmark, 1997)

Vidare finns också synsätt där identiteten är instrumentell. Här är identiteten ett verktyg för att 

individen ska uppnå de mål som han/hon önskar. Identiteten ser i detta fall olika ut i olika 

situationer. Identiteten grunder sig då på vinststrävan, vilken identitet är mest strategisk i en 

specifik situation, blir en fråga som man ställer sig. Världen kan ses som en internationell 

marknad där individen kan köpa till sig inspiration om vem man vill vara. (Ahmadi, 2000)

Identiteten upptäcks först när det sker en förändring runt omkring individen. När en sådan 

förändring sker blir det aktuellt att fundera över identitetsfrågan hos sig själv. Dessa 

förändringar kan ske både på en individuell nivå men också på en mer storskalig 

samhällsnivå. Att till exempel invandra kan vara en förändring som leder till identitetsfrågor. 

Samhällsomvälvande förändringar som till exempel industrialiseringen kan också bidra till att 

dessa frågor börjar ställas. (Ahmadi, 2000)

3.2 Genus och identitet
Vilket kön man tillhör präglar ens identitet, det finns biologiska skillnader mellan könen men 

egenskaperna är något som vi som människor socialiseras in i. En biologisk man kan inte på 

samma gång vara en biologisk kvinna, men en biologisk man kan ha kvinnliga egenskaper 

och vice versa (Stier, 2003).

Socialiseringen sker omedvetet från generation till generation, vi lär våra barn hur man ska 

bete sig utifrån vilket kön vi tillhör. Manliga respektive kvinnliga egenskaper uppmuntras 

vilket gör att de uppfattningar om könens egenskaper som finns blir till verklighet.  De 

förväntningar och normer som tillskrivs könen blir osynliga genom internaliseringen. 

Internaliseringen innebär att rådande kultur, värderingar och moraluppfattningar integreras 

med personen och dess personlighet. Som individ i samhället kan man därför inte se att de 

egenskaper som vi tillskriver könen inte är biologiskt betingade. Skillnaderna mellan könens 
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egenskaper är så naturliga för oss som individer att vi inte kan beskriva dem (Stier, 2003).  

Barnen lär sig vid tidig ålder hur de ska bete sig för att passa in i den rådande uppfattningen 

av kön. Vi i samhället uppmuntrar de beteenden som vi förknippar med typiskt manligt eller 

kvinnligt beteende. Dessa egenskaper blir senare till något självklart och vi agerar därför efter 

dom (Stier,2003).

3.3 Historien om pojkar och flickor

Det här kapitlet har vi gett större utrymme för att vi anser att det har stor vikt för vår 

undersökning och vi känner att författarna Bjerrum Nielsen & Rudberg har mycket att komma 

med till vår undersökning.

De egenskaper som pojkar och flickor söker hos en partner varierar kraftigt. Bjerrum –

Nielsen & Rudberg menar att i tidiga tonåren så är pojkarna mera inställda på det sexuella 

medan flickorna är mer emotionella (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). 

”Det är vanligtvis pojkens ”objektiverade” sexualitet som framställs som problematisk, 

medan flickornas svärmeri nog ofta uppfattas som att han i alla fall har känslorna med sig in 

i de sexuella relationerna. Pojkarna beskriver sina sexuella relationer som ”härligt”, 

”upphetsande” och ”frestande” medan flickor använder uttryck som ”ömt”, ”mjukt och 

omtänksamt”. Enligt forskarna (Lewin och Helmius 1986) betyder det att flickorna väljer ord 

som uttrycker ett emotionellt engagemang i motsats till pojkarna som lägger största vikten vid 

själva utlösningen” (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991 sid. 282).

Pojkarna har behovet av att vara ”en i gänget” för att kunna skryta om sina ”erövringar”. 

Detta skryt är en del av den kulturella identitet som pojkarna får ut av att hålla sig kvar i sitt 

kompisgäng. Om pojkarna har haft intima relationer med flickor så står man högre i kurs i 

gänget. I pojkens identitetsutveckling ingår gänget, men också den obligatoriska spänningen 

som innefattar alkohol, slagsmål, småkriminalitet m.m. När pojkar slåss så är det ett sätt att 

prova sin styrka gentemot andra ungdomar. Detta är den kulturella identitet som de känner 

mest för vid det här tiden och det är den identiteten som de utvecklar i mötet med sina 

kompisar. I gänget så kanske pojkar blir tvingade att utföra saker de normalt inte skulle göra 

om de var ensamma. Men de måste ställa upp på ungdomarna i samma gäng och då kan de 

tvingas till att göra kriminella handlingar för att få gängets uppskattning (Bjerrum Nielsen & 

Rudberg 1991). 

Men pojkgänget är inte bara negativt för identitetsutvecklingen. I gänget finns en lojalitet och 



15

gemenskap som skänker en trygghet till livet utanför. Oftast så varar den här vänskapen livet 

ut och nya relationer får stå ut med att pojken har en identitet med gänget och en annan när 

han är själv. Enligt Bjerrum Nielsen så det här beteendet ett sätt att identifiera sig med fadern, 

pojken kommer snart att visa att han inte är lika beroende av fadern då gänget har ersatt det 

behov av manlig närhet som pojken tidigare hade. I det här skedet av pojkens utveckling så 

kommer också hot av föräldrar att bemötas med hot. Han har kort sagt blivit en man. Hans 

identitet har utvecklats till att kunna vara mer självständig och det visar han med att inte vara 

lika beroende av sina föräldrar (Bjerrum – Nielsen & Rudberg 1991).

”… ty som vi har sett, är jämbördighet oftast en förutsättning för konkurrens hos pojkar. 

Pojken blir man genom andra män, både genom identifikationen och kampen med dem” 

(Bjerrum-Nielsen & Rudberg. s 259).

Flickorna är i samma situation som pojkarna där man försöker frigöra sig från modern genom 

att ta faderns parti i olika konflikter. Flickorna har precis som pojkarna ett gäng väninnor som 

man kan dela det mesta med, intressen, skvaller osv. med den vetskapen att alla i gruppen 

genomgår samma utveckling. Flickorna är väldigt förtrogna med sina väninnor och hur man 

ska se ut har inte föräldrarna någon som helst aning om. Detta är flickornas kulturella kontext 

där de känner sig mest hemma i för tillfället. Detta kommer att skifta mer än vad det gör för 

pojkarna då deras gäng har en tendens att vara livet ut (Bjerrum – Nielsen & Rudberg 1991).

Flickor är enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg mer säkra i sin könsroll med sina likasinnade 

och väljer att visa det genom att klä sig och visa upp sig på gator och torg tillsammans. Till 

skillnad från pojkarna – som fortfarande har kvar sitt gäng – så byter flickor ut sina väninnor 

för att passa in i den sociala kontext som gäller, man behöver sina väninnor för att kunna ha 

roligt samtidigt som de ska vara ett känslomässigt ”bollplank”. Detta blir en hybrid i deras 

kulturella identitet då umgänget ändras och deras tidigare identiteter utvecklas med möten av 

nya bekantskaper (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).
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Vägen till varandra börjar i den här åldern. Flickorna visar sig i offentliga miljöer, som blir en 

sorts kultur, för att upptäckas av pojkar och pojkarna i sina gäng gör i stort sett vad som helst 

för att visa flickorna att dom är värda att satsa på. Visserligen kan det pojkarna gör för att 

kalla på flickornas uppmärksamhet klassas som barnsligt, men det är ändå gångbart, alla 

kommer säkert ihåg klassens clown som ständigt ville hävda sig för att synas. Pojkarnas 

våldsamheter eller sportprestationer är också några av dessa beteenden som utstrålar "titta på 

mig"... Detta beteende är ändå något som flickorna tycker om och helst vill de ha en pojke 

som är en motpol gentemot hennes föräldrar (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). 

Pojkarnas syn på vilka flickor som är något att ha kommer gänget att styra genom de 

premisser som finns där. Om gänget tycker att det är ok så är det fritt fram att stöta på en viss 

flicka (Bjerrum – Nielsen & Rudberg 1991). 

Det som flickorna snart märker är att pojken kan vara öppen och trevlig när de är ensamma 

för att senare bli en annan person när hans kompisar är närvarande, detta beroende på att han 

måste visa sin status i gänget (Bjerrum – Nielsen & Rudberg 1991). 

Detta blir, enligt Hall, en positionering av identiteten när pojken växlar identitet beroende på 

kontexten (Hall, 1990). Hur vi ser oss själva är mycket beroende av andra personer och av 

andra kontexter men också av hur vår historia återberättas och vilka relationer vi har till den. 

Man har en viss kulturell tillhörighet och använder sig av de gemensamma nämnare som finns 

i den men det är alltid den egna relationen till det historiska som skiljer individen från 

kollektivet (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).

När steget mot varandra (flickor och pojkar) är taget så blir pojkarna ofta medvetna om att det 

har ett behov att få vara lugna och känna sig ompysslade av flickor, något som de tidigare 

aldrig skulle ha tänkt på. Flickornas "roll" som känslomässigt stöd är inte så farligt som 

pojkarna trodde tidigare när de var helt likgiltiga till vad flickor var bra för. Flickorna i sin tur 

accepterar gärna sin "känslomässiga roll" i det nya mötet med pojkar. Äldre pojkar har inte 

samma svårigheter att träffa flickor, de har börjat inse att det finns ett emotionellt behov att 

stilla och de är inte sena att söka sig till nya relationer med flickor. I det här mötet skapas den 

hybrid som vi tidigare har tagit upp där två olika personer utvecklar en ny "dimension" till sin 

identitet (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).

Pojkarna är nog inte så rädda att se till sitt behov av att få omsorg av flickorna, det är om de 

skulle behöva be om det som de anser vara farligt. Om pojkarna skulle be om det så uppfattar 
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de att deras kontroll över flickorna är på väg att glida iväg. Flickorna däremot vill att pojkarna 

ska vara annorlunda jämfört med den emotionella stimulans de redan har. Farliga pojkar är 

mer intressanta än de som mer liknar hennes väninnor till sättet även om det innebär att de i 

mellan åt blir behandlade som luft (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). 

I ett nytt förhållande kommer genast nya egenskaper anses som mer viktiga än vad de har 

varit förut. Förhållandet kommer att ändra på hur viktig kompisgänget och relationen till det 

kommer att vara i framtiden. Identitetsutvecklingen kommer att synas tydligare och nya behov 

kommer att komma upp till ytan, framförallt de sexuella behoven hos pojkarna. Att pojken har 

upptäckt något som han tidigare inte hade särskilt mycket intresse av när han var med sina 

kompisar eller sportade kommer att ta upp det mesta av hans tid (Bjerrum – Nielsen & 

Rudberg 1991). 

Detta möte kommer att bli ett avstamp för den värld som numer ligger öppen för ungdomar att 

utforska och bygga vidare sin identitet kring. De kommer att ha det lättare att utforska andra 

sociala kontexter än vad de tidigare var vana vid (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).

För pojkarna kommer den nya sexuella upplevelsen att framstå som ett behov de inte kommer 

kunna klara sig utan, något som pojkarna faktiskt kan skryta för sina kompisar om och på det 

viset få en ökad status i gänget. Skrytet är ofta överdrivet men det är med den råhet som det 

berättas som gör att det tas för givet att pojkar enbart tänker på sex i sina ungdomsår medan 

flickorna är mer emotionellt intresserade, de vill gärna ha ut någonting ur ett förhållande 

(Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). 

3.4 Stuart Hall och Homi Bhabha
Vi har använt oss av Stuart Halls och Homi Bhabhas teorier kring bildandet av kulturell 

identitet. Eftersom vi alla är präglade av en kultur så anser vi att det går att använda dessa 

teorier på en svensk gymnasieskola bara man byter ut subjektet. 

3.4.1 Kulturbegreppet
Vi hat valt att definiera kulturbegreppet för att vi anser att det är nödvändigt för att förstå 

kulturell identitet.

Begreppet kultur har en lång historia med rötterna i att odla mark och föda upp djur. I den här 

studien kommer begreppet kultur att användas ur ett antropologiskt perspektiv vilket kan 

sammanfattas som ”ett sätt att leva”. Kultur utmärker här de gemensamma levnadssätt och 
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levnadsmönster som finns i olika kulturer. Detta behöver inte vara egna värderingar utan det 

kan också vara ett slags kollektivt medvetande av människor från samma sociala kultur. Det 

är från den gemensamma kulturen som hall menar att det finns ”ett slags kollektivt autentiskt 

jag” (Hall, 1990) som visar vår gemensamma historia. Detta blir en kulturell identitet, något 

som de människor som har gemensamma referensramar identifierar sig med.

3.4.2 Kulturell identitet och diaspora
Hall menar att det går att se begreppet kulturell identitet på två olika sätt, det ena innebär att 

alla som delar en kultur delar också ett kollektivt jag. Individerna i en kultur kan alltså skiljas 

åt geografiskt men förenas i en gemensam referensram. Kulturens historia förbinder dess 

medlemmar och gör att de agerar utifrån ett bestämt referenssystem 

Det andra synsättet visar på att medlemmarna av en kultur också skiljer sig åt genom att de 

inte behöver dela samma historia.

Exempel på detta kan vara att en jamaican som har växt upp i England inte har samma 

referensram som en jamaican som har växt upp på Jamaica (Hall, 1990).

De delar en kulturell gemenskap eller identitet men skiljer sig ändå åt. Den gemensamma 

historia som dessa har tillsammans kommer att skilja sig när en tredje part, moder Afrika, 

kommer in i bilden. Att se på sitt ursprung från Afrika skiljer sig om man har blivit färgad av 

den engelska eller den jamaicanska kulturen.(Hall, 1990)

Hall menar att olika identiteter kan ses som en positionering och den får olika betydelse i 

olika kontexter. Hur individen uppfattas utifrån sin kulturella identitet kan skifta beroende på 

kontext. Som stockholmare kan individen uppfattas på ett visst sätt i Stockholm men på ett 

helt annat sätt i Göteborg. Det spelar alltså en stor roll för hur identiteten uppfattas beroende 

på vart man befinner sig och vem som ser på individen. 

Hall menar att en identitet är i ständig rörelse och söker efter andra att utvecklas med, alltifrån 

barnsben till graven så förutsätter man att det finns någon eller något som kan integrera med 

det egna jaget. Om personen ser på identitet som en ”färdig produkt” så skulle man aldrig 

kunna ta lärdom av någonting nytt (Hall, 1990). 
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Utbytet av egenskaper till vår identitetsutveckling ligger till grund för hur vi ser oss själva och 

trots att vi gärna skulle se oss själva som en ”enhet” eller som en färdig identitet så kommer vi 

ändå att sträva mot att möta andra personer och utvecklas med dem. 

När vi möter andra människor som har samma kultur och språk så kommer vi ändå att se 

skillnader hos varandra. För även om kulturen är densamma så kommer personens historia att 

lysa igenom och skilja sig från den andre i sammanhanget.  

Identiteten skapas också utifrån ett större historiskt perspektiv, individen präglas av sin 

kulturs historia. Hur vi ser oss själva är mycket beroende av andra personer och av andra 

kontexter men också av hur vår historia återberättas och vilka relationer vi har till den. Som 

person har vi en viss kulturell tillhörighet och använder sig av de gemensamma nämnare som 

finns i den men det är alltid den egna relationen till det historiska som skiljer individen från 

kollektivet (Hall, 1990).

Nuförtiden så har världen globaliserats och mötet med den andra har blivit mer påtagligt. En 

identitet i det nya samhälle som har skapats kan inte undgå från att ta in nya aspekter till sin 

identitet (Hall, 1990). 

Det är också så att det kan bli lättare att söka sig till en gemensam referensram i den kulturella 

gemenskap personen redan befinner sig i. 

Det kan också leda till att personen förstärker sin position med de andra i samma referensram 

och på det viset så segregeras samhället. Kulturell identitet kan göra att de försöker leva kvar 

efter gamla referensramar och gör allt för att inte ta del av vad det nya samhället och de nya 

kulturella referensramarna har att ge.

Om en person skulle vilja bli identifierad som stockholmare så riskerar han/hon att bli fast i 

den kulturella identitet som det innebär, och då också att gå miste om att utveckla sin identitet 

i mötet med andra (Hall 1990).

Som person är han/hon inte samma identitet i alla situationer utan tar in det som finns runt 

omkring oss och tar med det i den vidare identitetsprocessen. Vi har olika historiska relationer 

till de vi möter och det speglar vår kulturella identitet. Identitet skapas genom hur personen 

känner till sig själv i olika perspektiv. Det är fortfarande samma identitet men beroende på 

vad man ser eller vad man känner som är viktigast i kontexten samt också hur han/hon 

kommer att agera/identifiera sig (Hall, 1990).
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3.4.3 Tredje rummet
Bhabha menar att identitet är en hybrid, den är utbytbar beroende på situation. Hur individen 

förhåller sig till olika kontexter speglar vår historia, det vi identifierar oss med. När vi talar 

med andra personer så delar vi med oss av vår historia, det som har gjort oss till det vi är för 

stunden, i just den här kontexten. I en identitetsprocess så kommer aldrig identiteten i första 

rummet utan det är det som påverkar oss som ger oss den identitet vi senare använder oss 

utav, vår hybrid. Kort sagt; i en identitetsprocess så relaterar vi till varandra i olika situationer 

och de situationerna följer sedan med oss i vår identitetsbildning. Det vi tar med oss är det 

Bhabha kallar för klyvnadens rum, vi tar alltså med oss en del av mötet med den andre 

personen och tar in det i den egna identiteten. 

När man befinner sig i Halls ”diaspora” så är det detsamma som att befinna sig i Bhabhas 

”tredje rum” (Bhabha, 1986). Vi menar att identiteten utvecklas med positioneringen som 

följer i mötet med andra personer eller situationer. När vi har bearbetat situationen efter ett 

möte så kan vi positionera oss eller tänka tillbaka på just det mötet. 

I en identitetsprocess så relaterar vi till varandra i olika situationer och de situationerna följer 

sedan med oss i vår identitetsbildning. Det vi tar med oss är det Bhabha kallar för klyvnadens 

rum, individen tar alltså med sig en del av mötet med den andre personen och tar in det i den 

egna identitetsutvecklingen (Bhabha, 1986). Eftersom Hall menar att en identitet är i ständig 

rörelse så förutsätter det att det finns någon eller något som kan integrera med identiteten. Om 

en person ser sin identitet som en ”färdig produkt” så skulle man aldrig kunna ta lärdom av 

någonting nytt (Hall, 1990). Med det menar vi att en person alltid har med sig sin kulturella 

bakgrund in i ett möte med omvärlden där man påverkas av olika situationer. Dessa 

situationer bidrar till att utveckla vår identitet genom att vi tar till oss omständigheten som vi 

befinner oss i. Vi tar med oss mötet med ”den andre” och bearbetar det.
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4. Resultat och analys

Vi har valt att kategorisera empirin efter vår frågeställning. För att belysa våra tolkningar av 

empirin kommer vi att använda citat och bilder från undersökningen. Vi har valt att kalla 

pojkar för killar och flickor för tjejer då vi anser att det är termen som används idag och bättre 

representerar könen idag.

Som utgångspunkt till vår analys har vi haft de fyra enkäter som vi tidigare har presenterat, se 

även bilaga 1-4.

Nedan så visar vi vilka egenskaper som informanter angav som önskvärda och icke 

önskvärda, samt hur många informanter som angav samma egenskaper. 

Önskvärda egenskaper AM(D): Antal 

Ärlighet 6

Förälskelse 10

Tillit 11

Förståelse 3

Känslor 3

Personlighet 2

Snäll 2

Förtroende 1

Utseende 3

Omtänksam 4

Trogen 6

Glädje 2

Pålitlig 4

Humor 6

Person kemi 1

Respekt 3

Prata 1

Sex 1

Tydlig 1

Kramas 1

Vänskap 2

Generös 1

Spännande 2
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Romantisk 1

Önskvärda egenskaper AM(E): Antal

Ärlighet 6

Förälskelse 6

Tillit 8

Förståelse 1

Personlighet 1

Snäll 2

Förtroende 2

Utseende 1

Omtänksam 2

Humor 4

Respekt 2

Kramas 1

Vänskap 2

Hjälpsam 1

Öppenhet 3

Social kompetens 1

Lojal 1

Avslappnad 1

Lyssnar 1

Vilja 1

Spontan 1

Optimist 1

Gemenskap 1

Passion 1

Tillgivenhet 1
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Icke önskvärda egenskaper AM(D) Antal

Oärlig 11

Otrohet 15

Bråkig 6

Svartsjuk 5

Självförtroende 2

Skiter i mig 2

Självupptagen 2

Besviken 1

Sorg 2

Opålitlig 5

Avundsjuk 1

Sårar 1

Utseende 1

Kaxig 1

Känslolös 2

Oskuld 1

Inte trivas 1

Ingen medkänsla 2

Elak 1

Inga hemligheter 1

Död 1

Våld 1

Svek 1

Hat 1

Aggressiv 1

Ingen kärlek 1

Falskhet 1
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Icke önskvärda egenskaper AM(E) Antal

Oärlig 2

Otrohet 8

Bråkig 3

Svartsjuk 3

Opålitlig 1

Avundsjuk 1

Utseende 1

Svek 1

Aggressiv 1

Ingen kärlek 1

Falskhet 2

Dum 1

Idioti 1

Tråkig 1

Irritation 1

Tvivel 1

Social inkompetens 1

En i mängden 1

Olycklig 1

Illojal 1

Beroende 1

Omänsklig 1

Taskig 1

Ego 2

Förakt 1

Misstro 1

Girighet 1

Nonchalant 1

Respektlös 3

Olikhet 1

Fåfänga 1

Saknar moral 1

Sexfixerad 1
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Inte komma överens 1

Överdriven snällhet 1

Offentlig relation 1

Ilska 1

4.1 Egenskaper

Här kommer vi att redovisa och analysera de egenskaper som informanterna har skrivit som 

önskvärda och icke önskvärda i en relation. Dessa egenskaper är tillit, otrohet, humor, respekt 

svartsjuka.

”Peter är kär i en tjej som heter Sara. Han har gjort allt möjligt för att få hennes tillit. Varje 

gång hon behövde hjälp med något så var han där för henne. Tillslut så blev de så nära att 

hon njöt av hans närhet och hon älskade hans humor. Det var då Sara kom på att hon älskade 

honom med. Så de blev tillsammans och levde lyckliga”. (AM (E) 3)

Här visar informanten att man måste anstränga sig för att vinna någons tillit i en relation. 

Killen i citatet hjälper tjejen tills hon börjar gilla honom, han vinner hennes tillit genom att 

anstränga sig. Vi tolkar det som att informanten menar att genom hjälpsamma handlingar kan 

man få någons tillit. 

Vi tolkar de svar där informanterna har skrivit att tillit är en viktig egenskap, även om de 

sedan inte har nämnt det vidare i enkäten, där informanterna inte har reflekterat hur de har nått 

den tillit till varandra. Tillit kan tas förgiven i ett stort kompisgäng men då har man byggt upp 

tilliten från barnsben till nu. 

(AM(D) 55)
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Otrohet är en av de egenskaper som är väldigt frekvent i enkäterna. I bilderna beskrivs otrohet 

bland annat genom att killen i relationen tittar på en annan tjej utanför relationen. Den tjej 

som killen tittar på har tydligt markerade bröst i flera av informanternas bilder. Tjejen i 

relationen i dessa bilder har inga bröst.  En annan intressant iakttagelse är att otrohet 

framställs i bilderna genom att killens uppmärksamhet flyttas från den tjej han har en relation 

med till en annan tjej, killen stirrar på en annan tjej. Detta kan man bland annat se hos 

informant nummer 39 och nummer 40. Det finns ingen bild där det är tjejen som stirrar på en 

annan kille. Oavsett informanternas kön så ser strukturen i bilderna av otrohet lika ut. Vi 

tolkar det som att den allmänna uppfattningen bland informanterna är att otrohet sker genom 

att killen i relationen får syn på en annan tjej som har bröst vilket får honom att inleda otrohet. 

Eftersom otrohet framstår som något dåligt, genom att de finns med på egenskaper som 

beskriver en icke-önskvärd relation, så anser vi att den egenskapen är något som 

informanterna inte identifierar sig med. Informanterna strävar efter en relation som inte 

innehåller otrohet utan istället en där tillit existerar. Den tjej i bilderna som killen tittar på 

utanför relationen väljer vi här att kalla fresterskan. Fresterskan är den som skapar problemet 

med otrohet alltså är hon ingen som informanterna vill identifiera sig med. Tar man bort 

henne ur bilden finns inget problem, det är mötet med andra tjejer som kan skapa problem för 

relationen. Det anser vi också stöder att tillit är den egenskap som återfinns flest gånger i 

informanternas enkätsvar.

Brösten i bilderna tolkar vi som en representation av sexualitet, det är med hjälp av brösten 

som fresterskan fångar killens uppmärksamhet.  Vi tror att brösten i bilderna står för något 

sexuellt laddat eftersom de utgör en markör för det sexuella i medier och i den allmänna 

uppfattningen.

(AM(D) 39)
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Killen ses som en varelse styrd av sin sexualitet, oförmögen att inte stirra på fresterskan med 

sina bröst. I flera av informanternas bilder återfinns denna struktur. Vi anser att det utgör en 

sorts norm och ett beklagligt faktum att killen är styrd av sin sexualitet och att det inte går att 

göra så mycket åt det. Samtidigt uppfattas tjejen i en önskvärd relation som icke-sexuell då 

hon inte har några bröst, utan den enda markören på att hon faktiskt är tjej utgörs av att hon 

har längre hår än killen. Denna paradox är intressant då vi kan se hur identitetsskapandet är 

motsägelsefullt, killar och tjejer vill ha en partner som i första hand inte är sexuell utan har 

andra egenskaper, men å andra sidan verkar killen styrd av sin sexualitet vilket gör att han kan 

vara otrogen om en tjej visar upp sina behag. Fresterskan är alltså inte en person som tjejerna 

identifierar sig med, inte heller ser killarna fresterskan som någon man vill vara tillsammans 

med i en önskvärd relation.

(AM(D) 40)
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(AM(D) 52)

Många av informanterna har tilldelat killarna att vara symbol för otrohet och de har inte 

reflekterat till att tjejer också kan vara det. De tjejer som ”tar” pojkvännen från relationen 

beskrivs som kurviga och förföriska, något som killarna i relationen nappar på. 

I en enkät tas det upp att en tjej har varit nära att vara med sin bästa kompis kille. 

”- Vad är det hon döljer för mig? Varför kan hon bara inte berätta vad som är fel? …

– … Ska jag verkligen berätta vad som hände på festen den kvällen, hon kommer att bli 

sårad. Det var inte meningen att det skulle hända. Han kom fram till mig ju. Jag börjar få 

känslor för honom. Men jag kan inte ta min bästa kompis kille, det skulle bara bli fel” (AT(E) 

25).

När informanten svarar på hur denne såg sig själv i situationen så svarade informanten att: 

”Jag skulle nog gjort samma sak. Jag skulle inte avslöja något till henne. Det skulle bara bli 

fel” (ibid.).

I reflektionen över hur informanten skulle ha hanterat situationen så skrev denne att hon 

skulle valt att berätta det för sin kompis. 

Att informanten skriver hur denne själv skulle hantera situationen så skulle informanten välja 

att berätta för sin vän. Vi tolkar det som att informanten har gjort en positionering och därmed 

reflekterat över situationen och den egna identiteten samtidigt som informanten har utvecklat 

sin identitet i kontexten.
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Humor är en egenskap som informanterna har ansett vara viktig i en önskad relation och de 

beskriver humor på olika sätt. 

”- God morgon min kära, kvittra han glatt när jag vaknar och slår upp ögonen.

- Mmm… Hej, svarar jag trött, varför är du så pigg?

- Jag har varit vaken länge… du vet, sprungit några mil, jagat björn, räddat livet på folk 

och varit i Paris.

- Misstänkte nästan det, låt mig sova nu.

- Jaha…(oläsligt). Du vet att det är inte alla som skulle låta sin flickvän vara ute och festa 

som du gjorde igår vet du, säger han med ett skratt.

- Jag vet min kära men nu vill jag sova…

- Ja ja, god natt då.” (AM(E) 2) 

I svaren så har informanten tagit fasta på just humor som egenskap och har skrivit att det är 

just humorn som spelar en stor roll i förhållandet. 

Informanten får även in egenskapen tillit i sin historia, där mannen litar på sin flickvän och 

låter henne vara så att hon verkligen får vila ut. 

Hela historien är väl genomtänkt och har med informantens viktigaste egenskaper i en önskad 

relation. Reflektionerna kring historien visar att informanten har tänkt igenom de olika 

situationerna och skrivit därefter.

Om historien ovanför tas med humor så som den skriven så är det ok. Om man som många av 

informanterna har skrivit att svartsjuka är en egenskap som finns med i ett förhållande så 

skulle hennes festande ses med andra ögon. Av informanterna så är det många som drar 

utfrågningar av den tilltänkta partnern till svartsjuka. 

”- Jag vill bara veta vad du gör?

- Är du fortfarande kär ens?” (ibid.)

(AM(D) 55)
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(AM(D) 64)

Respekt är även det en egenskap som nämns av informanterna som viktig i en relation. En av 

informanterna har skrivit att:

” A gillar att B alltid är glad och B säger vad han tycker, men inte för att trycka ner någon”

(AM(E) 10).

Att informanten skriver om att ”inte för att trycka ner någon” tyder på en öppen dialog i 

förhållandet och på så vis utvecklas den gemensamma identiteten i det tredje rummet, vilket 

skapas genom dialogen med den andre i kontexten. 

Informanten ser på relationen som:

”Som en bra relation mellan två människor som älskar varandra”(ibid.)

Informanten tycker inte att det behöver bli krångligare än att om två personer älskar varandra 

så har personerna respekt för varandra.

4.2 Hur ser du på dig själv?

En av frågorna i enkäterna handlade om hur informanten upplevde sig själv i en fiktiv 

situation där något har hänt. Denna fråga var den enda i enkäten där informanten var tvungen 

att reflektera över hur man själv skulle agera på ett personligt sätt. Vi anser att den här frågan 

är nödvändig att analysera just för att den vänder sig till informanten och att han/hon här kan 

reflektera själv över sitt agerande.
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I just denna fråga är det väldigt få som har skrivit något uttömmande svar, de flesta är korta 

eller inte ifyllda alls. En tolkning av detta kan vara att informanterna inte orkade skriva färdigt 

den här enkäten eftersom de fick den efter den första enkäten. En annan tolkning kan vara att 

informanterna känner olust inför att skriva personliga tankar som kan kränka ens integritet, att 

så länge det rör sig om fiktiva personer och händelser så känner sig informanterna trygga och 

kan skriva mer, men när det kommer till självreflektion så blir det för personligt. 

Uppgiften var att informanterna skulle skriva en berättelse där de märkte att något hade hänt 

en person som de känner. De skulle också beskriva hur de märkte att något hade hänt, vad 

gjorde personen som fick informanten att tro att något hade hänt.

Även fast det framgick i enkäten att det inte behövde vara något negativt som hade hänt, har 

ändå en majoritet av informanterna valt att skriva om något som vi tolkar som negativt.

Vi tolkar det som att det är lättare att beskriva dåliga händelser och hur omgivningen reagerar 

än att beskriva bra händelser.

”- Tja jag har funderat på att bara sluta skolan men jag vet inte vad jag ska göra, jag måste 

prata med någon. 

Han frågade sin bror om tips.

- Du har ju kämpat för att komma in i den här skolan, tänk lite. Om du inte mår bra så är det 

bättre att prata om det istället för att sluta med det du vill göra.” (AT(E) 30)

Den här informanten har svarat att han kände sig larvig i situationen.  Vi har tolkat att många 

av informanter ser sig själva i ett negativt perspektiv. Andra svar är till exempel att de kände 

sig osäkra, tysta, blyga, och underlägsna. 

Vi uppfattade den här berättelsen som att informanten är mogen nog att kunna reflektera över 

sin skolgång, om den är viktig eller inte. Vi anser att det inte är larvigt utan snarare ett tecken 

på mognad att våga ifrågasätta sitt eget val. Det här är ett tecken på att identiteten inte är fast 

utan flytande, det vill säga i ständig förändring. Om identiteten är fast så skulle aldrig den här 

informanten behövt resonera kring sitt beslut. Att identiteten är fast innebär att individen är 

klar med sin identitetsutveckling, det finns inga tvivel på sina val. Individen har landat i sig 

själv och är trygg och medveten med vad man gör. 

Hur kommer det sig att de beskriver sig själva negativt?

En tolkning kan vara att informanterna är osäkra på hur de ska agera i en situation där de 

själva eller någon nära dem mår dåligt. De testar sitt agerande i historien de berättar men 

sågar sig själva när de utifrån kan se sitt agerande.
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4.3 Könsidentitet

Informanterna har i sina berättelser och svar i enkäterna påvisat vissa stereotypa könsroller 

som vi har valt att belysa.

Uppfattningar om könens olika roller i relationer lyser igenom i flera av bilderna. Till 

exempel visar (45) hur det är viktigt att man respekterar varandra i en relation genom att rita 

en situation då killen drar ut stolen för att tjejen ska sätta sig. Ett sorts gentlemannabeteende 

efterlyses som ett tecken på respekt. En sådan handling kan tolkas som att de gamla 

genusstrukturer som återfinns i samhället reproduceras. 

              (AM(D) 45)

I andra enkäter visas en längtan att mannen i relationen ska beskydda kvinnan. Detta visar upp 

en stereotypisk bild av genusstrukturen.

Tjejerna i undersökningen tenderar att skriva mer om hur ett förhållande ska se ut. De skriver 

utförligare och beskriver mer omfattande hur de kan tänka sig ett förhållande. I enkäterna 

ombads informanterna att skriva eller rita en kortare historia om ett kärlekspar. Av de som har 

valt att skriva en historia är tjejerna mest representerade. Killarna svarar däremot mer 

kortfattat på frågorna och svarar med enstaka ord som ”bra” eller ”allt”(AM(E) 12). 
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Flera av informanterna har berört romantik som en viktig egenskap i en önskvärd relation. När 

informanterna ska beskriva romantik gör de det genom materiella ting. Bland annat är 

uppfattningen att romantik är att ge någon blommor eller äta middag på restauranger.

(AM(D) 53)

Bilden visar hur informanten ger uttryck för romantik. Vi har tolkat det som att det rör sig om 

materiella ting och inte som känslor som definierar begreppet romantik.

5. Slutdiskussion 
I den studie som Bjerrum – Nielsen & Rudberg gjorde 1995 så var pojkar mest intresserade av 

sex och sexuella attribut hos flickor, det skryt av sexuella erfarenheter som finns i deras 

undersökning är inte vad vi har hittat i vår. Pojkarna i vår undersökning är mer emotionella än 

vad de var i Bjerrum – Nielsen & Rudberg studie. Pojkarna värderar tillit som den egenskap 

som är viktigast i en önskad relation och detsamma gäller för flickorna. Av pojkarna så var 
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det bara en som tyckte att sex var en viktig egenskap och det fanns en flicka som tyckte att 

passion var viktigt. 

Kontrollbehovet som Bjerrum Nielsen & Rudberg tar upp syns igenom när informanterna 

diskuterar deras syn på svartsjukan och det är utefter det som det senare syns att kontexten är 

den stora skillnaden. Även om texten är lika så har den olika betydelse i olika situationer.

Identifikation av kön visade sig vara tydlig. Könsroller reproduceras i enkäterna genom de 

olika uttrycken i bild och skrift vi har studerat. Vi tycker det är anmärkningsvärt att de uttryck 

som kommer fram är den stereotypa bilden av vad som är kvinnligt och manligt, men även det 

som uppfattas som romantiskt. I Sverige har det i flera decennier pågått ett jämställdhets 

arbete i olika former ändå överlever de klassiska myterna om vad könen har för egenskaper. 

Vi tror att det krävs ett mer omfattande arbete för att kunna bryta de mönster som 

reproduceras i generation efter generation genom socialiseringen in i de könsroller som vi 

själva har konstruerat. Vi anser att det behövs alternativa förebilder och en mer klar och tydlig 

diskurs kring vad som är kvinnligt och manligt för att kunna motverka de strukturer som finns 

idag. Skolan skulle kunna vara en bra plattform för en sådan diskussion och som blivande 

lärare har vi ansvar att försöka ändra på dessa strukturer.

Informanterna i vår undersökning har positionerat sig i fiktiva relationer där de har fått 

reflektera över hur de skulle känna sig och agera i olika situationer. Denna positionering visar 

hur deras identitet utvecklas i detta fiktiva möte med sina tankar. Informanterna har tänkt ut 

hur de skulle reagera i en framtida relation och då positionerat sig till Bhabhas tredje rum där 

mötet med en annan person skapar en ny identitet där de båda kan utveckla sin egen identitet 

med hjälp av mötet med den andre (Bhabha 1986). Hall menar att det är i en ny kontext som 

dessa ungdomars identiteter utvecklas (Hall, 1990).  Vi anser att även om det är en fiktiv 

relation eller händelse som dessa informanter har positionerat sig i så är det fortfarande en 

utveckling av deras identitet genom reflektionen som de har gjort över sitt agerande. 

Egenskaperna som informanterna har angivit ligger som grund för historien och där byggs 

deras identitetsutveckling. Hall menar att man behöver en andra person för att kunna utveckla 

sin identitet, denna person utgörs i vår studie av den fiktiva personen i historien som 

informanterna har gjort. Att man måste ha en motpol i identitetsutvecklingen gör att 

informanterna visar hur de tänker kring deras framtid i en relation vare sig de egenskaper de 
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tillskriver sig.

Några av informanterna har valt att inte svara på frågorna medan några har sagt att de inte 

hann med att svara på allt. Detta kan ha att göra med att några av informanterna inte har varit 

med om någon av de situationer de har skrivit om utan att de har fått en bild från media om 

hur en relation bör vara, killarna ska vara snälla och tjejerna ska vara snygga. Det är kanske 

det som kommer fram när de beskriver hur det nästan bara killarna som är otrogna och då med 

en väldigt ”snygg” tjej med stora bröst och långt hår. Detta visar också mötet med medier 

påverkar vår identitetsutveckling i olika kontexter och då oftast genom olika filmer och tv 

program. Vi menar att medierna är en betydande faktor i nutidens identitetsutveckling där vi 

blir matade med olika värderingar som nödvändigtvis inte är ens egna men likväl så är det 

dessa som gör sig gällande i dagens samhälle. Idealen för tjejer och killar har ändrats genom 

åren och det är i medierna som de nya idealen når ut. Vad säger det om relationer i vår tid? 

Dagens film- och musikstjärnor har en stor inverkan på ungdomar och de budskap som de 

sänder ut absorberas och utvecklas av tittare och lyssnare. I till exempel musikens värld har 

rapparnas texter blivit allt hårdare och dagens ungdomar lyssnar och tar efter dessa ”farliga” 

herrar som t ex Snoop doggy dog, Dr Dre, P – Diddy m fl. Idealen för de tjejer som är med i 

deras musikvideos överensstämmer bra med de som informanterna har gett till de tjejer som 

killar tittar på i deras berättelser och bilder. 

Filmstjärnorna exponerar även de ideal som dagens ungdomar ser upp till och försöker 

eftersträva. Desto vackrare man är desto högre status har man. 

Med detta menar vi att som identitetssökare så hämtar vi inspiration utanför själva jaget.

Uppfattning av vad romantik är visade sig vara rent materiell. Vi tolkar det som att 

informanterna har skapat en bild av vad romantik är genom olika bilder som serveras genom 

medierna. Det visar att medierna spelar en stor del i identitetsskapandet och att informanterna 

påverkas av de bilder som de utsätts för. Det finns inget i ordet romantik som indikerar att det 

skulle ha att göra med tända ljus och vin. Vi tror att det är en uppfattning som skapats i 

medierna.

Självklart finns det undantag när det gäller dessa relationer. Många av de kvinnliga 

informanterna skriver att de vill ha snälla killar som kan visa stor omtanke och respektera 

deras identitet samtidigt som de inte vill ha någon ”mes”.
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De manliga informanterna skriver att de vill ha en tjej som visar stor omtanke och samtidigt 

ska ha en bra social kompetens för att kunna klara av kompisgängets alla utmaningar.

Det är väldigt intressant att se hur de tycker att deras fiktiva partner skall vara då 

informanterna både vill vara politiskt korrekta i dagens samhälle samtidigt som gamla 

värderingar ligger kvar som grund. 

I undersökningen framgick det att tjejerna som svarade var mer utförliga i sina svar, det var 

också tjejerna som var mest representerade i att skriva eller rita en historia om 

kärleksförhållanden. Killarna svarade mycket mer kortfattat och de var inte lika många killar 

som tjejer som skrev eller ritade en historia. En tolkning av det här förhållandet är att killarna 

i vår undersökning inte kan reflektera över ett fiktivt förhållande på samma sätt som tjejerna

kan. Tjejerna i undersökningen verkar ha lättare att tänka sig in i hur en önskvärd relation kan 

se ut då de beskriver mer ingående än vad killarna har gjort. Stier beskriver i sin bok hur vi 

som människor socialiseras in i de förväntade könsrollerna (Stier, 2003). Vi tolkar resultatet 

som att tjejerna i vår studie är mer emotionellt tränade för att sätta sig in i hur ett förhållande 

kan se ut. Detta tror vi är ett resultat av den socialisering som Stier beskriver. Tjejerna har 

alltså socialiserats in i att kunna reflektera kring hur ett förhållande ska se ut för att det 

förväntas av deras könsroll medan killarna har socialiserats på ett annat sätt.

Vidare kan vi tolka det här resultatet som att tjejerna i vår studie har större empatisk förmåga 

än vad killarna har. Eftersom tjejerna är mer utförligare i sina svar kan det tyda på att de har 

lättare att sätta sig in i hur andra människor upplever en relation. 

Vår studie visar att tjejerna är mer tränade att använda sin empatiska förmåga, vilket kan 

betyda att empati uppfattas som en kvinnlig egenskap och att tjejerna i vår studie har 

socialiserats till att kunna använda den förmågan.

Vi ställer oss bakom Homi Bhabhas och Stuart Halls teorier kring hur identiteten aldrig är fast 

utan i ständig utveckling så länga man lever.

5.1 Funderingar kring metoden
Vi har valt att i detta kapitel reflektera kring hur metoden fungerade och vilka problem eller 

funderingar som uppstod i genomförandet. 

Urvalet av klasser skedde slumpmässigt och det visade sig att några av informanterna tidigare 

hade varit elever till en av oss. Detta ledde till att vissa av eleverna tappade koncentrationen 
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och ville istället prata med oss. Detta påverkade även resten av den klassen då alla ville veta 

hur vi kunde känna varandra. I den andra klassen vi besökte kände ingen av oss några 

informanter, där gick det också lättare att genomföra undersökningen. Att på förhand inte 

känna till informanterna är således att föredra.

För att få mer empiri skulle vi ha kunnat intervjua några av informanterna efter enkäten, vi 

valde att inte göra det för att vi tror att en sådan intervju skulle ta bort de spontana svaren som 

enkäten erbjöd. Vi anser att vid en intervju kan informanten ge svar som de tror att 

intervjuaren vill ha ut. Vi tror också att informanterna har lättare att svara på en anonym enkät 

om ämnet kärlek än om de skulle bli intervjuade. Att prata om kärlek och känslor tror vi kan 

vara svårt för en tonåring framförallt i ett intervjusammanhang.

Flera av informanterna frågade vad olika ord betydde i enkäterna. Vi gav en definition av de 

ord informanterna inte förstod, det skulle kunna innebära att vi påverkade resultatet, att 

informanterna blev färgade av våra definitioner. Vi anser inte att så var fallet då resultaten 

varierade från informant till informant.

5.2 Vidare forskning
Det vore intressant att se hur de enkäter vi har använt oss av skulle se ut om man lät andra 

klasser göra dem. Skulle resultatet skilja sig eller skulle andra identitetsskapande yttringar 

träda fram? Det skulle också vara intressant att följa upp enkäterna med intervjuer för att 

ytterligare fördjupa förståelsen för ungdomars identitetsskapande. 
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Sammanfattning
Vi har genomfört en enkätundersökning på två gymnasieklasser i olika åldrar. Enkäterna är 

hämtade från ett internationellt forskningsprojekt med utgångspunkt i Barcelona, Spanien. 

Syftet är att belysa identitetsskapandet i mötet med andra personer. Mötet i vår studie 

representeras av en fiktiv berättelse om en kärleksrelation.

Bjerrum Nielsen och Rudberg har i sin studie påvisat att könen skiljer sig åt i uppfattningen 

vad som är önskvärt i en relation, vår studie visar ett annat resultat där killar och tjejer 

eftersträvar ungefär samma egenskaper i en relation.

Studien visar att könsocialiseringen styr informanterna mot stereotypa könsroller. Tjejerna har 

socialiserats till att lättare tänka sig in i en fiktiv relation.

Det som Hall kallar för diaspora och Bhabha för det tredje rummet är i vår studie det fiktiva 

mötet i en kärleksrelation.
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Bilagor

Bialaga 1                      

AM (E)

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................

Årskurs: ....................................................Datum:………….......................

Ålder:........   Kön: flicka/pojke     Namn eller pseudonym: ................................................ 

Mammas utbildning/sysselsättning: .............................................……….

Pappas utbildning/sysselsättning..................................................……..

BESKRIVNING 

Anledningen till att vi ber om din medverkan i detta projekt är följande:

 Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på. Det 

vanligaste sättet att göra det på är genom det talade eller skrivna språket. 

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och 

känslor/tillgivenhet.

DEL 1  

1) Skriv ned tre egenskaper som enligt dig är de viktigaste egenskaperna i en ÖNSKAD 

kärleksrelation.

1.  .........................................................

2.  .........................................................

3.  .........................................................

2)

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelse du ska skriva ner.

Du kan t.ex skriva om tre olika platser eller händelser i en ÖNSKAD kärleksrelation. 

Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte 

fiktion. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia.
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Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat: 

A) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B” ? A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A” ? 

B) 1. Vad tycker ”A”  INTE om hos ”B” ? B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A” ? 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B” ? C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A” ? 
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D) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” INTE vill dela med ”B” ? D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”? 

E) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B” ?

E) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”?

F) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i denna berättelse?
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G) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”? G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”?

H) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. trivs ”A”? 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv samt känner sig när ”A” 
umgås med ”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs ”B”?

I) Vad känner de båda inför deras relation?

J) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation?
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DEL 2                                                                                                         AM (E)

3) Skriv ned tre ICKE ÖNSKVÄRDA egenskaper i en kärleksrelation.

1.  .........................................................

2.  .........................................................

3..........................................................

4) 

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelse du ska skriva ner.

Du kan t.ex skriva om tre olika platser eller händelser om ICKE ÖNSKVÄRDA 

egenskaper i en kärleksrelation. Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en 

kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte fiktion. Hitta på namn åt personerna i din 

berättelse/historia.
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Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat: 

K) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B”? K) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A”? 

L) 1. Vad tycker ”A” INTE om hos ”B”? L) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”? 

M) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B”? M) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A”? 
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N) 1. Vad i det vardagliga livet tror du att ”A” INTE vill dela 
med ”B” ? 

N) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”? 

O) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B”?

O) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”?

P) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? P) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv i denna berättelse?
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Q) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”? Q) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”?

R) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och hans kompisar T.ex. trivs hon? 

R) 2. Hur tror du att HAN ser på sig själv samt känner sig när han 
umgås med henne och hennes kompisar T.ex. trivs han?

S) Vad känner de båda inför deras relation?

T) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation?
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Bialaga 2                      

AM (D)

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................

Årskurs: ....................................................Datum:………….......................

Ålder:........   Kön: flicka/pojke     Namn eller pseudonym: ................................................

Mammas utbildning/sysselsättning: ...............................................

Pappas utbildning/sysselsättning:....................................................

BESKRIVNING 

Anledningen till att vi ber om din medverkan i detta projekt är följande:

 Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på. 

 Ett av sätten att utrycka sig är genom att måla, rita och teckna.

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och 

känslor/tillgivenhet.

Vi ber dig följande

DEL 1  

3) Skriv ned tre egenskaper som enligt dig är de viktigaste egenskaperna i en ÖNSKAD 

kärleksrelation.

1.  .........................................................

2.  .........................................................

3.  .........................................................

4)

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till den 

berättelsen du ska hitta på och som sedan skulle ha filmats.

Du ska rita, teckna tre olika platser eller händelser i av en ÖNSKAD kärleksrelation.(**) 

Föreställ dig att du ska skriva ett bildmanus till en kortfilm, en verklig berättelse, alltså inte 

fiktion. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia

(**Om du anser att det är nödvändigt att lägga till text till din bild för att man lättare ska förstå 

den tanke, så är du välkommen att göra det.)
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Besvara följande frågor om de berättelser och om de huvudpersoner du har skapat: 

C) 1. Vad tycker ”A” om eller vad attraheras hon av hos ”B” ? A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad attraheras han av hos ”A”? 

D) 1. Vad tycker ”A”  INTE om hos ”B”? B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”? 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill dela med ”B”? C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill dela med ”A”? 
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I) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” INTE vill dela med ”B”? D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”  INTE vill dela med ”A”? 

J) 1. Hur tror du att ”A” behandlar ”B”? Vad tror du att ”A”  
skulle göra för ”B” ?

E) 2. Hur tror du att ”B”  behandlar ”A” ? Vad tror du att ”B”  
skulle göra för ”A”?

K) 1. Hur tror du att ”A”  ser på sig själv i denna berättelse? F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i denna berättelse?
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L) 1. Vad tror du att ”B” tycker om ”A”? G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”?

M) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig själv samt känner sig när 
hon umgås med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. trivs ”A”? 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv samt känner sig när ”A” 
umgås med ”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs ”B”?

M) Vad känner de båda inför deras relation?

N) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation?
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DEL 2                                                                                                         AM 

(D)

3) Skriv ned tre ICKE ÖNSKVÄRDA egenskaper i en kärleksrelation.

1.  .........................................................

2.  .........................................................

3..........................................................

4) 

Var och en av de tre egenskaper du skrivit ned ska fungera som inspiration till att rita 

en berättelse du ska hitta på och som sedan skulle ha filmats.

Du ska rita, teckna tre olika platser eller händelser i ICKE ÖNSKVÄRDA 

kärleksrelationer. (**) Föreställ dig att du ska skriva ett manus till en kortfilm, en 

verklig berättelse, alltså inte fiktion. Hitta på namn åt personerna i din 

berättelse/historia

(**Om du anser att det är nödvändigt att lägga till lite text till din bild för att man lättare 

ska förstå den tanke, så är du välkommen att göra det.)
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Besvara följande frågor om den berättelsen och om de huvudpersoner du har skapat: 

E) 1. Vad tycker ”A” om eller vad 
attraheras hon av hos ”B” ? 

A) 2. Vad tycker ”B” om eller vad 
attraheras han av hos ”A” ? 

F) 1. Vad tycker ”A” INTE om hos ”B”? B) 2. Vad tycker ”B” INTE om hos ”A”? 

C) 1. Vad i vardagen tror du att ”A” vill 

dela med ”B”? 

C) 2. Vad i vardagen tror du att ”B” vill 
dela med ”A”? 

N) 1. Vad i vardagen tror du att ”A”
INTE vill dela med ”B”? 

D) 2. Vad i vardagen tror du att ”B”INTE 
vill dela med ”A”? 
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O) 1. Hur tror du att ”A” behandlar 
”B”? Vad tror du att ”A” kulle göra 
för ”B”?

E) 2. Hur tror du att ”B” ehandlar ”A”? Vad 
tror du att ”B”  skulle göra för ”A”?

P) 1. Hur tror du att ”A” er på sig själv 
i denna berättelse?

F) 2. Hur tror du att ”B”  ser på sig själv i 
denna berättelse?

Q) 1. Vad tror du att ”B” tycker om
”A”? 

G) 2. Vad tror du att ”A” tycker om ”B”?

R) 1. Hur tror du att ”A” ser på sig 
själv samt känner sig när hon umgås 
med ”B” och ”Bs” kompisar T.ex. 
trivs ”A”? 

H) 2. Hur tror du att ”B” ser på sig själv 
samt känner sig när ”A” umgås med 
”A” och ”As” kompisar T.ex. trivs 
”B”?

O) Vad känner de båda inför deras relation?

P) Slutligen, hur skulle Du beskriva denna relation?



55

Bialaga 3

AT (E)

Högstadium eller Gymnasium........................................................................................

Årskurs: ....................................................Datum:………….......................

Ålder:........   Kön: flicka/pojke      Namn eller pseudonym: ..........................................

Mammas utbildning/sysselsättning: ...............................................

Pappas utbildning/sysselsättning....................................................

BESKRIVNING

Anledningarna till att vi ber om ditt samarbete i detta projekt är följande:

Som ni redan vet finns det flera olika sätt som vi uttrycker tankar och känslor på. Det 

vanligaste sättet att göra det på är genom det talade eller skrivna språket 

Ett av sättet att utrycka sig är genom en skriftlig berättelse.

Vi vill studera detta sätt att uttrycka sig på och som ger oss möjligheten att konkretisera de 

idéer och tankar som finns inom oss.

Vi har valt ut ett tema som vi tror att du är intresserad av: kärleksrelationer och tillgivenhet

DEL 1  

Du har kanske varit med om detta någon gång:

Du umgås med en person som du känner väl (kompis, arbetskamrat, familjemedlem eller 

annan närstående person). Du känner på dig att personen ifråga funderar mycket på något 

(bra eller dåligt) men berättar inte det för dig. Du tror dig veta vad personen funderar på och 

bestämmer dig för att göra något.

Försök sätta dig in i denna situation eller någon liknande som du varit med om.
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Skriv en kort berättelse/historia, som om du skulle göra en kortfilm som handlar om dig och om 

denna situation som du varit med om. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia.
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1) Hur märkte du att personen funderade mycket på något, oavsett om det var 
något positivt eller negativt? 

2) Vad observerade du?

3) Vad tänkte du?

4) Hur såg du dig själv i denna situation?

5) Vad gjorde du åt denna situation?? 
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DEL 2                                                                                                                 
AT (E)

Tänk nu på en liknande situation men som inte har hänt dig personligen utan någon i 
din omgivning. Skriv berättelsen. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia.
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6) Hur tror du att den första personen märkte att den andra funderade på 
något? 

7) Hur märkte denna person att något var fel?

8) Vad tror du att den första personen (den som observerade att den andra 
funderade på något) tänkte?

9) Vad gjorde slutligen den första personen? Hur betedde hon eller han sig?
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DEL 3                                                                                                    
AT    (E)
                                                                                                                             

Nu är det Du som funderar mycket på något speciellt, positivt eller negativt. Du har inte 
berättat detta för någon. Den andra personen har dock upptäckt att något har hänt och 
har bestämt sig för att göra något.
Skriv berättelsen. Hitta på namn åt personerna i din berättelse/historia.
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      10) Hur tror Du att den andra personen märkte att du funderade på något?

11) Vad tror du att den andra personen såg?

12) Vad tror du att den andra personen tänkte?

13) Vad gjorde slutligen den andra personen? Hur betedde hon eller han sig?

      14) Hur såg du på dig själv i denna situation?

15) Tyckte du om det som den andra personen gjorde för dig? Varför?

16) Skulle du vilja att personen hade agerat annorlunda? I så fall hur?
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