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Abstract 
 

The purpose of this study is to get increased knowledge of young people and their experience 
and thoughts about existential questions, and if the adults in Junior highschool take them into 
consideration. Our purpose to look at the result in a gender perspective was also a part of this 
work. Our starting point is the theory of youth, their existential questions and the importance 
of their identity-work in the late modern society. We interviewed six youth at the age of 15-
16. We used hermeneutic theory to analyse the text. The result indicates that the common 
existential everyday questions among the youth where; Friends, family, future, love and 
grades. Girls existential questions included relations and the boys questions was more about 
future-projects. The study also indicates the schools lack of interest in youth identity-work 
and theirs existential questions.  
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 
 
”Den största och viktigaste och i många fall mest destruktiva ojämlikheten beträffande 
ungdomars livsvillkor är mellan dem, som har möjlighet att bearbeta den existentiella 
uppgiften under ungdomsåren – identitetsarbetet – och de ungdomar som saknar det stöd som 
erfordras i identitetssökandet.” (Börjeson, 1996, s.102) 
 
Som tonårsföräldrar och med erfarenhet av ungdomar från våra praktikplatser, i högstadiet 
respektive på behandlingshem, har vi märkt att det finns ett ”sug” efter att prata med vuxna 
om existentiella frågor eller som man i skolans värld benämner det livsfrågor. Många hävdar 
att föräldrar i mindre utsträckning tar sitt föräldraansvar, att den ”demokratiske” föräldern inte 
tydligt klargör vad de står för eller anser vara rätt och fel. Det blir mer upp till var och en att 
ha en egen styrka och tro i vårt pluralistiska samhälle med olika normer och värderingar 
(Svensson, 2005). Vår uppfattning är att de flesta ungdomar dessutom har föräldrar som båda 
yrkesarbetar. Vem har tid och förmågan och att möta de ungas livsfrågor?  
 
Utbyggnaden av skolsystemet har gjort att våra unga tillbringar en stor del av sin vakna tid i 
skolan. Under skoltiden infaller puberteten och adolescensen, en utvecklingsfas då stora 
förändringar sker, både fysiskt och psykiskt. De flesta känner igen känslor som oro, vilsenhet 
och frigörelsen från föräldrarna. Ungdomsåren är en fas mellan barndom och vuxenliv, där 
både obearbetade barndomsminnen och oklara föreställningar om livet som vuxen, gör sig 
påminda. Den grundläggande identiteten arbetas fram, många gånger i stor vånda (Börjeson, 
1996).   
 
I Läroplanen (Lpo 94) framhävs skolans uppgift om att stärka det enskilda barnets egenvärde. 
” …det är skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet…” (s.3). En studie om 
lärarestudenter (Frånberg, 2006) visar att över 70 % av de nyutexaminerade lärarna inte 
känner sig förberedda att gestalta värdegrundsfrågor såsom etik, moral, värderingar och så 
vidare i skolan. Möter de vuxna i skolan ungdomars existentiella frågor och behov?   
 
Fler och fler skolor i Sverige inför livskunskap på schemat. Undervisningen i livskunskap har 
vuxit fram inifrån skolorna själva. Man anser att det är viktigt för ungdomar och barn att 
tillsammans med vuxna spegla sina tankar om viktiga livsfrågor (Göteborgs kommuns 
hemsida, 2006-11-27). Vi blev nyfikna på hur ungdomarna själva upplever och resonerar 
kring den verklighet de möter, vad de själva tycker är väsentligt för deras liv och utveckling i 
skolmiljön.  
 
Vi bestämde oss för att träffa några ungdomar som går i sista året på högstadiet. Vår ambition 
var att så långt det är möjligt inta ett ungdomsperspektiv, vilket inte var lätt. Det blev en 
utmaning att kliva ur vårt vuxenperspektiv och ge ungdomarna ett större utrymme som 
kompetenta individer. En annan drivkraft i vårt intresse för ungdomarnas perspektiv har varit 
idén om att varje generation ställer sina egna frågor, och nästa generation har nya sätt att se på 
samma fenomen (K. Piuva, personlig kommunikation, 11 september, 2006). Det tankesättet 
gör ungdomsperspektivet extra intressant.  
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1.1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att få ökad kunskap om hur ungdomar upplever och reflekterar över 
livsfrågor och om de vuxna på skolan möter dessa frågor under högstadietiden.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Vilka livsfrågor tycker ungdomarna är viktiga, och skiljer sig frågorna åt mellan tjejer 
och killar? 

• Upplever ungdomarna att deras valda livsfrågor tas upp i undervisningen? 
• Känner ungdomarna sig uppmuntrade att ta upp sina angelägna livsfrågor i skolan? 
• Vem vänder sig ungdomarna till i skolan med sina livsfrågor?  

 

1.1.2. Begreppsförklaring 
 
Existentialism: En filosofisk strömning som inriktar sig på villkoren för människans existens 
och den ångest som nödvändigheten av fria val skapar (Nordstedts svenska ordbok, 1999).  
 
Skolungdomar : Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedins hemsida, 2006-11-23). 
betyder skolungdom: pojke eller flicka som går i skolan vanligen på högre stadium. Vi 
kommer att använda begreppet för ungdomar mellan 12-16 år, d v s de år de tillbringar på 
högstadiet.  
 
Livsfråga: Fråga som är av stor betydelse för någons liv (Nordstedts svenska ordbok, 1999). 
 
Livskunskap: Ett relativt nytt ämne som vissa skolor infört. Tanken är att på ett samlat sätt 
behandla olika sidor av hälsofrågor, mänskliga behov och beteenden samt existentiella frågor  
(Göteborgs kommuns hemsida, 2006-11-27). 
 
Identitet: självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ (Nationalencyklopedins 
hemsida, 2006-11-23). 
 
Adolescens: vuxenblivande (Havensköld & Mothander, 2002).  
Biologisk, kulturell och psykologisk utvecklingsfas som pågår mer eller mindre från 11- 25 
års åldern (Ramström, 1995; SOU 1997:8). 
 
Trappan: Ekhammarsskolans fritidsgård som samtidigt fungerar som café under skoltid.  
 
Skolan: I vår frågeställning och frågor kring denna innefattar begreppet skolan all personal. 
Det vill säga skolsköterska, bibliotekarie, fritidsgårdspersonal, specialpedagog, lärare samt 
annan personal. 
 
 

1.1.3. Uppsatsens disposition  
 
I metodelen, kapitel 2, beskriver vi tillvägagångssättet vid planeringen, urvalsförfarandet, 
litteraturinsamlingen, perspektivval och genomförandet/bearbetningen av de kvalitativa 
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intervjuerna inklusive etiska aspekter.  Här förs även ett resonemang kring validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
För att tydliggöra hur föränderligt begreppet ungdomar och deras vistelse i skolan varit över 
tid beskrivs några historiska exempel under kapitel 3, Tidigare forskning, perspektiv och 
utveckling. Vidare berör vi forskningens fokus som varierat över decennierna. Därefter delar  
vi grovt in studier gjorda inom ämnet ”ungdomar och skolan”. Vi har utgått från skollagens, 
Läroplanens och Skolverkets texter för att få klarhet i skolans roll och ansvar i frågan om 
ungdomars livsfrågor. 
 
I kapitel 4 tar vi upp vår teoretiska referensram. För att förstå delar ur människans 
grundläggande behov använder vi oss av existentialismen i filosofen Sartres anda, tolkad av 
Bengt Börjeson. Vi belyser delar av fenomenet att vara ung i det senmoderna samhället, där 
ungdomars identitetsarbete är ett centralt tema. Här har socialpsykologen Thomas Ziehes 
resonemang påverkat oss starkt. 
 
I kapitel 5 presenteras resultatet av ungdomarnas angelägna och mindre angelägna livsfrågor, 
fördelat på kön. Svaren på de övriga frågeställningarna redovisas, d v s skolans bemötande. Vi 
tematiserar intervjusvaren och reflekterar kring genusaspekter. Belysande citat används i 
relativt stor utsträckning för att göra texten mer levande.  
 
I kapitel 6 använder vi oss av de teman som vuxit fram i resultatet och via hermeneutisk 
tolkning analyseras dessa mot teorin. Även svaren på frågeställningarna jämförs mot tidigare, 
för vår studie relevanta, undersökningar.  
 
I det avslutande kapitlet, diskussion, resonerar vi kring det som framkommit i resultat och 
analysdelen samt tar upp några nya intressanta tankar som framkommit under arbetets gång.  
 

2. Metod 
 
Vårt huvudtema är ungdomars existentiella frågor, i vardagligt tal ”livsfrågor”, det vill säga 
tankar och känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Samtalsintervjuer är en form som ger 
möjligheter att både få oväntade svar och att ställa följdfrågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 
& Wängnerud, 2004). Vi var överens om att det endast var genom dialog som vi kunde nå 
fram till ungdomarna i detta ämne, samt försöka förstå hur de tänker och reflekterar kring 
frågorna.  
 
Vi valde därför att göra en kvalitativ studie med sex högstadieungdomar i Ekhammarsskolan 
(Upplands-Bro kommun). Alla gick i nionde klass, vilket betyder att de var mellan 15 och 16 
år gamla. För att täcka in frågan om kön har betydelse, intervjuade vi tre killar och tre tjejer.   
 

2.1. Litteratursökning 
 
Vi startade vår litteratursökning på socialhögskolans biblioteket. Via hemsidan sökte vi i 
huvudsak i databaserna; libris, diva, artikelsök och Social services Abstracts. Till en början 
använde vi sökord som: skolungdomar, grundskola och existentiella frågor. Ämnesorden 
utökades när vi fick träff i bl a artikelsök med; relationer, skolelever, livsfrågor och 
barnperspektiv. I Social services Abstracts gav kombinationerna highschool and youth, och 
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school and student* (trunkering) oerhört många träffar. Vår uppfattning var att övervägande 
delen tog upp problem i skolan där socialtjänsten var inkopplad. För att hitta internationell 
forskning valde vi databasen ERIC istället och inkluderade sökordet adolescent* och  
existential. Flertalet studier vi fann var gjorda ur ett psykologiskt perspektiv, vilket inte var 
vår utgångspunkt. Vi fokuserade oss på C- och D- uppsatser och forskningsrapporter samt 
studier gjorda av skolverket och ungdomsstyrelsen. Vi fick många nya litteraturtips via 
referenser i de uppsatser och rapporter vi fann relevanta. Tankegångar från socialpsykologen 
Thomas Ziehe och Professor Bengt Börjeson fångade vårt intresse i sökandet efter 
grundkunskap kring ungdomar och skolan i det senmoderna samhället.  
 

2.2. Planering och genomförandet av intervjuerna 

2.2.1. Etiska aspekter 
 
Eftersom de intervjuade var omyndiga, förväntades vara aktiva i intervjun och 
intervjufrågorna kunde uppfattas ha känslig karaktär, krävdes samtycke av 
förälder/vårdnadshavare. Vi gav ungdomarna ett informationsbrev som de tog hem för 
underskrift (bilaga 1). Det undertecknade brevet hade de sedan med sig till intervjutillfället.  
Ungdomarna informerades och tillfrågades vid både planeringen, genomförandet och 
bearbetningen av intervjun om olika etiska aspekter. Det vill säga om materialets 
konfidentialitet och eventuella konsekvenser för intervjupersonens del. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att delta i en intervjuundersökning. En nackdel kan vara den 
möjliga skadan för undersökningspersonen om dennes identitet skulle röjas. En fördel kan 
vara att intervjupersonen upplever det som positivt att någon är villig att lyssna till dennes 
historia (Kvale, 1997).  Alla fick välja nya namn för att bli anonyma, samt informerades om 
att det inte fanns några riktiga eller sanna svar. Det viktiga var ungdomarnas egna funderingar 
och upplevelse. Vi var också tydliga med att informera om möjligheten att när som helst 
under vårt samarbete kunna hoppa av eller ändra sig (Esaiasson et al. 2004).  
 
Intervjuerna avslutades med att intervjuaren förhörde sig om det fanns frågor eller 
funderingar, så att missförstånd eller behov av att prata vidare en stund kunde fångas upp 
(Esaiasson et al. 2004). Hälften av de intervjuade utnyttjade den möjligheten. Två av de tre 
hade under intervjun tagit upp, för dem, känsliga ämnen, som exempelvis mobbning och 
ensamhet. Vi upplevde att den extra tid, då vi pratade fritt efter intervjun, blev en bra 
avslutning för dem som engagerat sig extra känslomässigt.  

2.2.2. Urval  
 
Urvalet var selektivt, sex elever i årskurs 9, tre killar och tre tjejer. Vi valde medvetet den 
äldsta åldersgruppen med tanke på att ämnet delvis kräver abstrakt tänkande och att denna 
åldersgrupp är mitt inne i adolescensen, en tid som präglas av bland annat funderingar kring 
livet, värderingar, valmöjligheter och relationer. Ungdomar i den här åldern funderar med 
andra ord ofta kring existentiella frågor (Börjeson, 1996).  
 
Specialpedagogen på skolan och den ansvarige för fritidsgården/caféet, hittade ungdomarna 
genom att plocka ut den tionde och tolfte eleven i olika klasser ur skolkatalogen, varannan tjej 
och varannan kille. Fem klasser i nian blev berörda. Därefter bjöds de första sex in till en 
informationsträff, där vi kort berättade om syftet och hur det hela skulle gå till. I det här 
skedet föll två bort och två nya på listan kallades snabbt in. Därefter hade vi sex positiva som 
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sa att de kunde medverka. 
  
Vi gjorde upp ett schema för intervjuerna, utifrån deras möjlighet att närvara. Vi informerade 
om möjligheten att när som helst ändra sig, väl medvetna om svårigheten att exempelvis i 
grupp gå emot majoriteten (Nilsson & Waldemarson, 1994). Två av ungdomarna kom inte på 
den utsatta intervjutiden och svarade inte på våra påminnelsepåringningar eller sms. När vi 
slutligen fick kontakt hjälpte vi dessa ungdomar att tacka nej, vilket uppenbarligen var svårt 
för dem. Två nya niondeklassare kontaktades via specialpedagogen med samma urvalsmetod 
och dessa fick också en informationsträff. De nya kom till intervjun som planerat. Med andra 
ord kan man säga att tillgängligheten bland de tillfrågade till stor del kom att styra vilka 
ungdomar som blev intervjuade.   
 

2.2.3. Halvstrukturerad intervjuguide 
 
Vi valde en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga2) som innehöll 2 huvuddelar och en 
avslutande musikdel, del 3. Den totala tiden var planerad till en timme, vilket Övrreide (2001) 
rekommenderar som maximal tid vid intervjuer med barn och ungdomar. Metoden, där 
ungdomarna utifrån lappar kan välja ämne, växte fram efter det att vi genomfört en tidigare 
intervjuversion med en av våra egna tonåringar, en så kallad pilotintervju (Kvale, 1997). Hon 
ifrågasatte starkt intervjufrågorna som hon tyckte var alldeles för styrande och framför allt 
ledande. Hon önskade större frihet bland fler ämnen. Vi tänkte om och arbetade tillsammans 
fram en ny intervjuguide.  
 

2.2.4. Intervjuguide - första delen 
 
Första delen bestod av ett moment där den unge fick välja maximalt 5 lappar med vardagliga 
ord eller begrepp kring centrala livsfrågor. Den intervjuade fick själv lägga ut lapparna för att 
få mer tid att tänka över orden. Förslag till ord fann vi i tidigare studier (Se exempelvis 
Eriksson, 1999; Carsén, 2006; Andersson, 2002). Totalt fanns 31 lappar, med livsfrågeord 
(bilaga 3). Några exempel på ord var: kompisar, rätt och fel, framtiden, betyg, ensamhet, 
kärlek etc. Vi begränsade oss till ord med vardaglig anknytning, vilket betyder att ord som 
krig, död, svält, fattigdom etc inte var med. Ungdomarna fick också möjlighet att fylla i en 
tom lapp om de saknade ett angeläget ord. Slutligen fick de ta bort 5 lappar som de ansåg vara 
mindre angelägna. På så sätt hoppades vi få en mer nyanserad bild över vilka frågor som var 
angelägna utifrån allmänna existentiella frågor och utifrån ungdomen själv. Motivering, 
följdfrågor och fördjupande frågor kring ungdomens val användes, exempelvis; Hur menar du 
då? Varför tror du att det är så? Kan du berätta för mig om ett sånt tillfälle? (bilaga 2). 
Resultatet av detta lappsystem blev svaret på vår första frågeställning (Kvale 1997).  
 

2.2.5. Intervjuguide - andra och tredje delen 
 
I den andra delen av intervjun kopplade vi ihop respektive ungdomars angelägna frågor till 
hur just dessa togs upp i undervisningen respektive hur de frågorna berördes av de vuxna rent 
allmänt i skolan. Avslutningsvis, i den tredje delen, lyssnade vi på en låt som ungdomen 
uppmanats att ha med sig. Låten skulle ha en speciell betydelse som vi hoppades få ta del av. 
Till de två ungdomar som ersatte ”avhopparna” missade vi att meddela om musiken, vilket 
gjorde musikdelen till en spontan pratstund istället.  
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2.2.6. Intervjun, transkribering och meningskoncentrering 
 
Vi intervjuade tre personer var. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt därefter av 
den som gjort intervjun. Vi närläste alla intervjuer i flera steg och skrev ned spontana 
kommentarer. Vi växlade mellan att förstå helheten i intervjun med att studera delar av den, 
för att sedan se helheten igen. Detta hermeneutiska tolkningssätt hjälpte oss att bättre förstå 
meningen med olika teman och de tveksamheter som många av intervjusvaren innehöll. I 
hermeneutisk tolkning finns möjlighet att ta med annan information om den intervjuade. Vi 
har försökt ta hänsyn till hela intervjusituationen, d v s det vi upplevde, tonfall, kroppsspråk, 
miner och liknade i vår tolkning (Kvale, 1997).  
 
Varje intervju meningskoncentrerades, d v s meningen med det sagda plockades ut och 
sammanfattades. Därefter lämnade vi individnivån för att hitta gemensamma mönster att föra 
vidare in i resultatet. På så sätt kunde vi få en bättre bild och större förståelse över 
ungdomarnas tankar och funderingar kring deras identitetsarbete kopplat till existentiella 
frågor. Dessa teman blev: Vara sig själv/Våga säga sin åsikt, Utseende/Vem vill jag vara, 
Kärlek och sex, Innanför och utanförskap, och slutligen Framtid och valmöjligheter. Det 
material vi fick fram kring ungdomarnas medtagna musik utgjorde inte en tillräckligt grund 
att arbeta vidare med, varför musikdelen inte är medtagen i resultatet. 
 

2.3. Undersökningens kvalitet och verifiering 
 

2.3.1. Validitet  
 
Validiteten enligt Kvale (1997) talar om hur väl det studerade motsvarar det man avsåg att 
undersöka. I kvalitativa intervjuer är det själva meningen med det sagda, det relevanta kopplat 
till frågeställningen som skall skalas fram, och därefter utvärderas mot exempelvis en teori 
eller hypotes. Vår halvstrukturerade intervjuguide utgick ifrån våra frågeställningar, men gav 
också valmöjlighet till vilket ämne ungdomarna tyckte var angeläget, samt möjlighet till 
motiverande och fördjupande svar. Esaiasson et al. (2004) tipsar om öppna, korta och lätta 
frågor utan akademisk jargong, med tolkande och avstämmande frågor i slutet för att inte 
färga spontana svar från den intervjuade. Detta tog vi fasta på och använde oss av i varierande 
utsträckning. Vi använde oss av Kvales (1997) sju stadier i intervjuundersökningen som en 
sorts kvalitetskontroll genom alla stadier. Det vill säga; Tematisering, planering, intervju, 
utskrift, analys, verifiering och rapportering.  
 

2.3.2. ”Lappmetoden” 
 
Tanken med tillvägagångssättet med ”lappmetoden” var att underlätta starten av intervjun 
genom konkreta valmöjligheter samt att ge de unga möjlighet att själva välja ut de ämnen vi 
skulle prata vidare kring. Alternativet hade varit att fråga om många fler ämnen, men då mer 
på ytan. En nackdel var givetvis begränsningen i av oss förvalda ord. Vi försökte koncentrera 
oss på ord som hade vardaglig anknytning för ungdomarna. Vi valde ord där en tredjedel hade 
mer positiv laddning, en tredjedel mer negativ laddning och den sista mer neutralt (se bilaga 
3). Som exempel på mer negativ laddning i ordet kan nämnas oro eller sorg kontra positiv 
laddade ord som glädje eller kärlek. Exempel på mer neutralt laddade ord var: pengar, miljön, 
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pubertet. Om ett ord är positivt eller negativt varierar givetvis från person till person, vilket 
också framkom under intervjun.  
 
Givetvis saknades ord som är centrala för ungdomar, och som de intervjuade under samtalets 
gång inte själva kom att tänka på. Någon nämnde efter intervjun att musik hade varit ett 
självklart livsord. Det fanns inte med. Vi är medvetna om att våra i förväg valda ord och 
begrepp delvis har varit styrande. Dock visade det sig att ett ord kunde innefatta andra 
livsfrågor som den unge associerade till. Exempelvis lyckades en ungdom återkomma till 
ämnet mobbning under alla livsfrågeord hon valde. 
 

2.3.3. Reliabilitet 
 
Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i hur undersökningen är utförd, det i sin tur hänger starkt 
ihop med forskarens förutsättningar. Det vill säga nödvändig kunskap om fenomenet, 
livserfarenhet, förmåga att medvetandegöra sina egna föreställningar och hypoteser och ställa 
sig utanför dessa. Det är också viktigt att klargöra frågeställningarna så att de inblandade 
fokuserar sig på det relevanta i intervjun (Ruth, 1991).  
 

2.3.4. Rollen som intervjuare/intervjuperson 
 
Trots den halvstrukturerade intervjuguiden (bilaga 2) blev intervjuresultaten mer olikt 
varandra än väntat. Vi underskattade vår egen roll som ”färska” intervjuare och hur det 
färgade hela intervjumaterialet. En tydlig brist var vår oerfarenhet i intervjuteknik. Det blev 
flera fall av ledande frågor och då och då när det uppstod en tvekan, var vi där och fyllde i 
med tolkningar. En annan fallgrop var att gå vidare i intervjuguiden innan ett ämne var 
färdigpratat. Detta är enligt Kvale (1997) vanliga fallgropar som bäst filas bort genom 
praktisk övning. En tanke vi inte kan bortse ifrån är den att det kan vara obekvämt att tala med 
en ”främling” om sina tankar om ett känsligt ämne.  
 
Olika personer kräver olika intervjuteknik, vilket också blev tydligt. I efterhand förstår vi 
bättre betydelsen av att ha pilotintervjuer där intervjupersonen får spela olika roller. Kvale 
(1997) ger exempel på Tysta ostronet, Nonstoptalaren, den Intellektualiserande akademikern 
och Maktspelaren, som försöker ta över intervjun. Vi gjorde bekantskap med flera av dessa 
personligheter.   
 

2.3.5. Tiden 
 
En timme kan vara både lång och kort tid. För vår uppgift kändes den alltför kort. Det blev 
ungefär 10 stycken olika livsfrågor som skulle diskuteras, och därefter skolans bemötande och 
roll i sammanhanget. En del forskare (se Eriksson 1999; Hallgren 2003) påpekar just att den 
här typen av undersökningar, existentiella frågor i kvalitativa intervjuer, är tidskrävande och 
att man bör ha möjlighet att träffa intervjupersonen flera gånger. 
 

2.3.6. Generaliserbarhet 
 
Vår kvalitativa intervju på sex personer gör inte anspråk på att gälla alla skolungdomar i 15-
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16 års ålder. Vår ambition är att göra en analys om vårt resultat i vissa avseende 
överrensstämmer med tidigare forskning, d v s belysa likheter och skillnader. Det är lättare att 
generalisera på slumpmässiga urval än strategiska, som är det aktuella i vårt fall. Det handlar 
om att argumentera så att läsaren kan bedöma hur riktigt påståendet kan vara, argumenten bör 
följa en logisk linje. Denna form kallas analytisk generalisering. Vårt mål är en kombination 
mellan att se om vi finner överrensstämmelser med utvecklingen i stort i samhället, och med 
den inre utvecklingen hos individen. Vi hoppas även ha sinnena öppna för det som kanske 
kommer att finnas. Där kommer reflektioner kring genus in som ett spännande parallellt spår 
(Kvale, 1997; Ruth 1991). 
 

2.3.7. Vår upplevelse 
 
Trots de begränsningar vi som intervjuare förde med oss, kände vi att det var en god stämning 
där ungdomarna till stor del kunde slappna av och delge oss sina tankar och funderingar inom 
ramen för vår tid. Ämnet kärlek och sex var känsligt för en del och det kändes viktigt för oss 
att inte pressa ungdomarna för hårt. Å andra sidan kan man fråga sig om det obekväma 
förstärktes av att även vi var osäkra i vår roll som intervjuare. Vi fick båda en stark känsla av 
ungdomarnas vilja att vara vuxen, ha intelligenta och korrekta svar, inte vara barnslig etc. För 
några av dem blev det tydligt hur viktigt det var att välja rätt ord och att uttrycka sig rätt. En 
del av de motsägelser som finns i texten tror vi delvis beror på denna vilja att ge ett visst svar, 
men att verkligheten ofta är en annan (Kvale, 1997).  
 

2.3.8. Förförståelse 
 
Från våra respektive praktikplatser, på högstadieskola och behandlingshem för ungdomar, är 
vår förförståelse att det finns ett behov från ungdomarnas sida att prata om existentiella 
frågor. Vi tror även att det är viktigt för deras utveckling och välmående att de får ventilera 
sina funderingar med vuxna. Även i egenskap av tonårsföräldrar har vi liknande förförståelse. 
 
 

3. Tidigare forskning, perspektiv och utveckling 
 
För att få en förståelse för hur ungdomarnas situation i samhället och i skolan förändrats över 
tid tar vi upp några historiska exempel. Forskningens fokus har varierat över tid, vilket vi 
försöker belysa i detta kapitel. Vidare presenterar vi några, för vår undersökning, relevanta 
studier.  För att få klarhet i skolans roll och ansvar när det gäller ungdomars livsfrågor har vi 
utgått från skollagens, Läroplanens och skolverkets texter.  Även kritiska röster till skolan 
som institution belyses. Nedan följer de fem huvudavsnitten ”Historiskt perspektiv på 
ungdomsforskning”, ”Nutidsperspektiv på ungdomsforskning”, ”Relevanta studier”, ”Kritiska 
röster om skolan som institution”, Skolans roll och ansvar”. 
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3.1. Historiskt perspektiv på ungdomsforskning 
 

3.1.1. Historik om ungdomar och samhälle 
 
Ungdomarnas betydelse och roll i samhället har ändrats. Förr i tiden behövdes dessa 
ungdomar för att utföra sysslor i hushållet. De var en resurs i familjens försörjning, men 
allteftersom industrisamhället växte fram försvann dessa uppgifter. Vad skulle de unga 
sysselsätta sig med? Hur skulle de bygga upp sin identitet? Vissa forskare fokuserade på 
kamratgruppen och ungdomskulturen. Samhällets svar blev att sätta dem i skolan, vilket 
indirekt betydde att man också kunde kontrollera att de unga inte drev omkring på gatorna. 
Istället kunde fullvärdiga samhällsmedborgare fostras. I dag går 90 % av Sveriges ungdomar 
12 år i skolan. Det kan jämföras med den allmänna skolgången på 40-talet som var sex år. 
Skolan är inte längre en institution som enbart lär ut kunskaper och färdigheter, utan ska även 
bidra till elevernas personlighetsutveckling (Andersson, 2002). På grund av att skoltiden har 
ökat för ungdomarna har de blivit en grupp för sig, som till stor del är isolerade från samhället 
i övrigt. De är beroende av sina föräldrar för försörjning eftersom det inte kan arbeta och på så 
sätt blir de överflödiga i samhället (Fornäs, Lindberg & Sernehede, 1984). 
 

3.1.2. Historik forskning 
 
Till största delen har den svenska forskningen kring ungdomar under 50- och 60-talet utförts 
av psykologi- och pedagogikforskare. Under denna tid planerades stora skolreformer vilket 
gjorde det intressant att undersöka ungdomars begåvning, intressen, studie- och yrkesval. På 
70-talet och framåt stärkte ungdomarna sin ekonomiska ställning och blev en ekonomisk 
faktor att ta hänsyn till. Under denna tid uppmärksammades gruppen även av sociologer, 
antropologer, etnologer, musikvetare, historiker med flera. Ungdomskulturen kom i fokus och 
det som studerades var ungdomsgäng, deras musiksmak och livsstil (se Fornäs et al. 1984; 
Bjurström; 1980; 1984; Öhlund, 1988). Rent generellt har det varit ont om undersökningar 
som koncentrerat sig på ungdomarna och skolan som arena, och då framförallt ur ett 
ungdomsperspektiv (Andersson, 2002).  

3.2. Nutidsperspektiv på ungdomsforskning 

3.2.1. Prestationer, hälsa och pedagogik 
 
Vår uppfattning är att den aktuella forskningen till största delen fokuserar på ämnen som 
handlar om undervisning och prestationer i skolan, exempelvis resultat, betyg, lärarkompetens 
(se Frånberg, 2006; Pérez, 1992). Studier har även gjorts kring sociala relationer och miljön i 
skolan men där fokus ändrats över tid. För 5-10 år sedan var exempelvis mobbning, 
kränkningar och droger heta ämnen. De senaste åren har studier kring hälsa, idrott, livsfrågor 
(existentiella frågor), genusfrågor och relationer i skolan ökat (se Ahlgren, 1991; Englund och 
Ericson, 1996; Garpelin, 2003; Ihrskog, 2006).  Forskningen kring skolungdomars 
existentiella frågor är, enligt vår mening, dock till stor del gjorda ur ett religionspedagogiskt 
perspektiv.  
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Den litteratur och den forskning vi har hittat kring ungdomar, existentiella frågor och skolan 
behandlar vilken typ av frågor ungdomarna har eller hur man från skolans sida kan utveckla 
undervisningsmetoder som stimulerar ungdomarna att reflektera över livsfrågor (se Eriksson, 
1999; Hallgren, 2001a; Furenhed, 2000.) Vår uppfattning är att undersökningar om äldre 
högstadieungdomars upplevelse av skolans bemötande av livsfrågor övervägande grundar sig 
på kvantitativa studier. 

3.2.2. Ungdomsperspektiv  
 
Ungdomarna i 15 års ålder har enligt utvecklingspsykologin kommit till ett stadium där de har 
förmågan att i större utsträckning tänka i abstrakta banor.  Detta gör det möjligt för dem att på 
ett nytt sätt engagera sig i exempelvis existentiella frågor, politik och religion (Havnesköld & 
Mothander, 2002). En viktig faktor när det gäller ungdomar menar Övreeide (2001) är att de 
först i slutet av tonåren har förmågan att skilja på det idealiskt och logiskt möjliga, jämfört 
med vad som är realistiskt möjligt. Han menar vidare att hantera balansen mellan dessa och 
att handla därefter är det som kännetecknar ett ”vuxet” perspektiv. Som vuxen möter vi ofta 
tonåringen med förnuftiga, självklara och avgjorda realiteter, något de har svårt att ta till sig. 
Det är som uppgjort för konflikt.  
 
Kritiska röster menar att ungdomar och barn i mycket större utsträckning än vad 
utvecklingspsykologin visar, mognar och har kompetenser som bland annat visat sig i 
subkulturernas värld. Birminghamskolan har i sina studier påvisat hur ungdomar med 
subkulturernas hjälp hittar egna lösningar i det föränderliga samhället (se Öhlund 1988; Willis 
1983; Bjurström 1997).  
 

3.2.3. Birminghamskolan 
 
Under 1960-talet växte det fram ett tvärvetenskapligt centrum vid universitetet i Birmingham, 
CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies). Forskarna undersökte ungdomliga 
subkulturer och tolkade deras klädval och livsstil som reaktioner på samhällets 
moderniseringsprocesser. Subkulturer sågs som ungdomarnas försök att på symbolisk väg 
handskas med de förändringar av livsvillkor som orsakats av genomgripande strukturella 
förändringar i samhället, exempelvis på arbetsmarknaden och inom skolan (Fornäs et al. 
1984). 
 
Centrala begrepp inom Birminghamskolan är klass, ras, stil och kön. Det är i relationen 
mellan kulturella uttrycksformer, samhällsstrukturer och klass som individen skapar sitt 
sociala förhållande till rådande livsvillkor. Stor vikt läggs vid ungdomarnas egna aktiva 
deltagande i skapande av livsformer och uttryck (Fornäs et al.1984). Birminghamskolans 
teorier och analyser har utgjort en av de viktigaste utgångspunkterna för förståelsen av den 
moderna ungdomskulturen (Bjurström, 1997). Öhlund (1998) sammanfattar 
Birminghamskolans forskning som ”ett seriöst försök att förstå ungdomarnas egen-
socialisation, i ungdomskulturer, tillsammans med jämnåriga och utanför till exempel skola 
och familj” (s. 30). 
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3.3. Ungdomar och skolan 
 

3.3.1. Skolverkets utvärdering av grundskolan 
 
I skolverkets (2004) utvärdering av grundskolan, NU03, jämförs resultat från en tidigare 
undersökning gjord 1992. Där framkommer det att eleverna har en ökad förmåga att 
gemensamt lösa problem, att arbetssättet i vissa ämnen gör att eleverna får vara mer aktiva, att 
eleverna generellt sett trivs i skolan och i ökad grad upplever att de har inflytande över det 
egna arbetet. Man får i undersökningen fram en bild av en skola som lägger stor vikt vid 
elevernas personliga och sociala utveckling. 
  
Det negativa som framkom i undersökningen är att kunskaperna i vissa ämnen inte har 
förbättrats sedan 1992, i vissa delområden har de till och med försämrats. Motivationen och 
engagemanget för skolarbetet är lågt, särskilt hos pojkar, och den upplevda stressen hos 
många elever, främst flickor, är fortsatt hög. Det negativa i resultatet tros bero på att 
ungdomarnas val och inställning till studier är grundade i ett komplext sammanhang utanför 
skolan. Man menar att de sociokulturella och ekonomiska förutsättningarna i hem- och 
fritidsmiljön har stor betydelse för skolframgång och att ungdomar med starkt stöd hemifrån 
uppmuntras att satsa mer långsiktigt på skolan (Skolverket, 2004).  

3.3.2. Ungdomarna, skolan och livet 
 
Flera forskare har det senaste decenniet uppmärksammat bristen på ungdomsperspektivet i 
svenska studier och intresset för att förstå ungdomarnas situation och upplevelser av skoltiden 
har ökat. En av dessa studier som sträcker sig över tid är; Ungdomarna, skolan och livet 
(Andersson, 2002). Den är en sammanfattning av ett stort svenskt forskningsprojekt där fyra 
forskare med olika vetenskapliga bakgrunder, olika metoder och olika teoretiska perspektiv 
undersökt ungdomars tillvaro i skolan. Syftet med projektet är att få en rikare och fylligare 
förståelse för ungdomars situation i dagens samhälle. Britta Jonsson, en av forskarna, 
presenterar sin studie om ungdomars viktiga framtida livsprojekt. Av de tillfrågade framstod 
familjen som viktig eller mycket viktig för hela 87% , vänskap som viktig för 95% , bra 
utbildning som viktigt för 75% och att utveckla den personliga identiteten som viktigt för 
78%. 

3.3.3. Skolverkets undersökning om ämnet religionskunskap 
 
I skolverkets undersökning om samhällsorienterade ämnen NU03 (2005), framkommer att 
eleverna har ett stort intresse för livsfrågor och att de främst vill ha fler diskussioner om de 
stora frågorna om meningen med livet, kärlek, framtid, krig och död. Flickorna tänker oftare 
på frågor som handlar om relationer mellan människor, exempelvis kärlek, kamratskap och 
krig medan pojkarna oftare tänker på miljöfrågor. Resultatet i undersökningen visar att 
eleverna har både ett behov av, och önskemål om, att få arbeta mer med såväl livsfrågor, 
kulturmötesfrågor och frågor om samhällsförändring, som frågor kring rätt och orätt.  
 
Det intressanta med resultatet är att det ligger helt i linje med både religionskunskapsämnets 
kursplan och läroplanens riktlinjer. Skolverket menar att alla skolämnen skall innefatta ett 
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arbete från skolans personal att medverka till utvecklandet av elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta gruppen. Här vill 
dem trycka på att just religionskunskapen har en särskild uppgift och ett särskilt ansvar för 
detta arbete, att skapa en arena för möten mellan människors livstolkningar och erfarenheter 
från olika kulturer. Skolverket tolkar det som att ämnet inte svarar upp till elevernas 
angelägna existentiella frågor (Skolverket, 2005). 
 

3.3.4. Tonåringen och livet 
 
Skolöverstyrelsen, nuvarande skolverket, gjorde 1969 en omfattande kvantitativ undersökning 
om tonåringars intresse för frågor som har betydelse för deras livssituation och deras 
upplevelser i livets olika situationer. Rapporten heter Tonåringen och livsfrågorna. 1979 
gjordes en uppföljning, Tonåringen och livet. Syftet med den var att få en uppfattning om 
vilka livsfrågor eleverna har och i hur stor omfattning de upplever att de får möjlighet att 
bearbeta sina livsfrågor i alla undervisningssituationer. De frågor som eleverna bl a upplevde 
som mycket viktiga var frågor om: kärlek och sexualitet, arbetslöshet, barnmisshandel, 
människans ansvar för naturen och fritidens användning. I skolan tyckte eleverna att man mer 
skulle diskutera frågor om bland annat: kontakter med det motsatta könet, hur det är i världen, 
ensamhet, trygghet, rädsla och hur det är i skolan. Man konstaterar i resultatet att ungdomarna 
inte tycker att skolan låter dem bearbeta sina egna existentiella frågor (Skolöverstyrelsen, 
1980). 
 

3.3.5. Barnen och läroplanen 
 
Tullie Torstenson-Ed, lektor i pedagogik, beskriver sin studie Barnen och läroplanen i 
tidskriften Locus (2001). Hennes mål med studien var att försöka ta reda på vilka erfarenheter 
och upplevelser ungdomar i årskurs nio bär med sig från förskola och skola. I resultatet 
framgick att den utveckling som ungdomarna beskriver från lågstadiet till årskurs nio är oftast 
barns anpassning till de vuxna, inte en beskrivning av ökad ömsesidighet, och ökat ansvar för 
de unga. När de unga börjar i skolan överlämnar de intentioner och initiativ till sina lärare, 
vare sig det sker av kärlek, av pliktkänsla, av apati eller tvång. Då de kommer upp i nian har 
alla införlivat normen att vara en skötsam elev för att få bra betyg. Förhållandet till lärare 
präglas av anpassning från elevernas sida, även om en del fortfarande kan längta efter 
ömsesidighet. Hon menar att ungdomarna i studien ”satte fingret” på en oumbärlig och 
nödvändig ingrediens i mötet mellan lärare och elev, nämligen engagemanget som måste 
finnas där. 
 

3.4. Kritiska röster om skolan som institution 
 

3.4.1. Skolan - en apparat 
 
Ziehe (1989) kritiserar skolan för att vara en apparat, en organisation och ett formellt och 
opersonligt regelsystem. ”Ju mer inlärningen i skolan bedöms och uppfattas efter en 
industriell produktionslogik, desto mer kommer eleverna att uppleva detta som att innehållet 
blir ospecifikt och likgiltigt….Mer formalisering skapar mer likgiltighet, och mer likgiltighet 
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provocerar fram skärpta formella kontrollåtgärder...” (s.128). 
 

3.4.2. Skolan och livet 
 
Börjeson (1996) tar upp en rapport från skolverket som heter; Studieavbrott och mindre 
studiekurs i gymnasieskolan, gjord 1995 där elever bl a beskrev skolmiljön. De upplevde att 
lokalerna var opersonliga och otrivsamma, att de hade för lite inflytande i skolan och att man 
inte kunde tala med lärarna. Han menar vidare att ”skolan gränsar till livet, innefattas i livet 
och innefattar livet – ungdomsskolan kan inte förbigå frågor som har en existentiell dignitet 
för ungdomarnas del. Kanske är det skolans ovilja att befatta sig med denna uppgift – 
samtidigt som skolarbetet hela tiden ”drabbas” av ungdomarnas hela livssituation – som är en 
aspekt av ungdomsskolans kris?” (s.78-79).  
 
Börjesson (1996) menar att möjligheten till vuxet stöd i ungdomars bearbetning av 
existentiella frågor är centralt för deras viktigaste projekt; identitetsarbetet. I bästa fall erhålls 
stödet hemifrån och är tillräckligt för just den individen. I annat fall blir den unge dubbelt 
sviken eftersom skolan står fullständigt handfallen inför uppgiften. Det kan vara skadligt att i 
en sån ömtålig fas i livet sakna stöd både från skolan och hemmet. Det blir svårt för 
ungdomarna att hitta en vuxen att lita på, då hela skolans organisation försvårar den 
relationen. Idag saknas, menar han, både kompetens och språk i skolans värld för att möta 
ungdomarnas behov.  
 

3.5. Skolans roll och ansvar 

3.5.1. Ämnet religionskunskap och dess innehåll 
 
I SKLOLFS 2000:135 står följande om religionskunskapsundervisningen.  
”Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt 
liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta 
existentiella frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i 
en personlig utvecklingsprocess. Varje människa reflekterar över sådana frågor och behöver 
tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor 
som hon ställs inför i livet” (Skolverkets hemsida, 2006-11-03).  
 
I styrdokumentet för religionskunskap på skolverkets hemsida (2006-11-03) lyfter man fram 
att ämnet är viktigt för ungdomar eftersom möjlighet ska ges att tillsammans bearbeta frågor 
om identitet, relationer, rättvisa och mening. Dock visar undersökningar att religionskunskap i 
verkligheten endast existerar sporadiskt i en del skolor. Tydligast visar sig detta upp till 
årskurs sex. Kritiken handlar om att de potentiella möjligheterna i 
religionskunskapsundervisningen inte utnyttjas.  
 

3.5.2. Livskunskap 
 
Livskunskap är ett relativt nytt ämne som vissa skolor infört. Tanken är att på ett samlat sätt 
behandla olika sidor av hälsofrågor, mänskliga behov och beteenden samt existentiella frågor. 
Grundtankarna och frågorna finns i Läroplanen (Lpo94) men många grundskolor har saknat 
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en helhetsmetodik och en kraftsamling kring frågorna. Undervisningen i livskunskap ska utgå 
ifrån ungdomarnas egna frågor istället för redan givna teman. Lärarens roll ändras från att lära 
ut och förmedla fakta till att vara ledare i syftet att skapa goda relationer och samtal. Målet är 
att uppnå självkännedom, känslohantering, empati, motivation och social kompetens hos de 
unga (Norrköpings kommuns hemsida, 2006-12-19). 
 
 

4. Teori  
 
I detta kapitel behandlar vi den teoretiska referensramen. För att förstå hur det är att vara ung i 
dag har vi valt att titta närmare på det senmoderna samhället. Vi utgår ifrån identiteten som 
det centrala i människors liv och då speciellt för ungdomar som är mitt uppe i formandet av 
sin identitet. Vi använder oss till stor del av Thomas Ziehes resonemang för att belysa detta. 
Då vårt arbete utgår ifrån ungdomars livsfrågor/existentiella frågor, kändes det naturligt för 
oss att kort ta upp delar av existentialismens grunddrag. Genus behandlas i liten omfattning, 
eftersom frågan om skillnader mellan könen inte är en huvudfråga i vår uppsats. 
Huvudindelningen i teoridelen är; Ung i senmodernt samhälle, identitet, existentiella frågor 
och valmöjligheter samt, att vara tjej och kille. 
 

4.1. Ung i senmodernt samhälle 
 

4.1.1. Dagens ungdomsgeneration 
 
Som teoretisk referensram har vi koncentrerat oss på hur det är att vara ung och skapa en 
identitet i det senmoderna samhället. Dagens ungdomsgeneration måste förhålla sig till 
individualiseringen, vilket innebär att var och en är mer hänvisad till att ta eget ansvar och 
göra egna val än tidigare. De individuella livsprojekten och värderingarna blir mindre 
påverkade av traditioner och sociala institutioner. Den sociala bakgrunden tappar sin 
betydelse för den unga generationen på grund av snabba förändringar i livsvillkor och 
livsmöjligheter (Jonsson, 2002).  
 

4.1.2. Ung förr och nu 
 
Ziehe (1989) tar upp de snabba och djupgående förändringarna i de sociokulturella ramarna. 
Det ställs i förhållande till adolescenskrisen, krisen under de sena ungdomsåren. Han menar 
att det handlar om ungdomens livssituation i en bestämd historisk och kulturell situation och 
att detta skiljer ungdomens situation idag från tidigare historiska perioder. Vår tolkning av 
Ziehes antagande är att det är svårt att säga att alla ungdomar i 15-års ålder fungerar på ett 
visst sätt eftersom det är annorlunda att vara 15 år i dag jämfört med hur det var för 
exempelvis 30 år sedan. En av förändringarna i de sociokulturella ramarna i samhället är att 
möjligheten till sexuella relationer inte längre är ett kriterium på skillnaden mellan 
ungdomstid och vuxenliv. Att bli vuxen innebar tidigare att ungdomarna tvingades hitta egna 
former och möjligheter till ett sexualliv, då acceptansen i samhället beträffande sex var lägre 
än i dag. En annan utmärkande förändring för dagens samhälle är alla olika livsstilar som 
florerar i offentligheten, i massmedierna och även i våra tankar. För alla individer men 
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speciellt för ungdomar innebär detta att man tvingas välja, vilket leder till ambivalens, valde 
jag rätt eller fel, missar jag något annat viktigt på grund av de val jag gjort? (ibid.). 
 
Ungdomarna får på så sätt budskap om valfrihet och valmöjligheter i sitt sökande efter 
livsformer. Vuxenvärlden verkar med ens mycket nära, påtaglig och nåbar. De unga får insyn 
i den innan de själva hunnit ta del av den. De har inte själva upplevt den men vet redan i stort 
sett allt om den.  Vuxenvärlden är inte längre något för ungdomarna att längta efter, den har 
blivit avmystifierad (Ziehe, 1984). 
 

4.1.3. Tveeggad situation 
 
De ungas situation kan beskrivas som tveeggad menar Fornäs (1984), de är en grupp för sig, 
ganska isolerade från samhället i övrigt. De är improduktiva, beroende, överflödiga, 
konkurrerande om utbildningsplatser och har pressen hängande över sig att i framtiden hitta 
ett arbete. Denna situation blockerar livsperspektivet och gör att ungdomarna vänder blicken 
tillbaka på sig själva och deras jämnåriga. Samtidigt är ungdomssituationen även en slags 
frizon där de unga ännu inte behöver arbeta för att försörja sig utan istället har tid och 
möjlighet att sysselsätta sig med existentiella frågor som, vem är jag egentligen?   
 

4.2. Identitet 
 

4.2.1. Kulturell friställning 
 
Enligt Ziehe (1989) hör identitetsarbetet samman med den kulturella friställningen. För att 
förstå vad han menar med detta ska vi försöka förklara den kulturella friställningen som vi 
tolkar den. Det pågår en friställning från den kulturella traditionen, man kan se förändringarna 
på exempelvis den traditionella arbetsmoralens tillbakagång och på förhållandet till de saker 
och ting vi har omkring oss. Vi har en ”slit och släng” mentalitet jämfört med för 50 år sedan 
då sparsamhet och försiktighet med sina ägodelar var en social dygd. Friställningar finns även 
inom sexuallivets traditioner, speciellt i synen på äktenskapet och på familjen. Det är inte 
längre mamma, pappa och två barn som är det ”normala”, familjen kan se ut på många olika 
sätt idag (ibid.).  
 

4.2.2. För och nackdelar med kulturell friställning 
 
Det finns både för och nackdelar med den kulturella friställningen, menar Ziehe (1989). En 
nackdel är att påfrestningarna på de unga ökar med det ökande utrymmet för drömmar och 
egna förväntningar. De begränsade möjligheterna att omsätta sina drömmar och förväntningar 
i handling skapar inre motsättningar. Ju mindre vi behöver ta ställning till traditionen i 
samband med ansvar, perspektiv och beslut, desto mer påträngande blir de egna 
beslutskonflikterna och medvetandet om den egna otillräckligheten. Följden av detta kan vara 
att ungdomarna känner en ökad känsla av egna motsägelser och egen ambivalens, som gör att 
hela verkligheten upplevs som krav och som förväntningar, vilka är helt omöjliga att uppfylla. 
En fördel med friställningen från traditionen är att ungdomarna inte behöver uppfatta sin 
identitet som något de övertar av sina föräldrar. De har istället förutsättningar att skapa 
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levnadsmönster och livsformer som skiljer sig från tidigare generationer. De har i dag större 
möjlighet att ändra gamla mönster som är formade av sociala omständigheter och att, oavsett 
klass och social härkomst, forma sin egen framtid och ta del av dagens utbud och erbjudanden 
(ibid.).   

4.2.3. Generation till generation 
 
Övertagandet av den tidigare generationens identitet försvåras allt mer och en av orsakerna är 
segregationen mellan människans livsområden. Ungdomarna tillbringar stor del av sin tid i 
den offentliga sfären medan föräldrarna sakta drar sig undan till den privata sfären, vilket 
tenderar att öka segregationen mellan generationerna i kulturell, materiell och 
erfarenhetsmässig mening. Detta gör att ungdomarna i allt större utsträckning tvingas till ett 
identitetsarbete (Öhlund, 1988). I och med att den äldre generationens erfarenheter och 
kunskap inte överrensstämmer med den yngres, är det svårt för den äldre att ge svaren på de 
frågor som en yngre generation ställer. Ungdomarna söker sig istället till den egna 
kamratgruppen för att hitta lösningar och svar på sina frågor (Ziehe, 1989).   
 
 

4.2.4. Familjens roll 
 
I ett europeiskt foskningsprojekt, FATE (Families And Transition in Europe), undersöktes 
vilken roll familjen har i de ungas övergång mellan utbildning och arbete. Projektet belyser 
den nya formen för relationen mellan familjeliv och det förändrade ungdomslivet. Denna 
förändring uttrycker en ändrad roll för familjen, istället för att vara ett ekonomiskt kapital är 
familjen istället ett emotionellt kapital för de unga. I resultatet framkom att de unga lägger 
stor vikt på deras relation till familjen och att de har täta familjerelationer, speciellt 
utmärkande hos flickorna. Resultatet visar även att dagens familjer spelar en väsentlig roll i de 
ungas individualiseringsprocess (Mörch, 2007). Löfgren (1993) förklarar 
individualiseringsprocessen som att ”... de konkurrerande bussarna och resmålen blir allt flera, 
samtidigt som de traditionella resplanerna blir allt mindre användbara för att välja buss och 
resmål. Varje biljett säger allt mindre om ens jag. Identiteten är inte ett självklart övertaget 
vetande om roll, position eller öde, utan en aktiv och oavslutad process.” (s. 175). Han menar 
att under moderniseringen utvecklas möjliga identiteter som förut varit otänkbara (ibid.). 
 

4.2.5. Identitetsarbete 
 
Identitetsarbetet hos ungdomar handlar till stor del om att bli vuxen och där frigörelsen från 
föräldrarna blir central. En annan viktig del är experimenterandet av olika roller då 
samhörigheten med kamratgruppen blir extra betydelsefull. Tiden präglas ofta av ett intensivt 
känsloliv och den unge ställs inför utmaningen att bli ett med sin ”nya” kropp. Relationer, 
kärlek, åtrå, lust, skapandets ångest, gränsöverskridanden och omvärldens gensvar är 
identitetsskapande processer som ungdomen ska ta sig igenom (Börjeson, 1996; Havnesköld 
& Mothander, 2002).  
 

4.2.6. Prestationsprincipen 
 
En svårighet när det gäller identitetsarbetet enligt Ziehe (1989), är prestationsprincipen. Han 
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menar att det alltmer i samhället sprider sig en tendens till att registrera, mäta, jämföra och 
bedöma, vilket leder till att vi både utsätts och att vi själva utsätter oss för press. För 
ungdomar i skolmiljö innebär det en stor press att ständigt behöva kvalificera sig. Ungdomar 
utsätts även för trycket att behöva utveckla och omforma sin identitet mot bakgrund av ”...de 
konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som förmedlas via massmedierna, via kultur- 
och medvetandeindustrin.” (s. 37). Valet av vänner, utseendet, umgängesstilen och det 
sexuella beteendet är exempel på ämnen som innefattas i detta (ibid). 
 
 

4.3. Existentiella frågor och valmöjligheter  
 

4.3.1. Frihet och ångest 
 
Existentiella frågor kan vara allt ifrån stora till små funderingar om vem jag är och var jag 
passar in, om döden och livet, framtiden, krig och fred med mera. Enligt Sartre, tolkad av 
Börjesson (1986), utgår existentialismen från att det finns två världar, två existentiella 
grundformer – världen utan mänskligt medvetande, varat-i-sig, och den värld som uppstår och 
skapas av det mänskliga medvetandet, varat-för-sig. Huvudtemat i existentialismen är 
människans frihet. Frihet och ångest är grundvillkor för den mänskliga existensen, frihet är 
inte tänkbart utan ångesten och tvärtom. Till skillnad mot Freud som menar att ångesten är 
knuten till det som var smärtsamt och plågsamt, menar Sartre att ångesten gäller det som är 
framför, det gäller friheten att välja sitt eget liv, vi är inte bundna till vår historia Det handlar 
om framtiden, och alla de val vi tvingas ta ställning till. Ungdomarnas situation, med livet och 
målen framför sig, gör det lätt att applicera existentiella tankegångar med ungdomstiden 
(ibid.). 
 
För att förstå hur det är att vara människa i världen, hur det mänskliga medvetandet fungerar 
och hur man ska förstå det som är människans gissel och hennes möjligheter måste man sätta 
in människan i hennes konkreta liv och i hennes verksamhet. Det är i det konkreta livet (med 
vänner m.m.) som människans existentiella problematik kan beskrivas och diskuteras. Det 
mänskliga dilemmat, enligt Sartre, är att alltid vara och förbli en främling för sig själv 
(Börjeson, 1986).  
 
Sartres tankegångar ligger nära det filosofiska tänkandet och för att förstå existentialismen på 
en individnivå tar vi hjälp av en modern samhällsteoretiker, Anthony Giddens, som menar, 
liksom Ziehe, att den senmoderna människan utsätts för en kaskad av olikartade intryck, så 
väl kulturellt som socialt, och därför måste konstruera en någorlunda sammanhållen identitet. 
Vissa av oss bejakar den kulturella mångfalden och använder oss av dess influenser för att 
skapa en mångfasetterad identitet. Andra av oss känner sig splittrade och försöker på olika sätt 
att fly undan de känslor av ambivalens som utvecklas. Man kan säga att individerna å ena 
sidan har stora möjligheter att välja hur de vill leva, å andra sidan upplever de ofta en 
maktlöshet inför de system som styr deras tillvaro i vardagen. Det kan leda till känslor av 
omnipotens och maktlöshet (Johansson, 2003).  
 
Vi präglas idag av ett sökande efter auktoriteter som kan ge oss svar på våra existentiella 
frågor, samtidigt som vi tvivlar på att det överhuvudtaget finns några svar att få. De centrala 
existentiella frågornas utrymme i vår tid begränsas av den förnuftsmässiga reflexiviteten som 
präglar människor och institutioner. Det finns ett grundläggande behov hos oss människor att 
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fundera kring och tala om centrala existentiella frågor som handlar om liv och existens 
(Johansson, 2003). Som vi tidigare nämnt har individen i och med det senmoderna samhället, 
en otrolig mängd valmöjligheter, vilket lätt kan leda till ambivalens. För ungdomar blir detta 
extra kännbart, med tanke på att de står i ett skede i livet, där dem har de flesta valen framför 
sig (Ziehe 1989). 
 

4.4. Att vara kille och att vara tjej 
 

4.4.1. Genusforskning 
 
Inom den pågående genusforskningen finns flera teoribildningar och flera skilda synsätt på 
relationen mellan kön och genus. Vi kommer inte att fördjupa oss i dessa teorier utan bara 
övergripande behandla ämnet, eftersom genusperspektivet är en mindre del av vår uppsats. 
Begreppen genus och kön har inte på något sätt en entydig, fastslagen betydelse, utan det 
ifrågasätts och kritiseras ständigt inom den pågående genusforskningen. När något betraktas 
ur ett genusperspektiv ”riktar man sin uppmärksamhet mot olika uttryck för kön och genus, 
både sådana som är uppenbara och sådana som är mer eller mindre dolda och svårare att 
upptäcka” (Gannerud, 2001, s.12). 
 

4.4.2. Definitionen av manligt och kvinnligt 
 
Hur kvinnor och män är och bör vara är föreställningar som är socialt konstruerade i tid och 
rum. Konstruktionerna är varken biologiskt, socialt eller kulturellt givna. Hur man definierar 
manligt och kvinnligt befinner sig ständigt i rörelse, dessa begrepp definieras i de historiska 
och lokala kontexter de uppträder. Genus är relationellt bestämt, men inte endast i en tids- och 
rumsmässig dimension. Genus definieras också i relationen mellan kvinna och man (Nilsson, 
1998). ”Att vara man innebär per definition att också att inte vara kvinna, och vad som 
förknippas med manlighet bestäms, och begränsas följaktligen även av vad som anses 
kvinnligt” (s. 159). Genom våra handlingar och sätt att tänka, definierar vi vad som är 
kvinnligt och manligt samt vilka roller som ska tilldelas kvinnor respektive män. På detta sätt 
är det vi samhällsmedlemmar som är med och formar innebörden av begreppet kön (ibid.). 
 

4.4.3. Stereotypen -  tjej och kille 
 
Enligt Gens (2002) förväntas en kille/man kunna kontrollera sina känslor medan en 
tjej/kvinna förväntas vara emotionell och ha tillgång till sina känslor. Killar förväntas söka 
makt och kontroll inom kill/manskollektivet. Deras aktiviteter överskuggar relationerna. För 
tjejernas del så lär de sig tidigt att de själva inte har några behov, de kan gärna vänta på sin tur 
i förmån för någon annan. Det finns ett tydligt mål för tjejerna, de ska bli mammor och måste 
då ha lärt sig att sätta någon annans behov först.  
 

4.4.4. Könsroller i skolan 
I en artikel i Dagens Nyheter tar Kajsa Wahlström, jämställdhetspedagog, upp frågan om 
jämställdhet i skolan. Hon menar att bråkiga pojkar blir bekräftade som bråkiga medan snälla 
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flickor jobbar livet ur sig för att motsvara lärarnas förväntningar (Dagens Nyheters hemsida, 
2006-12-19). Gens (2002) menar att skolan är dålig på att lära ut det eleverna inte kan. Den 
som är bra i matte när hon eller han börjar skolan, fortsätter att vara bra på det. Han menar att 
skolan skulle lära tjejer och killar det de inte kan. Om skolan tränar tjejer i det killar kan och 
tvärtom skulle vi få mer kompletta människor.  
 
Hedlin (2004) tar i lilla genushäftet upp en studie som gjorts i Jokkmokks kommun. Där 
framkommer att flickor förväntas engagera sig i skolarbetet och planera för framtiden. De 
uppmuntras av både föräldrar och lärare. Pojkarna däremot lever i nuet, bryr sig inte om 
skolarbetet och får sällan uppbackning av vuxenvärlden för att förändra sina vanor. 
Skolforskarna, Einarsson & Hult (1984) har myntat ”Den dubbelt dolda läroplanen”, ett 
begrepp för flickors underordning i klassrummet. Det handlar om att flickor förväntas 
underordna sig pojkarnas behov. Flickorna blir hjälpreda för att skapa ordning i klassen så att 
undervisning kan bedrivas. Pojkarna får mer utrymme i undervisningen, bland annat genom 
fler uppföljningsfrågor, emedan flickorna förväntas ge korta och korrekta svar på inövat 
material. På så sätt lär sig pojkarna att göra sin röst hörd och argumentera för sina åsikter. 
Wernersson (1991) hävdar att många undersökningar pekar på att flickor, trots bättre betyg, 
känner sig mindre betydelsefulla än killarna. Ju högre upp i skolan, desto mer förstärks 
upplevelsen av dåligt självförtroende.  

5. Presentation av resultat 
 
Resultatet från intervjusvaren är uppdelat på två delar. I den första delen presenterar vi; 
ungdomarnas viktiga och mindre viktiga livsfrågor, om dessa tas upp i undervisningen och 
om ungdomarna känner sig uppmuntrade att ta upp sina angelägna frågor i skolan. Därefter 
redovisas vem de vänder sig till på skolan med sina funderingar. Andra delen innehåller 
intervjucitat där gemensamma drag lyfts fram och presenteras i olika teman. Dessa teman är: 
vara sig själv och våga säga sin åsikt, utseende och vem vill jag vara, sex och kärlek, framtid 
och valmöjligheter och innanförskap och utanförskap. I slutet av varje del presenterar vi de 
likheter och olikheter vi fann intressanta ur ett genusperspektiv.  
 

5.1. Resultat – livsfrågor  
 
För att få svar intervjuade vi sex högstadieungdomar, tre tjejer och tre killar. Ungdomarna är 
anonyma och fick välja nya namn. I arbetet kallas de; Albert, Anders, Bingo, Anette, Emma 
och Linda. Intervjun inleddes med att ungdomarna fick välja ut 5 av 31 färdigskrivna 
livsfrågeord som upplevdes viktiga för just dem (bilaga 3). Sådant de gick och tänkte mycket 
på till vardags. Därefter kunde de fylla i ett eget angeläget ord, samt välja bort 5 ord som inte 
kändes lika viktiga i deras nuvarande situation. Därefter följde en diskussion kring hur de 
tänkte när de gjorde sina val.  

5.1.1. Ungdomarnas viktiga livsfrågor 
 
Tre ungdomar fyllde i egna teman: Sport, fotboll och gymnasiet. Några ungdomar 
kommenterade efter intervjun att musik hade passat som livsfråga att fylla i själv.  
 
De ord som flest ungdomar valde var: framtid, familj, betyg, kompisar och kärlek. Fyra av sex 
valde dessa. I tre fall valdes samma livsfråga av två ungdomar; Mobbning, Sport och 
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Utseende.  
 
Att ämnet framtid och betyg valdes av många förvånar oss inte. I början på vårterminen ska 
ungdomarna i nian ha valt gymnasieprogram och betygen styr vad de kan välja. För många är 
detta ett huvudbry och mycket tid ägnas åt tankar på detta framtidsval. 
 
Tabell 1  
Denna tabell beskriver i fallande ordning de ord/livsfrågor ungdomarna ansåg viktiga, fördelat 
på kön. 
Viktiga Summa Killar Tjejer 

Kompisar 4 1 3 
Framtid 4 3 1 
Familj 4 1 3 
Betyg 4 2 2 
Kärlek 4 1 3 
Utseende 2 1 1 
Mobbning 2 0 2 
Sport/Fotboll 2 0 2 
Stress 1 1 0 
Sex 1 1 0 
Rätt och fel 1 1 0 
Oro 1 1 0 
Gymnasiet 1 1 0 
Glädje 1 0 1 
Gemenskap 1 0 1 
Ensamhet 1 1 0 
 
 

5.1.2. Ungdomarnas mindre viktiga livsfrågor 
 
För de mindre viktiga orden blev spridningen av valet av livsfrågeord större än i tabell 1 
(viktiga ord). Endast ett ord, rasism valdes bort av tre ungdomar, vilket gör ordet till det mest 
bortvalda.  I nio fall valde två ungdomar bort samma ord. Exempelvis utseende, pengar, sex, 
ångest, oro, pubertet o.s.v  
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Tabell 2  
Denna tabell beskriver i fallande ordning de ord/livsfrågor som ungdomarna ansåg vara 
mindre viktiga (valde bort), fördelat på kön. 
Mindre viktigt Summa Killar Tjejer 
Rasism 3 2 1 
Ångest 2 2 0 
Utseende 2 1 1 
Sorg 2 1 1 
Sex 2 0 2 
Pubertet 2 1 1 
Pengar 2 1 1 
Oro 2 0 2 
Miljön 2 1 1 
Jämställdhet 2 2 0 
Våld 1 1 0 
Stress 1 0 1 
Rätt och fel 1 0 1 
Rädsla 1 0 1 
Framtid 1 0 1 
Ensamhet 1 1 0 
 

5.1.3. Upplever ungdomarna att deras livsfrågor tas upp i 
undervisningen? 
 
Flera ungdomar valde livsfrågor som inte är medtagna i tabellen nedan, såsom kompisar och 
familj. Det beror på att ungdomarna upplevde att dessa frågor inte alls tas upp i 
undervisningen. Av totalt 16 valda ord upplevde ungdomarna att 6 livsfrågteman togs upp. 
Det betyder att 10 stycken valda ord inte upplevdes vara med i undervisningen. Vi får en 
uppfattning om att det framför allt är frågor kring betyg, gymnasieval och sex och samlevnad 
som har en traditionell förankring i skolan.  Även mobbning genomsyrar arbetet i skolan på 
olika nivåer, exempelvis temadagar och enkätundersökningar etc. Enligt ungdomarna fanns 
det mycket mer som var viktigt att diskutera, sådant som upptar deras känslor och tankar. 
Exempel dom gav oss var ensamhet, stress, utseende, familj och relationer. 
 
Majoriteten uppskattade sex och samlevnadsveckorna då de tyckte att de lärde sig något nytt. 
Hälften uttryckte att de hade velat ha ämnet under längre tid. Anette uppskattade mest formen 
– att diskutera i smågrupper, då hon redan kände till det mesta i själva ämnet. Emma tyckte att 
ämnet är uttjatat och Linda minns starkast uppmaningen att bara ha sex med den man älskar.  
 
Mobbning är ett tema som både tas upp mycket i undervisningen och ändå för lite enligt de 
intervjuade. Hälften av ungdomarna tyckte att skolan lägger in för mycket under temat 
mobbning, istället för att dela upp frågorna. Ett exempel kan vara kompisrelationer som alltid 
kopplas ihop med mobbning, likaså ensamhet. Är det så att skolan förmedlar en alltför snäv 
bild av vad exempelvis ensamhet kan betyda, när de blandar ihop begreppet med mobbad eller 
inte mobbad? 
 
Några av ungdomarna tyckte inte att man ska prata om kompis- eller familjerelationer i 
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klassrummet. Det blir pinsamt och för personligt. Anette förklarar det med att det är lättare att 
förstå när något gäller en själv och ett speciellt problem – att det är då det blir viktigt, men 
också för privat.  Hon säger vidare att det betyder mycket att läraren kan hantera frågorna. 
Betyder det att intresset av att prata om sina livsfrågor ökar om läraren är bekväm och 
pedagogisk i ämnet? 
 
Albert, Bingo och Linda nämnde gymnasiemässan, syokonsulentmötet och kataloger kring 
gymnasievalet men upplevde inte att andra frågor kring framtiden tas upp i undervisningen. 
Flera av ungdomarna höll med om det sistnämnda. Emma nämnde att de fått skriva en uppsats 
på svenskan om framtiden, som hon kände sig stressad över, eftersom hon inte tagit ställning 
till vad hon vill göra eller bli.  
 
Alla som valt betyg som viktigt tema var överens om att det tas upp i alla undervisnings-
ämnen. Dock tyckte majoriteten att informationen var starkt koncentrerad till början av 
terminen. När det blev högaktuellt, har en del lärare redan informerat klart. Anette säger att 
när man själv frågar är det oftast för sent för att hinna plugga till ett visst betyg.   
 
Tabell 3 
Antal ungdomar som upplever att deras valda livsfrågor tas upp i undervisningen. 
(x) Siffran i parentes anger hur många ungdomar som valde just den livsfrågan. 
 

Valt livsfrågeord 

Undervisnings- 
ämne  

Kärlek 
(4) 

Sex
(1) 

Framtid
(4) 

Mobbning
(2) 

Sport / 
Fotboll 

(2) 

Betyg 
(4) 

Sex och 
Samlevnad 3 1     

Svenska 
 1      

Idrott och hälsa 
     1  

Temadag och 
mentorsklass    1   

Alla ämnen 
   2 1  4 

Livsfrågan 
tas inte upp alls i 
något ämne. 

0 0 2 0 1 0 

 

5.1.4. Känner ungdomarna sig uppmuntrade att ta upp sina 
angelägna livsfrågor i skolan*? 
*Skolan innefattar all personal, skolsköterska, bibliotekarie, fritidsgårdspersonal, specialpedagog samt andra 
lärare. 
 
Intervjusvaren delades in i tre grupper. En där de intervjuade i stort kände sig uppmuntrade, 
en där de var tveksamma och en där de inte kände sig uppmuntrade.  
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Uppmuntrade  
 
Bingo känner sig uppmuntrad av kuratorn och personalen på trappan (skolcafé), som då och 
då kan ställa frågor om exempelvis kärlek, framtiden och liknande. Även lärarna uppmuntrar 
eleverna genom att skriva på svarta tavlan att de ska argumentera för sin åsikt. Han poängterar 
att det också är ett kriterium för att få högre betyg.  På sex och samlevnadskursen fick 
eleverna lägga frågor anonymt i en frågelåda. Bingo uppskattade formen och säger: 
 
”Då hade dom en frågelåda hette det, man va anonym, så fick man ställa en fråga så skulle dom svara 
på den sen. De va många som försökte flamsa bort de men de var många som tog det ganska seriöst 
också och skrev så här tankar om vissa frågor i sex och samlevnad… för om man själv skulle vilja 
säga det så behöver man inte säga det rakt ut, man får svar på det men ingen vet att de e man själv 
som har sagt det. Så de e ju hur bra som helst”  
 
Tveksamma om de är uppmuntrade 
 
Emma tyckte att en temadag om mobbning väckte många känslor och frågor. All personal 
öppnade sig och pratade fritt efteråt. För övrigt uppmuntras inte eleverna direkt, tycker hon, 
lärarna är mest stressade och irriterade.  
 
Anders är både tveksam till om han uppmuntras och om han kan påverka det som diskuteras i 
klassrummet. Han gör det om han vill, säger han, men kan inte minnas att han gjort det. 
  
När det gäller sport upplever Anette att idrottsläraren tar upp vad som händer i kroppen när 
man motionerar eller har viss livsstil. Hon menar också att vissa lärare är sämre och andra 
bättre på att fånga upp betygsfrågor.  
 
Över hälften av de intervjuade tyckte att det är lättare att prata om man sitter i smågrupper. De 
var även överrens om att det har betydelse hur länge klasskamraterna gått tillsammans. 
  
Inte uppmuntrade 
 
Linda och Albert känner sig inte uppmuntrade. Albert menar att lärarna mest ger information 
och berättar. Det blir inte så ofta bra och engagerade diskussioner, något han saknar.  
 
A:…jag gillar att ha riktiga samtal, men det händer inte ofta, bara ibland. 
I: När kan det hända? 
A: Bara när som helst…på en rast eller en lektion, men det är sällan, men jag gillar att 
diskutera,..det gör jag. 
 
Om lärarna säger han: 
  
”De är vana att prata till oss. Gammal vana kanske, det är så det blir oftast”.  
 
Linda tycker att lärarna är för upptagna av att följa läroplanen och att de inte har tid att lyssna 
på eleverna. Hon upplever inte heller att några andra vuxna tar upp ämnen som är viktiga för 
henne. Hon tycker dock att hon kan påverka det som diskuteras i själva ämnet i 
undervisningen, men att hon saknar att bli uppmuntrad att ta upp egna funderingar.  
 
”Eleverna skulle ha mer inflytande över vad vi lär oss. Medbestämmande.”  
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Majoriteten av ungdomarna känner sig inte eller endast delvis uppmuntrade att ta upp egna 
livsfrågor. Tanken är enligt läroplanen att uppfostra självständiga individer som ska vara 
kritiska, ta ansvar och bli fullvärdiga medborgare i samhället. Får ungdomarna den 
möjligheten i skolan om lärarna pratar till eleverna och inte med dem? 
 

5.1.5. Vem vänder sig ungdomarna till i skolan med sina 
livsfrågor? 
 
Det som alla ungdomarna lyfter fram att de uppskattar är att kunna prata med någon som de 
vet lyssnar. Kuratorn och kompisarna är de som ungdomarna helst vänder sig till om de vill 
diskutera sina livsfrågor. De flesta, upplever att kuratorn finns tillgänglig om eller när de 
behöver prata med någon vuxen i skolan. Ingen av det tillfrågade kunde tänka sig att vända 
sig till en lärare med en privat eller angelägen fråga.  
 
Albert nämnde inte någon vuxen i skolan som han kunde anförtro sig till. Anette och Anders 
visste att kuratorn var bra att prata med men hade inte själva utnyttjat möjligheten. De som 
hade pratat med kuratorn eller fritidspersonalen var nöjda med sina samtal.  
 
De ungdomar, tre av sex som vänder sig eller kan tänka sig att gå till föräldrarna med sina 
livsfrågor tar inte gärna upp frågor om sex och kärlek, utan då är det kompisarna som är mest 
aktuella.   
 
Tabell 4 
 
Person (x)  Antal ungdomar som kan tänka sig eller vänder sig till (x) 
 
Kuratorn  5 
Föräldrar  3 
Kompisar  5* 
Fritidspedagogen** 2 
 
*Den sjätte vill också kunna vända sig till kompisar men har inte den kompisrelationen.  
 
**Fritidspedagogen arbetar som föreståndare på skolcaféet, Trappan. Reflektioner ur ett 
genusperspektiv  
 
Tjejerna valde övervägande livsfrågeordet familj och även kompisar. Killarna valde 
övervägande ordet framtid. Av de egna ifyllda orden var det två av de tre ungdomarna som 
skrev sport respektive fotboll, båda tjejer. Vi reflekterar över att tjejernas mest valda ord 
hänger samman med relationer, emedan killarna fokuserade mer på framtida projekt både på 
kort och lång sikt. Vi tyckte det är lite förvånande att det var två tjejer som skrev sport 
respektive fotboll som egna ord. Dem hade också tankar om en karriär inom området. Ur ett 
traditionellt perspektiv sett hade man förväntat sig det motsatta. 
 
Jämställdhet valdes bort av två killar, eftersom de upplevde att det råder jämställdhet i skolan 
och därför inte hade någon anledning att tänka på det. Tjejerna varken valde eller valde bort 
temat jämställdhet. Vi blev nyfikna om det handlar om dolda patriarkala strukturer som 
tjejerna inte är medvetna om och/eller om tankar kring jämställdhet är svåra att sätta ord på.  
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Två killar valde bort ångest och två tjejer valde bort oro. Gemensamt för dessa ungdomar var 
att de ansåg att de aldrig hade eller kom i kontakt med begreppen och därför var de inte heller 
aktuella för dem.  
 
Två tjejer valde bort sex, ett ämne som endast en av ungdomarna valde som viktigt, en av 
killarna. Här positionerar sig könen i varsin ände av frågan, vilket vi tror kan tyda på att sex 
fortfarande är mer tabubelagt bland tjejer än killar, eller så har sex helt enkelt blivit mer 
vardagligt och mättat i och med medias exploatering, och därför inte är lika angeläget.  
 
Utseende valdes som viktigt av två och valdes bort som mindre viktigt av två – lika fördelat 
på kön.  
 

5.2. Resultat - intervjusvaren i teman 
 
Efter att ha gått igenom intervjuerna utkristalliserades gemensamma mönster som vi lyfte 
fram i 5 teman. Intressanta fenomen beträffande genus presenteras sist i avsnittet: 
 
Vara sig själv - Våga säga sin åsikt 
Utseende - Vem vill jag vara 
Kärlek - Sex 
Innanför - Utanförskap.  
Framtid - Valmöjligheter 
 
Vara sig själv – Våga säga sin åsikt 
 
För att passa in i gruppen, slippa konflikter eller för att inte sticka ut för mycket, väljer 
flertalet att mer eller mindre anpassa sig, ligga lågt med sina egna åsikter i 
gruppsammanhang. Alla utom Linda anser visserligen att de står upp för sina åsikter men när 
en konkret situation uppstår är det inte lika enkelt. Ett exempel berättar Emma om, som 
tidigare på högstadiet varit utsatt för mobbning. 
 
- ”Jag står upp, eller jag står för det jag säger, eller tycker menar jag. Dom kan faktiskt ta att 
jag säger till dom att nu räcker det och så”.  
 
Senare i intervjun får hon frågan om hon märkt av mobbning av andra i skolan? 
 
- Ja, eller ja, jo…det händer ju liksom…man vet ju om vissa som ja, dom blir mobbade, eller 
inte direkt mobbade, men till exempel i klassen kan man höra typ ord hela tiden till folk, då 
säger man…man försöker ju, de finns ju vissa som kommer med ord hela tiden…man 
försöker ju säga till dom,.. men…ja…” 
 
En situation som flera tar upp är hur svårt det är att hantera när någon man känner pratar illa 
om en annan kompis, när man blir besviken på en av sina kompisar. Anders som ofta väljer 
att ligga lågt i konflikter, önskar att han i sådana lägen kunde kliva fram och säga ifrån oftare. 
Han noterar att när andra gör det blir det oftast bråk. 
 
A:- De är mest när någon snackar skit om någon man känner. Känns obehagligt.  
I: Har du sagt ifrån vid ett sånt tillfälle? 
A: - Vet inte,…lång paus.., inte vad jag kan komma ihåg så där.  
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I: Kommer du ihåg någon gång då du hade velat säga ifrån? 
A: - Ja, ja det gör jag…(ser ned i bordet) 
I: Har du varit med om att andra sagt ifrån vid ett sånt tillfälle? 
A: - Jaa,…visst 
I: Hur mottogs det? 
A: - Mmmmm…det blev nog bråk. Ja, oftast blir det det. 
 
Linda känner sig ofri att säga sin åsikt i klassrummet, speciellt inför killarna, eller inför en 
kompis som har starka åsikter; 
 
L:- Man vågar inte säga emot killarna, asså dom gör ju ingenting emot en men, jag vet inte 
varför det e så. Det e bara så att man inte vågar säga vad man tycker. 
I: Vad tror du skulle hända om du gjorde det? 
L: Ingenting, dom kanske skulle skratta åt det jag sa men, jag vet inte. 
I: Om ni sitter i klassrummet och det kommer upp ett ämne som du känner jättemycket för 
eller som du kan mycket om, skulle du säga någonting då? 
L: Ja det tror jag. Men då e de ju ingenting jag tänker själv utan då e de ju någonting mer vad 
jag har läst och nån annan har skrivit. 
I: Är det just det att säga en egen åsikt som känns jobbigt? 
L: Ja 
I: Varför tror du att det är så? 
L: Dåligt självförtroende kanske, jag vet inte.  
I: Dina kompisar, vågar dom? 
L: Ja en av mina kompisar hon e så där, säger till och så där. Jag vet inte, jag kanske blir lite 
skraj och inte vågar säga emot henne, jag vet inte. Det bara är så. 
 
Bingo säger så här när det gäller att göra sin röst hörd bland kompisar eller i klassen: 
 
B: Ja, asså, alla brukar säga att jag inte säger vad jag tycker, alla säger att jag håller de inom 
mig, jag fattar inte. Jag fattar inte vad dom menar.  
I: Om du inte gör det, säger vad du känner och tycker, vad är det som gör det, tror du? 
B: Man kanske e lite nervös om…ska….säga rätt eller fel, liksom. 
I: Är det viktig vad dom andra tycker och tänker om en? 
B: Asså de e klart. Alla säger att man inte blir påverkade av vad andra tycker i gruppen, så här 
men asså, de e inte många som kan stå emot det. De e ju ganska viktigt man har ju en egen 
åsikt, men de e ju klart, om jag säger min egen åsikt så får ju så klart nån annan tycka nåt 
annat, det e ju inte upp till mig. Jag får tycka de jag tycker och dom andra de dom tycker, de e 
upp till dom. Men de e ju klart att man tänker på va andra…de kan man ju inte sticka under 
stol med.  
 
Sist i intervjun i samband med frågor om kompisar frågar intervjuaren Bingo, om det är 
viktigt vad andra tycker om honom? 
 
 ” Nej, det kan jag inte säga”.  
 
Tryggheten i att ha gått i samma klass under flera år, ökar möjligheten att våga prata inför 
klassen, menar de flesta av de intervjuade. Emma och Anette känner sig framför allt trygga nu 
i nian. 
 
Utseende – Vem vill jag vara 
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Utseendet är en stor del av personligheten utåt menar ungdomarna, det första intrycket som de 
flesta bedömer en utifrån. En klar majoritet av de intervjuade är dock starkt kritiska till att det 
yttre får ta så stor plats och att den egna personligheten kommer i andra hand. Den enda av 
killarna som har flickvän, Anders, har valt utseende som viktigt tema. På frågan hur han 
tänkte när han valde svarar han så här:  
 
U: Jag tänkte att jag vill se bra ut och att jag tycker att jag ser bra ut.  
I: Hur mycket tänker du på det? 
U: Nästan hela tiden…medveten om att andra ser en.. 
I: Har det ändrats efter att du träffade din flickvän? 
U: Nej,.. men med henne fixar jag mig inte så mycket. Kan strunta i håret och inte fixa, hela 
tiden.  
I: Har du fått positiva kommentarer om ditt utseende? 
U: Jaa, det är klart! 
I: Negativa kommentarer? 
U: ..Nej, inte vad jag kan komma på… 
 
Om vuxna säger han så här: 
 
”Egentligen är inte utseendet så viktigt, men i vår ålder är det viktigt. Det första man ser är 
utseendet, det man går på…de vuxna...där är det mer att dom börjar snacka, och lär känna 
varandra”.  
 
Linda kan inte tänka sig att komma osminkad till en träning där grabbar är med och skulle inte 
vilja komma till skolan med en helt annan stil än vad kompisarna är vana vid, hon vill passa 
in, säger hon. På frågan hur det skulle kännas att byta stil svarar hon: 
 
” Jag skulle nog inte bry mig så mycket, det e jag som väljer vad jag ska ha för kläder på mig. 
Det spelar ingen roll vad andra säger men…jag skulle kanske ändå så hära att jag kanske 
skulle vilja byta,.. för man vill ju passa in.  
 
Emma och Albert tänker inte alls på utseendet och har därför valt bort det temat. De noterar 
hur viktigt det är för andra och är öppet kritiska. Emma berättar: 
 
” Man ser ju vissa som går framför spegeln fixar och alltid kollar sig i spegeln. Matchar det 
här, nä, jag kan inte ha på mig den här till träningsoverallen, det matchar inte. Men hallå!!, Du 
ska ju spela handboll, varför ska de matcha!?”  Skratt. 
 
Själva anser de att ärliga samtal där personligheten i sig kommer fram ofta saknas. Dessa två 
ungdomar är, utifrån intervjusvaren, de som har haft och delvis har det kämpigt på olika sätt 
med relationer till kompisar både i och utanför skolan. Emma säger vidare: 
 
” ...Jag känner att jag tycker att dom ska tycka om mig för den jag e och inte för hur jag ser ut. 
Det e väl ändå ganska viktigt tycker jag vad folk tycker om en.” 
 
För Emma är det trots hennes tydlighet inte okomplicerat eftersom hon samtidigt menar:  
 
”Folk bryr sig bara om utseendet, dels e det första intrycket av folk, utseendet, de e ju det. Om 
det kommer in nån översminkad platinablont hår…då förknippar man ju henne med en viss 

 31



 

grupp. Då tänker man Nej, inte en sån!” 
 
Linda och Anette identifierar sig som ”killtjejer” som sportar mycket. Även Emma lägger en 
hel del tid på sport. Det är farten, energin, spänningen och gemenskapen som är central. Linda 
har som målsättning att bli fotbollsproffs, men garderar sig med att studera. Det går bra med 
skolarbetet framförallt för Linda och Anette, som inte upplever någon större stress eller oro 
kring det. Anette kommenterar hur hon känner inför besked om provresultat: 
 
-” ..då känner man som en oro, ..mer spännande oro, ungefär. Jag gör nog ofta så, tänker på 
det som något spännande, aa..”  
 
Anette vill utvecklas med andra ”smarta” och spännande elever på en populär skola i 
Stockholm. Inte stanna upp i sin utveckling. Vill satsa vidare på snowboard eller fotboll. 
 
Albert är upptagen med tankar om att lyckas med något större projekt, komma på något stort, 
bli betydelsefull. Han läser böcker på temat att lyckas och misslyckas. Vill bli forskare. 
 
Bingo vill vara social och omtyckt. Han har massor av kompisar. Han har en bild av hur det 
framtida livspaketet ser ut; lycklig familj, välbetalt arbete och massor av goda vänner. Han 
undviker helst konflikter. 
 
Anders uppskattar den trygga närmiljön, och att ha en bild av hur livet kommer att gestalta 
sig. Han önskar han kunde ”kliva fram” ibland och säga ifrån, men oftast undviker han 
konflikter. Han har flickvän och ser jobb och familjebildande inom snar framtid som 
realistiskt.  
 
Emma försöker vara rak och tydlig. Hon vill vara den som kan säga ifrån. Vill bli sedd för den 
hon är och inte för hur hon ser ut. Vill ge mer av sig själv än hon kan, vad gäller kompisar, 
skola, pojkvän, idrott etc. Är imponerad av dem som kan sprida glädje omkring sig trots 
svårigheter.  
 
Linda, uppfattar sig som en stark länk i släktkedjan. Umgås mycket med sina kusiner. Vill 
kunna vara sig själv – speciellt inför killar. Satsar på att bli fotbollsproffs. 
 
Kärlek – Sex 
 
Hälften av ungdomarna valde kärlek som angelägen livsfråga, men nästan alla kom in på 
ämnet under intervjun, även om det då blev i mindre utsträckning. Kärlek är ett känsligt ämne 
och flera fick svårt att hitta de rätta orden. Ett exempel är Bingo som fått frågan om det finns 
någon speciell han är intresserad av. 
 
” Jo, de e re ju men, äh, de e ju ba, nä men de e ju schysst. Ja, de e ju schysst men, ja lite 
småjobbigt men…nä, men de e schysst, de e ju bra ju….de e klart man blir glad. De blir man 
ju.” 
 
Albert har svårt att prata om kärlek överhuvudtaget, skämtar bort det och pratar sedan lägre 
och lägre tills vi går vidare till nästa ämne. Anette börjar svara på annat än själva frågan, när 
det handlar om känslor och kärlek. Samma tjej beskriver så här om att vara kär och hur viktigt 
det är: 
 

 32



 

I: Har du pojkvän? 
A: tyst….Neej… inte för tillfället 
I: Hur är det att vara kär, häftigt eller känns det läskigt? 
A: Ahh, det är viktig… Nej, men man funderar på det. Vem som är kär i vem och så där. Man 
vill väl liksom ha någon som tycker om en och så, inte så här att man måste vara kär, nej…det 
måste man ju inte, hela tiden. Men man blir ju inte kär i den som sitter brevid en på bussen 
precis. Så viktigt är det inte… 
 
Linda upplever det som pinsamt när föräldrar med automatik tror att hon är kär om hon tar 
hem en killkompis.  
 
Sex valdes som viktigt ämne av Anders och valdes bort som mindre viktigt av Emma och 
Linda. Emma och Anders var de enda som hade pojk- respektive flickvän. Emma som hade 
pojkvän sedan en längre tid valde bort sex som livsfråga. Hon tyckte att ämnet sex är uttjatat 
och hon pratade inte ens om det med pojkvännen. Även kärlek uppfattade hon som något som 
tog för stor plats, speciellt när två i samma klass var ihop. Det är komplicerat att få ihop 
pusslet kompisar och kärlek. Emma har haft problem med sina kompisar efter det att hon 
träffade sin pojkvän. Hon säger: 
 
E: Speciellt när folk e tillsammans eh asså i samma klass å då sitter dom ju på varandra och 
kletar, dom e på varandra hela tiden. 
I: Är det alltid positivt med kärlek? 
E: Nä, det e faktiskt inte de, de kan bli så här för mycket ibland. 
I: På vilket sätt? 
E: Som en kompis tillexempel det känns mer som om dom vill äta upp en så ingen annan får 
träffa en och så där. 
I: Dom kan bli lite svartsjuka? 
E: Mmmmm. 
I: Har du pojkvän? 
E: Ja, det har jag. De va ju det som va en del av problemet förut också med mina kompisar. 
Det va det som började, jag lämnade dom utanför och så där för att jag fick honom. 
I: Hade dom inte pojkvän? 
E: Nä… 
 
Det finns förhoppningar bland ungdomarna att det först är efter det att man lärt känna 
varandra som man kan eller bör bli ihop. Anette svarar på frågan om tjejer och killar träffas på 
disco? 
 
”Nej så är det inte. Man ses bland kompisar, först blir man kompisar och lär känna varandra. 
Inte så att man går på disco och träffas…skratt…så går det inte till…” 
 
Anders som valde sex som angelägen livsfråga, anser att han kan prata seriöst om kärlek och 
sex med en del av kompisarna men framförallt med flickvännen han har sedan 4 månader 
tillbaka.  
 
Innanför – Utanförskap 
 
Alla utom Anders tar upp familjen som viktig, självklar, dem som alltid finns där, även på 
gott och ont. Mest på gott då flertalet av de fem upplever familjen som ett stöd, några som 
alltid finns där. Framförallt Bingo och Linda poängterar sina starka släktband. De är också de 

 33



 

ungdomarna som umgås mest med det motsatta könet. Fem av de intervjuade hade syskon, i 
många fall flera stycken. Emma vet vi inget om.  
 
Emma blev mobbad under en period av sina närmaste vänner. Anledningen, enligt henne 
själv, var att hon blev ihop med sin nuvarande pojkvän. Hon fick stöd och hjälp av föräldrar, 
handbollstränare och en annan kompis. Hon tar på sig en stor del av skulden.  
 
” Nää, så de var väl mest de också, för vi har alltid vart ganska likadana, och sen så fick jag 
pojkvän och inte hon. Så började jag va med honom en del, så hade jag inte alltid tid för 
henne. Så började vi med betyg, så då blev skolan viktigare, och då var man ju tvungen att 
plugga ännu mer och så hade jag inte alls lika mycket tid för henne längre.”  
 
Dock sitter ärren kvar då hon återkommer till ämnet under hela intervjun. På frågan hur hon 
kände sig svarar hon: 
 
”Jag kände mig…först var det jag som gjorde fel, och det visste jag om, och sen fortsatte dom 
och malde på, så då kände jag mig rätt värdelös, där när jag var med dom” 
 
Albert har sällan kompisar, som han utrycker det och har accepterat klassen han går i. När vi 
pratar om kompisrelationer säger han: 
 
A: Jag tycker att det är viktigast att vara ärlig, då löser sig det mesta. 
I: Är det svårt att vara ärligt? 
A: Nej, jag tycker inte att det är svårt…många har svårt för det tror jag. 
I: Vad tror du det beror på? 
A: …kanske rädsla… 
I: Att visa vem man är? 
A: Jaa.. 
 
Samma kille, Albert, har valt temat ensamhet, och konstaterar att det både kan vara positivt 
och negativt. Det beror på om det är självvalt eller inte. Han kan många gånger känna sig 
ensam. Han upplever det som att ensamhet oftast kopplas ihop med mobbning, vilket han 
tycker är fel.  
 
A: …ibland tycker jag att de pratar om mobbning och ensamhet på samma sätt, och det är inte 
samma sak. 
I: Hur menar du? 
A: Man kan vara ensam men inte mobbad och mobbad men inte ensam. 
 
Bingo pratar om ensamhet på ett annat sätt. Han beskriver att han alltid är glad, aldrig är sur 
och aldrig har varit ovän med någon. Något han lyfter fram med stolthet.  
 
”Ja det här tänker jag inte på, ensamhet. Jag har ju så mycket kompisar, så då slipper man ju 
tänka på det. Då slipper man ju va ensam. Då e de ju hur bra som helst”. 
 
Emma valde gemenskap som viktigt tema. Gemenskap för henne innebär att känna varandra 
närmare och inte bara på ytan. Slippa vara ”fejkad” som hon säger. Anders och Anette tycker 
att en gemensam historia binder samman vänner och ger trygghet. ”Det är dem som vet hur 
det är”, beskriver Anette.  
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Alla hoppades och de flesta tyckte också att de var en bra kompis. På frågan hur en sådan ska 
vara svarade ungdomarna:  
 
Albert - Ärlig, då löser sig det mesta.  
Anders - Kunna prata seriöst med, inte snacka skit om kompisar. 
Emma - Kunna säga ifrån, ej vara mesig, sprida glädje. 
Anette - Inget tjejtjafs, rak, inte gå vidare och berätta för andra det man pratat om, humor 
Bingo - Snäll, omtänksam 
Linda - Kunna lita på, kunna prata med, inte snacka skit bakom ryggen på en. 
 
 
Framtid – Valmöjligheter 
 
Valmöjligheter och att välja rätt inriktning på gymnasiet är centralt för flertalet av 
ungdomarna. Framför allt för Albert och Bingo som båda valt framtid som viktig livsfråga. 
De har ambivalenta känslor och tankar som svänger över tid och som också har koppling till 
de förväntningar och krav föräldrarna har. Albert förklarar: 
 
”Ja, jag vet inte riktigt, just nu är det svårt. Har fastnat. Tidigare ville jag bli kock, men nu tror 
jag att jag har ändrat mig, jag vet inte. För en månad, en och en halv sen, skulle jag säga att 
jag var helt säker, nu vet jag inte. Suck!...Man bör bestämma sig, inte ändra hit och dit”  
 
Bingo beskriver hur det var för honom: 
 
” Ja, …jag va ju på studievägledarmöte och då fick man ju se vicka som passade en själv, och 
vi kom fram till att det va Handels, det skulle kunna passa mig. Men så sa jag det till min 
pappa där hemma och han tyckte väl inte riktigt att det va nåt. Han tyckte inte att jag skulle gå 
den där linjen för det var inte den bästa linjen å gå sa han. Så jag ska gå Sam, Ekonomi”. 
 
Albert och Bingo lägger ned mycket möda på att välja rätt livsfrågeord i början på intervjun. 
Albert tar 20 minuter på sig jämfört med de övriga som valde ut de 5 viktiga orden på cirka 5 
minuter. Bingo resonerar fram och tillbaka samtidigt som han väljer. Detta pågår under hela 
intervjun.  Albert tänker mer för sig själv och ger uttryck för hur svårt det är att välja. 
Valmöjligheterna komplicerar till det för dem.  
 
Emma har valt bort framtid och förklarar så här: 
 
”Framtid de e nånting jag borde tänka på, eftersom vi ska välja till gymnasiet, men jag tänker 
verkligen inte på det. Jag har hört det så mycket, folk började redan i slutet på åttan. Börja 
tänka nu, Börja tänka nu, så du vet vad du ska välja. Men det har jag fortfarande inte gjort”. 
 
Vidare säger hon: 
 
”..vi har hållit på mycket i nian med en text, en framtidstext om vad gör du i framtiden och 
alla började skriva om det och jag ba satt där och nä., jag vet inte vad jag ska göra..” 
 
Anette ser fram emot att med sina höga betyg kunna söka sig till en populär innerstadsskola. 
Hon vill utvecklas, träffa nya människor och inte bli isolerad i förorten, stanna upp. 
 
Alla ungdomar utom Emma, som inte nämnde betyg, ser på betygen som ett verktyg att 
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komma vidare till gymnasiet. Det är betygen som styr vilket program eller vilken skola man 
kan välja. Linda och Anette tycker betyg är positivt, något att sikta mot eller att stämma av 
hur man ligger till.  
 

5.2.1. Reflektioner ur ett genusperspektiv  
 
Våga säga sin åsikt - Vara sig själv 
 
Bingo, Anders och Linda är de som tydligast visar att konflikter är obehagliga och bör 
undvikas. De har olika strategier, men det är mer eller mindre på bekostnad av den egna 
självkänslan.  
 
Albert, Anette och Emma anpassar sig också till kamratgruppen, men säger oftare ifrån och 
markerar tydligare vad de tycker och tänker. De är också mer medvetna och tydliga i sin kritik 
mot skolan. Utifrån detta skulle man kunna säga att killarna i vår undersökning i större 
utsträckning drar sig för att hamna i konflikter. Tjejerna å andra sidan står aningen bättre upp 
för sin åsikt. 
 
Utseende - Vem vill jag vara 
 
Grovt kan man säga att ungdomarna fördelade sig i tre grupper där en tjej och en kille tyckte 
likadant. Utseendet var viktigt och centralt, mindre viktigt och en grupp som var öppet kritisk 
till den uppmärksamhet utseendet har. Med andra ord kunde vi inte se några utmärkande 
skillnader.  
 
Kärlek – Sex 
 
Vi upplevde att både tjejer och killar hade svårt, att på kort tid, uttrycka sig kring ämnet. Det 
faktum att vi inte kände ungdomarna sedan tidigare hade givetvis också stor betydelse. 
Förtroende tar tid att bygga upp. Utifrån våra intervjuer visar dock tjejerna upp en mer 
komplex bild av både kärlek och sex, som kravfyllt, uttjatat och förenat med missförstånd. 
Killarna å andra sidan ger en blandad bild, en är bekväm, en annan tycker att det är både 
glädjande och jobbigt och den tredje visar tydligt att han inte vill prata om det. 
 
Innanförskap – Utanförskap 
 
Alla utom Anders nämner den egna familjen som viktig och som en trygg bas. Vi har 
uppfattningen om att familjen i flera avseenden är viktig för dessa ungdomar oavsett om de är 
killar eller tjejer.  
 
Alla utom Albert och delvis Emma anser sig ha goda kamratrelationer. Albert poängterar att 
ensamhet kan vara positivt, om den är självvald.  
 
Sammanfattningsvis är vår upplevelse att oavsett om man är tjej eller kille tampas man med 
liknande frågor kring gemenskap och kompisrelationer.  
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Framtid – Valmöjligheter 
 
Killarna har gemensamt att de har en bild av hur deras framtid ska se ut. En relativt långsiktig 
bild, som de också kan beskriva i ord. Alla nämner exempelvis familj med barn. Bingo ser sig 
själv om tjugo år som väletablerad familjefar med ett välavlönat arbete och många bra vänner. 
Albert siktar på att bli framgångsrik och komma på något riktigt stort, bli betydelsefull. Han 
är visserligen den som starkast utrycker oro över att misslyckas.  
 
När tjejerna pratar om framtiden är det utbildningen som är i fokus. Därefter har de inte tänkt 
vidare. På frågan om tankar kring att skaffa egen familj svarar Anette och Linda att de inte 
alls tänker eller reflekterar kring det. Emma fick aldrig den direkta frågan men tog aldrig upp 
funderingar kring det själv.   
 
Alla tre killar uttryckte stress eller oro kring skolarbetet/betyg, vilket ingen av tjejerna gjorde. 
Tvärtom utryckte två av dem att de hade det lätt för sig och inte upplevde oro och stress kring 
betyg eller provresultat.  
 

6. Analys 
 
Via våra teman och ”lappsystemet” har vi kommit fram till vilka livsfrågor som ungdomarna 
reflekterar som mest kring. I analysen har vi med hjälp av vår tematisering gått ytterligare ett 
steg för att försöka urskilja vad livsfrågeproblematiken framförallt handlar om. Vi har delat 
upp analysen i tre nivåer; Skolan och relationen till livsfrågorna, sociala nätverket och 
relationen till livsfrågorna samt individen och relationen till livsfrågorna. Vi ställer detta mot 
teorin och relevant forskning.  
 

6.1. Skolan och relationen till livsfrågorna 
 

6.1.1. Livsfrågornas existens 
 
I resultatet framkom att en stor del av ungdomarnas livsfrågor inte tas upp i undervisningen. 
Kärlek och sex tas upp i koncentrerad form under några veckor i sex och 
samlevnadsundervisningen i årskurs åtta. Intrycket ungdomarna gav var att under temat 
mobbning hamnade diskussioner om många andra frågor, som ensamhet, oro och relationer. 
Följden blir att dessa andra livsfrågor automatiskt kopplas ihop med mobbning. Ett tydligt 
exempel är ett citat av en ungdom; ”man kan vara ensam men inte mobbad och mobbad men 
inte ensam…ensamhet kan vara positivt, om den är självvald”. Vi tolkar det som att frågorna 
tas upp onyanserat och alltför ensidigt. Ensamhet blir med självklarhet negativt laddat i 
kombination med mobbning. Samma problematik upplevs kring livsfrågan framtid, som 
endast tas upp i samband med kommande utbildningsvägar, främst gymnasievalet. Många 
livsfrågor diskuteras inte separat utan kommer in i ett redan förutbestämt sammanhang.  
 

6.1.2. Skolans målsättning 
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Skollagen (SKLOLFS 2000:135) är tydlig med att bearbetning av existentiella frågor ska ske i 
alla ämnen, men framförallt ingå i religionskunskapen. Våra ungdomar upplevde inte att deras 
livsfrågor behandlades i ämnet religionskunskap.  Skolverket har också via undersökningar 
kommit fram till att verkligheten inte lever upp till målsättningarna. Religionskunskap 
existerar i olika former i olika skolor, och ibland endast sporadiskt (Skolverkets hemsida, 
2006-11-03). Behovet av att samtala kring existentiella frågor är stort bland skolungdomarna, 
men skolorna lyckas sällan integrera frågorna i undervisningen (Skolverket, 2005).  
 
 
Frågan är om kan man säga att skolan tillvaratar ungdomars existentiella frågor när de 
behöver bearbeta dem som mest? Börjeson (1996) är övertygad om att stödet från vuxna i 
skolan beträffande livsfrågor är avgörande för hur ungdomarna tar sig igenom sin 
identitetsprocess. Vissa skolor har, i och med ämnet livskunskap, reagerat och agerat, för att 
kunna erbjuda ungdomarna ett bättre stöd i bearbetningen av livsfrågor. För att lyckas 
behöver lärarnas roll förändras, från att lära ut till att ansvara för att skapa förutsättningar för 
goda samtal (Norrköpings kommuns hemsida, 2006-12-19).  
 
På Ekhammarsskolan finns kuratorn tillgänglig varje dag. Hon är engagerad i flera projekt på 
skolan vilket gör att hon syns och det verkade som en självklarhet för de intervjuade att man 
kunde vända sig till henne och att hon var bra att prata med. En åsikt som framfördes var att 
en fråga eller ett problem först är aktuellt när det rör en själv och då blir frågan på samma 
gång alltför privat för att ta upp i klassrummet. Kuratorns roll är till för att lyssna, prata med 
och komma med råd i sådana situationer. Även fritidsgårdspersonalen uppskattades när det 
gällde samtal om livsfrågor. 

6.1.3. Begreppet ”Den dubbelt dolda läroplanen” 
 
I teorin har vi tidigare nämnt flickors underordning i klassrummet. ”Den dubbelt dolda 
läroplanen” visar att pojkar ges det största utrymmet, och därmed har företräde att framföra 
sina åsikter och argument. Flickornas roll blir att ge korta, förberedda kunskapssvar.  Flickor 
har i högstadiet i snitt bättre betyg än pojkar, men känner sig trots detta, mindre 
betydelsefulla. Flickornas självförtroende sjunker i takt med högre årskurs (Einarsson & Hult, 
1984; Wernersson, 1991). Det är också flickor som mest känner av stressen i skolmiljön 
(Skolverket, 2004). Vuxenvärldens förväntningar spelar en stor roll, traditionella mönster förs 
vidare. Inom skolans väggar förstärks befintliga mönster och beteenden. Skolan borde lära 
tjejer och killar det de inte kan. Om de tränar tjejer i det killar kan och tvärtom skulle vi få 
mer kompletta människor (Gens, 2002). Enligt en studie gjord i Jokkmokks kommun 
framkommer att flickor i större utsträckning uppmuntras hemifrån och från lärare att studera. 
Pojkarna däremot får sällan uppbackning i skolarbetet från vuxenvärlden (Hedlin, 2004).  
 
 
I vår undersökning uppmärksammade vi att en av tjejerna väl stämde in på beskrivningen om 
utrymme och underordning i klassrummet. Hon beskrev att hon kunde yttra sig inför klassen 
när det gällde ämneskunskaper, men inte om egna åsikter. Speciellt svårt var det inför 
killarna. Hon trodde själv att anledningen kunde vara dåligt självförtroende. De andra två 
tjejerna uppfattade vi som självsäkra när det gällde att uttrycka sina åsikter i 
klassammanhang. Tjejerna uttryckte inte att de upplevde stress eller oro kring skolarbetet. De 
ansåg sig ha lätt för att ta till sig kunskap. Killarna däremot upplevde oro och stress i varierad 
utsträckning i samband med läxor och betyg. Vi reflekterar över att vårt resultat i dessa fall 
går emot den traditionella bilden av hur killars och tjejers roller ter sig, framförallt, i 
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skolmiljön.  
 
Killarna var helt överrens om att det rådde jämställdhet i skolan, emedan tjejerna inte berörde 
ämnet överhuvudtaget. Detta kan tolkas, menar vi, som dolda patriarkala strukturer som även 
finns i klassrummet, men som är svåra att sätta ord på.  
 
Det finns idag, i och med den kulturella friställningen, ett större utrymme för ungdomarna att 
frångå traditionella mönster. Friställningen hänger samman med de snabba förändringar som 
ständigt pågår i det senmoderna samhället. Dessa förändringar gör det möjligt att luckra upp 
gamla, invanda mönster som är socialt konstruerade. För ungdomarna innebär det att det finns 
flera rolluppsättningar att välja och kombinera emellan (Ziehe, 1989). Här kan vi inte utesluta 
att något håller på att hända i genusstrukturerna. 
 

6.1.4. Relationen lärare – ungdom 
 
Lärarnas kompetens är en nyckelfråga i bemötandet av livsfrågor, men mycket tyder på att 
den kunskapen inte förmedlas på lärarhögskolan. Enligt Frånbergs (2006) studie kände sig få 
av de utexaminerade lärarstudenterna sig mogna att behandla frågor kring existens, moral och 
värderingar. Börjeson (1996) går steget längre och menar att skolan saknar de kommunikativa 
verktygen som krävs för att kunna möta ungdomarna och deras livsfrågor. Vem ska de vända 
sig till? Ingen av ungdomarna i våra intervjuer kunde tänka sig att vända sig till en lärare med 
sina livsfrågor. 
 
De unga strävar efter att hitta förebilder som kan ge svar eller vägledning. Dessa auktoriteter 
är svårare att finna i det föränderliga senmoderna samhället. Den tidigare generationens 
erfarenheter och lösningar, är inte applicerbara på den yngres existentiella valmöjligheter och 
frågor (Ziehe, 1989). 
 
Kritiken från ungdomarna kring lärarnas bemötande, var att de inte hade tid att lyssna på dem, 
och att de i sin strävan att följa läroplanen ofta var stressade och irriterade. Det finns en 
tendens att lärarna ofta pratar till och inte med eleverna. Ungdomarna saknar en ömsesidighet 
i kommunikationen med lärarna. Enligt Tullie Torstenson-Ed (2001) börjar barn formas redan 
i förskolan till att anpassa sig efter vuxna. Ju äldre de blir desto mer anpassas de mot att bli en 
skötsam elev som strävar efter bra betyg. Enligt vår studie är en form av uppmuntran, i 
skolans regi, lärarnas uppmaning på svarta tavlan att argumentera för sin åsikt, samtidigt som 
det är ett krav för att få högre betyg. Att argumentera för sin åsikt präglas, enligt vår mening, 
av engagemang och lust. Hur uppmuntrade blir ungdomarna när argumentation är ett krav för 
högre betyg?  
 
Börjeson (1996) menar att skolan som institution motarbetar den relation mellan lärare och 
ungdomar som krävs för att känna tillit. En annan aspekt är Ziehes (1989) prestationsprincip, 
som går ut på att individen mer och mer i samhället blir bedömd och jämförd. Detta sker, 
framförallt i skolans värld, genom registrering, mätning och betygssättning. Är det möjligt att 
skapa sådana förtroendefulla relationer i en organisation där den du ska få stöd av samtidigt 
bedömer dina handlingar och kunskaper?  
 

6.2. Sociala nätverket och relationen till livsfrågorna 
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6.2.1. Familjens roll 
 
Ungdomarna i vår studie vänder sig i huvudsak till kompisar och/eller till skolans kurator med 
angelägna frågor och funderingar. Familjen var något som ungdomarna värderade högt, den 
fungerar som en trygg bas som alltid finns där som stöd, på gott och ont. Några av dem kunde 
tänka sig att vända sig till familjen med sina livsfrågor, beroende på vilken typ av fundering 
det gällde. Kärlek och sex tillhörde de ämnen som ungdomarna inte gärna tog upp med sina 
föräldrar. Mörch (2007) menar utifrån FATE-projektet att relationen mellan familjen och de 
unga har förändrats. Tidigare var föräldrar bara föräldrar och sågs mer som en ekonomisk 
trygghet. Idag präglas förhållandet mer av en intim och känslosam relation. Han menar vidare 
att det spelar en stor roll för ungdomarnas identitetsarbete att ha en trygg förankring i 
familjen.  
 
Då ungdomarna i det senmoderna samhället ställs inför många och djupgående förändringar, 
inte minst individualiseringen, kan vi förstå, att det kan vara en anledning till att ungdomarnas 
behov av nära relationer i familjen har ökat.  
 
Även om ungdomar idag har en mer personlig relation till sina föräldrar, kvarstår det faktum 
att tonårstid idag inte går att jämföra med föräldrarnas tonårstid. Det blir därför svårt för 
föräldrarna att ge svar på de frågor ungdomarna ställer i samband med sin identitetsprocess 
(Ziehe, 1989). Ett annat fenomen i vår moderna tid är att föräldrar och ungdomar tillbringar 
stor del av sin tid i olika livsområden. Detta ökar klyftan i kulturell, materiell och 
erfarenhetsmässig mening och försvårar ytterligare för föräldrarna att möta ungdomarnas 
existentiella frågor. Som en lösning vänder sig de unga istället till kamratgruppen för att 
tillsammans med dem hitta egna strategier och svar (Öhlund, 1988). Detta överensstämmer 
med våra intervjusvar. I princip alla framhävde kompisarnas betydelse i samband med samtal 
kring livsfrågor. 
 

6.2.2. Kompisarnas roll 
 
Enligt ungdomarna är en gemensam historia något som binder samman vänner och ger 
trygghet. Vissa hade kompisar de känt sedan lågstadiet, andra hade bott på samma gata sedan 
de var små. Några viktiga egenskaper hos en bra kompis var; ärlighet, någon att lita på, kunna 
prata seriöst med, omtänksamhet och humor. I sökandet efter sin identitet har den unge behov 
av att experimentera med olika roller bland jämnåriga. Det är många starka känslor i omlopp, 
en stor del av dem är riktade mot föräldrarna, vilket ingår i frigörelseprocessen. I denna period 
blir kompisarna extra betydelsefulla, de som vet hur det är (Börjeson, 1996).  
 
Givetvis kan relationerna i kompisgruppen även vara problematiska, vilket också framkom i 
våra intervjuer. Flera av de intervjuade antydde att det kan vara svårt att få ihop pusslet skola, 
kompisar, sport och kärlek, de slits mellan olika livsprojekt. En upplevde att han inte hade 
några kompisar, en kände att hon inte räckte till för alla, en annan anpassade sig så att han 
hade massor av vänner, och aldrig utsatte sig för konflikt.  

6.3. Individen och relationen till livsfrågorna 
 
De viktigaste livsfrågorna för de intervjuade ungdomarna var; familj, betyg, kompisar, kärlek 
och framtid. Därefter kom utseende, mobbning och sport. Vi känner igen livsfrågorna från 
tidigare studier. FATE-projektet påvisar att familjens roll stärkts i ungdomars liv (Mörch, 

 40



 

2007). Även Jonsson (2002) visar i sin studie att familjen, kompisar och utbildning är centrala 
livsprojekt för ungdomarna. Tonåringen och livet (Skolöverstyrelsen, 1980) kom fram till att 
kärlek och sex var frågor som ungdomarna funderade mycket kring. En senare studie från 
skolverket (2005) visar att kärlek fortfarande är en angelägen livsfråga. Vidare visar studien 
att tjejer har ett större intresse kring relationsfrågor emedan killar intresserar sig för 
framtidsprojekt. Vårt resultat ligger i linje med att tjejerna valde familj, kompisar och kärlek i 
större utsträckning än vad killarna gjorde.   
 

6.3.1. Idealbild – Verklighet 
 
Både Giddens och Ziehe är eniga om att det massiva utbudet av olika livsstilar och ideal 
ställer höga krav på individen. Allt som erbjuds i samhället via massmedia och i den 
offentliga sfären kan både förvirra och förtjusa. För den med god sammanhållen identitet är 
det lättare att ta till sig intrycken som möjligheten till ett rikt och nyanserat liv. För andra är 
det känslan av maktlöshet som tar överhanden. Styr jag över mitt eget liv? Drömmar och 
förväntningar skapas genom medvetandeindustrin som många gånger riktar in sig på gruppen 
ungdomar. Det här skapar idealbilder som de unga vill leva upp till, när de misslyckas, d v s 
inte kan omsätta drömmen till verklighet, känner de sig otillräckliga. Ungdomarna tvingas att 
göra oerhört många val, och osäkerheten om de valde rätt eller fel leder lätt till ambivalens 
(Johansson, 2003; Ziehe, 1989). En stor del av idealbilden är utseendet, som ungdomarna 
måste förhålla sig till. Alla i vår undersökning var mer eller mindre kritiska till den 
uppmärksamhet utseendet har, vilket gör att personligheten kommer i andra hand. Samtidigt 
menade de att det är första intrycket som man blir bedömd utifrån och tyvärr på samma sätt 
bedömer andra.  
 
Vi intervjuade 15-16 åringar som enligt Övreeide (2001) fortfarande kan ha svårt att skilja på 
det logiskt önskade jämfört med vad som i verkligheten är realistiskt. Man tror sig klara av 
mer än man kan, och har ännu inte de erfarenheter som dämpar ungdomens omnipotens. 
Följden blir motsägelser och frustration. De matas med individualistiska hejarop, som att det 
är upp till individen, ingen ska bestämma åt dig etc. Trycket på att ta eget ansvar är starkt och 
påminner ständigt om att jag har själv satt mig i situationen.  
 
Osäkerhet blandat med tvärsäkerhet var ett slående beteende bland ungdomarna i vår studie. 
Denna ambivalens hänger samman med alla valmöjligheter och tankar kring vad jag kan ha 
missat, vad jag borde ha valt. Ambivalensen förstärks i samband med adolescensen (Ziehe, 
1989).  

6.3.2. Bilden av framtiden  
 
I sitt sökande efter en passande livsform, får ungdomarna ta del av vuxenvärlden innan de 
själva kommit dit. De har sett och hört det mesta, men ännu inte upplevt det. Detta fenomen 
gör vuxenlivet mindre spännande och något som de unga inte trånar efter. Sex är ett exempel 
som genom all information mättats och avmystifierats. Ungdomarna är i flera fall mer erfarna 
än deras föräldrar på området (Ziehe, 1989). 
 
Vi uppmärksammade att tjejernas bild av kärlek och sex i vår studie var mer kravfylld och 
komplex än killarnas. Framförallt det stora fokus kring ämnet sex upplevdes som uttjatat. 
Några hade också valt bort sex av den anledningen. Det fanns ett underliggande krav på att 
vara kär i någon stor del av tiden. Vi kan se ett mönster som överrensstämmer med tanken om 
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att ämnet kärlek, och framför allt sex, genom medias exploatering delvis är mättat. Samtidigt 
är kärlek fortfarande en tio-i-toppare på livsfrågelistan (Skolverket, 2005). ämne.  
 
Den mest markanta skillnaden mellan tjejer och killar i vår intervju gällde ämnet framtid.  
Killarna hade gemensamt att de har en klar bild av hur deras framtid kommer att se ut. Bilden 
är långsiktig och innefattar familj, arbete och vänner. När tjejerna pratade om framtiden var 
det kortsiktigt, det är utbildningen som är i fokus, både den teoretiska och även idrottskarriär 
fanns med som tema hos två av dem. De tänkte inte alls eller reflekterade över att i framtiden 
skaffa egen familj och barn. En av de intervjuade valde till och med att inte tänka på 
framtiden överhuvudtaget, det blev för stressigt. Vi märkte en tendens att när pressen över att 
göra framtida val blir för stor, så väljer ungdomen att inte tänka på det kravfyllda. Fornäs 
(1984) lyfter fram detta fenomen att ungdomars livsperspektiv kan blockeras när pressen blir 
för stor kring val de borde göra. De väljer då istället att fokusera på här och nu.  
 
Pressen kan hänga samman med det faktum att det finns förväntningar om hur en tjej 
respektive kille ska vara. Killar förväntas söka makt och kontroll inom den egna gruppen och 
kunna kontrollera sina känslor. Tjejer förväntas vara nära sina känslor och sätta sina behov i 
andra hand, eftersom det tydliga målet är att de ska bli mammor (Gens, 2002).  
 

7. Slutresultat och diskussion 
 
Syftet med vår uppsats var att få ökad kunskap om hur ungdomar upplever och reflekterar 
över livsfrågor och om de vuxna på skolan möter dessa frågor under högstadietiden. Vi 
undrade också om livsfrågorna skiljde sig åt mellan könen.  
 
För att besvara dessa frågor har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som vi 
meningskoncentrerade i flera steg. Med hjälp av hermeneutisk tolkning tematiserade och 
analyserade vi materialet. På så sätt kunde vi växla mellan individnivå och större 
gemensamma mönster. För vår uppsats var kvalitativ intervju en fördel eftersom vi önskade 
en nyanserad bild av ungdomarnas upplevelser och metoden gjorde det möjligt att använda 
följd- och avstämmande frågor för att fördjupa förståelsen.  
 
En nackdel var att vi underskattade vår egen roll som ovana intervjuare, vilket givetvis färgar 
hela intervjumaterialet. En annan nackdel är givetvis den begränsning vi gjorde, då vi valde ut 
livsfrågeorden till intervjun. Vi intervjuade sex ungdomar, vilka givetvis inte kan sägas 
representera alla högstadieungdomar. Dock har vi genom vår metod funnit mönster som kan 
ställas mot tidigare studier och teorier om ungdomars identitetsarbete och existentiella frågor. 
En annan svårighet har varit att frångå sina omedvetna föreställningar och fördomar i ämnet 
genus. Reflektionerna kring genusperspektivet växte efter hand och har en större plats i 
arbetet än planerat. 
 
Sammanfattningen av svaren på våra frågeställningar är att kompisar betyder mycket för 
ungdomarna. Det är även i huvudsak dem de vänder sig till när de vill diskutera sina 
livsfrågor. Familjen värdesätts högt, och i viss mån vänder de sig även till dem när det gäller 
viktiga frågor. Kuratorn på skolan är ett bra alternativ som de flesta av ungdomarna kan tänka 
sig att utnyttja vid behov. Framförallt var tillgängligheten och viljan att lyssna centralt när 
ungdomarna pratade om kuratorn och fritidspedagogerna.  
 
Tjejernas livsfrågor var mer koncentrerade på relationer medan killarnas livsfrågor mer 
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handlade om framtida projekt. Ungdomarna upplevde att en stor del av deras livsfrågor inte 
tas upp i undervisningen. De flesta av de intervjuade kände sig delvis eller inte uppmuntrade 
av skolan att diskutera sina livsfrågor. Att gå till kuratorn med sina funderingar är ett 
alternativ, men förknippas mer med att ha problem än att ha en vuxen som bollplank i 
vardagliga livsfrågor.  

7.1. Skolans tillkortakommande 
 
Under högstadietiden är ungdomar inne i sin identitetsprocess. Frågor som rör; vem är jag och 
varför? Hur kommer framtiden att bli? Är jag älskad för den jag är? hör till vardagen. Listan 
kan göras lång. Tonåren är en känslig tid, då många existentiella frågor ska bearbetas. Vissa 
hävdar att det är helt avgörande för identitetsarbetet, vilket stöd som ges från vuxenvärlden. 
En del av ungdomarna har ett gott stöd hemifrån, andra inte. Oavsett vilket, ska skolan vara en 
del av det stödet.  
 
Några av de studier som gjorts kring ungdomars existentiella frågor i skolan gjordes redan i 
slutet på sextiotalet. Redan där kom forskarna fram till att ungdomarna vill prata om 
existentiella frågor i skolan, och att skolan inte möter denna önskan. Därefter har flera 
liknande undersökningar, inklusive vår, kommit fram till liknande resultat. I många skolor tas 
livsfrågorna inte upp i ämnet religionskunskap, trots att det ingår, enligt Läroplanen.  
Vad är det som gör att skolan har så svårt att integrera dessa frågor i undervisningen?  
 
Relationen mellan elev och lärare i skolan präglas av institutionens system och regelverk. 
Eleverna är under ständig observation, ända från småskolan, för att kunna bedömas och 
betygsättas. Vägen till en lyckad skolgång sker till stor del genom att anpassa sig efter de 
vuxna. Enligt ungdomarna saknas ömsesidighet i kommunikationen med lärarna. Ungdomar 
söker förebilder som kan stötta dem i deras identitetsarbete, och vi anser att lärarna inte verkar 
vara rätt rustade för denna uppgift. Vår uppfattning, utifrån vårt material, är att skolan inte ser 
de unga som ungdomar utan endast som elever. Vi tycker av att småskolan är bättre på att se 
det enskilda barnet. Ju högre upp i skolan desto mer förändras rollen till att bli en elev, vem 
som helst, en i mängden.  

7.2. Diskussioner kring genus 
 
Att försöka oss på konststycket att få ett helhetsgrepp i ämnet genusperspektiv var aldrig vår 
ambition, ämnet är stort, brett och komplicerat att ta sig an. Dock tyckte vi att det var 
intressant att jämföra tjejer och killars angelägna livsfrågor, samt hur de reflekterar kring 
dessa.  
 
Det mest utmärkande i vårt resultat var att övervägande tjejer inte upplevde stress över 
skolarbetet, och killarna uttryckte att det var stressigt kring läxor och betyg. Detta stämmer 
inte överrens med tidigare forskning, som pekar på att det sedan länge varit tvärtom.  
 
Det var också slående i våra intervjuer hur olika tjejer och killar pratade om framtiden. 
Killarna målade upp bilder, där de såg sig som lyckade inom sitt yrke och som familjefäder. 
Tjejerna däremot fokuserade på de närmaste åren och då främst på sina studier och karriär. 
Två av tjejerna hade ambitionen att bli fotbollsproffs, de identifierade sig som ”killtjejer”. 
Den tredje valde att skjuta bort tankarna om framtiden, då hon kände ett massivt krav från 
omgivningen att fatta beslut i olika livsfrågor.  
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Vår sammantagna bild kring detta blir att tjejernas bild av framtiden blir svår att få ihop, när 
frågan om att bilda egen familj tas upp. En förväntning som tjejer måste förhålla sig till är att 
de ska bli mammor, med allt vad det innebär, vilket för de här tjejerna skulle försvåra de egna 
framtidsplanerna. Förväntningar på hur man som tjej eller kille ska vara utgör en press som 
kan leda till blockering av tankar om framtida projekt.  När det gällde jämställdhet, tyckte 
killarna att det var oviktigt, eftersom de ansåg att jämställdhet rådde i skolan. Tjejerna 
kommenterade inte ämnet. Här ställer vi oss frågan; handlar det om dolda patriarkala 
strukturer eller råder det verkligen jämställdhet i skolan som killarna uppfattar det?  
 
En möjlig förklaring till de skillnader vi uppmärksammade kring kön jämfört med tidigare 
nämnda studier, kan vara att det senmoderna samhället öppnar upp för ungdomar att använda 
sig av fler rolluppsättningar. Stereotyper och förväntade roller blandas med nya 
kombinationer av identiteter vare sig man är kille eller tjej. 
 
Vi blir nyfikna om samhällets grundläggande genusstrukturer sakta luckras upp? 

7.3. Intressanta forskningsämnen 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att fördjupa oss i ungdomarnas syn på deras 
framtidsbild och då ur ett genusperspektiv. I vår studie behandlades många livsfrågeord och vi 
upplevde att det hade varit fruktbart att ytterligare kunna fördjupa oss i någon av deras viktiga 
frågor. Det skulle också vara intressant att gå vidare med frågan om vad det är som gör det så 
trögt för skolan att möta ungdomarna i deras existentiella frågor. Vad är det som gör att 
lärarna inte har tid, att vi vuxna har så bråttom.  
 
De skolor som lyckats integrera dessa frågor i verksamheten, hur gör de och vad är effekterna 
av detta? 
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Bilaga 1. 

 

Brev till föräldrar, 2006-11-13. 

 

Hej 

Vi heter Petra Baranowski och Ursula Svebeck. Vi går sjunde terminen på socionomlinjen vid 

Stockhoms universitet där sista momentet är att skriva en C-uppsats i ett valfritt ämne. Vårt 

ämne är ungdomar och deras livsfrågor under högstadietiden samt hur de upplever att skolan 

möter dessa frågor. Med livsfrågor menar vi vad ungdomarna själva tycker och tänker i olika 

vardagliga frågor kring exempelvis kompisar, framtid, gemenskap etc.  Tanken är att intervjua 

sex ungdomar under vecka 46. Ungdomarna har vi kommit i kontakt med via föreståndaren på 

Trappan, Helena Austrell och socialpedagogen Annika Twing. 

 

Du som förälder får detta brev eftersom ditt barn blivit tillfrågad om att delta i en intervju på  

en timme. Intervjun kommer att ske i skolans lokaler, efter skoltid och vi bjuder på fika. Ditt 

barn kommer att vara anonym i uppsatsen, vilket betyder att endast vi har tillgång till 

ungdomarnas svar. Intervjun är en del av vår uppsats som också handlar om tidigare studier 

om högstadieungdomars livsfrågor, teorier om identitetsutveckling och ungdomskulturer.  

 

Om du godkänner att ditt barn deltar i denna intervju ber vi dig skriva under detta brev så att 

din son/dotter kan ge det till oss vid intervjutillfället. Har du ytterligare frågor är du hjärtligt 

välkommen att ringa någon av oss, Petra: 070 – 429 10 96, Ursula: 070 – 823 72 71. 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Petra Baranowski och Ursula Svebeck 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------                    ------------------------------------------------      

Barnets namn                                                                 Förälders underskrift 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Informera om upplägg, syfte, anonymitet (låt den unge välja namn), om rätten att svara på det 
man vill, att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, att det är deras syn och funderingar 
på ämnet som är det viktiga.  
 
Intervjun består av 3 delar, och tiden beräknas till en timme. Första delen blir att välja 4-5 
lappar med ”livsfrågeteman” som känns viktiga, möjlighet finns också att skriva ett eget tema. 
Vi för en diskussion kring dessa teman med följd och fördjupningsfrågor. Exempel på 
fördjupningsfrågor: Hur menar du då? Varför tror du att det är så? Kan du berätta för mig 
om… Kan du säga något mer om det… Har du fler exempel på det… Du menar alltså att… 
Jag är inte säker på att jag förstår hur du menar, kan förklara lite mer? Tillåta pauser i samtalet 
så att den intervjuade får tid att tänka efter och själv föra samtalet vidare. Efter detta väljs 4-5 
teman bort som inte känns lika viktiga. Även där förs en diskussion kring hur den unge 
tänker.  Innan del ett avslutas kommer vi att ge ungdomarna en andra chans att plocka ett 
angeläget tema från de lappar som ligger kvar. De teman vi kommer att använda är:   
 
Betyg  
Skolan   
Arbete  
Framtid  
Vilka funderingar har du när det gäller gymnasiet? Bra eller dåligt med många 
valmöjligheter? Har du funderingar på vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? 
 
Kompisar    
Ensamhet  
Mobbning  
Gemenskap   
Osäkerhet 
 
Hur tycker du att en bra vän skall vara? Tycker du att du är en bra vän? Varför? 
Är det OK att ha både tjej och killkompisar? Har du det? Har du haft när du var yngre?  
 
Utseende  
Är det viktigt att följa trender och modet? 
Är det viktigt vad andra tycker och tänker om dig? Hur påverkar det dig? Varför tror du att du 
bryr dig om vad andra tycker och tänker? 
 
Rätt och Fel 
Rädsla 
Är det svårt i skolan att stå upp för vad man tycker? 
Vågar du säga vad du tycker och tänker i olika frågor? 
Händer det att du ångrat att du inte gjort det? 
Vad hindrade dig? 
 
Trygghet 
Glädje 
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Pengar 
Pubertet 
Ångest 
Oro 
Stress 
Familj 
Sorg 
Kärlek 
Sex 
Jämställdhet 
Valmöjligheter 
Ilska 
Våld 
Humor 
Miljön 
 
På vilket sätt märker du av att….har du i vardagen märkt av…..Har du upplevt, 
känt…så 
Tänker du ofta på det….flera gånger per dag…. 
 
Den andra delen består av frågor som är kopplade till de teman som kommit upp:  
 
Tycker du att den här frågan (speciellt tema) diskuteras i undervisningen?  
På vilka lektioner?  SO, Religionskunskap, sex och samlevnad, biologin, idrott och hälsa etc.  
På vilket sätt tas det upp? Tycker du att det är tillräckligt?  Hur skulle det se ut om du fick 
bestämma?  
 
Tycker du att du kan påverka det som diskuteras?  
Känner du dig uppmuntrad att ta upp egna funderingar? Är det något du gör, har gjort?  Om 
inte varför?   
 
Tas de här frågorna upp i något annat sammanhang av dem vuxna i skolan? På vilket sätt? Av 
vem? Bra eller dåligt? Om inte – pratar ni kompisar om sånt? Var brukar ni vara? Lugnt 
ställe? 
 
Har du någon gång känt att du haft behov av att prata med någon på skolan om något av det vi 
pratat om? (Funderingar kring tema 1-5) Vem pratade du med i så fall?  
Varför pratade du med just den personen? Hur tyckte du att det blev? Skulle du göra om det? 
 
I den tredje delen av intervjun lyssnar vi tillsammans på en favorit låt som har stor betydelse 
för den intervjuade och diskuterar kring den. 
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Bilaga nr 3 
 

Livsfrågeord till intervjun 
 
 
 
 
 

Mer positiv laddning    Mer negativ laddning 
 
Framtid      Sorg 
Glädje       Stress 
Familj       Ångest 
Kärlek       Rasism 
Kompisar      Mobbning 
Gemenskap      Oro 
Jämställdhet      Ensamhet 
Rätt och Fel      Osäkerhet 
Rättvisa      Rädsla 
Trygghet      Ilska 
Humor       Våld 
 
 
Mer neutrala 
 
Arbete 
Skolan 
Valmöjligheter 
Sex 
Betyg 
Utseende 
Pubertet 
Miljön 
Pengar 
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