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Syftet med den här studien är att undersöka 35 tjejers vuxenblivande i årskurs tre
på två olika gymnasieprogram, samhällsprogrammet och omvårdnadsprogrammet.
Vi har fångat hur 18-19 åriga tjejers ser på sig själva både i nuet och i framtiden.
Vi har valt att analysera deras vuxenblivande utifrån ett socialisationsteoretiskt
perspektiv. Vårt arbete bygger på två olika traditioner. Dels den västtyska
socialisationsteorin som är starkt influerad av Thomas Ziehe, som kan ses som en
modern gren av Frankfurtskolan och dels den Bourdieuska traditionen som är
utvecklad av Pierre Bourdieu och innefattar kapitalteorin. 

Resultatet av undersökningen grundar sig på tjejernas egna uppsatser om sig
själva. I resultatet framkommer tjejernas olika individuella strategier. Tjejerna på
samhällsprogrammet har vi valt att benämna som individualister, medan tjejerna
på omvårdnadsprogrammet kan ses som traditionalister. De olika strategierna
bidrar till skilda förhållningssätt till framtiden. Tjejerna på samhällsprogrammet
har en stark tilltro till sig själva, de binder inte upp sig till sina tidigare
generationer, utan de vill själva skapa sin identitet och framtid. De vill inte bli
formade utan de vill själva forma samhället. Tjejerna på omvårdnadsprogrammet
värderar den egna generationen, de har ett rikt och värdefullt nätverk. Den
individuella styrkan framkommer, men ibland tillåter de sig att bli formade av
andra i sin omgivning. 

Resultatet påvisar att tjejernas sociala bakgrund också påverkar deras val till
framtiden. Det sker en dialektik mellan deras sociala bakgrund och deras egna
möjligheter.1

                                                          
Ämnesord:
1 Ungdom, social bakgrund, utbildning, framtid, kön
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The purpose of this study is to investigate thirty-five young female students’
vision of their selves in the present and in the future. Our intention has been to
look into how 18-19 years old females become adults. The thirty-five students
come from two different classes, one theoretical class and one practical class with
the alignment to healthcare. We have chosen to reflect on their ‘becoming adults’
from a socialization theory perspective. The theoretical base of the study is mainly
constituted from Thomas Ziehes theoretical frame a modern branch of the
Frankfurt school, ‘The West German Socialization Theory’ and Pierre Bourdieus
study ‘The Bourdieus Theory – Capital Theory’.

The result of the investigation is built upon the students’ essays about themselves.
In the result you can see the students’ individual strategies. The students’ in the
theoretical class can be seen as individualists, while the students’ in the practical
class can be seen as traditionalists. The different strategies contribute to different
attitudes before the future. The students’ in the theoretical class have a trust into
themselves. They are not bounded in their generation backgrounds; they will
create their own identity and future. They will not be shaped; they will shape the
society on their own. The students’ in the practical class put a high value on their
own generation, they have a rich and valuable network. They have an individual
strength, but others will sometimes shape them. 

The result indicates that the students’ social background also affects their choice
against the future. A dialectic takes place between their social background and
their own possibilities.  2

                                                          
Keywords:
2 youth, social background, education, future, gender. 
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TACK

Vi vill tillägna vårt arbete till de gymnasieeleverna som går
på samhällsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. Ett
stort tack till ert intresse och engagemang, utan era
välskrivna uppsatser och er medverkan hade vi inte kunna
genomföra vårt arbete. 

Sandra & Maria
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1. Inledning
Med åren har samhället förändrats och därmed ser även ungdomarnas situation
annorlunda ut än tidigare. Idag erbjuder samhället större valmöjligheter och livsstilar för
ungdomar än för bara några årtionden sedan. Samtidigt som ungdomarna erbjuds större
möjligheter ställs de även inför en högre press ifrån samhällets sida. Pressen kan ha
olika karaktär. Det kan exempelvis handla om utbildning, arbete eller bostad. När
ungdomar exempelvis är färdiga i skolan och skall ut på arbetsmarknaden konfronteras
de med samhällets komplexitet. Att arbeta idag innebär inte bara att få en lön, utan den
skall dessutom vara hög och arbetet skall även vara stimulerande samt personlighets-
utvecklande. Samtidigt präglas vårt samhälle av regler som säger att vi inte i klartext får
uttrycka vad vi är bra på. Detta kan medföra att vi inte får visa vem vi egentligen är.
Allt detta kan resultera i att ungdomarna får svårt att beskriva ”vem är jag?”. Detta är
naturligtvis en svårighet som vi alla i samhället ställs inför, men för ungdomar kan detta
bli nog så påtvingande då de är mitt i sitt identitetsarbete i tonåren. Samhällets krav kan
skapa både press och ångest hos ungdomar.

Samtidigt håller även gränsen mellan ungdom och vuxen på att upplösas men
ungdomarna blir dock ständigt påminda om att gränsen finns kvar, inte minst genom
den förlängda skolgången och det därmed försenade inträdet i vuxenrollen. Även den
särbehandling som ungdomar utsätts för på en rad olika områden bidrar till att gränsen
existerar, exempelvis på bostads- och arbetsmarknaden. Det kan handla om
marginalisering, omyndighet och maktlöshet som är kännetecknade drag för ungdomars
samhälleliga situation. 

Det är med andra ord mycket komplext att växa upp och vara ungdom idag. Ungdomar
skall inte bara utveckla sig själva och sin identitet, utan de lever samtidigt med
samhällets krav på sig. Att förhålla sig till allt detta kan naturligtvis vara påfrestande för
ungdomar. Komplexiteten i ungdomstiden finner vi intressant och därmed kändes det
naturligt att fokusera på hur ungdomar upplever sin situation, nu när vi fick den
möjligheten att själva fritt välja undersökningsområde till detta arbete.
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2. Problemformulering 
Ungdomar har idag mycket fler möjligheter att påverka sin situation och utforma olika
livsstilar3 och därmed har de större chanser att påverka sin framtid än tidigare.
Ungdomar och andra grupper påstås söka sin identitet och lycka lika mycket efter
fallenhet och smak som utifrån sin sociala bakgrund. Samhället har blivit ett
”sökarsamhälle”. Socialisationen och uppväxten sker inte på samma sätt som tidigare,
då det mer var en ödesbestämd process (Israel & Hermansson, 1996). Dagens samhälle
erbjuder därmed öppnare möjligheter för ungdomarna, men nästan all ungdoms-
forskning relateras till frågan om reproduktionen och det är komplicerat att forska om
ungdomar utan att konfronteras med socialisationsprocessen och konsekvenserna av
denna tillblivelseprocess (Jönsson, Trondman, Arnman och Palme 1993). Forskning
som tidigare har bedrivits inom ungdomsområdet har en stor spridning, men just när
forskare undersöker ungdomar i skolvärlden har många fokuserat på elever i högstadiet.
Intresset hos tidigare forskare har bl.a. varit att se på klass-, kön- och miljöskillnader
(Hermansson, 1988) (Jönsson m.fl. 1993). Det finns dock andra forskare som tidigare
har berört elever på gymnasieskolan, då ungdoms- och vuxenelever. Forskningen har då
varit att se likheter och skillnader mellan ett och samma program –
omvårdnadsprogrammet (Herrman, 1998). Vårt intresse är däremot att belysa hur
ungdomar på två skilda program på gymnasiet upplever sig själva och sina framtida
drömmar, visioner och möjligheter. 

Enligt vår uppfattning ställs människor i dagens samhälle inför olika val och den
enskilda individen har själv möjlighet att påverka sin framtid genom dem. Varje tids-
period som människan går igenom har sina vägskäl där den enskilde ska ta ställning och
göra ett avgörande val inför sin framtid. Valen i livet finner vi mycket betydelsefulla
och av den anledningen har vi valt just att forska om hur gymnasieungdomar förhåller
sig till sin nutida situation och sin framtid. Ungdomar är en grupp som har större delen
av livet framför sig och av den anledningen är det intressant för oss att belysa denna
grupp människor. Redan i slutet av årskurs nio uppmanas ungdomar att välja inriktning
inför framtiden. Vilket program skall de gå de närmaste tre åren? Det är det första valet
som berör utbildning. Kanske är detta avgörande för många redan då? Men det har med
åren skett en förändring på gymnasieskolan. Ungdomar läser idag samma kärnämnen
oavsett vilken utbildning de går och de blir därmed inte utestängda från t.ex. högskolan
(Ungdomsstyrelsen, 1996). På vissa linjer i gymnasiet får ungdomarna idag en yrkes-
titel, medan andra linjer är mer förberedande för fortsatta studier på t.ex. högskola eller
folkhögskola. När ungdomarna börjar närma sig slutet av gymnasietiden ställs de inför
ett nytt val. Många frågor cirkulerar säkerligen hos ungdomarna i årkurs tre. Under
gymnasietiden väcks antagligen många drömmar till liv, kanske kan vissa av dem bli
verklighet. Vissa frågor kan vara allmänna: ”Vad har jag för drömmar inför framtiden?”
”Vad vill jag med mitt liv?” Andra frågor kan innefatta framtida yrke: ”Krävs det mer
utbildning inom det område som jag vill arbeta?”, ”Vad krävs det för utbildning?”,
”Vad har jag för möjligheter att komma in på den utbildningen?” En del ungdomar
kanske ser sig som färdiga med skolan och vill börja arbeta. Då kan frågorna beröra
”Hur ser arbetsmarknaden ut?”, ”Kan jag få ett arbete?”, ”Kan jag försörja mig på den
lön jag får?” Andra kan vara skoltrötta efter gymnasiet och prioriterar andra saker i sina
framtidsdrömmar: ”När ska jag flytta hemifrån?”, ”Var vill jag bo?”, ”Vill jag skaffa

                                                          
3 I vår undersökning används begreppet livsstil som ett processbegrepp. Ungdomar föds inte in i en
livsstil, utan de har själva möjlighet att utforma sin egen livsstil.
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familj och barn?”. Alla ungdomar har sina individuella drömmar och mål och därmed
blir valen till framtiden olika.

Vi har den uppfattningen att valet efter gymnasietiden är svårt, vi har båda två stått i
denna situation för ett antal år sedan. När ungdomar tar studenten har de genomgått 12
år i skolan och världens möjligheter ligger i deras händer. Av den anledningen är vi
intresserade av att belysa hur elever själva förhåller sig till sin situation. Vi vill fånga
deras tankar och funderingar om sig själva och sin framtid. Studien som vi genomför
äger rum i en kommun i Västra Götaland.

3. Studiens syfte och frågeställningar
Vår undersökning syftar till att fånga 35 tjejers vuxenblivande i årskurs tre, på två olika
gymnasieprogram, samhällsvetenskapliga programmet och omvårdnads programmet. Vi
har valt att se deras vuxenblivande ur ett socialisationsteoretiskt perspektiv. 

Vi vill inte med vårt syfte benämna att ungdomar genast blir vuxna då de har tagit
studenten, men vi anser att de står inför ett vägskäl i livet och tar ett stort steg närmare
det vi idag kallar vuxenlivet då de tar studenten.

De frågeställningar som vi ställer oss i undersökningen förefaller vara:

� Hur ser ungdomarna på sin situation i nuet?

� Hur ser ungdomarna på sin framtid?

� Kan den sociala bakgrunden ha någon betydelse för ungdomarnas
framtidsmöjligheter - hur fria är ungdomarna i sina val i livet?
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4. Metod
Den metod som vi har använt oss av är uppsatser utifrån tjejerna själva, där de har fått
skriva utifrån öppna frågor som berör deras identitet och framtid (bilaga 1). I vår ut-
formning av frågorna ansåg vi att det fanns en fördel med att ställa många frågor av
olika karaktär. I dag är vi glada för vårt val, då variationsbredden av frågorna har öppnat
många möjligheter för oss. I ett inledande skede hade vi dessutom ett annat syfte, men
eftersom det är utifrån vad tjejerna i sina uppsatser väjer att delge oss, följde det sig
naturligt att korrigera syftet därefter. Vårt syfte är att fånga tjejers vuxenblivande, på två
olika gymnasieprogram i årkurs tre. Vi tror att vi genom denna metod har kunnat fånga
deras egna upplevelser och tankar, vilket har gett oss en mycket nyanserad bild.
Fördelen med denna metod är att den i viss bemärkelse är tidsbesparande och effektiv.
Genom att de själva skriver uppsatser har vi fångat fler tjejer än t.ex. till skillnad från
intervjuer. En nackdel finns dock med denna valda metod. De olika programmen skiljer
sig åt i undervisning, då samhällsprogrammet är mer teoretiskt och
omvårdnadsprogrammet mer praktiskt. Tjejerna på det samhällsvetenskapliga
programmet har kanske mer erfarenhet av att skriva uppsatser än tjejerna på
omvårdnadsprogrammet, då eftersom deras linje är mer praktisk inriktad. Samtidigt
kommer tjejerna som deltar i vår undersökning från olika sociala bakgrundsmiljöer.
Uppsatser kan därmed vara förknippade med språkliga problem. Vissa ungdomar har
lättare än andra att uttrycka sig i abstraherad skriftlig form beroende på vilken social
bakgrundsmiljö som ungdomarna kommer ifrån (Hermansson, 1988). Dessa aspekter är
något som vi har varit medvetna om, men dock anser vi att vår metod är den mest
lämpliga.

Urval
Vi har valt två stycken olika gymnasieprogram, samhällsprogrammet och omvårdnads-
programmet. De samhällsvetenskapliga klasserna var betydligt större än
omvårdnadsklasserna, och därför valde vi att ta en klass ifrån samhällsprogrammet och
två ifrån omvårdnadsprogrammet. Det är sammanlagt 35 tjejer som deltar. 19 tjejer går
på samhällsprogrammet och 16 tjejer läser på omvårdnadsprogrammet. Tjejerna är
mellan 18-19 år vid skrivögonblicket och alla av dem har deltagit i vår undersökning
genom att de har skrivit uppsatser om sig själva. Vi skulle kunna benämna vårt urval
som strategiskt, då vi inte är intresserade av representativitet. Vår tanke med urvalet var
att de olika programmen skulle skilja sig åt, eftersom en är mer yrkesinriktad än den
andra som är mer teoretisk. De ungdomar som går tre år på omvårdnadsprogrammet blir
idag undersköterskor och får därmed en yrkeskompetens. På det samhällsvetenskapliga
programmet får ungdomarna ingen yrkeskompetens, men de får mycket teoretiska
kunskaper inför framtiden. 

Vår ursprungliga idé med arbetet var att studien skulle beröra både tjejer och killar på
samhällsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. I vårt utgångsläge var vi medvetna
om att det var färre killar som läste på omvårdnadsprogrammet än på
samhällsprogrammet. Vi hade ändå en vision om att kunna göra en jämförelse
däremellan. Dock valde endast två killar från omvårdnadsprogrammet att delta jämfört
med killarna från samhällsprogrammet som var tolv stycken. När inte människor vill
delta måste vi respektera detta, och av den anledningen upplevde vi att vi inte kunde
göra några jämförelser däremellan. Vi valde därmed att endast fokusera på tjejerna från
de olika programmen, men visst känns det jobbigt att bortse från något som vi tyckte
var intressant. Efter många diskussioner med vår handledare fick vi tyvärr uppleva
betydelsen av frasen: ”kill your darlings!”
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Vårt tillvägagångssätt
När vi väl hade bestämt oss för vilka olika program och vilka specifika klasser vi var
intresserade av att fokusera på, visade det sig att vi hade gått var sitt av dessa. Vi
kontaktade därmed lärare på respektive program som vi tidigare själva haft under
gymnasietiden. Lärarna var mycket positiva till vår undersökning och tyckte att det var
ett intressant område. Vi bestämde att vi skulle träffas i skolan veckan innan vi skulle
genomföra datainsamlingen med eleverna, för att därmed informera lärarna mer
detaljerat om undersökningen. Att avsätta lektionstid för oss verkade förvånansvärt
lättvindigt. 

Lärarna förberedde klasserna på att vi skulle komma och de elever som var villiga att
delta kom på den avsatta tiden. Vi presenterade oss för eleverna och berättade lite om
oss själva. Vi tydliggjorde för dem att de är anonyma i uppsatserna, eftersom de inte
skriver några namn samt att vi inte hade någon avsikt att presentera uppsatserna i sin
helhet. Vi betonade även att uppsatserna inte skulle betygsättas eller bedömas utav
någon lärare, utan att det endast var vi som läste dem i sin helhet. Vi försökte i vår pre-
sentation att inspirera eleverna till att utveckla sina tankar skriftligt för att det inte skulle
uppstå några missförstånd och feltolkningar mellan eleverna och oss som forskare.
Därefter delade vi ut papper med våra öppna frågor samt papper som de fick skriva på.
Eleverna har fått cirka 80 minuter till förfogande att skriva på i samtliga klasser. Vi
uppmanade eleverna att minst sitta i 40 minuter, men många satt betydligt längre och
vissa satt tiden ut. Under denna tid fanns vi i klassrummet för att eleverna skulle få
möjlighet att ställa frågor, men även för att undvika att de skulle störa varandra.

Uppsatsernas längd varierar mycket, det är allt ifrån 1½ handskriven A4 sida till 9 A4
sidor. Naturligtvis märks denna skillnad i materialet, då vissa tog våra
rekommendationer bokstavligt och skrev ned sina tankar väldigt utförligt.    

Efter vår insamling av uppsatserna skrev vi ned dem ordagrant i sin helhet på data.
Detta gjorde vi dels för att vi ville få materialet mer överskådligt men även för att
många av eleverna har skrivit med blyertspenna vilket med tiden kan försvinna. 

Det empiriska materialet består av tjejernas egna uppsatser. I vår bearbetning av
materialet konstruerade vi olika tabeller som vi delade in i olika teman. Vi gjorde detta
för att få ett helhetsintryck av intressanta aspekter på de olika områdena. Vi kunde där-
med se det generella och det specifika hos eleverna, vilket underlättade vid vår
bearbetning och tolkning. Dock är det värt att poängtera att det är det generella och det
specifika för just de 35 tjejerna som ingår i vår undersökning och inte i någon annan
bemärkelse.

Etik
Eleverna som har deltagit är informerade om att deltagandet sker på frivilligt grund,
vilket har inneburit att de har haft möjlighet att avstå. Innan insamlingen av det
empiriska materialet berättade vi att uppsatserna inte kommer att redovisas i sin helhet
samt att ingen skulle skriva några namn eller persondata. Vi poängterade också för
eleverna att vi hade vissa öppna frågor som vi önskade att de svarade på, men att det var
helt upp till dem själva hur mycket de ville delge oss. Vi har även valt att inte lämna ut
staden där vår undersökning äger rum, genom att staden är förhållandevis liten och
eleverna på de olika programmen kan blir igenkända och därmed finns risken att de
skulle kunna uppleva att de blir utlämnade.
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5. Vår teoretiska utgångspunkt
Inom ungdomsforskningen finns det olika utgångspunkter som fokuserar på skilda
aspekter hos ungdomar. Vi har inspirerats av två skilda traditioner. Dels den västtyska
socialisationsteorin som är starkt influerad av Thomas Ziehe som kan ses som en gren
av Frankfurtskolan, och dels den Bourdieuska traditionen som är utvecklad av Pierre
Bourdieu och innefattar kapitalteorin. I vår teoretiska utgångspunkt står vi därmed på
två ben, en i vardera tradition. Dock ser vi inte traditionerna som motsatser till varandra,
utan som svar på och komplement till varandras olika analytiska fokuseringar.

Då vi är intresserade av ungdomars vuxenblivande, anser vi, att Ziehes socialisations-
teori är viktig att lyfta fram då vi genom den kan se vilka effekter moderniseringen har
på ungdomar. Vi tycker att teorin speglar en positiv syn på ungdomars
framtidsmöjligheter då det framkommer att ungdomar besitter egna krafter och
möjligheter. Genom Bourdieus kapitalteori kan vi vidga vårt perspektiv och därmed
fånga den sociala bakgrundens betydelse för ungdomar.

Nedan kommer vi ingående att utveckla de två olika traditionerna, för att senare i
arbetet kunna tolka ungdomarnas vuxenblivande.

Västtysk socialisationsforskning- ett socialisationsteoretiskt perspektiv

Thomas Ziehe: Kulturell friställning och kulturell expropriation
Traditionella normer formar inte längre på förhand ungdomar utan en kulturell frihet har
skapat många möjligheter för ungdomar. Detta innebär en frigörelse från bindningar till
traditioner, vilket betyder att traditionerna för arbete, familjebildning, identitet o.s.v.
förlorar sin giltighet och blir obrukbara, eller åtminstone förlorar sin självklarhet och
ifrågasätts. Ziehe definierar detta som kulturell friställning. Tidigare valde traditionen åt
individen, idag väljer individen själv. Kulturell friställning öppnar därmed till nya för-
ändringar, eftersom det inte längre är lika självklart att ungdomar orienterar sig mot de
livsformer som tidigare gav livet struktur, mening och innehåll.  Men denna friställning
leder även till osäkerhet och belastning bland ungdomar. Kulturell friställning resulterar
i att den enskilde inte längre är låst i olika handlingsmöjligheter utan har fått ett spelrum
för egna beslut och beslutsproblem. Samtidigt som ungdomen har egna individuella
krav så måste hon/han förhålla sig till samhällets vetande. Detta leder till att ungdomen
måste skissa, utprova och omformulera sin identitet. Detta möjliggör nya
expropieringsmekanismer, vilket ökar pressen på den enskilde ungdomen att välja och
riskera att misslyckas (Ziehe, 1993). 

Friställningen innebär dock inte att vi fritt skapar oss själva i ett neutralt eller tomt rum.
Utkastet, fantasin om hur ungdomar som individer skulle eller borde vara antar en för-
tryckande form. Mycket förmedlas via massmedierna, kultur- och medvetandeindustrin
och var och en av ungdomarna måste därmed trygga och omforma sin identitet i förhål-
lande till detta utbud. Idag har ungdomar mer material (stilar, tecken, symboler) än nå-
gonsin tidigare för att behandla frågor som rör den egna identiteten och hur de kan ge
mening åt sina liv och sina handlingar. Detta benämner Ziehe för kulturell
expropriation. Kulturell expropriation fyller det tomrum som friställningen skapar inom
oss, det vill säga media, reklam och medvetandeindustrin e.t.c. Identitet är inte längre
något man mer eller mindre smärtfritt växer in i, utan det är något som är upp till den
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enskilde att forma själv. Ungdomar kommer inte längre undan detta krav, men det
innebär också att det heller inte ”på förhand” tas ifrån honom/henne! (Ziehe, 1993). 

Kulturell friställning leder till en närvarande social och psykisk konkurrans. Han lyfter
fram olika sätt som ungdomar använder för att psykiskt bearbeta denna förändrade
livssituation. Dessa kan ses som olika ”strategier” som människan utvecklar för att
hantera pressen och osäkerheten i den senmoderna livsvärlden. Han beskriver tre
stycken sökartendenser som kan iakttas i ungdomskulturen. Dels finns en typ som han
benämner för den växande längtan efter subjektivering. Individerna söker intimitet och
närhet och här råder en jakt på den ”äkta och sanna känslan”. Denna tendens kan ses
som ett sätt att tackla opersonligheten och den samhälleliga ”kylan” i moderniteten. En
annan tendens benämner Ziehe för ontologisering. Människan söker mening och
sanning för att motverka meningsförlusten som är en följd av sekulariseringen. Den
sista sökartendensen kallar han potentiering, vilket innebär att människan försöker
motverka de känslor som moderniteten för med sig genom att söka intensitet. Genom
konstgjorda sätt laddar människan upp sig och skapar spänning genom att träda in i en
konstgjord eller virtuell verklighet med oanade kickar och möjligheter (a.a.).                                

Det är betydelsefullt att lyfta fram att dagens ungdomar ”presterar” något genom att
utprova och erövra identiteter. De genomför ett identitetsarbete, ett arbete som utförs
under betingelsen kulturell friställning, vilket innebär helt nya risker för att åter
exprorieras mitt i det ökade spelrummet för frihet och egna val (a.a.).   

Ove Sernhede: Modernitet, ungdomskultur och estetisk praxis
Ove Sernhede är inspirerad och har tagit starkt intryck av Ziehe. Sernhede kan ses som
en uttolkare av Ziehes socialisationsteori. För att förtydliga Ziehes resonemang samt för
att vidga vårt eget perspektiv har vi därmed valt att även lyfta fram honom. 

Aldrig tidigare i historien har det funnits så många människor som haft så goda möjlig-
heter att ”förverkliga sig själva”. Idag är i princip ingenting förutbestämt, livet har
istället blivit ett öppet projekt. Men samtidigt har vi också på ett nytt sätt blivit
ansvariga för vilka vi är och vi lever under ett prestationstryck som pressar oss till att
försöka bli någon annan än den vi är (Sernhede, 1995). 

Idag formas barn och unga i sin uppväxt vilket har satt spår i deras personlighets-
mönster. I den primära socialisationen griper moderniseringen in och omvandlar
subjektiviteten ”underifrån”. Tidigare har föräldrar fungerat som förebilder och
identifikationsobjekt för sina barn, men idag har detta urholkats. Detta beror delvis på
en ökad inblandning av det offentliga i barnuppfostran, men samtidigt av allt mer
pressande förändringar i arbetslivet som påverkar föräldrarnas uppfostringsmönster.
Detta resulterar i svårigheter för föräldrar att på traditionellt vis ”guida” barnen ut i
samhället (a.a.). 

Mötet med ångesten och friheten har idag blivit påtagligare än någonsin tidigare för
ungdomar, vilket beror på de förändrade socialisationsvillkoren samt de senmoderna
kulturmönstren (a.a.).

I senmoderniteten har det blivit allt svårare att finna en entydig benämning av begreppet
ungdom. Kulturella benämningar har blivit allt mer avgörande samtidigt som dessa nu



13

är diffusare och svårare att precisera. När det gäller den psykologiska sidan av
begreppet ungdom beskriver han att vissa sidor av den adolescenta flexibiliteten och
öppenheten numera tenderar att bestå upp i vuxenlivet. Adolescensen tycks inte avslutas
med eller resultera i en fast identitet på samma sätt som tidigare. Gränsen mellan
ungdom och vuxen har därmed blivit svårare att dra, vilket beror på samhällets och
kulturens komplexitet. Idag är det omöjligt att ”spika” identiteten vid utträdet ur
adolescensen. Identitet har blivit ett livslångt projekt som i princip aldrig avslutas
(Sernhede, 1995). 

Kamratgruppen utgör en väsentlig del av ungdomars sociala liv. Tillhörigheten i
kamratgruppen har en avgörande funktion för den enskilda ungdomens identitet och
omvärldsrelation. Oftast tillbringas mer tid med kamrater än tillsammans med föräldrar.
Kamratgruppen har blivit något av ett försvarsverk och ett nödvändigt övergångsområde
där viktiga aspekter av frigörelse från föräldrar och experiment med den egna
identiteten kan äga rum. Men kamratgruppen utgör också en viktig bas för de ungas
kulturella uttryck. Genom kulturella symboler byggs identitet och olika stilar. Det är
främst ifrån medierna och den kommersiella tonårsindustrin som ungdomarna får
tillgång till dessa symboler. Det är just med de kulturella symbolerna, vilket Sernhede
benämner som estetisk praxis, som ungdomar skapar sina stilar och på så sätt ger
uttryck för sitt identitetssökande (a.a.).

Genom ungdomskulturens symbol- och kommunikationssystem visar ungdomar för
andra vem de är eller vem de skulle vilja vara. Men samtidigt finns det icke-verbala
uttryck i ungdomskulturen, som påverkar ungdomar på ett psykologiskt plan.
Exempelvis musiken besitter egenskaper som gör det möjligt för ungdomen att orientera
sig i och lära känna sig själv, sitt inre jag. Musiken bär på en rad egenskaper som unga
kan använda sig av i den osäkra övergången från barndom till vuxenliv. Just denna
aspekt är nog så viktig i just adolescensen. Musiken har kommit att fungera som en
källa för nöje, njutning och självbekräftelse för ungdomar. Vissa kan uppleva
främlingskap, ensamhet och kulturell hemlöshet, vilket kan bero på att
identitetsmönstren vad gäller klass, kön och etnicitet befinner sig i upplösning. Då kan
många ungdomar använda sig av musiken  (a.a.).

Det finns flera tecken som tyder på att ungdomar i ökad utsträckning använder sig av
estetisk praxis som ett inslag i adolescensarbetet. Sernhede, som använder sig av Ziehes
begrepp, hävdar att bakgrunden till denna utveckling kan sökas i modernitetens
kulturella friställning och expropriationsprocesser som osäkrat och öppnat alla
identiteter. Det egna skapandet har blivit ett sätt att hantera denna situation.
Självframställningen gör det möjligt att skapa mening, att ”lära känna och skapa sig
själv”. Det är just på detta sätt som identitet byggs (a.a.).

Den Bourdieuska traditionen

Pierre Bourdieu:  kapital och klasshabitus 
Samhället har förändrats, ungdomar erbjuds ett större antal livsstilar och valmöjligheter
än för bara några årtionden sedan. Dock betyder inte detta att vem som helst automatiskt
kan socialiseras till vad som helst. De olika livsstilarna representerar fortfarande
olikheter i existensbetingelser mellan ungdomar från olika social skikt och miljöer
(Jönsson mfl. 1993). Vi valt att presentera Pierre Bourdieus kapitalteori då han i olika
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studier har påvisat att det kapitalistiska samhället i grunden är ett klassamhälle som re-
produceras. 
När man växer upp så formas människan av sina existensbetingelser vilket handlar om
att tillägna sig eller inventera i vissa former av tillgångar. I detta sammanhang har
Bourdieu utvecklat sina olika kapitalbegrepp. Med kapital menar Bourdieu symboliska
och materiella tillgångar (Broady, red, 1998). Han skiljer mellan olika arter av kapital.
Kulturellt kapital innefattar tillgången till den legitima kulturen, skolsystemet, den
högre utbildningen, värderingar, erfarenheter, sätt att uppfatta och tänka, det vill säga
kulturell kompetens. Socialt kapital avser sociala kontakter och förbindelser,
vänskapsrelationer och släktband, som kan vara stor vikt för ens möjligheter i livet.
Ekonomiskt kapital innefattar materiella tillgångar och kännedom om ekonomins
spelregler. Symboliskt kapital är en tillgång i de sammanhang där den tillerkännes
värde. Ungdomar som har tillgång till alla dessa olika kapitalformer erbjuds andra
möjligheter i livet än ungdomar som saknar dem. Kapitalen är inget statiskt utan kan
utvecklas då det är en process av olika former av kunskaper som ungdomen kan erhålla.
Då ungdomar har tillgång till en viss kapitalform innebär inte detta att de automatiskt
har tillgång till eller ens intresse för andra kapitalformer (Jönsson, m.fl. 1993).
Kapitaltillgångarna kan förvaltas, förvärvas, förbättras och omvandlas till nya värden i
en annan social position. Därmed är kapitalvärdena centrala i Bourdieus teori för att
förklara hur makt och position kan reproduceras och omformas (Månsson, 1995).

Utbildningssystemet är centralt för denna reproduktion i samhället. Ungdomar från
olika sociala bakgrunder har olika utgångslägen i skolan. Vissa ungdomar föds in i ett
gynnsamt läge medan andra kommer från enklare förhållanden. Då ungdomar från de
enklare bakgrunderna har en ambition att ta sig högre än föräldrarna, kan de möta på
många svårigheter, eftersom det inte enbart krävs en boklig bildning utan även ett om-
fattande anpassningsarbete. Ungdomarna kämpar därmed också för eller emot sitt soci-
ala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet (a.a.).

Ett annat centralt begrepp hos Bourdieu är habitus. Habitus kan betraktas som ett
förkroppsligat kapital, då det är ett system av disposition som tillåter ungdomar att
handla, tänka och orientera sig i den sociala världen (Broady, red, 1998). Citat nedan
karaktäriserar begreppet habitus:

En människas habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i
familjen och skolan och fungerar sedan som ett seglivat och ofta
omedvetet handlingsmönster. (Broady, red, 1998. s.13)

Vissa sociala miljöer formar habitus mer än andra och det är särskilt uppväxtens livs-
förhållanden som formar ett habitus som följer individen resten av livet. Därmed är den
sociala bakgrunden alltid grunden för ungdomens habitus.  Habitus är alltså ett resultat
av ungdomars skilda livsvillkor, och påverkar ungdomars sätt att uppfatta, bedöma och
handla i sin sociala verklighet. Sociala erfarenheter från uppväxten kan bidra till att
ungdomar har olika möjligheter att drar nytta av sin sociala bakgrund och detta kan leda
till att de i sin tur lär sig nya saker olika i de nya situationer de hamnar i. Ungdomar kan
väva samman handlingsmönster och förhållningssätt, som har formats av andra än de
hon mött i sitt eget sociala ursprung, och detta kan resultera till ett delvis nytt habitus.
Ungdomar har olika möjligheter att utveckla ett nytt habitus, vilket beror på skillnader i
ursprungsfamiljen som skapar olika kapaciteter att tillägna sig det symboliska kapital
som finns i de nya sociala miljöerna (Månsson, red, 1995). 
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Vi vill sammanfattningsvis poängtera att dessa två relativt olika traditioner inte behöver
ses som varandras motsatser utan som ett svar på och komplement till varandra. Genom
vår teoretiska utgångspunkt kan vi belysa både struktur och process. Bourdieus
kapitalteori kan belysa våra tjejers sociala bakgrunds betydelse samtidigt som Ziehes
socialisationsteori kan användas för att beskriva hur tjejerna kan påverka sitt eget liv i
det moderna samhället. Vi relaterar de olika teorierna till varandra och undviker därmed
att vår utgångspunkt kan likställas med en mekanisk samhällsteori. Genom vår
teoretiska utgångspunkt kan vi därmed både fånga tjejernas sociala bakgrund samt deras
egna möjligheter inför framtiden.
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6. Ungdomars syn på sig själva – idag och i framtiden 
Genom vår datainsamlingsmetod, uppsatser från 35 elever, har vi erhållit ett relativt
omfattande material från eleverna i årskurs tre på gymnasiet. Redan vid en inledande
läsning av materialet kunde vi märka olika tendenser, både skillnader och likheter
mellan klasserna. Vi har upplevt att det har varit mycket positivt att skriva tillsammans,
speciellt vid bearbetningen av materialet, eftersom vi först bearbetade och tolkade
materialet individuellt. Därefter har vi träffats för att diskutera det vi har kommit fram
till. Vi anser att vårt arbetssätt har medfört många positiva aspekter. En av dem är att
materialet får en bättre kvalitet då bearbetningen både har varit individuell och
gemensam, och på så vis blir det nyanserat.  En annan positiv aspekt av vårt arbetssätt
är att vi genom detta har minskat chanserna till snedvridna resultat. 

Genom materialets omfattning valde vi att sortera det efter olika områden, exempelvis
inställning vid gymnasieval, fritid, förebild, grundsyn etc. I vår bearbetning av resultatet
bestämde vi oss för att använda oss av olika tabeller med ovanstående områden, vilket
har varit vårt arbetsredskap för att se resultaten, men de kommer inte presenteras och
redovisas eftersom vi inte vill ge några ”resultat” i snäv bemärkelse. Efter det att vi fick
fram de olika områdena som undersökningen berör, valde vi att fördjupa oss i de
specifika frågorna kring det berörda temat och vi valde att lyfta fram citat som vi ser
som de mest karakteristiska för många av tjejerna inom ett och samma program. 

Innan vi presenterar resultatet från uppsatserna vill vi lyfta fram vilka sociala
bakgrunder4 som tjejerna kommer ifrån. I vår beskrivning nedan utgår vi ifrån
föräldrarnas yrken och inte något som tjejerna själva har medverkat till. Vi vill inte i
någon snäv bemärkelse kategorisera eleverna, men då den sociala bakgrunden skiljer sig
markant åt, har vi tyckt att kategoriseringen är nödvändig och central för
undersökningen.

Vårt empiriska material visar att tjejerna på samhällsprogrammets föräldrar har
etablerade positioner på arbetsmarknaden. Föräldrarna har yrken som förutsätter en
utbildning på högskola/universitet, 17 av 19 familjer. Föräldrarnas yrken är exempelvis:
läkare, revisor, arkitekt, polis, sjukgymnast, områdeschef och datatekniker etc.

Föräldrarna till tjejerna på omvårdnadsprogrammet har en dominans av praktiska
arbeten, 12 av 16 familjer. Det är främst moderns undersköterskeroll som framträder.
Andra yrken som visar sig i materialet är exempelvis: lastbilschaufför, lantbrukare,
lokalvårdare, industriarbetare och fabriksarbetare etc. 

Vi har inte till syfte att påvisa något generellt för tjejer som går samhällsprogrammet
och omvårdnadsprogrammet i allmänhet, utan vi är intresserade av att se det specifika
hos de 35 elever som deltar i vår undersökning. Vi hoppas att vår resultatdel med text
varvat med citat kan ge läsaren en levande förståelse av dessa tjejers vuxenblivande.

                                                          
4 Vid kategorisering av tjejernas sociala bakgrunder kommer vi förenklat att använda begreppen
arbetarklass och medelklass. Vi använder inte klassbegreppet i marxistisk mening, utan vi relaterar detta
till olika positioner som människor har i det moderna samhället. Klassbegreppet är då ett
samlingsbegrepp som bygger på olika utbildningsnivåer och liknande. 
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Inställning vid gymnasieval
Vi vill här nedan redogöra för elevernas inställning vid deras gymnasieval.

Tjejer på samhällsprogrammet
Många av dessa tjejer beskriver i sina uppsatser att de valde just samhällsprogrammet
för att det var ett brett och studieförberedande program. Detta framgår i materialet, då
hela 15 av de 19 tjejerna poängterar detta som den främsta anledningen till sitt val.
Några av tjejerna skriver i sina uppsatser:

”Jag var helt inne på att läsa en teoretisk utbildning och det är samhälls ämnen som
intresserar mig mest.”

”Med samhäll får jag mycket valmöjligheter sedan, eftersom det ger behörighet till de
flesta utbildningar.”

Det verkar just vara att utbildningen är studieförberedande samt att den är bred som är
det viktigaste för dem. En tjej uttrycker sig enligt följande:

”Sh-programmet ger mig då en behörighet så jag behöver antagligen inte komplettera
med massor av kurser på Komvux, efter jag har tagit studenten. Så det var därför jag
valde Sh-programmet. Det ger mig en bra behörighet och en bra utgångspunkt.”

Osäkerheten att gå en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet visar sig bland tjejerna.
Nedan skriver en av dem detta i klartext:

”Jag valde samhällslinjen för att jag inte visste vad jag ville göra och jobba med i
framtiden. Jag ”vågade” inte gå nån yrkesförberedande linje i fall att jag skulle ångra
mig.”

Vissa av tjejerna har upplevt gymnasievalet som svårt och skjuter därmed på tankarna
om vad de vill utbilda sig till och arbeta med i framtiden.

”Jag visste inte vad jag ville jobba med i framtiden så jag gjorde ”det lätt” för mig och
valde samhäll.”

Många har varit osäkra vid gymnasievalet. Drömmar framkommer om andra program
som exempelvis musikprogrammet, mediaprogrammet, frisörprogrammet eller estetiskt
program. 

”/…/ jag var intresserad av dessa ämnen och det var det programmet det var bäst att gå
om man ville bli det jag ville bli, nämligen jurist. Men det var inget lätt val. Jag var
väldigt intresserad av musik så ett tag funderade jag allvarligt på att gå musiklinjen i
/…/, men jag tyckte att det var säkrast att gå samhäll i slutändan. Nu i efterhand ångrar
jag ibland att jag inte var lite modigare och följde mitt hjärta.”

Uppsatsmaterialet visar att välja något teoretiskt verkar vara det bästa alternativet, det
”rätta” och det breda, för fortsatta studier. Genom sitt gymnasieval har de fått en
grundläggande behörighet till högskola/universitetsstudier.
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Tjejer på omvårdnadsprogrammet
Många av de tjejer som läser till undersköterskor skriver att de valde
omvårdnadsprogrammet eftersom de ville arbeta med människor i framtiden.
Uppsatsmaterialet  visar att hälften av tjejerna valde detta program av just denna
anledningen.

”Jag ville jobba med människor. Visste direkt vad jag skulle gå”

” Jag visste att jag var intresserad av att jobba med människor och då tyckte jag bara
att det fanns omvårdnad att välja på. Det var liksom självklart på en gång.”

Många av dessa tjejer ser alltså detta program som en bra start i livet, om de vill arbeta
med människor. Men det finns även tjejer som dessutom anser att utbildningen ger en
bra grund med många möjligheter. Några av dessa tjejer skriver:

 ”När det var öppet hus på omvårdnadsprogrammet läste jag någonstans att man kunde
bli både polis och förskolelärare genom att gå här. Även om omvårdnadsprogrammet
är ett yrkesinriktat program finns det många möjligheter efter man har gått denna
linjen.”

”Omvårdnad är något som jag alltid har tänkt att välja. Det har nog aldrig funnits
något annat alternativ för mig. Omvårdnad är en bra grund att stå på.”

Vissa tjejer betonar vikten av att de är utbildade undersköterskor när de har läst färdigt
gymnasiet.

” Jag älskar att jobba med människor, så det var ett ganska självklart val. Det behövs
ju även folk vilket alla vet, så man har garanterat jobb efteråt. ”

”Har alltid tyckt att det varit roligt att jobba med människor och så var jag ganska
skoltrött, så jag valde detta dels också för jag kunde bli nåt, och ganska lätt få jobb
efter att ha gått vårdprogram.”

Det framgår även i uppsatserna att det bland dessa tjejer har funnits många tankar och
funderingar om de skulle välja en teoretisk eller yrkesinriktad utbildning. Det verkar
dock som att tjejerna ibland valde omvårdnad framför en teoretisk utbildning av just den
anledningen att de var skoltrötta. 

”Jag hade jätte svårt när jag skulle välja gymnasieprogram. Jag viste nämligen inte alls
vad jag ville bli. Jag kände mig alldeles för skoltrött för att orka med ett teoretiskt
program som samhäll.”

”Funderade ett tag på att välja samhäll också men det lockade mig inte, tyckte det
skulle bli så mycket pluggande.”

”Omvårdnad var egentligen mitt tredjehandsval. Så jag vet inte om jag kan skriva ngn
direkt anledning. det blev nog mest bara så.”

Uppsatsmaterialet visar att ett yrkesinriktat program som omvårdnad är ett bra alternativ
om man vill arbeta med människor samt att de ser sin ”titel”, undersköterska, som
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betydelsefull. Samtidigt framgår det att omvårdnadsprogrammet ger en bra grund till
fortsatta studier vid högskola/universitet, då främst inriktat mot människovårdande
utbildningar.

Fritidsysselsättning
Vi har låtit eleverna skriva om sin fritid för att se vad de ägnar mest tid till utöver
skolan.

Tjejer på samhällsprogrammet
I uppsatserna framgår det att samhällstjejerna är idrottsintresserade. På ledig tid vill de
gärna utöva någon form av fysisk träning. Av de 19 tjejerna prioriterar 9 av dem idrott
mycket högt på sin fritid. Det verkar dock inte endast vara en idrott som upptar deras
tid, utan det är ofta en kombination av flera olika idrotter. Det som dominerar är
workout, simning och dans. 

”Jag försöker att träna minst tre gånger i veckan genom att gå på friskis & svettis eller
ut och springa.”

”På min fritid träffar jag min pojkvän, dansar på dansskola och tränar på Friskis &
Svettis.”

”Jag försöker hinna träna på friskis och svettis en 2 gånger i veckan och simma någon
gång i veckan.”

Ibland verkar det som att ångesten tränger igenom hos dem som inte är lika fysiskt
aktiva som flertalet av tjejerna i samhällsklassen. 

”Borde träna”

”Jag är sån som gillar att ta det lugnt. Ibland får jag nästan ångest att jag inte gör så
mycket, men det är fel. Man ska inte stressa, utan man ska njuta av livet. Och det är det
jag försöker göra.”

Tjejerna poängterar att de är medlemmar i föreningar för djurens rättigheter i samhället,
spelar teater och läser läxor. 

”Jag spelar teater /…/, något som tar mycket tid, speciellt när vi har föreställningar.
Jag är också aktiv i förbundet djurens rätts ungdomsgrupp.”

”Jag har länge spelat teater, men gör inte det längre. Det tar mycket tid så jag hinner
inte med det. Nu gör jag mycket skolarbete och läser till körkort.”

En tjej uttrycker sin anledning till varför hon ägnar sig åt sina intressen.

”/…/ för det mesta när jag är hemma spelar jag piano och gitarr och jag sjunger jämt.
Dessutom läser jag mycket. Jag tycker det är fruktansvärt givande.”

Några tjejer skriver att de ibland arbetar. Vad de arbetar med framgår däremot inte,
förutom en tjej som berättar att hon jobbar på ett café.   
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Tjejerna är alltså mycket aktiva och uppbundna på sin fritid. Det framgår att de gärna
vill utvecklas genom sina olika aktiviteter. Fritiden består av en kombination av flera
aktivitetsarenor, allt ifrån teater, dans, fysisk aktivitet, läxläsning och ett aktivt
föreningsliv. 

Tjejer på omvårdnadsprogrammet
Kompisar och pojkvän har en central funktion i tjejernas fritid. Av alla 16 tjejer
prioriterar 10 av dem kompisar och pojkvän främst. 

”Jag är mycket med min pojkvän och så träffar jag mina kompisar väldigt mycket me.
Kompisar är det viktigaste.”

”Mina kompisar umgås jag med både i skolan och på fritiden, så dem träffar jag väldigt
mycket. Om man inte träffar varandra under en helg t.ex. så saknar man dem.”

En tjej uttrycker anledningen till varför hon umgås mycket med sin bästa kompis:

”Vi trivs bra ihop, har alltid roligt. Kan diskutera utan att bråka, kommer väldigt bra
överens, plus att vi lär oss mycket utav varandra.”

Uppsatsmaterialet visar att relationerna är viktiga. Utöver relationer till pojkvän och
kompisar framträder även relationer till den egna familjen.

”Jag är mest med min sambo, det är väl för att vi bor ihop och är tillsammans.
Självklart också för att vi har kul ihop. Sen är det mest min syster som är 22 och hennes
två barn. Har hjälpt henne sen hon fick sitt första när hon var 18. Sen har det väl varit
mycket problem inom familjen. Så det har blivit så att vi stöttat och hjälpt varandra.
Hon är min bästa vän. Annars är jag med min pappa, för jag trivs mycket med honom
och att hjälpa honom med hans djur.”

Många av dem lyfter själva fram att de jobbar extra utöver skolan. De arbetar då inom
äldre- och handikappsomsorgen. Citaten nedan illustrerar detta:

”Brukar jobba extra på helger på ett ålderdomshem.”

”På helgerna är det ev. extra jobb på en gruppbostad för handikappade och
utvecklingsstörda /…/. 

Intresset för fysisk aktivitet framgår i uppsatserna hos tjejerna men detta utförs mer
sporadiskt. Step-up, simning och promenader är de aktiviteter som de ägnar sig åt om de
hinner.

Det framgår därmed att kompisar och pojkvän fyller en stor del av deras fritid.
Relationerna är mycket viktiga för tjejerna och det är tydligt att de har roligt
tillsammans och att de utvecklas av varandra. Helgerna består ofta av extra arbete, då
inom områden som kan bli deras framtida arbetsplatser.



21

Kläder och utseende
Kläder och utseende har idag blivit något som kan användas för att experimentera med
den egna identiteten, samtidigt som detta ofta relateras som väsentligt i ungdomstiden.
Därför är det av intresse att se hur eleverna själva ser på kläder och utseende. 

Tjejer på samhällsprogrammet
Tjejerna beskriver kläder som ett ”nöje”. Det framgår hur otroligt kul det är att gå i
affärer och shoppa, men ibland hindras nöjet av ekonomiska skäl.

” Jag älskar kläder. Men oftast säger plånboken nej. Man har inte så mycket pengar att
röra sig på när man bara har studiebidraget.”

De lyfter fram att kläder och utseende är roligt och att det är en del av deras identitet,
men de poängterar att det är insidan som räknas.

” Jag vill ju givetvis se bra ut, vem vill inte det - men jag tycker inte att kläder och
utseende betyder allt. Det viktiga är hur man är inombords. Kroppen och utseendet är
bara ett skal. 

Många lyfter fram samhällets påverkan på individen. Tjejerna nedan fångar de
påtryckningar som de utsätts för.

”Egentligen bryr jag mig inte om kläder och utseende i sig, men eftersom jag lever i ett
samhälle där sånt är viktigt blir det även viktigt för mig. Jag tror att
utseendesfixeringen och klädfixeringen är som en del av den mardrömmen vi lever i.
Alla spelar det här spelet, men bara för att alla andra gör det. Jag tror inte att nån
innerst inne bryr sig om utseendet egentligen, men eftersom vi alla är människor och
osäkerhet är en del av vår natur har de flesta av oss svårt att stå emot grupptrycket.”

” /…/ här hemma har det nog blivit lite av en vanesak att sminka sig och försöka se
´perfekt´ ut.  Var i Afrika för några veckor sedan. Där fanns på många ställen ingen
spegel och man brydde sig inte direkt om hur man såg ut. Det var väldigt skönt.”

En del av tjejerna uttrycker att de inte vill påverkas av omgivningen och försöker
därmed ha sin egen stil.

” Vad gäller mig själv bryr jag mig om kläder och utseende, men det är inte så att jag
måste göra som alla andra. Jag tar på mig vad jag vill ha på mig och ser därmed ut
som jag vill.”

” Jag skiter i vad andra tycker”

” För mig är det viktigare att jag är nöjd med mig själv, än att andra ska tycka att jag
är snygg och modemedveten”

Tjejerna har mycket dubbla åsikter om kläder och utseende. Å enda sidan är kläder ett
nöje och det är roligt, för det är en del av deras identitet. Men å andra sidan kan detta
leda till en stark påtryckning då samhället har skapat en stark fixering kring kläder och
utseende. Det framkommer ändå att det är människans inre som betyder mest och
därmed försöker de ta avstånd från vad andra tycker och tänker om deras yttre. 
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Tjejer på omvårdnadsprogrammet
I uppsatserna framkommer det att kläder och utseende har betydelse för deras
välbefinnande.

”Självförtroendet blir lite bättre om man tycker man har lite fina kläder”

”Utseendet är en viktig del för mig, jag behöver inte alltid sminka mig men jag känner
mig piggare och fräschare med sminket på. Jag är väldigt noga med vad jag har på mig
för kläder, köper inte allt som är modernt utan vill ha lite moderna kläder som jag
också trivs i.”

En annan tjej uttrycker även att man kan med kläders hjälp förstärka sin identitet. Hon
skriver:

”Med sitt utseende så skapar man ju sin personlighet så det är klart jag tänker på det,
men det är inget som går till överdrift.”

Tjejerna uttrycker att samhället har skapat en fixering kring kläder och utseende. En tjej
uttrycker detta på följande sätt:

”/…/ hela samhället är väldigt utseendefixerat och alla har press på sig att se snygg
och perfekt ut. Man får dåligt självförtroende när det är så.”

De poängterar att deras humör påverkar deras klädesval. Vissa dagar är de nedstämda
och klär sig därefter, andra dagar är humöret på topp och då känner de för andra kläder.
Det framgår också att det finns tillfällen då tjejerna lägger ned mer tid och ork på sitt
utseende och klädesval. De gör en skarp skillnad mellan vardag och helg.

”Till skolan kan jag ta på mig i princip det mesta. När jag är med pojkvännen
anstränger jag mycket mer. Har kläder då jag inte använder till vardags och sminkar
mig mer.”

”I skolan brukar jag inte sminka mig eller så. Men efter skolan och på helgerna betyder
det mer. Man vill ju självklart vara fin när man går ut och partar och är singel för
tillfället. I skolan finns det ingen rolig att göra sig fin för.”

”/…/ skolan skulle jag kunna gå till i pyjamasen.”

En tjej lyfter även fram betydelsen av att vara fräsch och ren. Hon skriver:

”Vara fräch, ren, har stor betydelse i vänkretsen likaväl som ute i jobb/skola. Ha en bra
hygien är ju en viktig sak inom omvårdnad.”

Tjejerna på omvårdnadsprogrammet poängterar samhällets fixering som de utsätts för,
samtidigt som de beskriver att kläder och utseende kan förstärka deras välbefinnande
och deras identitet. 

Förebilder
Vi har frågat eleverna om de har någon förebild i sitt liv, för att se om det finns personer
som de ser upp till och för att då i sin tur se vad de i så fall betyder för dem.
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Tjejer på samhällsprogrammet
I tjejernas uppsatsmaterial framgår det att mer än hälften, 10 av 19, inte har någon direkt
förebild i sitt liv. Många av tjejerna betonar istället olika positiva egenskaper hos andra
människor som de kan inspireras av. Två av tjejerna skriver:

”Jag har ingen direkt förebild men jag blir inspirerad av folk som engagerar sig och
lyckas förändra något som de har tyckt varit fel.”

”/…/ jag tar in positiva egenskaper från lärare, klasskompisar och mina närstående,
och de är isåfall de närmsta jag kan komma till en förebild.”

Några av tjejerna betonar dock att de har egna äldre generationer som förebilder. 5 av
19 tjejer betraktar sina far- och morföräldrar, föräldrar och äldre syskon som förebilder.
Vissa av dem poängterar att dessa förebilder ibland kan vara både omedvetna och
medvetna.

”Jag har ingen direkt förebild. Men sina föräldrar fungerar nog mycket på ett
omedvetet sätt som förebilder.”

Det framgår att det främst är egenskaper hos andra som de inspireras av och de
beskriver egenskaperna som det närmsta de kan relatera till förebilder. 

Tjejer på omvårdnadsprogrammet
Bland omvårdnadstjejerna framgår det tydligt att det finns människor i deras omgivning
som fungerar som förebilder i deras liv. Av de 16 tjejerna är det 13 stycken som har
förebilder. 

”Min största förebild är min farfar. Anledningen är nog för han var så snäll och för han
fick mig att känna mig uppskattad, vad jag än gjorde.”

”Min mamma! Varför – det är svårt, men på många sätt är vi lika och jag är stolt över
henne, tycker hon är bra på det hon gör så man vill ju vara lite som hon.”

”Min storasyster är min förebild. Jag har alltid sett upp till henne och villat vara som
henne.”

Som vi ser av citaten ovan är det den egna äldre generationen som är betydelsefull. Mer
än hälften av tjejerna uttrycker tydligt vilken roll släkten betyder för dem.

Grundsyn
Vi vill här nedan redogöra för elevernas värderingar. Finns det något som berör dem
djupt i deras tillvaro?

Tjejer på samhällsprogrammet
I tjejernas uppsatser framkommer det åsikter som bland annat berör djurens rättigheter
och miljöfrågor. De resonerar med ett framtidsperspektiv när de argumenterar kring
dessa åsikter.
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”/…/ min starkaste grundläggande värdering är det som rör djurrättsfrågor. Jag är
vegan och jag engagerar mig mycket för att dels djuren i samhället ska få det bättre och
dels att vi avskaffar köttindustrin och liknande. Detta är för att jag inte anser att
människan står över djuren, utan alla är likställda. Dessutom tror jag inte på att en
mänsklig köttkonsumtion är hållbar i längden om man tittar på miljön och resurserna.”

”Jag anser också att människan bör sträva närmare naturen och inte slösa med de
resurser som vi har. Vi måste vårda vår miljö och vår jord – våra barnbarnsbarn ska ju
också kunna leva här!”

Jämlikhet, fördelning och solidaritet är begrepp som de flesta av tjejerna använder sig
av i sina uppsatser. De skriver att de vill ha ett rättvist och jämställt samhälle, utan
misshandel och förtryck. De poängterar också att ”De rika till viss del ska hjälpa de
som har det mindre bra.” Vissa av tjejerna uttrycker i klartext sitt politiska
ställningstagande:

”Politiskt sett ligger jag åt vänster, absolut inte åt höger.”

”När det gäller politik drar jag mig åt vänster och miljön.”

”Min politiska inställning är definitivt lutad åt vänster & socialismen.”

Tjejerna har åsikter om ett rättvisare Sverige, men de berör även orättvisor i ett globalt
perspektiv. 

”Jag är också intresserad av omvärlden och mänskliga rättigheter, jag är med i
amnesty och har ett fadderbarn i Indien genom SOS barnbyar. Jag tycker att det är
viktigt att bry sig när det finns så mycket orättvisor i världen och göra i alla fall något
litet för att förbättra det.”

Det framgår hos vissa tjejer att de har medlemskap i olika organisationer som de
engagerar sig i.

Tjejernas värderingar kan därmed karakteriseras som politiska och etiska åsikter. De är
medlemmar i olika organisationer och de engagerar sig i miljöfrågor, djurrättsfrågor och
mänskliga rättigheter. De har åsikter om ett rättvist och jämställt Sverige, samtidigt som
de berör orättvisor runt om i världen.

Tjejer på omvårdnadsprogrammet
”Politiken bryr jag mig inte så speciellt mycket om, men etik är intressant. Just att alla
ska behandlas lika och att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad, är
mycket viktigt.”

Citatet ovan belyser nästan alla av tjejernas värderingar. Det är just att man skall
behandla andra som man själv vill bli behandlad som är betydelsefullt för dem. Det är
de humanistiska värderingarna som är mest framträdande hos tjejerna. Diskussioner
kring abort, kejsarsnitt, misshandel och dödsstraff är också centralt i uppsatserna, vilket
många av dem beskriver ingående. 
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”Åsikter har jag många och jag står fast vid väldigt starkt vad jag tycker. Ex på en jag
håller starkt vid som många tycker olika om och det är, när är ett liv ett liv? Jag tycker
att det är vid befruktningen för hade det inte varit ett liv då så skulle nog ingen ha det
så jobbigt vid beslutet om en abort. Apropå abort så tycker jag att det är upp till var
och en och att lagarna är bra. Däremot så har abort missbrukats och används som ett
preventivmedel, så lätt ska det inte få vara.” 
 
Några av tjejerna förmår sig inte att svara på vår fråga om deras värderingar. Vissa
svarar konkret att de inte har några värderingar medan andra uttrycker att de kanske har
det men inga som det kommer på under skrivögonblicket.

Det de lyfter fram politiskt är jämlika löner mellan människor. De skriver att politiker
har allt för höga löner och att lönerna inom vården borde höjas istället. De anser att alla
skall ha samma möjligheter. Det är detta som deras politiska åsikter cirkulerar kring,
men deras hjärtefråga är respekten och värdigheten gentemot andra människor.

Omgivningen inflytande
Vi vill här nedan presentera hur eleverna reflekterar över omgivningen inflytande då de
ställs inför olika val i livet.

Tjejer på samhällsprogrammet  
Tjejerna lyfter fram att de i barndomsåren påverkades av sina föräldrar. I dagsläget
poängterar de vikten av att gå sin egen väg och lyssna till sitt hjärta. En tjej skriver:

” Gällande framtid har ingen nåt att säga till om. Jag kan bli inspirerad men ingen kan
bestämma.”

Många beskriver om omgivningens omedvetna påverkan. Det är då kompisar, skolan
och föräldrar som har inflytande över tjejerna. Vi tycker att tjejen nedan fångar denna
påverkan på ett bra sätt:

” Absolut föräldrar genom deras sätt att uppfostra, syskon genom deras synsätt och
personlighet- kärlek. Kompisar genom hur de uppfattas och respekteras, skola hur du
blir lärd om olika ting. Allt hänger ju tätt samman med varandra och jag tror att de
påverkar hela tiden.”

Det framgår att den egna viljan är stark hos tjejerna, de vill gå sin egen väg. Dock
poängteras det att omgivningen alltid kan påverka människan, på ett omedvetet sätt. 

Tjejer på omvårdnadsprogrammet 
Majoriteten av tjejerna lyfter fram att de oftast står för sina egna val. De beskriver att de
blir omedvetet påverkade av andra. Det de lyfter fram som en viktig skillnad är att de i
vissa fall kan fråga om råd om de känner sig osäkra.

 ”Jag själv kan fråga föräldrar och kompisar om råd vilket är kan vara bra. Det kan få
en att tänka i olika banor och få ett bredare perspektiv på vissa saker.”

”Vänner, pojkvän och mamma kan säga sina åsikter och ge råd och tips, men det är
alltid jag som gör valet.” 
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Det är främst föräldrar, kompisar, pojkvän och syskon som de vänder sig till för råd och
vägledning. Dock finns det några tjejer som uttrycker en starkare styrning än de övriga.
De skriver om föräldrarnas inflytande över det ”rätta” gymnasievalet.

” Jag vill helst höra vad mina föräldrar eller min storasyster har för åsikter om saker
innan jag beslutar mig. /---/ Deras åsikter betyder väldigt mycket. Det var de som
övertygade mig om att omvårdnadsprogrammet var en bra linje för mig.”

Det framgår att tjejerna ibland gör sina egna val i livet, men de uttrycker även att de vill
ha råd och vägledning av de närmsta i sin omgivning.

”Sjung om studentens lyckliga dar…”
Eleverna går i årskurs tre och tar därmed studenten nu i juni 2002. Av den anledningen
frågade vi vilka känslor detta ögonblick väcker hos dem. 

Tjejer på samhällsprogrammet
Det är med blandade känslor som tjejerna närmar sig studenten. Tjejen nedan, tycker vi,
fångar alla de känslor som framgår hos dem i uppsatserna:

”Studenten innebär ett stort steg ut i det verkliga livet. Hela mitt liv har jag alltid vetat
vad jag ska göra på dagarna. Man har känt sig så trygg. Det har bara varit att sätta sig
på bussen, åka till skolan och där har man haft sina kompisar, man har fått mat och
folk/lärare har sagt åt en vad man ska göra. Men nu ska man sköta allting själv,
bestämma vad man ska göra, läsa vidare eller jobba. Detta skrämmer mig lite. Men
studenten är också positiv. Det ska bli skönt att få styra sig själv och göra vad man
vill.”

Frihetskänslan av att sluta skolan är något som genomsyras hos eleverna. 

”Frihet. Det är då livet börjar. Jag längtar efter att få göra vad jag vill.”¨

”Studenten för mig är en stor lycka blandat med en stor ångest. Det som är kul är att gå
vidare med sig själv och göra sånt man verkligen vill. Det som är jobbigt är att man
inte vet om det blir så. Kommer man in på det man vill? Hur är det att flytta hemifrån?
Vad kommer att hända med mig? Frågor som man inte nu kan ge ett svar.”

Många frågor cirkulerar alltså i tjejernas huvuden och känslorna inför studenten är
mycket blandade, det pendlar mellan de två ytterligheterna – frihet och ångest.

”Jag har både ångest och är lycklig. Det blir skönt att sluta skolan men samtidigt så
försvinner tryggheten att ha något att gå till varje dag. Det värsta är att ´tänk om jag
inte hittar ett jobb i höst?´ Jag ska ta ett sabbatsår nu efter studenten och jobba innan
jag pluggar vidare.”

”Studenten innebär glädje över att ha klarat av gymnasiet. Men det innebär också
rädsla och osäkerhet inför framtiden. Livet har varit väldigt ´inrutat´ och nu kommer
det inte att vara riktigt så längre.”

Gemenskapen i klassen beskriver många och de lyfter fram att studenten kommer att
innebära en saknad av klasskompisarna. 
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”/…/ VÄLDIGT tråkigt att tappa kompisar och klassen som är världens bästa!”

”Efter studentbalen kommer vi i klassen inte vara SP längre, det är nog de jag kommer
att sakna mest.”

Det framgår att tjejerna ser skolans slut som positivt, men ändå ångestfyllt. Med
studenten får de en större frihet samtidigt som de upplever att det ställs större krav på
dem vilket skapar en osäkerhet. 

Tjejer på omvårdnadsprogrammet
Hos omvårdnadstjejerna framkommer deras yrkesexamen när de beskriver studenten. 

”Ett slut på 3 års hårt läsande och ett färdigt yrke. Att jag är klar för arbete och möta
människor.”

”Ett roligt minne och ett sätt att få bekräftat att jag är färdig nu, jag kan nu jobba som
undersköterska.”

Det är 10 av de 16 tjejerna som just poängterar att skolan är slut, deras yrkesexamen
samt att de vill ut och börja arbeta, när de reflekterar kring studenten. 

”Det är slut på skolan och nu börjar verkligheten.”

Ungdom eller vuxen?
Att växa upp i dagens samhälle innebär stora skillnader mot tidigare generationer.
Strukturella förändringar påverkar den enskilde individen, det är inte längre lika
självklart var gränsen mellan ungdom eller vuxen går. Blir ungdomar vuxna när de
fyller 18 år? Blir de vuxna när de börjar arbeta? Blir de vuxna när de flyttar hemifrån?
Alla frågor som ovan ställts finns det antagligen inget entydigt svar på, men vi vill
härigenom lyfta fram hur tjejerna uppfattar sig själva.

Tjejer på samhällsprogrammet
De flesta av samhällstjejerna, 13 av 19, upplever sig som ungdomar. En tjej uttrycker
sig enligt följande:

”Jag ser mig som ungdom. En vuxen är för mig någon som är mer klar över sig själv,
vet vem han/hon är och vad han/hon vill göra med sitt liv. Det handlar också om
mognad: jag känner mig inte utvecklad på alla områden.”

Många elever ser sig fortfarande som ungdomar, men samtidigt påvisar uppsatserna en
osäkerhet när man lämnar ungdomsåren och träder in i vuxenvärlden. Tjejen nedan
uttrycker denna känslan på ett härligt sätt:

”Innan jag fyllde 18 så tänkte jag när jag fyller 18 kommer jag att bli vuxen. Men det
kändes ingen skillnad så jag tänkte när jag får mitt körkort så känner jag mig vuxen.
Men inte då heller. För en vecka sedan fyllde jag 19 och jag känner mig fortfarande
inte vuxen.”

Ingen av samhällstjejerna upplever sig som vuxen och de betonar att vuxna har ett
mycket större ansvar till skillnad från ungdomar. 
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Tjejer på omvårdnadsprogrammet
De flesta av omvårdnadstjejerna upplever att de befinner sig i gränslandet mellan vuxen
och ungdom. Några utav dem skriver att de till och med ser sig som vuxna. En tjej som
ser sig själv som vuxen uttrycker sig så här:

”Vuxen! Tar ansvar för sina egna handlingar, klarar sig själv, bor själv. Ser livet som
en viktig del utav ens egna liv, tänker på framtiden på ett annat sätt än ungdomar. Är
mer allvarlig och mogen utav sig.”  

”Jag kan säga att jag är vuxen även om jag är ung bara för att man är vuxen behöver
det inte betyda att man slutar med allt det roliga för att t.e.x. bilda familj utan jag är
vuxen genom att ta ansvar för mig och mitt liv men man kommer alltid att vara ung
även om man är 40 år t.e.x. /…/.”

I uppsatsmaterialet framgår det att arbete, egen ekonomi och egen bostad är det som de
främst betonar som ett vuxet kännetecken. 

”Jag är nog ungdom inom de flesta områdena. Fast det anses kanske ´vuxet´ att ha
flyttat hemifrån och tagit det ansvaret. Jag vet inte riktigt vad som skiljer.”

”Jag känner mig mitt emellan. Vill delvis fortfarande bo hemma för att slippa tvätta,
laga mat och betala räkningar men samtidigt vill jag göra saker och ting på mitt sätt.
Och ibland är det kul att ta eget ansvar för att visa att man kan. Men det är skönt att ha
föräldrar som gör endel åt en, det är tryggt. Men jag längtar ändå mer och mer att få
stå på egna ben.”

Det framgår att de flesta av tjejerna befinner sig mitt emellan vuxen och ungdom. De
upplever att gränsen är svår att dra, men de uttrycker ändå att de befinner sig närmare
vuxenlivet.

Framtidsplaner 
Vi vill här fånga vad eleverna har för visioner om sin framtid. Vi kommer att lyfta fram
deras nutida framtidsperspektiv och presentera deras drömmar och vad de tror att de
kommer att arbeta med i framtiden.

Tjejer på samhällsprogrammet
Vårt material visar att en utbildning är det som prioriteras som det vikigaste. De skriver
om utbildningens betydelse för att få ett utvecklande arbete samt en god ekonomi. 

”Det känns ganska viktigt för mig att läsa vidare, därför att det skulle vara utvecklande
och därför att chansen är större att få ett arbete.”

En del av de arbeten som tjejerna kan tänka sig i framtiden är exempelvis: lärare, läkare,
advokat, socionom, eget företag, arkeolog etc. 

”Jag är målmedveten och vet faktiskt att jag vill bli lärare.”

Det framgår att många av tjejerna vill ut och resa och se världen, vilket ibland betyder
ett års studieuppehåll. Att bara få göra något annat för ett tag verkar vara längtan hos
tjejerna. 
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”Varför jag inte vill flytta och börja plugga direkt efter studenten är att jag känner att
jag gett allt jag har i skolan nu under de senaste 12 åren och att jag nu vill ha en paus.
/---/ Jag vill tjäna en massa pengar så att jag både har råd att resa, för att jag känner
att jag lär mig så mycket och utvecklas varje gång jag reser.”

Många av tjejerna lyfter fram storstaden, då främst Göteborg, som den eventuella
studieorten. Nästan hälften av tjejerna poängterar dock att de vill återvända till
hemkommunen efter sin högskoleutbildning.

Tjejerna skriver att familjebildning är något som ligger långt in i framtiden. Det är ingen
av dem som planerar att skaffa barn inom den närmsta femårsperioden. Det är först efter
avslutade högskolestudier som det kan bli aktuellt med barn. 

Tjejen nedan illustrerar nästan alla tjejers tidsmässiga inställning mot framtiden:

”/…/ först ska jag ut och resa ett år och se mig omkring i världen. Sedan vill jag läsa
och få ett välbetalt arbete. Efter det skaffa familj.”

Tjejer på omvårdnadsprogrammet
Tjejerna är mycket enhetliga i sina beskrivningar av sina framtida arbeten. De lyfter
fram yrken som barnmorska, ambulanssjukvårdare, sjukgymnast och förskolelärare. 

”Ambulanssjuksköterska, där händer det mycket, nytt varje dag, man hjälper människor
och så vidare.”

De flesta ser sin yrkesexamen som ett delmål i livet och berättar att de gärna vill arbeta
som undersköterska ett tag innan de tänker vidareutbilda sig. 

”Undersköterska /…/ kanske blir det nått bättre lite senare i livet, men inte nu!”

En del av dem uttrycker dock en rädsla över att ”fastna” och inte uppfylla sina drömmar
inom arbetslivet. 

”Först får jag väl jobba som undersköterska. Sen tror jag väl att jag kommer fastna
där.”

Majoriteten av omvårdnadstjejerna beskriver att familj med barn är någonting som de
kan tänka inom den närmsta femårsperioden. ”Jag vill gärna bilda familj.” Det framgår
även att utbildning och en god ekonomi är något som kan vara avgörande när de
resonerar om familjebildning.

Sammanfattningsvis framgår det att tjejernas yrkesexamen ses som delmål, men de har
visioner om att läsa vidare främst inom vårdsektorn. Samtidigt uttrycks rädslan över att
”fastna” i rollen som undersköterska. Genom deras arbete tryggas deras ekonomi vilket
kan resultera i familjebildning.
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Programprofiler
Vi har utarbetat en tolkningsmall för att sammanfatta det mest karakteristiska resultaten
hos de 35 tjejerna som går samhällsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. I vår
analysdel återkommer vi till dessa skillnader. Figurens olika delar är:

Figur 1: programprofil

”Individualister”– ”Traditionalister”
Tjejerna som går samhällsprogrammet valde sitt program av den anledningen av att den
är bred och studieförberedande. Det som framkommer i resultatet är att tjejerna är
mycket aktiva på sin fritid, vilket förutsätter mycket planering. Fritiden innebär allt
ifrån planerad läxläsning, fysisk aktivitet, teater, dans samt ett aktivt föreningsliv. De
har en grundsyn som både är politisk och etisk. Tjejerna eftersträvar ett rättvist och
jämlikt samhälle. Att hjälpa fattiga människor i U-länder ligger dem varmt om hjärtat.
Djurrätts- och miljöfrågor är andra saker som de ägnar mycket funderingar och
engagemang åt. Tjejerna har en stark tilltro till sig själva och de har inga direkta
förebilder i sina liv, utan de betonar egenskaper hos andra människor som de kan bli
inspirerade av. Framtiden upplevs som ljus och positiv, deras frihetskänsla är stark och
global. Många vill fortsätta studera, men först vill de resa och kanske ta ett års
studieuppehåll. Utbildningen är central och familjebildning är något som får stå tillbaka
under de närmsta fem åren. Sammanfattningsvis påverkar dessa ovan nämnda faktorer
tjejernas individuella strategi som, enligt oss, karakteriseras av att de vill ”gå sin egen
väg”, vilket vi vill benämna som individualister.

Individuell
strategi

FramtidGrundsyn

Gymnasieval FörebildFritid
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Tjejerna som går omvårdnadsprogrammet valde sitt program av den anledningen att den
är yrkesförberedande. Deras fritid är sporadisk och oplanerad. Relationer till pojkvän
och kamrater är centralt. Tjejernas humanistiska grundsyn är något som starkt
framträder i resultatet. Människors lika värde och att man skall behandla andra med
respekt är viktigt för dem. De har personer i sina liv som de ser upp till och beundrar.
Personer i den egna äldre generationen är oftast tjejernas förebilder. Framtiden upplevs
som ljus och lättande. Genom sin utbildning har de fått en yrkesidentitet,
undersköterska. Efter studenten finns många drömmar och möjligheter, dels finns
möjligheten att börja arbeta och dels att läsa vidare. Arbetet är centralt och
familjebildning är något som de kan tänka sig under de närmsta fem åren.
Sammanfattningsvis påverkar dessa ovan nämnda faktorer tjejernas individuella strategi
som, enligt oss, karakteriseras som traditionalister eftersom de vill ha ”råd och
vägledning” av andra i sin omgivning.

Strategin är, ”Går
sin egen väg”
Individualister

Framtiden är
positiv, global
frihetskänsla

Politisk/ Etisk
grundsyn

Brett &
studieförberedande
gymnasieval

Inga förebilder
utan
egenskaper

Planerad fritid,
organisation &
föreningsliv

Figur 2: Tjejer på samhällsprogrammet

Strategin är, ”råd &
vägledning”
Traditionalister
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Humanistisk
grundsyn

Yrkesförbereda
nde gymnasie-
val

Egna äldre
generationer är
förebilder

Sporadisk fritid
Relationer

Figur 3: Tjejer på omvårdnadsprogrammet
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7 Ungdomars olika livsstilar och livsbanor
I vår analys vill vi reflektera och tydliggöra hur tjejerna ifrån samhällsprogrammet och
omvårdnadsprogrammet upplever sitt vuxenblivande. Vi har valt två skilda
gymnasieprogram av den anledningen att den ena var yrkesinriktad och den andra
teoretisk. Vid vårt val av program förutsatte vi att de skulle skilja sig åt i något
avseende, men undersökningen har dock även visat att den sociala bakgrunden
(föräldrarnas yrken) är något som skiljer programmen åt. I vår sammanfattning av
resultatet ovan, de två olika programprofilerna, är skillnaderna tydliga mellan tjejerna.
Kan det vara så att de olika strategierna bidrar till olika förhållningssätt inför framtiden?
De två olika programprofilerna ligger till grund för vår analys.

”Rädsla av att fastna” – ”Att satsa på rätt häst vid rätt tidpunkt”
I vår undersökning har tjejerna som utbildar sig till undersköterskor främst en bakgrund
från arbetarklassen. I andra avhandlingar finns samma tendenser då elever på
omvårdnadsprogram främst har en härkomst från arbetarklassen. Elever uppfattade det
som lättare att ta sig in på ett yrkesförberedande program, då de inte hade speciellt bra
betyg eller rent av inte ville gå i skolan (Herrman, 1998). I vårt resultat framkommer det
att utbildningen förbereder dem för ett yrke, och vi anser, att deras mest framträdande
mål är att få börja arbeta och ta del av vuxenlivet. Utbildningen innefattar
praktikperioder och vi får den känslan att en del av tjejerna har valt
omvårdnadsprogrammet eftersom de har en uppfattning om att detta program är mindre
studieinriktat än samhällsprogrammet. Många av tjejerna som har valt att läsa
omvårdnadsprogrammet har ett intresse av att arbeta med människor. Vid spekulationer
kring frågan varför ungdomar väljer en omvårdnadsutbildning framkommer det att det
inte endast är de individuella önskemålen som ofta uttrycks som en önskan att arbeta
med människor, utan det är även ungdomars strukturella förutsättningar som påverkar
deras gymnasieval (a.a.). Utbildningsinvesteringar reproduceras mellan generationer.
De högutbildades barn går längre utbildningar och lågutbildades barn väljer kortare. Det
framkommer även att arbetarklassens barn oftare väljer program på gymnasieskolan
som är yrkesinriktade (Arnmans & Jönsson, 1986). Deras studie kan uppfattas som om
livet vore förutsägbart. Vi anser dock att det är viktigt att poängterar den kulturella
friställningens betydelse, som innebär att ungdomarna själva kan bryta från bindningar
till traditioner. De kan idag själva välja, påverka och forma sina liv (Ziehe, 1993).
Många drömmar och förhoppningar om fortsatta studier inom vårdsektorn finns hos de
tjejer som läser till undersköterska. Men de uttrycker en rädsla av att fastna i yrket som
undersköterska, vilket vi relaterar till en önskan om att bryta från föräldrars yrken, då
flertalet av deras mödrar arbetar inom vårdsektorn. För vissa av tjejerna är
omvårdnadsprogrammet en tillräcklig utbildning men hos andra finns tanken på
framtida yrken som kräver högskoleutbildning. De skilda studievägarna under
gymnasiet har förberett ungdomar för olika arbeten på olika nivåer i ett hierarkiskt
ordnat samhälle. Utifrån Bourdieus olika kaptalbegrepp finner vi att tjejerna på
omvårdnadsprogrammet genom sin yrkesutbildning har erhållit kulturella tillgångar.
Vid studenten får de sin yrkeskompetens bekräftad. Då kapitalen inte är något statiskt
utan kan förändras över tid så har även tjejerna möjlighet att utveckla och öka sitt
kulturella kapital genom fortsatta studier. I andra avhandlingar framgår det att
ytterligare utbildningsmöjligheter för elever på omvårdnadsprogram oftare är kopplade
till tvång än en önskan om ytterligare studier (Herrman, 1998). Vi antar att detta har sin
grund i svårigheten att få en fast heltidsanställning i dagens samhälle. Detta kan
innebära att tjejerna får en oviss timanställning vilket i sin tur kan resultera i att de ser
det som nödvändigt att senare vidareutbilda sig.
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I resultatet framgår att tjejerna på samhällsprogrammet är studieinriktade och har en
målinriktad läsning. Vi upplever att utbildning värdesätts och att det är bättre att läsa för
läsandets skull än att inte läsa över huvud taget. Hos vissa av tjejerna tolkar vi att
gymnasievalet var en del av en medveten handling i deras planerade framtid, men hos
andra genomsyras gymnasievalet av en osäkerhet då de inte ville utstaka sin framtid för
tidigt. Tjejernas syn på utbildning får vi stöd ifrån andra studier då de beskriver att
ungdomar från medelklassen var övertygade om utbildningens fundamentala roll i livet
(Jönsson, m.fl. 1993). Tjejerna i vår undersökning beskriver att livet fram till 25-års
åldern är något som kommer att innefattas av utbildning. Dock har tjejerna poängterat
vikten av att ha ett sabbatsår, då de vill ut och resa samt fundera över vad de vill göra i
framtiden. Tiden mellan gymnasiet och högskolan benämns som frihetens år.
Ungdomarna tar sig tid att upptäcka världen men även sig själva (a.a.). Vi tycker att vi
ser liknande tendenser hos tjejerna som läser samhällsprogrammet, då de pendlar mellan
ytterligheterna frihet och ångest när de reflekterar om sin framtid. Det kan vara så att
tjejerna vill ut och resa i världen dels för att ”lära känna sig själva” men även för att de
skall få tid att fundera över det ”rätta” utbildningsalternativet. Tjejerna ser utbildning
som en viktig investering i framtiden och kanske vill de inte göra några förhastade val
som de kommer att ångra, vilket av andra benämns som att ”satsa på rätt häst vid rätt
tidpunkt” (a.a.). Tjejerna från samhällsprogrammet har tillgång till ett stort kulturellt
kapital, eftersom de värderar nyttan med att vidareutbilda sig på en högre nivå än
gymnasiet. Vi antar att föräldrarnas sociala bakgrund har präglat dessa tjejers synsätt
med nyttan av utbildning, då många av föräldrarna själva har högskolestudier i ryggen.
Det kan vara så att de strävar efter att gå i sina föräldrars fotspår. Det framgår att
tjejerna även har tillgång till, vad Bourdieu benämner, ekonomiskt kapital. Vi vet dock
inte vilka materiella tillgångar som tjejerna har, men utifrån föräldrarnas positioner i
yrkeslivet verkar det som att de har ekonomiska förutsättningar. Det framgår att de
själva har kännedom om ekonomins betydelse då de strävar efter höga positioner på
arbetsmarknaden. 

”Tiden är dyrbar” – ”Tar dagen som den kommer”
Ett flertal studier påvisar hur familjers olika sociala bakgrunder – ekonomiska, sociala
och kulturella förhållanden – i uppväxtmiljön kan prägla ungdomars fritidsaktiviteter.
Ungdomar från medelklassen blir uppfostrade på ett medvetet eller omedvetet sätt till
att sysselsätta sig med lämpliga aktiviteter som är bra erfarenheter i livet. För dessa
ungdomar blir fritidsaktivitet ett komplement till skolan (Jönsson m.fl. 1993),
(Hermansson, 1988). I vårt resultat framgår det att tjejerna som läser
samhällsprogrammet både är aktiva i och utanför skolan. Tiden verkar vara dyrbar för
tjejerna då det framgår att de planerar sin fritid. De kanske ser sina aktiviteter som ett
komplement till skolan samt investeringar för framtiden. Genom de olika aktiviteterna
anser vi att det är tydligt hur tjejerna försöker skapa sin identitet. De är offensiva i sitt
förhållningssätt till samhällets utbud. Vi tolkar att tjejerna både vill forma sig själva
(den egna kroppen) och samhället i stort. Tjejerna tycks testa olika aktivitetsarenor för
att kunna utveckla sin sociala kompetens. Enligt Borudieus språkbruk skulle detta
kunna innebära att de bygger upp sitt sociala kapital. Genom sina fritidsaktiviteter anser
vi att tjejerna även utökar sitt kulturella kapital, då de ägnar sig åt teater, dans och
föreningsliv. I andra studier framkommer det också hur medelklassflickor ägnar sin
fritid åt dans och kulturaktiviteter, precis som tjejerna på samhällsprogrammet
(Hermansson, 1988). Tjejernas relationer till sin omgivning är inte speciellt
framträdande i materialet, utan de utövar istället planerade aktiviteter. Naturligtvis
skapar de relationer genom sina olika aktiviteter, men dessa relationer får antagligen en
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ytligare karaktär då tjejerna träffas i ett sammanhang där de har ett intresse av att
utföra/utöva något och detta medför att det varken finns tid eller utrymme för ”nära”
relationer. Tyngdpunkten ligger på aktiviteten och inte på relationen. Kanske leder de
ytliga relationerna till en ensamhet och osäkerhet, eftersom tjejerna inte poängterar
relationens betydelse.

Det framgår av vårt resultat att tjejerna på omvårdnadsprogrammet inte planerar sin
fritid i lika hög utsträckning som tjejerna på samhällsprogrammet. Relationer till
pojkvän, vänner och familj är något som betyder mycket för dem. Relationerna går i
första hand när de beskriver sin fritid. Arbetarflickor ägnar sig, enligt andra forskare, i
hög grad åt informella kamratrelationer (Hermansson, 1988). Vi anser att relationerna i
sig skapar en mening hos tjejerna. Dock tror vi att det är stor skillnad mellan
kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Vi antar att kärleksrelationerna kan fylla olika
funktioner beroende på hur tjejerna upplever sin kärlek. Är det så att tjejernas
yrkesexamen påverkar dem i den graden att finna den ”rätta” mannen i deras liv? Eller
kan det vara så att relationen fyller en annan funktion, nämligen att de söker en
bekräftelse på sin personlighet, identitet, hos det motsatta könet? Vi anser att
vänskapsrelationerna skapar en mening genom att prata om ”allt och inget” och det är
just detta som ger relationen en innebörd. Vänskapsrelationen fyller tre funktioner: man
vilar sig, lyssnar på musik och pratar om allt. Dessa aspekter kan benämnas som ett
slags ”degande”. Degandet är en frizon, det vill säga, fri från föräldrar och pojkvän.
(Jönsson, m.fl. 1993). Vi kan tänka oss att det är i dessa relationer som förtroende tjejer
emellan byggs upp, eftersom de lättar sina hjärtan och utbyter sina innersta erfarenheter.
Kamratgruppen kan även ses som ett nödvändigt övergångsområde som i tonårstiden
kan leda till frigörelse från föräldrar (Sernhede, 1995). Vi antar att tjejerna på
omvårdnadsprogrammet delvis kan värdera vänskapsrelationer av just den anledningen
att dessa relationer fyller en viktig funktion i övergången till vuxenlivet. I resultatet
framgår det att tjejerna upplever sig relativt vuxna och kanske har de nära
vänskapsrelationerna delvis en inverkan i denna övergång. Andra studier visar att
arbetarklassungdomars fritid inte är lika planerad samt att fritidssysselsättningarna
ligger längre ifrån skolans värld (a.a.). Vi tycker att deras resultat belyser tjejerna på
omvårdnadsprogrammets fritidsaktiviteter. Vi får den känslan av att tjejerna lever i
”nuet” och tar dagen som den kommer. Vi kan se detta som logiskt då relationer bygger
på en ömsesidighet från båda håll och därmed blir dagen inte lika planerad och
förutsägbar. Vi anser att tjejerna genom sina relationer erhåller ett stort socialt kapital,
då de investerar i förtroendefulla relationer. Vi antar att relationerna är investeringar för
framtiden, eftersom vänner kan ge stöd, råd och vägledning och en pojkvän kan skapa
en ömhets- och trygghetskänsla. Tjejerna har därmed skapat ett rikt och värdefullt
nätverk som ger dem trygghet och styrka.

”Att påverkas” – ”Att påverka”
Vi anser att tjejerna på omvårdnadsprogrammet utvecklar sitt kulturella kapital då deras
humanistiska grundsyn starkt framträder i deras sätt att beskriva sina värderingar. Enligt
Bourdieu innefattar det kulturella kapitalet förutom utbildning även ungdomarnas
värderingar, erfarenheter och förhållningssätt. Ungdomar i en vårdutbildning formas till
en önskvärd ideologi och till att anamma rätt förhållningssätt. Omvårdnadsprogrammets
läroplan visar just en ambition att fostra ungdomar efter ett humanistiskt ideal. En
yrkesförberedande utbildning innebär inte enbart att tillämpa teoretiska kunskaper, utan
det handlar lika mycket om attityder och bemötande som är centrala delar i
yrkeskunskaperna (Herrman, 1998).
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Problemet att dirigera individer mot önskvärda mål blir att styra dem på ett sätt där de
själva uppfattar att de, utan styrning, valt rätt väg. Makten osynliggörs genom att
internaliseras. /---/ Detta i sin tur ger konsekvenser för utbildningen, men också
förväntningar på beskrivningar av, vad en omvårdare är, bör vara och förväntas göra.

          (Herrman, 1998, s. 21) 

Är det så att omvårdnadsprogrammet formar och styr tjejerna in i ett synsätt där de
själva inte är medvetna om styrningens effekt? Möjligtvis kan det vara så, men det kan
även vara så att tjejerna vill tillägna sig ett förhållningssätt som är karaktäristiskt för
deras yrke och därmed låter de sig medvetet formas av det humanistiska idealet. Vi
antar att tjejerna delvis försöker att anamma ”rätt” förhållningssätt och språkbruk för att
passa in i det framtida yrket inom vården, vilket vi kan se som logiskt. Genom att
tjejerna, kanske medvetet, anammar det ”rätta” förhållningssättet och språkbruket
kommer de antagligen få en positiv respons från arbetsgivare och arbetskamrater, på
sina praktikplatser. Vi anser att detta kan leda till att praktikplatserna blir en brygga till
en timanställning. En brygga från skolan till yrkeslivet. Kanske är det just så att
omvårdnadsprogrammet, med sitt utbildningskoncept (teori – praktik), har en inverkan
till att tjejerna känner sig vuxnare tidigare än tjejerna på samhällsprogrammet.

Tjejerna på omvårdnadsprogrammet har även starka förebilder och det är främst
personer i den egna äldre generationen som är förebilder i deras liv. Deras känsla för
dessa personer verkar ha sitt ursprung delvis i uppskattning av att värdesätta varandra
samt att de har fått bekräftelse på den egna personligheten ifrån dessa personer. Tjejerna
beskriver även hur de gärna frågar exempelvis föräldrar om olika saker som belastar
dem. Att hellre vända sig till föräldrarna och försäkra sig om det ”rätta”, anser vi, tyder
på en osäkerhet hos dem, de vill men vågar ändå inte. Antagligen vill de inte känna sig
ensamma i sina beslut. Kan det vara så att denna styrning skapar en trygghet för dem
eftersom de då inte är ensamma i sina val? Kanske är det den kollektiva gemenskapen
som framträder hos tjejerna, vilket kanske även kan innebära en individuell låsning till
sina drömmar. Vi tycker att det är tydligt att det traditionalistiska tänkandet lyser
igenom eftersom de delvis har en önskan om att likna sina genrationers personligheter,
fast vi upplever det som att tjejerna ytterligare vill nå ett steg längre än sina
generationer.  Det är möjligt att tjejerna upplever den kulturella friställningen som
innebär att de har möjligheter att skapa sig själva, men baksidan på friställningen kan
skapa en osäkerhet och belastning hos tjejerna. För att motverka osäkerheten verkar det
som att tjejerna använder sig av den strategin som Ziehe benämner subjektivering, de
söker intimitet och närhet (Ziehe, 1993). Det verkar vara till kompisar, pojkvänner och
familjen som tjejerna vänder sig till för att tackla opersonligheten och kylan i
moderniteten. 

Tjejerna på samhällsprogrammet har en politisk och etisk grundsyn. Precis som tjejerna
på omvårdnadsprogrammet handlar deras synsätt om att hjälpa människor, fast de vill
hjälpa dem som är fattiga till skillnad ifrån omvårdnadsprogrammets tjejer som har en
vision om att hjälpa alla. Perspektiven skiljer sig därmed åt vilket även kan bero på
deras olika grundsyn. Tjejerna på samhällsprogrammet reflekterar dessutom över
människors välfärd i andra länder, där de har en strävan om att själva medverka till
förändring. Vi anser att tjejerna vill vara med och förändra i samhället samt i världen.
Det framgår att deras åsikter inte endast är tankar utan de vill handgripligen medverka
till förändringar i samhället. Tjejerna bidrar då till förändring utifrån deras egna
möjligheter och förutsättningar. De har exempelvis fadderbarn i andra länder,
medlemskap i olika organisationer (Amnesty), samt att vissa protesterar genom ett
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avståndstagande från köttindustrin. Vi anser att deras sociala kapital blir utvidgat genom
engagemang i olika organisationer, där de knyter kontakter och förbindelser som kan
vara stor vikt för deras möjligheter senare i livet. Även deras åsikter och värderingar
leder till en investering i det kulturella kapitalet. Tjejerna på samhällsprogrammet
verkar använda en annan strategi än tjejerna på omvårdnadsprogrammet för att hantera
pressen och osäkerheten i samhället. Då tjejerna på omvårdnadsprogrammet söker
subjektivering, anser vi, att tjejerna på samhällsprogrammet söker ontologisering. De
försöker motverka meningsförlusten genom sitt deltagande och engagemang i olika
organisationer. 

En annan aspekt där tjejerna skiljer sig åt är hur de upplever människor i sin omgivning.
Tjejerna på samhällsprogrammet har inga direkta förebilder, utan det är främst
egenskaper hos andra människor som de inspireras av. Vi anser att detta kan bero på
deras individualistiska tankesätt, de vill själva skapa och utforma sin identitet och tar
endast till sig de egenskaper hos andra människor som kan ge dem möjligheten till att
förverkliga sig själva. Vi anser därmed att tjejerna verkar ha en stark tilltro till sig
själva. Föräldrarnas traditionella sätt att guida och socialisera in barnen i samhället har
förändrats. Deras möjligheter att på traditionellt vis fungera som förebilder för sina barn
har urholkats (Sernhede, 1995). Kanske är det just detta som avspeglas hos tjejerna då
de istället för förebilder värderar egenskaper hos andra människor.
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8 Diskussion
I vår undersökning har vi belyst 35 tjejers vuxenblivande. Vi har då utgått ifrån ett
socialisationsteoretiskt perspektiv. De frågeställningar som arbetet genomsyras av är:
Hur ser ungdomarna på sin situation i nuet? Hur ser ungdomarna på sin framtid? Kan
den sociala bakgrunden ha någon betydelse för ungdomarnas framtidsmöjligheter - hur
fria är ungdomarna i sina val i livet? Hur framtiden kommer att gestalta sig för dessa
tjejer är naturligtvis inget vi kan förutsäga, utan vår avsikt har varit att fånga deras egna
upplevelser av sin situation nu när de står inför en brytpunkt, ett vägskäl, i livet. 

De slutsatser vi kan framföra utifrån vårt material är inga generella tendenser, utan
endast specifika drag hos de 35 tjejer som ingår i vår forskning. Vid en jämförelse
mellan slutsatser av andra ungdomsforskare har vi funnit många likheter som kan stärka
vår forskning. Vilka slutsatser kan vi då dra, utifrån vårt resultat och analys, när det
gäller tjejernas vuxenblivande?

I vårt material har det framgått att tjejerna från samhällsprogrammet och
omvårdnadsprogrammet har olika livsstilar och strategier till framtiden. Tjejerna på de
olika programmen har olika mål i livet och det har visat sig att de använder olika
strategier för att uppnå sina mål. Därmed bidrar de olika livsstilarna och strategierna till
skilda förhållningssätt inför framtiden.

Tjejerna på samhällsprogrammet har vi valt att benämna som individualister, då de vill
”gå sin egen väg” och inte fullt ut följer sina föräldrars fotspår. Kanske vill de forma sin
egen framtida ”nisch”, då både i arbetslivet och socialt. Redan i dagsläget har de
fritidsaktiviteter som kan ses som ett komplement till skolan vilket kan vara bra
erfarenheter och ge investeringar för framtiden. Fritiden innebär många planerade
aktiviteter där de träffar andra vänner, men tyngdpunkten ligger på aktiviteten och inte
på relationen. Deras vision kan karakteriseras som att ”allting är möjligt” där de ser
framtiden som en serie av alternativ. Det har framgått att de har en stark tilltro till sig
själva, de binder inte upp sig till sina tidigare generationer utan vill själva skapa sin
framtid. Deras starka tro på sig själva framträder även då det framgår att de har ett
offensivt förhållningssätt, de vill inte sitta stilla och låta sig formas av samhällets
förändringar utan de vill själva vara med och forma samhället. 

Tjejerna på omvårdnadsprogrammet har vi valt att benämna som traditionalister, då de
värderar den egna äldre generationen. Släktingar och familjen är betydelsefulla både
som förebilder och att det är de personer som tjejerna vänder sig till när de behöver ”råd
och vägledning” i livet. Relationer till kamrater och pojkvän prioriteras högt på fritiden.
De har ett mycket rikt och värdefullt nätverk. De förtroendefulla relationerna kan ses
som investeringar för framtiden. I vissa lägen framgår deras individuella vilja och styrka
att själva välja, men i andra lägen visar sig tendenser till att låta sig styras. Det framgår
att det finns en rädsla hos vissa att just ”fastna” i rollen som undersköterska. Det finns
tendenser som visar på att de låter sig formas utav samhällets förändringar. Kanske är
det så att samhället ger dem ramarna och de anpassade sig därefter? Det finns dock
många drömmar om framtiden. Vissa av drömmarna handlar om framtida yrken inom
vården som kräver högskolestudier, andra drömmar innefattar en tillsvidareanställning
som undersköterska och planer på att bilda familj. De upplever sig som relativt vuxna
vilket delvis beror på deras utbildningskoncept (teori-praktik) som förbereder dem för
ett yrke. Även deras nära relationer bidrar till att övergången till vuxenlivet ligger dem
nära, då frigörelsen från föräldrarna underlättas genom relationerna. Det finns både



38

drömmar och betyg hos dem som visar att det finns möjligheter att genomföra
högskolestudier, men frågan blir då om de verkligen kommer att uppfylla dem? Det
framgår att många av dem kommer att vara mycket nöjda vid studenten, då den har fått
sin yrkesexamen och det verkar som att de kommer att ”börja” sin karriär som
undersköterskor. Genom sina praktikplatser kan de kanske få ett arbete efter studenten.
Visserligen kan många uppleva detta som positivt, men vad händer då med deras
drömmar och visioner om fortsatta studier? Förblir de bara drömmar eller kommer de
att realisera dem senare i framtiden? 

Skillnaderna i den sociala bakgrunden, tjejerna emellan, är något som har blivit mycket
framträdande i undersökningen. Tjejerna socialiseras in i samhället under olika
förutsättningar. Vår utgångspunkt var i ett inledande skede att fokusera på elevers
vuxenblivande från två olika program, men genom undersökningen har vi erhållit ett
resultat där den sociala bakgrunden har fått en framträdande plats. Det har visat sig att
tjejerna på samhällsprogrammet har en bakgrund som kan betecknas som medelklass
och tjejerna på omvårdnadsprogrammet från arbetarklass. Skillnaderna mellan de
sociala bakgrunderna var för oss något oväntat, men detta gav en intressant vinkling av
undersökningen. Sin sociala bakgrund är inget tjejerna kan påverka, eftersom de själva
inte väljer sina föräldrar. Däremot ärver tjejerna inte sin framtid, utan de har själva
möjligheten till att skapa sina liv. De växer upp under på förhand givna materiella,
sociala och kulturella betingelser. Många forskare hävdar att just dessa betingelser
formar ungdomarna och deras olika val som de gör i sin uppväxt. Kanske är det just så
att det är en myt att alla ungdomar har samma förutsättningar i livet? Den sociala
bakgrunden lyser igenom i vårt resultat och vår analys mer än vi på förhand kunde ana.
Utifrån Bourdieus begrepp drar vi den slutsatsen att tjejerna har skilda habitus. Genom
sina skilda uppväxtvillkor, både på ett medvetet och omedvetet sätt, har de socialiserats
in i detta klassrelaterade handlingsmönster. Dialektiken mellan den sociala bakgrunden
och tjejernas egna möjligheter är därmed framträdande. Deras egna kapitalinvesteringar
har också bidragit till skilda habitus. I materialet har det framgått hur tjejerna på
samhällsprogrammet har investerat i olika kapital. Deras ekonomiska kapital har de
genom sina föräldrars position, men dock har det framgått hur de hela tiden investerar i
det kulturella kapitalet genom sin livsstil, exempelvis utbildningsvisioner, dans, teater,
medlemskap i organisationer. Tjejerna på omvårdnadsprogrammet har däremot inte
samma grundläggande förutsättningar till det ekonomiska kapitalet. Däremot har det
framgått hur de investerar i det sociala kapitalet genom sina förtroendefulla relationer
till vänner, pojkvän och familj. Tjejerna på de olika programmen investerar därmed i
olika kapital genom sina skilda intressen. Tjejerna på samhällsprogrammet kan, enligt
oss, dra nytta av sitt kulturella kapital vid studier på universitet/högskola och genom
vidare studier så utvecklas den kulturella kompetensen ytterligare. Tjejerna på
omvårdnadsprogrammet kan dra nytta av sitt sociala kapital i sitt yrkesliv då de i
direktkontakt med människor har en förmåga till att kunna prata om ”allt och inget”
som skapar mening och lycka, kanske både för dem själva samt för vårdtagaren. 

Tidigare har vi beskrivit att socialisationen inte sker på samma sätt som förr, då
ungdomar föddes in i bestämda sammanhang. Idag finns möjligheten att påverka sitt liv
och sin framtid i en annan utsträckning, då den sociala tillhörigheten inte är lika hårt
kopplad till identiteten, vilket Ziehe benämner som den kulturella friställningen. Det
finns dock forskare som hävdar att Ziehe undervärderar klasskillnadernas och
klassmotsättningarnas betydelse. Det individuella spelrummet som Ziehe diskuterar
verkar större i teorin än i praktiken (Hermansson, 1988).  Till kritiken hör även att Ziehe
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generaliserar ungdomar till medelklass. Vi anser att det kan finnas en poäng med detta,
då det är tydligt hur tjejerna på samhällsprogrammet i högre grad än tjejerna på
omvårdnadsprogrammet drar nytta av moderniseringens möjligheter. Ziehes
socialisationsteori verkar därmed i hög grad stämma överens med tjejerna på
samhällsprogrammet. Det finns studier som påvisar att moderniseringen gäller alla, men
att just effekterna av moderniseringen blir olika för ungdomar med skilda sociala
bakgrunder (Jönsson m.fl. 1993). 

Idéer och funderingar kring undersökningen
Under tidens gång har det väckts många tankar och idéer om hur vi kunde ha fortsatt
med vår undersökning. Dock har vi fått begränsa oss då uppsatsen genomförts under en
begränsad tid. Vi har under arbetets gång haft en vision om att genomföra
gruppintervjuer, för att kunna följa upp intressanta aspekter som framkommit i
materialet. Dock har vi inte haft någon möjlighet eftersom vår metod var mer
tidskrävande än vad vi hade föreställt oss. Insamlingen av materialet gick visserligen
fort då tjejerna själva skrev sina uppsatser, men det är bearbetningen och tolkningen av
texterna som har varit tidskrävande. Vi kan tycka att det både är tråkigt och olyckligt att
vi inte har kunna genomföra några gruppintervjuer, då de kunde ha stärkt vårt resultat
samt gett oss en djupare och mer nyanserad inblick i tjejernas egna situation. Vi vill
ändå poängtera att vi trots allt har 35 tjejer som medverkar i undersökningen genom
sina egna skriftliga tankar och funderingar. Dessutom verkar trovärdigheten av våra
slutsatser överensstämma med andra forskare som berör samma område.     

Forskning är en ständig process som aldrig behöver ses som avslutat kapitel, utan
forskningen kan väcka många trådar som kan komma till användning vid ett senare
tillfälle. I vårt empiriska material finns det fortfarande mycket som vi bara har vidrört
samt delar som vi inte har berört alls. Vissa aspekter har inte gått att inrymma i
undersökningens syfte. Vi har i vår undersökning berört ungdomarnas nutida situation
för att kunna belysa deras vuxenblivande, men dock finns det fortfarande mycket orört
empiriskt material som skulle kunna användas i en annan undersökning med ett annat
syfte, då kanske med en mer psykologisk inriktning. Det har exempelvis framgått att
tjejerna påverkas av samhällets påtryckningar vad det gäller kläder och utseende. Vi har
endast berört detta i förbifarten då vi anser att detta är intressant, men dock upplevde vi
att detta område är alltför omfattande för att ingående analysera och tolka i vår
undersökning. Det har framgått att samhällets krav berör dem djupt och de använder
starka begrepp när de skriver om detta i sina uppsatser: ”mardrömmen vi lever i”, ”alla
spelar det här spelet”, ”överdrift”, ”press”, ”grupptryck”, ”osäkerhet”, ”dåligt
självförtroende”. I tjejernas uppsatser speglas därmed denna förtryckande form som
samhällets massmedia och medvetandeindustri skapar. Detta kan i sin tur resultera i
starka påtryckningar på individnivå. Mycket förmedlas inom massmedia och
ungdomarna har idag ett stort utbud. Vi upplever att dessa aspekter kring kläder och
utseende är något som går att utveckla, men vår undersökning har varit tidsbegränsad
vilket har inneburit att vi har fått begränsa oss. Om vi en dag får den möjligheten att
återigen göra en undersökning så finner vi det intressant att utveckla detta arbete. Dels
kan vi analysera samhällets påtryckningar vad det gäller fixeringen kring kläder och
utseende och vi kan även fånga upp dessa tjejer senare i livet, då för att följa upp hur
deras liv har gestaltat sig. Istället för att anta ett framtidsperspektiv kan vi komplettera
med ett tillbakablickande perspektiv på åren som har gått. I dagsläget har vi fångat
drömmar, visioner och förhoppningar och vid en uppföljning kanske vi kan belysa deras
tankar bakom de olika val de har konfronterats med efter gymnasietidens slut.
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9 Tänkvärda ord
Det är möjligt att vi en dag fortsätter att forska, men även om vi inte gör det så tror vi
oss ha användning för de kunskaper vi fått genom vår undersökning som
socialpedagoger. Genom undersökningen har vi erhållit kunskaper som vi praktiskt kan
omsätta i vårt yrkesutövande arbete med ungdomar. Som socialpedagoger har vi stora
möjligheter att välja inom ett brett arbetsområde i förhållande till många andra
yrkeskategorier. Vi kan i framtiden både arbeta förebyggande samt behandlande. Men
oavsett var vi en dag väljer att arbeta anser vi att våra kunskaper från undersökningen
kan bidra till en djupare förståelse av ungdomar. 

Vi har fått en ökad medvetenhet om komplexiteten i ungdomstiden vilket kan omsättas i
direktarbete med ungdomar, men det kanske inte är helt enkelt alla gånger då det är så
komplext. Även om ungdomars sociala bakgrunder inte längre är något som uttalas i
samhället så är det en viktig kunskap att bära med sig att ungdomar fortfarande till en
viss del formas av sitt ursprung. Många gånger kan ungdomars beteenden förklaras
utifrån uppväxtförhållanden och genom de erfarenheter de bär med sig från barndomen.
Men vi tycker det är viktigt att lyfta fram att livet inte är förutsägbart, utan det är alltid
möjligt att göra förändringar i sitt liv. Den enskilde ungdomen sätter ju naturligtvis själv
sina mål till framtiden och vi som socialpedagoger kan i mötet med ungdomen stimulera
och väcka en tro hos dem om att allting är möjligt, bara de själva vill. Vi som
socialpedagoger kan arbeta tillsammans med ungdomarna utifrån deras egna resurser
och förutsättningar. Tillsammans kan vi skapa utrymme för att deras drömmar och
visioner i livet i viss mån kanske går att realisera.   
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Bilaga 1
En uppsats om dig själv

Hejsan!
Det är jätteroligt att du vill vara med i vår forskning om ungdomar. Du får gärna fantisera och
utveckla dina tankar kring de olika områden som vi har lyft fram, men du väljer naturligtvis
själv hur mycket som du vill berätta för oss. Du kommer att vara helt anonym, vilket innebär
att ingen kommer att veta vad just du har skrivit. Vi kommer inte att redovisa din uppsats i sin
helhet, utan vi är intresserade av att se likheter och olikheter er emellan. Vi vill gärna att du
försöker att skriva om alla de områden som vi har tagit fram.

Om dig själv i dag:
1. Vem är du? (tjej/kille)
2. Hur tänkte du inför ditt gymnasieval? Varför valde du detta program? 
3. Vad arbetar dina föräldrar med?
4. Vad gör du på din fritid?
5. Finns det någon/några personer som du tillbringar mer tid med än andra? Varför?
6. Hur ser du på kläder och utseende? Är det viktigt för dig, i så fall varför?
7. Vilka är dina personliga egenskaper?
8. Vad tycker du att du är bra respektive mindre bra på?
9. Har du någon förebild? (om ja,) Vem och varför?
10. Har du några grundläggande värderingar? (ex. politiska, etiska, humanistiska) Varför? 
11. Finns det människor i din omgivning som påverkar dina val och intressen? (ex.

föräldrar, syskon, kompisar, skola e t c) – om ja, hur och när kan de påverka dig? 
12. Hur tror du andra uppfattar dig?
13. Är det viktigt eller oviktigt vad andra tycker och tänker om dig?
14. Har du lätt eller svårt att uttrycka för andra vad du tycker och tänker (åsikter)?
15. Vem berättar du för när det har hänt något roligt respektive tråkigt? Är det någon

speciell? Om du gör det – varför till denna person?
16. Litar du till din egen förmåga i obehagliga situationer eller tar du gärna hjälp av

andra?
17. Vad upplever du som viktigast idag?

Om din framtid:
18. Vad innebär studenten för dig?
19. Vad har du för drömmar inför framtiden?
20. Hur ser du på dina möjligheter att uppfylla dina drömmar?
21. Har du något drömjobb? Om du har det – varför ser du det som ditt drömjobb?
22. Vad tror du att du kommer att arbeta med?
23. Vill du bilda familj i framtiden? När i så fall?
24. Var vill du bo i framtiden?
25. Hur tror du att ditt liv ser ut inom de närmsta 5 åren? ( t.ex. arbeta, läsa vidare, bilda

familj, resa, flytta hemifrån) Varför? Berätta gärna om flera områden!
26. Ser du dig som vuxen eller ungdom? Hur tycker du att en vuxen och en ungdom

skiljer sig åt?
Tack så jättemycket för att du berättade om dig själv! 
Det kan hända att vi kommer att behöva mer information av er, efter det att vi har läst igenom
era uppsatser. Det kan vara något som verkar extra intressant eller något som vi helt enkelt
vill veta mer om. Skulle du kunna tänka dig att vara med i en gruppintervju, med några andra
kompisar från din klass? Du kan väl fundera på det.
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