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Syftet med vår studie är att undersöka vilken bild av ungdomar och skolan som framställs i 

medierna och huruvida denna bild stämmer överens med ungdomarnas egna uppfattningar. I 

dagens mediebild tas sällan ungdomarnas egen verklighet upp. Michel Foucault (1993)  

beskriver hur makten ligger i det skrivna ordet. Författaren menar att vi underställer oss 

diskursen och den blir en allmängiltig sanning för oss. Foucault anser att mediernas makt och 

påverkan leder till generalisering av ungdomar. Anna-Lena Englund (2005) hävdar att 

socialisationen unga sinsemellan och jämnåriggruppens socialiserande betydelse ofta har fått 

en undanskymd plats i forskningen. Det Englund menar framförallt har negligerats är att lyfta 

de positiva möjligheterna i jämnårigas påverkan på varandra. Vi undersöker hur ungdomar 

upplever mediebilden och sin situation på skolan. Vår ambition är även att granska forskning 

om ungdomar i media och skolans potential som social mötesplats. För att åskådliggöra vårt 

syfte har vi gjort en intervjustudie med gymnasieungdomar. 

 

Slutsatser som framkommer är att media framställer en problematisk, hotfull och 

generaliserande bild av ungdomar och skolan. Ungdomarna upplever inte sin situation på 

skolan och av andra ungdomar, så som media beskriver den. Vidare har vi kommit fram till att 

skolans potential som social mötesplats är mycket god. Vi betraktar att denna potential borde 

lyftas fram tydligare inom forskningen. 

 

Vår tolkning av resultatet är att media framställer ungdomar och skolan på ett missvisande 

sätt. Generaliseringen är påtaglig visar vår intervjustudie. Vi uppfattar att ungdomarna trivs 

bra på skolan och att dem inte upplever mediebilden som överensstämmande med 

verkligheten. Genom resultatet anser vi att skolans potential som socialisationsarena borde få 

en högre position inom forskningen. Vi tolkar genom vår intervjustudie att skolan är en viktig 

plats för möten mellan ungdomar.   
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1. Introduktion 

 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2002) får medborgarna i dagens moderna samhälle en stor del av 

sin information via medierna. Den bild medierna ger av unga påverkar många medborgare i 

deras uppfattning om ungdomar och, menar vi, skolan. Följderna som media genererar med 

den bild de visar upp för allmänheten är även ganska stora då media genom det skrivna och 

talade ordet får så stor makt (Michel Foucault 1993). Författaren menar att diskursen som 

råder inom olika sociala företeelser har ett påtagligt inflytande över den attityd vi får mot 

ungdomar. Det sker på så vis en generalisering där det kan upplevas som att alla ungdomar 

som grupp har tendens till negativa handlingar (Foucault). Mediebilden idag målar upp skolan 

som en otrygg plats, med många och stora problem. Ungdomarna beskrivs oftast som 

”problemet”, och skolpersonalen sägs stå handfallna inför vad som sker. Med utgångspunkt i 

detta resonemang finner vi det intressant och angeläget att undersöka hur det förhåller sig 

kring denna problematik.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter, både från våra VFU1-perioder, men även från tider då vi 

vikarierar, vilket sker på olika skolor med olika åldersgrupper, har vi inte upplevt att 

problematiken som målas upp kring ungdomar stämmer. Våra upplevelser är istället positiva, 

med en skolmiljö där elever och pedagoger i huvudsak har en god kommunikation, och en 

viktig mötesplats för ungdomarna, där de har möjlighet att mötas, bygga kontaktnät och 

socialisera med varandra. Vi betraktar skolan som en viktig mötesplats för ungdomar i vilken 

de har möjlighet att etablera kontakter och socialiseras med jämnåriga. Likaså betraktar vi att 

skolan kan skapa förutsättningar för kommunikativa möten. Våra erfarenheter styrks av  

Anna-Lena Englund (2005) som betraktar gemenskapspotentialen som ett underutnyttjat 

perspektiv i svensk skolforskning. Författaren hävdar att detta perspektiv kan leda oss till att 

se möjligheter i skolan snarare än problem.  

 

Vår studie handlar om vilken potential skolan har att vara en social mötesplats för ungdomar. 

Den handlar också om hur ungdomar betraktar den rådande mediebilden av skolsituationen. 

För att få en uppfattning om hur ungdomarna själva ser på såväl skolan som mötesplats som 

den rådande mediebilden av skolan har vi gjort en fältundersökning på en gymnasieskola. 

 

                                                 
1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken bild av ungdomar och skolan som framställs i 

medierna och huruvida denna bild stämmer överens med ungdomarnas egna uppfattningar.  

 

Frågeställningar: 

 

• Vilken bild av ungdomar och skola framställs via medierna? 

• Hur betraktar ungdomar mediebilden om sig själva och skolan?  

• Vilken betydelse har skolan som social mötesplats för ungdomar? 
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2. Kunskapsöversikt 

 

I detta avsnitt granskas relevanta studier som uppmärksammar ungdomar i olika avseenden. 

Närmare bestämt granskas studier som analyserar hur medierna framställer ungdomar och 

skolan. Likaså undersöks studier som framhåller skolans potential som social mötesplats.  

 

Ett problematiskt förhållande mellan å ena sidan den generation som kallas unga och å 

andra sidan den generation som kallas vuxna har funnits mycket länge (Ungdomsstyrelsen 

2002). Ungdomsstyrelsen lyfter fram ett uttalande om unga av Sokrates, från ca 450 år före 

Kristus:  

 

Vår ungdom älskar ingenting annat än lyxen och lättjan. Unga män och kvinnor uppför sig sämre 

än någonsin tidigare. Dom föraktar varje auktoritet och hyser ingen respekt för åldern. Vår tids 

barn har blivit tyranner över oss. Dom reser sig inte ens om en äldre person träder in i ett rum, 

dom är uppkäftiga mot sina föräldrar och andra, dom stör varje hyfsat samtal mellan vettiga 

människor, dom har dåliga matseder och har blivit sina lärares skräck (citerat i Ungdomsstyrelsen 

2002, s 2). 

 

Sokrates uttalande visar, menar vi, att synsättet på ungdomar inte förändrats i någon större 

utsträckning trots att medierna många gånger kan måla upp ungdomsproblematiken i 

samhället som en ny företeelse. Englund (2005) behandlar ungdomsforskningen i ett 

historiskt perspektiv. Denna forskning visar på att ungdomar under 1960- och 1970-talet 

betraktades som ett potentiellt hot, och således en avvikelse från vuxenvärlden. Författaren 

menar att under denna period fokuserades mycket kring ungdomars olika beteenden, 

gängbildningar och subkulturer, och de bakomliggande orsakerna till dessa företeelser 

eftersöktes. Ambitionen med forskningen var att finna lösningar på de så kallade problemen. 

Den senare forskningen som tar fart i Sverige under 1990- och i början av 2000-talet som 

benämns ungdomskulturforskning, menar Englund, är mer inriktad på att granska och 

analysera olika ungdomskulturer. Syftet med denna forskning är att försöka förstå vad olika 

ungdomskulturer ger uttryck för och vilken betydelse dessa uttryck kan ha i den 

identitetsskapande socialisationsprocessen. Englund ser positivt på denna förskjutning i 

forskningen om ungdomar som skett, och menar att den riktar sig mer mot att lyfta 

jämnåriggruppens positiva potential än tidigare. Enligt författaren verkar det finnas vissa 

svårigheter, eller rentav ointresse, för att koppla samman ungdomsforskningen och 
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skolforskningen. Detta i syfte att undersöka hur skolan kan dra nytta av ungdomars och 

jämnåriggruppens positiva potentialer.  

 

Den problematiska hållningen i synen på ungdomar är således ingen ny företeelse utan 

återkommer i forskningen över tid. Forskningen har dock under senare tid ändrat inriktning i 

ambition att lyfta fram ungdomsgruppens positiva potential. Trots att forskning försöker 

påvisa olika ungdomsgruppers positiva potentialer kvarstår, enligt vår tolkning, att ungdomar 

betraktas som ett hot. Fortsättningsvis behandlas forskning som handlar om mediernas 

framställning av ungdomar. 

 

 

2.1 Ungdomar i media 

I dagens samhälle är media en mycket stark maktfaktor enligt Ungdomsstyrelsen (2002), 

detta styrker Foucault (1993) när han beskriver hur makten ligger i det skrivna ordet. Foucault 

menar att vi underställer oss diskursen och den blir en allmängiltig sanning för oss.  

Ungdomsstyrelsen förhåller sig kritisk till medierna och hävdar att i medierna målas olika 

företeelser upp vilka blir till ”sanningar” för stora delar av samhällsmedborgarna.   

Tyvärr har, på senare tid, skolorna och dess ungdomar varit i fokus i mediebruset. Detta har 

varit endast i negativ bemärkelse enligt Ungdomsstyrelsen (2002). 

 

Ungdomsstyrelsen menar att det är medierna som förser samhället med information, bilder, 

föreställningar och intryck. Foucault (1993) anser att mediernas makt och påverkan leder 

till generalisering, där det kan upplevas som att alla ungdomar som grupp har tendenser till 

negativa handlingar. Ester Pollack (2006) beskriver att media ofta skriver om enskilda öden 

vilket vilseleder läsaren och inverkar på generaliseringen av ungdomar. Vi betraktar detta 

som att media målar upp en bild som leder till att medborgarna ser ungdomar och 

ungdomsgruppen som ett hot istället för att se dess positiva potentialer. 

Foucault (1993) beskriver hur diskursen som råder inom olika sociala företeelser har ett 

påtagligt inflytande över den attityd vi får mot ungdomarna. Vidare resonerar Foucault om 

hur diskurser ofta kontrolleras och inringas av högre instanser. Detta diskursresonemang 

kan anses överensstämma med hur media formar eller omformar synsättet på ungdomar 

som något avvikande eller ungdomar som en problemgrupp. Media får därmed ytterligare 

makt att påverka oss.  
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Mötet mellan unga och media sker, enligt Ungdomsstyrelsen (2002) alltför sällan, och  

därmed ges medierna uppgiften att vara de som tolkar olika gruppers behov. Kontentan 

blir, enligt Pollack (2001), att mediebilden av unga påverkar politiker och andra grupper i 

samhället. Pollack lyfter detta och menar att medias upplysningar och påverkan får stora 

följder för samhället, då de även påverkar regering och riksdag i vårat land. Pollack 

förhåller sig också kritisk till att medierna mer och mer närmare sig en 

underhållningsindustri i syfte av väcka uppmärksamhet. På så vis menar Pollack att 

mediernas makt stärks och att media blir ett underlag för beslutstaganden i samhällsfrågor 

istället för en nyhetsförmedlande instans.   

 

Englund (2005) tar upp problematiken med medierna i dagens samhälle. Hon menar att 

ungdomar i dessa oftast framställs och utmålas som osjälvständiga individer som enbart 

påverkas av gruppens normer och värderingar. Enligt Englund menar Höjdestrand att 

ungdomar verkar utgöra ett hot just när de är som ungdomar, och ett löfte när de är som 

vuxna, vilket är en paradox. Ervin Goffman (2002) talar om termen stigma, vilket innebär 

att människor i samhället kan få en viss stämpel på sig, ett stigma. Detta menar författaren 

innebär att de har ett beteende som är misskrediterande, och inte lever upp till de 

förväntningar och de normer som finns i samhället. När media presenterar olika fakta om 

ungdomar som begår negativa gärningar så formar, enligt Goffmans beskrivning, 

stigmatiseringen en sanning som innebär att ungdomar överlag ställer till med problem.  

 

Ungdomsstyrelsen (2002) beskriver problematiken om att ungdomar betraktas som ett hot. 

Ungdomsstyrelsen hävdar att mediernas rapportering ibland, eller till och med ofta, har 

föga med ungdomarnas egen verklighet att göra. Det är istället olika aktörers tal om olika 

händelser som formar bilden av de unga. Studier visar således hur medias framställning av 

olika företeelser och, i detta fall ungdomar, inverkar på medborgarnas uppfattningar om 

ungdomar. Goffman (2002) menar att mediebilden även kan skapa rädsla för och en känsla 

av hot eftersom mediebilden bryter mot de förväntningar vi har av våra medmänniskor. 

 

Ungdomsstyrelsen (2002) menar dessutom att problematiken ligger i att medborgarna idag 

får en så stor del av sin information om samhället från just medierna. Likaså hävdas att det 

är ett problem att ungdomar under 18 år sällan får utrymme i medierna. När ungdomsfrågor 

diskuteras är det enligt Ungdomsstyrelsen oftast utifrån ett vuxenperspektiv och unga 
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framställs många gånger som ett problem. Mediedebatten förs således sällan utifrån 

ungdomarnas egen situation eller uppmärksammar deras behov och önskemål i olika 

avseenden.   

 

Mediernas jobb är att förmedla nyheter enligt Dennis McQuail (2005). Medierna anses inte 

vara en neutral instans utan arbetar för sitt eget syfte för att vinna makt och inflytande i 

samhället. Eftersom medierna arbetar för egen vinning kan de vinkla artiklar och program 

så att de ökar försäljningen eller tittarsiffrorna och därmed öka sitt eget kapital enligt 

författaren. Vi kan se en tendens under senare år att exempelvis kvällstidningar närmat sig 

”skvallerpress” i sin journalistik, och därmed blivit alltmer oseriösa. I Apropå (1997) 

hävdar Lars B Ohlsson att media idag har stor makt. Samtidigt hävdas att kvällstidningarna 

liknar skvallerpress och att journalistiken blivit alltmer oseriös. Ohlsson beskriver medierna 

som vår tids ljugarbänk, det vill säga vi vill ta del av en bra historia. Ohlsson hävdar vidare 

att medierna skriver om det som medborgarna vill läsa. Annika Lundby (2007) behandlar 

denna problematik ytterligare, och menar att det inom journalistiken är vanligt att en nyhet 

vinklas för att vara säljande. Gråskalor sägs undvikas för att göra en artikel svart eller vit. 

Lundby visar hur medierna omformar händelser och företeelser. Ett exempel på en sådan 

omformering är när medierna använder en slagkraftig rubriksättning som ”Våldet i 

skolorna ökar”, när det endast berör en enskild skola.  

 

Lars B Ohlsson & Hans Swärd (1997) menar att i den offentliga debatten, i massmedia så 

som tidningar och TV ofta talas om ungdomar. De menar vidare att intrycket av ungdomar 

som förmedlas genom medierna är att de endast förekommer i negativa sammanhang och 

att begreppet ungdom förknippas med ungdomsproblem, ungdomsvåld, ungdomsbrott och 

ungdomsgäng. På så vis menar författarna att ordet ungdom har fått en negativ klang och 

innebörd, där ungdomar som grupp och begrepp står för ett socialt problem i samhället. 

Tyvärr så kan följderna av medias konstruktion av ungdomarnas avvikande beteende i 

samhället bli ganska stora enligt Ohlsson & Swärd. Allmänheten stigmatiserar ungdomar 

och misskrediterar de som grupp menar Goffman (2002) vilket betyder att de får svårt att 

vinna socialt erkännande i samhället och bevisa motsatsen. Enligt Foucault (1993) sker det 

en generalisering vilken får till konsekvens att alla ungdomar som grupp riskerar att 

uppfattas som utförare av negativa handlingar. 
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Summering 

Olika studier inom ungdomsforskning påvisar att mediernas makt är stor och att dessa har 

ett stort inflytande i fråga om att påverka människors uppfattningar, speciellt kring 

ungdomar. Forskning och andra relevanta studier vi granskat uppmärksammar att 

ungdomar uppmålas i negativa ordalag samtidigt som deras egen röst sällan kommer fram 

inom mediebruset. Sällan kommer ungdomarnas egen verklighet upp i medierna, då deras 

egna uppfattningar inte prioriteras. Ungdomsstyrelsen (2002) tar upp denna problematik 

och menar att medias framställning av ungdomar inverkar på medborgarnas uppfattningar 

om dessa.  

 

Skolan är en plats där ungdomar vistas mycket. Detta borde innebära att skolan har en 

betydande inverkan på ungdomarna. Därför ska vi fortsättningsvis undersöka skolans 

potential som socialisationsarena. 

  

 

2.2 Skolan som socialisationsarena 

Skolan är en plats där ungdomar tillbringar stor del av sin tid, och detta tillsammans med 

andra ungdomar såväl som vuxna. Genom detta betraktar vi att skolan bör ha en god potential 

att fungera som en arena för socialisationsprocessen mellan jämnåriga. Margareta Bergström 

& Inger Holm (2005) styrker detta i sitt resonemang kring skolan som socialisationsarena. De 

menar att ungdomarna tillbringar en stor del av sin vardagstillvaro i skolan, och hävdar att 

denna har stor inverkan på ungdomarna. Gunilla Zachari & Fredrik Modig (2000) menar att 

det är viktigt att skapa offentliga arenor för möten och samtal. De påvisar att skolan kan 

betraktas som en sådan arena, där ungdomar från olika sociala miljöer möter varandra och 

vuxna. 

 

Englund (2005) påvisar att socialisation oftast betraktas som en överföring av 

förhållningssätt från vuxna till unga. Hon menar att socialisationen unga sinsemellan och 

jämnåriggruppens socialiserande betydelse ofta har fått en undanskymd plats i forskningen. 

Det Englund menar framförallt har negligerats är att lyfta de positiva möjligheterna i 

jämnårigas påverkan på varandra. Istället, menar hon, har många gånger förhållandet mellan 

jämnåriga setts som problematiskt och omnämnts i negativa termer. Vi betraktar detta som ett 

problem, att ungdomarna fått en så undanskymd plats inom detta forskningsområde. Vi 
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betraktar även att den problematiska hållningen till ungas socialiserande tyder på en brist i 

ungdomsforskningen, vilket Bergström & Holm (2005) pekar på då dem resonerar kring 

bristerna inom svensk skolforskning, där ungas perspektiv sällan är prioriterat. Detta menar 

författarna gäller även den internationella forskningen, där ungdomarna varit mer intressanta 

som objekt. Bengt-Erik Andersson (2002) anser att ungdomsforskning inte kommer fram 

tillräckligt. Författaren menar att pedagogerna i stor utsträckning tappat bort intresset för 

studier av ungdomar som fenomen, och att skolan som arena för de unga i liten utsträckning 

uppmärksammats. Andersson påvisar vidare att ungdomsforskningen under den senaste 20-

årsperioden handlat om unga människors fritid. Exempelvis påvisar Andersson att olika 

ungdomsgäng, musiksmaker och livsstilar har analyserats, samtidigt som forskning om 

skolans betydelse för de unga har varit knapphändig. Bergström & Holm (2005) konstaterar 

att under den senare delen av 1990-talet har det skett en viss förändring, och att studier om 

ungdomars identitetsskapande i olika tider och rum blivit en fråga som fått aktualitet. 

Författarna påpekar att empiriska studier med denna ansats har gjorts inom olika discipliner 

på skolområdet.  

 

Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) behandlar frågan om möjligheterna i 

jämnårigsocialisation, och menar att ungdomar skapar en gruppkultur omedvetet i mötet med 

varandra. Innan ungdomarna möts för första gången har de ingen utvecklad kultur; det finns 

inga gemensamma symboler, regler, värderingar eller attityder som reglerar samspelet mellan 

ungdomarna. Författarna belyser hur gymnasieungdomar som möts för första gången efter 

några dagar utvecklar ett relationsmönster med olika grupperingar i klassen. Grupperingarna 

sker genom att individer söker sig till varandra och i den nya gruppen finner de närhet och 

bekräftelse, samtidigt som de oundvikligen kommer att påverka varandra på olika sätt. 

Lalander & Johansson pekar på att gruppen kommer att skapa en kultur som reglerar deras 

samspel, och att ungdomarna i gruppen förmodligen känner en trygghet i denna gruppkultur, 

en samhörighet helt enkelt. Med gruppens hjälp får ungdomarna hjälp med att lättare hantera 

känslor av utanförskap och ovisshet, vilket måste ses som en positiv effekt. Lalander & 

Johansson använder ett citat från den klassiske franske sociologen Emile Durkheim som vi 

menar belyser gruppens potentialer: 

 

 I en grupp med stark sammanhållning försiggår ett livligt utbyte av tankar, idéer och känslor 

mellan alla individer; det uppstår något som kan liknas vid ett moraliskt stöd, vilket gör att 
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individen slipper lita helt till egna resurser och istället blir delaktig av ett slags kollektivt stöd, som 

hjälper honom när den egna motståndskraften börjar svikta (Lalander & Johansson 2007, s 56). 

 

Abby Peterson, Lennart G Svensson & Tobias Addo (2003) påvisar ytterligare vikten av 

gruppen och jämnårigsocialisation. Författarna menar att identitetsskapandet i dagens 

samhälle allt för mycket har blivit ett individuellt projekt. Dessutom betonas vikten av att 

ungdomar interagerar med varandra i sitt identitetsskapande, och kritiserar således den 

negativa bilden av ungdomar i gängbildningar. Peterson m fl menar även att 

identitetsskapandet och gruppbildandet hör nära ihop med platser och rum. Författarna lyfter 

potentialen i de institutionella rummen såsom exempelvis skolan och fritidsgården, där 

samtidigt vuxenkontrollen finns.  

 

Summering 

Skolans potential som socialisationsarena belyses som en viktig del för ungdomar enligt 

studier som tidigare presenterats. Lalander & Johansson (2007) behandlar skolans 

betydelse för jämnårigsocialisation. Författarna menar att skolan öppnar för möten mellan 

ungdomar som leder till att gruppkulturer skapas. Inom forskningen har jämnåriggruppens 

socialisation inte synliggjorts tillräckligt. Då den behandlats har det varit i negativa termer, 

där fenomenet problematiserats. Dock har vissa studier påvisat vikten av grupptillhörighet, 

då den ger samhörighetskänsla samtidigt som den ger möjlighet till den individuella 

utvecklingen. Vikten av plats och rum lyfts i detta avsnitt, och skolans potential i 

socialisationsprocessen behandlas. Relevant litteratur som analyserats samt teorier som 

behandlats i denna studie klarlägger att forskning kring ungdomssocialisation är av yttersta 

vikt, samtidigt har den fått en alltför undanskymd plats. Mycket forskning på området 

behandlar ungdomssocialisation i negativa termer, vilket vi betraktar som beklagligt. 

Därför behandlar vi forskning på detta område som tar en annan utgångspunkt och 

nyanserar bilden av ungdomar och skolan.     
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3. Metodval och metoddiskussion 

 
I detta avsnitt presenterar vi metoden för insamlandet av empirisk data. Vi söker motivera de  

olika överväganden vi gjort angående metodvalet. 

 

Jan Hartman (2004) beskriver hur den kvalitativa metoden försöker förstå människan i 

samhället genom att sätta sig in i människans situation och på så sätt även förstå hur 

människan upplever sig själv och sin omgivning i det samhälle hon lever. Den kvantitativa 

metoden däremot, menar författaren observerar och mäter olika händelser och företeelser i 

samhället, och försöker finna samband mellan dessa företeelser. De kvalitativa resultaten kan 

inte mätas eller presenteras i olika numeriska värden så som de kvantitativa resultaten menar 

Hartman.  

 

I vår studie undersöker vi hur ungdomarna betraktar skolan som en social arena. Vi 

undersöker även hur de betraktar mediernas bild, och huruvida den stämmer överens med 

deras egen uppfattning om skolan som social mötesplats. Att undersöka ungdomars 

uppfattningar om dessa aspekter menar vi inte låter sig göras med en kvantitativ metod. Med 

en kvalitativ metod har vi däremot möjlighet att i större utsträckning komma åt våra 

frågeställningar. Slutligen anser vi att vi får ett mer säkerställt resultat i mötet med 

ungdomarna, då vi får en större chans enligt Hartman att förstå hur ungdomarna upplever sig 

själva och sin omgivning på skolan. 

 

Vi är medvetna om att det finns vissa fördelar med enkätundersökningar främst som 

komplement till intervjuerna. Vi skulle genom en enkät nå ut till fler ungdomar. 

Undersökningsmetoden är att föredra om undersökningspersonerna vill vara anonyma. I våra 

överväganden kom vi ändå fram till att nackdelarna är flera. Följdfrågor kan inte ställas, och 

det är svårt att säkra kvaliteten på svaren i en enkätundersökning. Resultatet blir att vi inte kan 

räkna med att alla enkätsvar blir användbara till vår undersökning. 

 

Under intervjuerna får vi möjlighet att ställa följdfrågor och därmed kan vi få djupare och mer 

nyanserade svar. Vid kvalitativa intervjuer behöver frågorna inte följas slaviskt enligt Pål 

Repstad (2007), frågorna skall istället vara till stöd för att fokus skall kunna hållas till ämnet, 

vilket dock är av stor vikt. Nackdelarna med intervjuer är att till antalet lika många frågor inte 
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hinner ställas som vid en enkätundersökning. Till viss del beror detta på om intervjuerna 

innehåller strukturerade eller öppna frågor. Resultaten av svaren som kan utläsas är även 

avhängigt vilken atmosfär intervjuerna görs i, en aspekt som kan påverka den eller de 

intervjuade (Jan Trost 1993). 

 

 

3.1 Avgränsning, urval och genomförande av empiri 

I vår empiriska studie avgränsar vi oss till att intervjua ungdomar från gymnasieskolan. 

Urvalet grundar sig i att studien skall vara så hanterbar som möjligt. Samtidigt betraktar vi att 

ungdomar i de senare tonåren har större medvetenhet angående främst mediebruset. Vi anser 

inte att yngre ungdomar kan ge samma empiriska underlag till denna studie. 

 

Eleverna som deltagit i intervjuundersökningen kommer från två olika klasser, som går sitt 

sista år på gymnasiet. Tillsammans med två klassföreståndare från respektive klass fann vi sex 

elever lämpliga att intervjua, dessa elever gick även med på att ställa upp i vår studie.  

 

Anledningen till att vi har valt att intervjua just gymnasieelever för vårt forskningsändamål är 

på grund av att dessa har en lång erfarenhet av skolan som social arena. De befinner sig i en 

intressant socialisations- och utvecklingsprocess i livet, där oberoendet till föräldrar och 

vuxna tilltar, samtidigt som man alltmer söker sin egen väg i livet (Lalander & Johansson 

2007). Ett ytterligare övervägande som vi gjort är att välja två klasser från 

samhällsprogrammet. Detta program har en samhällsorienterande inriktning, och eleverna får 

jobba med källkritik, reflektion och att uttrycka tankar och åsikter. Vi betraktar att vi får ut 

mest av den empiriska undersökningen med källkritiska och reflekterande elever. 

 

Vid tidpunkten för planering av våra intervjuer skedde vår första kontakt med den berörda 

skolan. Vi tog kontakt med rektorn för det gymnasieprogram som berörde vår undersökning 

och fick chansen att presentera oss, vår undersökning och syftet med denna. Även den 

tilltänkta metoden presenterades. Efter första kontakten med skolan tog vi kontakt via mail 

med klassföreståndare för respektive klasser, vilka vi hade tänkt utföra våra intervjuer på. I 

samråd med klassföreståndarna valde vi ut sex lämpliga elever att intervjua.  
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Den första kontakten med eleverna har skett genom att vi presenterat oss och vårt arbete i de 

berörda klasserna för vår undersökning. Vid detta tillfälle frågade vi om det fanns intresse för 

att delta i vår undersökning genom några intervjutillfällen. Vi hade då även fått några tips av 

klassföreståndarna på elever lämpliga för vårt forskningsändamål. Tid och plats för 

intervjutillfällena har planerats i samråd med eleverna. Tillsammans kom vi fram till att 

lämpligast plats var på skolområdet i ett av grupprummen. Där kunde vi intervjua i en lugn 

miljö, där eleverna kände sig trygga, vilket Trost (1993) menar är en viktig aspekt under 

intervjutillfället. Vi har intervjuat eleverna parvis, då vi ville att samtliga skulle få fram sina 

åsikter i största mån. Ett hjälpmedel vid intervjutillfällena har varit en diktafon, vilket gjorde 

att vi kunde analysera och bearbeta resultatet i lugn och ro. Vi kan se nackdelen med en 

diktafon i form av att eleverna kan bli mer spända, medvetna om att vi använder detta 

hjälpmedel. Fördelarna övervägdes dock och vi upplevde inte detta som ett överhängande 

problem under intervjuerna. De berörda intervjupersonerna blev innan första intervjutillfället 

informerade om att deras svar är anonyma och att vi fingerat deras namn. Att upplysa om 

anonymitet redan innan första intervjutillfället är av största vikt enligt Trost. Författaren 

belyser även att löftet om anonymitet måste hållas. 

 

Genom att en av oss dels har vikarierat och dels har gjort en av sina VFU2-perioder på den 

utvalda skolan, och genom detta fått goda kontakter med personalen, har kontakten med 

skolan, och intresset för vår undersökning inte rönt några problem, tvärtom. 

 

 

3.2 Summering av metodval 

Vår empiriska undersökning är kvalitativ till sin ansats. Studien avser att undersöka hur 

ungdomar betraktar skolan som en social arena. Även ungdomars syn på mediernas bild och 

huruvida den stämmer överens med deras egen uppfattning om skolan som en god 

socialisationsarena undersöks. Vi betraktar att genom intervjuer med ungdomar kommer vi på 

bästa sätt åt våra frågeställningar. I våra överväganden har vi kommit fram till att en kvalitativ 

intervjustudie lämpar sig bäst för vår undersökning. Följdfrågor kan ställas, och genom detta 

kan vi få djupa diskussioner och nyanserade svar. Dessa aspekter gör att vi föredrar en 

kvalitativ intervjustudie framför en kvantitativ enkätundersökning.  

 
                                                 
2 Verksamhetsförlagd utbildning 
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4. Resultat och analys av empiri 

 

Som inledande sammanfattning till vår presentation av intervjuundersökningen kan sägas att 

samtliga ungdomar hade likartade åsikter. Det som kan påvisas är att samtliga ungdomar 

anser sig trivas i skolan, och att skolan betraktas som en trivsam miljö att vistas i. 

 

I resultatkapitlet presenterar vi vårt empiriska material för att med hjälp av detta svara på två 

av våra frågeställningar. Dessa frågeställningar handlar om hur ungdomarna betraktar 

mediebilden om sig själva och skolan, och vidare vilken betydelse skolan har som mötesplats 

för ungdomarna. Resultaten presenteras dels med hjälp av citat från intervjuerna, dels med 

våra egna reflektioner och analyser kring dessa. 

 

Ellinors uttalande får stå som beskrivning för hur vi uppfattade att ungdomarna kände 

angående skolmiljön: 

 

Det är bra här på skolan. Alltså.. själva skolmässigt är det bra. Det är klart att det finns folk man 

stör sig på, men det gör det ju alltid. Alltså.. det kan vara mycket i skolan ibland, men det gör ju 

inte att man trivs mindre.. det har ju inget med själva skolmiljön och stämningen att göra.. 

 

Vi har delat upp vårt empiriska material i två delar, för att kunna analysera frågeställningarna 

på bästa sätt. I första delen redovisas hur ungdomarna betraktar mediebilden av skolan. I 

andra delen redovisas hur ungdomar betraktar skolans potential som social arena. 

 

 

4.1 Ungdomarnas syn på mediebilden 

Denna del presenterar ungdomarnas syn på mediebilden, och hur de tycker den stämmer 

överens med deras egen uppfattning om skolan och ungdomar. Anton startar resonemanget: 

 

Det är väl inte… direkt nån jättepositiv bild och så… 

 

Ellinor fortsätter: 

 

 …det är ju mycket med dom här skolskjutningarna som har varit i Finland och USA och sådär. Att 

det blir… att folk tror väldigt mycket… alltså såna som inte går i skolan, att skolungdomar ÄR 
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rädda i skolan. Men det är ju liksom inget man går och tänker; Åh, Hjälp! Nu kommer det nån 

galning och skjuter ner en snart… 

 

Anton instämmer och tillägger att: 

 

 …nej, det är klart att man tänkt det nån gång, att det kan… vad skulle man göra, men det är ju inte 

direkt så att man går runt och tänker på det. Chansen är ju inte jättestor att det händer, det kan ju 

lika gärna ske på Ica som här. 

 

Ellinor ger sin syn på deras egen skola, och sambandet med det övriga samhället: 

 

 Nämen ändå så har man ju hört och sådär att det är folk som har gått runt med kniv och såhär, men 

jag menar… det är ju liksom… det är ju inget man tänker på… Såhär, skola, samhälle, det är ju 

liksom samma sak på nåt sätt. Skolan känns inte som nån mer otrygg plats än nån annan. 

 

Foucault (1993) beskriver att makten ligger i det skrivna ordet. Det är oftast bilden som 

medier målar upp av olika företeelser som blir ”sanningen” för stora delar av 

samhällsmedborgarna. Tyvärr är skolorna och dess ungdomar numera i fokus i media och 

oftast i en negativ bemärkelse (Ungdomsstyrelsen 2002). Vi kan uttyda av Ellinors och 

Antons diskussion att dagens mediebild är skev. Deras egen uppfattning om skolmiljön 

anser dem inte stämmer med mediernas. Vi betraktar Ellinors resonemang angående att 

skolan inte är en mer otrygg plats än något annat ställe som poängfullt. På frågan hur de 

betraktar mediebilden och dess syn på ungdomar beskriver Ellinor det på följande sätt: 

 

 Det känns som att det skylls väldigt mycket på ungdomar i allmänt, när det är EN person som gör 

någonting. Istället för liksom… det är ju som att man skulle skylla på 35-åringar, bara för att en 

35-åring… misshandlar eller torterar eller våldtar nån så är alla 35-åringar… liksom dras över en 

kant… 

 

Anton fortsätter angående förtroendet för mediebruset: 

 

 Läs… läser man nånting, man tänker efter liksom. Är det verkligen… sant, precis allting? Man 

kanske får göra sin egen tolkning lite av… jag menar det som står på löpsedlar och så, och sen vet 

man ju själv när man öppnar tidningen, så är det ju inte samma sak som står däri. Man får ju 

tänka… det är ju dom som är ute efter att sälja tidningar, det är det som det går ut på… 
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Ellinor tillägger: 

 

 …det är ju självklart att dom gör så, och… jag menar… det är ju deras sätt att marknadsföra sig, 

att liksom ta det värsta ur allting och göra det till en stor grej, så att… Sen har man väl mer 

liksom… förtroende för Allehanda än man har för Aftonbladet, det är ju liksom självklart. Man får 

ju… vara källkritisk, så att säga, som vi får lära oss här på programmet (skratt), så man får tänka 

efter.  

 

Ellinor fortsätter, och resonerar kring frågan om hur mediebilden stämmer överens med 

situationen på deras skola: 

 

 Det är ju klart att… det finns ju våld på vissa skolor, det tror jag med, och att det finns till en viss 

del på den här skolan också… men jag tror… oftast så överdrivs det väldigt mycket, och dras just 

över samma… 

 

Anton fyller i och avslutar: 

 

 ...ja, det som vi varit inne på lite, att alla… det är så… att alla dras över en kant. 

 

I diskussionen med Ellinor och Anton så framkommer en samstämmighet angående synen på 

mediebilden, och deras egen uppfattning angående ungdomar och skolan. De båda resonerar 

kring att media vill vara säljande, och därför förvränger och överdriver verkligheten i det 

som skrivs och sägs. Pollack (2006) beskriver problematiken angående generalisering. 

Författaren skriver att media ofta tar upp enskilda öden vilket vilseleder läsaren och inverkar 

på generaliseringen av ungdomar. Resonemanget stämmer överens med Foucaults (1993) 

teorier om att mediernas makt och påverkan leder till generalisering. 

 

När vi intervjuade Fredrik och Samuel beträffande samma frågor så börjar Samuel: 

 

 Jag känner i alla fall att det som skrivs om… om man läser nånting, så är det alltid nåt problem, 

eller om nåt problem om ungdomar, så man känner inte igen sig direkt i det media skriver, tycker 

inte jag… 
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Fredrik pekar på vad som kommer fram i media: 

 

 …Nej, men det som kommer fram, det är ju dom här… liksom slagsmål och så, och liksom, här är 

det ju inte så mycket sånt. Jag har aldrig sett ett bråk på hela tiden i den här skolan. 

 

Samuel fortsätter: 

 

 Det är klart, det blir mycket generaliseringar just när dom pratar om såhär… skolskjutningar. Dom 

skriver liksom att skolvåldet ökar, men jag menar, det är ju bara en skola i ett land. Och det blir… 

generaliserat på tusentals skolor. 

 

Fredrik börjar resonera om förtroendet för det som skrivs i media: 

 

 Förtroendet är inte… det är ju inte jättestarkt. Det blir såna otroliga generaliseringar… 

 

Samuel tillägger, och pekar lite på hur situationen är på deras skola: 

 

 Det finns ju idioter… så det finns ju folk som inte är så vassa här heller. Men det är klart… dom 

måste ju sälja sina lösnummer för att… för att tjäna pengar, det är ju inte så konstigt, det är ju… 

schysstare att ha; Massmördare på skola!, än… ;Shit, vad bra vi har det!. Jag menar… vem vill 

läsa om hur bra vi har det? 

 

Fredrik diskuterar vidare angående vad som skrivs: 

 

 Antingen skriver dom om problem, eller att… vi är lata. Det är ju inte direkt så att vi får nån 

fantastisk credit. Det är ju inte så konstigt, dom måste ju sälja. 

 

Fredrik och Samuel resonerade på ett relativt likartat sätt som Ellinor och Anton vad gäller 

mediebilden. Dem lyfter bland annat frågan om medias behov av att sälja lösnummer, och 

deras metoder. Samuel kan även ha en viss förståelse för detta, då han pekar på vilka rubriker 

som kan vara slagkraftiga och säljande. Pollack (2006) behandlar generaliseringen av skola 

och ungdomar i media. Hon menar att det som beskrivs i media ofta är enstaka händelser som 

kan förvilla läsaren till att få en allmängiltig syn av skola och ungdomar. Omkring detta 

diskuterar Fredrik och Samuel, och de är väl införstådda i denna problematik. 
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Sista intervjuparet startade resonemanget med att det finns personer som säger sig vara 

experter, men som egentligen inte vet mycket om ungdomarnas egen situation. Henrik börjar 

diskussionen: 

 

 Det är ju alltid… inte kul… men det är alltid intressant att höra… för det kommer alltid folk som 

kommer och ska vara såna experter på såna där områden, och prata om sånt som dom inte har en 

aning om hur det är egentligen, och tro att det är så på alla ställen. 

 

Linus resonerar kring att vem som helst, var som helst, kan utföra en våldsgärning: 

 

 Men det känns som… en galning kan ju liksom finnas var som helst i samhället, och dom som 

dom har intervjuat efteråt… efter skottdramat, hade ju inte en aning om att han skulle kunna göra 

nåt sånt där. Så det är väl dom sista man misstänker som liksom… dom som man inte lagt märke 

till och sen… helt plötsligt händer det bara. 

 

Angående förtroendet vad gäller media, så börjar Henrik på följande vis: 

 

 Jamen alltså… man… man vill ju ändå vara medveten om vad som händer i världen, och ändå så 

är man ju… kritisk. Jag själv läser tillexempel inte Aftonbladet, för jag tycker det är… ruggigt 

dålig journalistik, och sen skvaller… typ, där är ju bara fjantigt, man får ingen bild av det… 

 

Linus tillägger: 

 

 … Man försöker ju hålla sig uppdaterad också, men det är ju… oftast så brukar man ju inte läsa 

om skvaller och dylikt. Men när man väl kollar på nyheter eller nåt annat, så är det oftast, det är 

antingen nånting om skottdrama eller så är det nånting om motsättning mellan olika grupper och 

sånt där. 

 

Henrik tar upp hur situationen är på deras skola jämfört med mediebilden om skolor: 

 

 Nej, men det… det känns lite sådär ibland, men det är ju aldrig såhär att man, typ sådär är rädd för 

att nån helt plötsligt ska komma med nån jävla kniv till skolan, och bara… sticka in i bröstet på 

en… men man vet ju aldrig (skratt). 

 

En stor del av diskussionen med Henrik och Linus handlar om den misstro de har inför vissa 

typer av media. Framförallt Henrik beskriver en kvällstidning som en väldigt oseriös 

nyhetskälla. Deras besvikelse över medierapporteringen framkommer när de anser att 
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framställningen på många sätt är enkelriktad och enformig. McQuail (2005) beskriver hur 

medierna kan vinkla artiklar och program i syfte att öka försäljning eller tittarsiffror. Lars B 

Ohlsson hävdar i Apropå (1997) att kvällstidningarna blivit alltmer oseriösa. Författaren 

liknar medierna som vår tids ljugarbänk.  

 

4.2 Skolan - en viktig mötesplats 

I det här avsnittet presenteras ungdomarnas uppfattning om hur de trivs på skolan, och 

hur de ser på skolans potential som social mötesplats. Englund (2005) beskriver att 

socialisationen unga sinsemellan och jämnåriggruppens socialiserande betydelse ofta 

har fått en undanskymd plats i forskningen.  

 

Ellinor beskriver hur hon upplever trivseln på skolan, och denna som social arena: 

 

Stämningen på skolan gör att man trivs, och… alltså, man vill komma till skolan för att träffa 

kompisar och kunna prata om kanske vad som händer i helgen och så. Om man inte skulle gå till 

skolan skulle man ju alltså förlora många kompisar som man inte umgås med så mycket privat… 

alltså, som man känner genom skolan, och man är ändå bra kompis med, fast man kanske inte… 

man umgås den tiden man har i skolan. 

 

Anton instämmer med Ellinor, och beskriver skolans potential som mötesplats vidare: 

 

 Skolan är ju en viktig mötesplats, för skulle man inte ha skolan så… många säger att det är jobbigt 

att gå i skolan och så, men jag tror att man skulle ju sakna det. 

 

Ellinor tillägger att: 

 

 ja, eftersom man har så pass mycket… man träffar så pass mycket kompisar som man liksom.. 

man liksom träffar nya människor hela tiden. Det är ju ändå mycket folk, så även om man inte går 

i samma klass så träffar man ju.. annat folk, även om man inte lär känna dem. 

 

Diskussionen fortsätter, och Ellinor funderar vidare om skolans betydelse för att träffa 

vänner, och den förmodade saknaden av skolan efter studenten: 

 

 Man kommer nog inse det ännu mer sen, när man slutar. Ja men alltså, man kommer ju förlora 

kontakten.. man tänker såhär, det är klart att vi kommer att höras, men det kommer man ju inte. 
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Det är väl dom som man haft.. som man har som kompisar man kommer att fortsätta hålla 

kontakten med… dom som man bor nära och så. 

 

Både Ellinor och Anton påpekar att dem förmodligen kommer att känna en saknad efter 

studenten. De tror inte att kontakten med många vänner och bekanta i skolan kommer att 

fortsätta. Detta styrker, betraktar vi, skolans potential som social mötesplats. Bergstöm & 

Holm (2005) menar att på grund av att ungdomarna tillbringar en så stor del av sin 

vardagstillvaro i skolan har denna en stor betydelse som socialisationsarena. Anton nämner 

kortfattat vad han tror kommer att ske med kontakten med vännerna efter studenten: 

 

Man kommer ju förmodligen inte hålla kontakten  efter studenten.. alltså, med så många. Det är 

klart att det kommer kännas tråkigt att förlora kontakten med så pass många. 

 

Anton fortsätter, och kommer in på hur man umgås inom skolan: 

 

…nämen det är väl allmänt att man sitter och snackar lite. Det blir ju även innan lektionen, i 

klassrummen, efter lektionen, lunch och sådär. Man är ju… speciellt i klassen är man ju 

tillsammans hela tiden, man går ju till samma klassrum, om man inte har individuellt val och så. 

Men då träffar man ju istället personer från andra klasser också, och det är ju kul, alltså. 

 

Ellinor instämmer: 

 

Jag tycker det är roligt när man får träffa andra klasser. Då får man ju ännu fler, alltså, kontakter 

som man… ja, som man kanske inte skulle ha träffat annars. Som i ettan till sexan, då hade man ju 

klassen, och där var man hela tiden. Nu är det liksom roligare med lite mer blandat. Alltså det är ju 

liksom… det är ju långt ifrån… från alla håll och kanter som folk kommer ifrån som går i skolan 

… 

 

Ellinor och Anton är samstämmiga i sina åsikter om att dem trivs i skolan, och anser att 

skolan är viktig som social mötesplats. Eftersom dem dessutom snart skulle ta studenten 

fanns medvetenheten om att en stor del av kontaktnäten de fått genom skolan kommer att 

försvinna.  

 

Samma frågor ställdes till nästa intervjupar, vilka bestod av Fredrik och Samuel. Fredrik 

började direkt med att lyfta fram hur han betraktar skolan: 

 

 Jag trivs.. eh, väldigt bra. Skolan är helt klart underskattad. 
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Samuel fortsätter: 

 

 Ja, jag tycker det är väldigt bra miljö, och man trivs bra, det är inga problem. Det är bra lärare, bra 

elever och maten är bra. Lokalerna är väl sådär… 

 

Båda anser således att dem trivs mycket bra i skolan, och det är egentligen bara lokalerna 

som de anser kunde vara i bättre skick. På fråga angående skolans potential som social arena 

säger Samuel att: 

 

 Det är ju här man tvingas umgås med människor.. ”tvingas” låter väldigt negativt, men man gör 

det ju alltså. Man hamnar i situationer där man får arbeta med människor man kanske inte skulle 

prata med annars, så visst träffar man många människor här…  

 

Fredrik tillägger: 

 

 ...ja precis. Man träffar ju många som jag tror man inte alls skulle träffat annars som man kan bli 

bra vän med också. Bara det att det kommer folk från många olika orter, och såna som man 

absolut inte hade träffat annars, då hade man ju hållet sig i sin hemstad liksom. Nu känner man ju 

folk från alla möjliga ställen. 

 

Samuel fortsätter kort: 

 

 …jaja, det är ju helt självklart att det är en viktig plats att träffa andra på, helt klart. 

 

Andersson (2002) menar att pedagogerna i stor utsträckning tappat bort intresset för studier 

av ungdomar som fenomen, och att skolan som arena för de unga i liten utsträckning 

uppmärksammats. Vi anser att skolan borde uppmärksammas mer för dess uppenbara 

potential som social arena. Analysen av vår intervjustudie lyfter just denna potential.  

 

Diskussionen fortsätter med frågan om hur ungdomarna umgås med varandra i skolan. 

Samuel säger: 

 

 Jag tycker att man umgås i stort sett som man gör, liksom.. när man träffas utanför skolan också, 

förutom att man kanske inte har samma möjligheter att göra… det blir ju mest att man liksom 

sitter och pratar med varandra och sådär. 
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Fredrik fortsätter: 

 

 Man sitter ju där borta vid cafeterian, eller i biblioteket. Men där ute får man ju låta lite mer än i 

biblioteket. Men man får ändå hålla sig här, det finns liksom inte så många andra ställen. 

 

Samuel resonerar vidare på frågan angående huruvida dem träffar ungdomar från andra 

klasser: 

 

 Nej, inte så mycket. Man har inte så mycket kontakt med andra klasser om man inte läser mycket 

språk, man läser ju språk de första två åren och då träffar man mer folk från andra klasser. Men 

annars har man ju inte så mycket kurser tillsammans med andra klasser. 

 

Fredrik tillägger: 

 

 Man håller ju främst ihop i klassen. Man håller sig här eller uppe på lektionerna. Skolan är 

liksom… rätt avdelad, så man träffar inte dom andra programmen så mycket. Träffas man 

utomhus så springer man ju bara förbi varann nu är det så kallt liksom. Då blir det liksom… att 

man håller sig på varsin avdelning. 

 

Fredrik och Samuel beskriver att dem inte umgås med ungdomar från andra klasser så ofta. 

De menar att detta kan bero på att de inte läser så mycket språk. Vidare diskuterar dem 

angående svårigheten att träffa folk från andra program och betraktar skolan som uppdelad. 

Vikten av att skapa goda offentliga arenor för möten och samtal behandlar Zachari & Modig 

(2000). Författarna menar att skolan kan betraktas som en sådan arena. Genom Zachari & 

Modig och ungdomarnas resonemang betraktar vi det viktigt hur skolan som lokal är 

utformad för att främja möten mellan ungdomar.  

 

Vårt sista intervjupar är Henrik och Linus. Henrik börjar resonera kring hur han trivs på 

skolan: 

 

 Det har väl funkat bra. Det blir ju… man gör ju… det blir ju som man gör det till. Man har ju 

aldrig känt såhär att liksom, nu måste jag gå till skolan. Typ, alltså att nån är taskig mot en eller 

sådär, det har ju aldrig hänt... 
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Linus instämmer och fortsätter: 

 

 …nej, vi har ju en ganska bra klass på det viset, eller alltså, vi är ju ett bra kompisgäng, eller vad 

man ska säga… i våran klass, som är rätt stort. Så jag trivs i alla fall. 

 

Henrik resonerar om eventuella skäl till trivseln: 

 

 Man känner ju liksom ingen stor press så, men det kanske har att göra med att det är så indelat här 

på skolan. Här går ju bara såna som pluggar i stort sett. 

 

Även Henrik och Linus trivs således bra på skolan, och dem diskuterar om saker som kan 

bidra till detta. Linus resonerar även om skolans potential som social mötesplats. Han säger 

följande: 

 

Vi kände ju inte varandra innan, och nu är vi ju bra kompisar. Och sen är det ju likadant… man 

har ju stiftat bekantskap med rätt många, så det måste man ju säga att skolan är bra att träffa andra 

på. Sen träffar man väl en del som man inte vill träffa senare heller, så det… 

 

Henrik fortsätter, och kommer in på hur det varit om han inte gått i skolan: 

 

 Jag tror fortfarande, att hade man inte gått i skolan så hade man väl träffat folk i alla fall, men det 

är ju ett lättare sätt att… skapa bekantskap med folk och så. Skolan hjälper ju till en del. Sen beror 

det ju på lite hur man är själv som person, om man är öppen och gillar att umgås, och är social och 

gillar att prata med folk, då är det ju lättare. 

 

Linus talar om vikten av att ungdomarna i skolan kommer från olika orter, och drar en 

parallell till om han ska studera vidare på ett universitet:  

 

Det som är kul och bra är att man kan träffa folk från olika orter och kulturer, och om man väljer 

att plugga vidare nån annanstans så liksom… eftersom man vet att man kan träffa nytt folk, så om 

man skulle plugga vidare så kanske man inte är lika rädd. 

 

Henrik och Linus resonerar om vikten av socialisationen inom gymnasieskolan, om dem 

skall studera vidare. Linus menar att han förmodligen får lättare att träffa nytt folk på ett 

universitet på grund av alla de sociala möten som sker inom gymnasieskolan. Lalander & 

Johansson (2007) behandlar potentialen i socialisationen och gruppbildandet på 
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gymnasieskolan. Författarna menar att ungdomar lättare utvecklar en identitet och trygghet 

med hjälp av gruppen.  

 

På frågan angående hur Henrik och Linus umgås med sina vänner på skolan säger Henrik att: 

 

alltså, här på skolan är det till största delen att man bara sitter och diskuterar nånting, eller… ja, 

nåt som har med plugget att göra, eller… ja, man pluggar ju tillsammans. För det finns ju inte så 

mycket att göra om man säger, det finns ett fik och sen biblioteket… 

 

Linus nickar instämmande och fortsätter: 

 

 …annars så sitter man väl vid datorn tillsammans… man kanske kollar på gårdagens mål eller 

något sånt där, ja, det kan vara lite allt möjligt faktiskt. Här… här har vi egentligen inte nåt sånt 

där utpräglat ställe, liksom som är skönt att sitta på. Som när vi gick i nian fanns det liksom bänkar 

vid skåpen och så där. Här är det kanske liksom lite stelare om man säger så... på biblioteket är det 

ju fint och så, men så kan man inte prata så mycket där.  

 

Henrik resonerar vidare angående vilka man umgås med: 

 

 Det är ju olika från dag till dag vad man har… vad dom andra har för schema och så. Men om det 

är nån som man känner så är det klart att man pratar med den också. Men det blir ju också så att 

man är med dom i klassen, för då har.. man har ju uppgifter att lösa tillsammans och sånt där, som 

man ofta får ta tag i på.. ibland på rasterna.  

 

Återigen påvisas, genom Henriks och Linus resonemang, att det främst är inom klassen som 

ungdomarna har sina närmaste kontakter. Dock förefaller kontakterna vara avhängigt hur 

skolans lokaler är planerade. Vikten av att skapa goda offentliga arenor har, som tidigare 

nämnts, behandlats av Zachari & Modig (2000). 

 

 

4.3 Sammanfattning av resultat och analys av empiri 

Sammanfattningsvis är det en tämligen enhetlig betraktelse av skolan och medierna som 

ungdomarna förmedlar. Ungdomarna trivs bra på sin skola, och känner sig trygga. Vidare 

menar de att mediebilden, vilken samtliga visade sig vara väl förtrogna med, som målas upp 

av ungdomar och skolan är orättvis och missvisande. Ungdomarna säger sig inte känna igen 

sig i den bilden som målas upp i medier. De menar vidare att generaliseringen är tydlig, vad 
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gäller ungdomar och skolan. Att skolans potential som social mötesplats är mycket stor 

påvisas genom att ungdomarna betonar att många kontakter skapas i skolan. Att gå till 

skolan, just på grund av mötet med andra ungdomar, lyftes även fram. Dock visar vår 

intervjustudie på att det är viktigt hur skolan är utformad eftersom ungdomarna menar att de 

saknar bra och naturliga mötesplatser på skolområdet. 
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5. Avslutande diskussion 

 

Studiens syfte har varit att undersöka medias bild av ungdomar och skola. Vi har även 

undersökt hur skolan fungerar som social mötesplats för ungdomar. Genom relevanta studier 

och forskning, samt en intervjuundersökning har vi kunnat besvara vårt syfte. Intervjustudien 

med gymnasieungdomarna har gett oss en bild över hur de upplever mediebilden och sin 

skolsituation. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjustudie. Denna intervjustudie har 

tillsammans med den relevanta forskningen utgjort ett tillräckligt underlag för vår studie 

anser vi.  

 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion och ge kommentarer om vår studie. Vi 

kommer att ta upp olika delar i studien som vi anser relevant att föra diskussion om. 

Inledningsvis diskuterar vi överväganden angående den rådande mediebilden. Därefter 

behandlar vi skolans potential som socialisationsarena. Ungdomarnas syn på mediebilden 

och skolans potential som socialisationsarena kommer vi även att föra med i diskussionerna.  

 

5.1 Media  

 

5.1.1 Medias generaliserade bild av ungdomar 

Genom den analys vi genomfört har en klarare bild framkommit om hur ungdomar framställs 

i medierna. Mediebilden återger ungdomarna som ett problem för samhället, med negativa 

gängbildningar och en avvikande kultur. Sällan får ungdomar positiv uppmärksamhet i 

medierna och ungdomarnas egna röster och åsikter framkommer alltför sällan. 

Ungdomsstyrelsen (2002) beskriver problemet och menar att ungdomar, speciellt under 18 

år, sällan får ett eget utrymme i medierna. När ungdomsfrågor diskuteras sker det oftast från 

ett vuxenperspektiv med fokus på unga som problem. Alltför sällan förs debatten utifrån 

ungdomarnas situation, deras önskemål och deras behov, menar Ungdomsstyrelsen.        

Pollack (2006) beskriver att media ofta skriver om enskilda öden vilket vilseleder läsaren och 

inverkar på generaliseringen av ungdomar. I vår intervjustudie framkommer just denna 

generalisering i ungdomarnas resonemang. Intervjupersonerna beskriver hur en enskild 

händelse kan föranleda människor till att tro att detta är vanligt förekommande på skolorna. 

Skolskjutningarna som ungdomarna tar upp är ett tydligt exempel på detta fenomen. En skev 

bild av ungdomar framställs och detta blir tyvärr till en ”sanning” för stora delar av 
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befolkningen. Foucault (1993) styrker detta då han menar att vi underställer oss diskursen 

och den blir en allmängiltig sanning för oss. Vi tror och anser att det är medias makt och 

påverkan på medborgarna som förstärkts över tid. Detta kan ha påverkat den negativa synen 

på ungdomar bland befolkningen.  

 

5.1.2 Mediekritik 

Genom vår intervjustudie har vi tydligt kunnat utläsa att ungdomarnas förtroende för media 

är mycket lågt. Ungdomarna själva påpekar att det som skrivs och sägs oftast är 

generaliserande och enkelspårigt. Den bild som målas upp i medierna angående ungdomar 

och skolan anser de är missvisande. Ungdomarna menar att skolan är en god mötesplats där 

man inte behöver känna sig otrygg. I intervjuerna beskriver ungdomarna dagens journalistik 

som oseriös, och vissa kvällstidningar liknas vid ”skvallerpress”. Detta framkommer tydligt i 

intervjuerna då det nämns att de har mer förtroende för Allehanda än Aftonbladet. Vi anser 

att ungdomarna visar tydligt genom intervjuerna att de är väl medvetna om problematiken 

och är källkritiska. Vi tolkar att ungdomarna alltmer tappar förtroendet för media som 

nyhetsförmedlande genom deras resonemang. Denna problematik tar McQuail (2005) upp 

och menar att media skall vara nyhetsförmedlande. Författaren hävdar dock att media jobbar 

för egen vinning och vinklar reportage för att vara säljande. Vi kan se en tendens under 

senare år att exempelvis kvällstidningar närmat sig ”skvallerpress” i sin journalistik. I dagens 

samhälle har medierna ett stort inflytande vilket vi kan se en fara i. Dock påvisar 

intervjupersonerna i vår studie en källkritisk hållning, vilket vi hoppas att alltfler kan inta till 

medias nyhetsförmedlande.  

 

5.2 Skolan som socialisationsarena 

Skolans potential som socialisationsarena tolkar vi som undanskymd inom forskningen. 

Skolforskningen skulle kunna lyfta skolans potential som social mötesplats betydligt mer 

enligt oss. Genom studier vi tagit del av samt vår intervjuundersökning framkommer att 

skolans potential som socialisationsarena skulle kunna tas tillvara mer inom forskningen. 

 

5.2.1 Skolan som mötesplats 

Ungdomarna som vi intervjuat betraktar skolan som en god mötesplats. De upplever att 

skolan har stora möjligheter till möten mellan jämnåriga. Vi anser att den problematiska 

hållningen till ungas socialiserande tyder på en brist i ungdomsforskningen. Dock har viss 
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forskning redan påvisat detta problem. Englund (2005) tar upp att jämnåriggruppens 

socialiserande betydelse ofta fått en undanskymd plats i forskningen. Författaren menar 

framförallt att de positiva möjligheterna i jämnårigas påverkan på varandra har negligerats. 

Vi anser att mer forskning bör beakta detta och lyfta den potential ungdomsgrupper har.  

Peterson m fl (2003) påvisar betydelsen av gruppen och jämnårigsocialisation. Författarna 

menar att identitetsskapandet i dagens samhälle allt för mycket har blivit ett individuellt 

projekt. Dessutom betonas vikten av att ungdomar interagerar med varandra i sitt 

identitetsskapande. I intervjuerna betonar ungdomarna betydelsen av kamrater i skolan. Ett 

rikt socialt umgänge i skolan kommer de ha nytta av i deras framtida liv. Sammantaget kan 

sägas att skolans potential som socialisationsarena är mycket god. 

 

5.2.2 Skolan betydelse för möten mellan olika subkulturer 

En viktig potential som skolan innehar som social mötesplats, anser vi, är att oliktänkande, 

kulturellt åtskilda och personer från vitt skilda sociala miljöer möts på en och samma arena. 

Att mötet med ungdomar från olika platser och miljöer ses som något positivt belyses i vår 

intervjustudie. Ungdomarna menar att skolan befrämjar socialiserande med folk från olika 

platser och kulturer. Vi menar att detta resonemang påvisar och lyfter skolans betydelse som 

socialisationsarena, där möten mellan olika ungdomar är näst intill oundvikligt. Zachari & 

Modig (2000) tar upp att det är viktigt att skapa offentliga arenor för möten och samtal. 

Författarna påvisar att skolan kan betraktas som en sådan arena, där ungdomar från olika 

sociala miljöer möter varandra och vuxna. I intervjustudien tar ungdomarna upp att möten 

mellan människor med olika stilar och kulturer är givande och av stor betydelse. Vi anser att 

ungdomarnas medvetenhet kring detta är av stor vikt. Att människor med olika subkulturer 

kan mötas i sociala arenor såsom skolan anser vi är något som bör tas efter i dagens samhälle. 

Vi betraktar skolan som ett bra exempel för socialiserande mellan olika subkulturer.  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

 

• Hur trivs du i skolan? 

 

 

• Vilken betydelse har skolan som social arena för er? Hur viktig och bra är den som 

mötesplats att träffa vännerna på? 

 

 

• Hur umgås ni med era kompisar i skolan? 

  

 

• Vad vet ni om dagens mediebild om ungdomar? 

 

 

• Vad vet ni om dagens mediebild om skolan? 

 

 

• Hur stort förtroende har ni för media, och det som skrivs och sägs där? 

 

 

• Hur tycker ni att mediebilden stämmer överens med situationen på skolan? 

 


