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Abstrakt 

Gymnasiestart innebär allt som oftast ny skolmiljö, nya klasskamrater och ett annorlunda 

studiesätt än vad eleverna tidigare varit vana med. Nyblivna gymnasielever befinner sig i 

en ålder där identifikation och tillhörighet är viktigt, detta gör det intressant att undersöka 

nyblivna elevernas upplevelser angående just identifikation och grupptillhörighet 

(McAdams & de St Aubin, 1998., Tanti et al., 2011). Föreliggande studies syfte är att 

studera gymnasieelevers upplevelser att skapa sin identitet på gymnasiet och deras 

upplevelser om grupperingar. Studien har haft Social Identity Theory som utgångspunkt 

och i synnerhet aspekterna om in- och ut-grupper (Tanti et al., 2011., Turner& Rynolds, 

2010). Sju nyblivna elever från två olika städer har deltagit i semistrukturerade intervjuer 

angående deras upplevelser att börja gymnasiet, grupperingar och den egna 

identifikationen. Resultatet av intervjuerna analyserades genom Burnards (1991) metod till 

fem teman som representerar elevernas upplevelser: Mångfacetterad popularitet, Fördomar, 

Att skapa vänner, Identitetsskiftning samt Icke-genus grupper. Avslutningsvis diskuteras de 

fem temana med förankring i tidigare forskning.   

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Social Identity Theory, grupperingar, fördomar, att börja gymnasiet.   
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Övergången från grundskola till gymnasieskola innebär allt som oftast nya miljöer och nya 

människor för eleverna. Steget till gymnasiet medför nytt socialt umgänge, nya roller samt 

mer ansvar, och i allt detta ska eleverna finna sig själva. Att finna sin plats och roll kan vara 

problematiskt. Tonåren är en kritisk period där man söker grupptillhörighet. Detta gör 

studerandet av identifikationsprocessen bland nyblivna gymnasieelever intressant då det 

ger inblick och förklaringar till olika grupperingar inom skolan och bland ungdomar. En 

djupare kunskap angående sociala förväntningar och relationer kan uppnås genom att 

studera elevers identifikationsprocesser. Därutöver så befinner sig de deltagande eleverna i 

det formella operationella stadiet enligt Piaget´s utvecklingsstadier (Tanti et al., 2011). 

Stadiet innebär att ungdomar ska ha utvecklat förmågan att tänka och resonera abstrakt om 

essentiella frågor, även metakognition har utvecklats.  Detta betyder att elevernas förmåga 

att resonera om sitt identitetsskapande och grupperingar har utvecklats. Tidigare forskning 

på området har fokuserat på barn och inte så mycket om ungdomar (Tanti et al., 2011). 

Precis som Tanti et al (2011) så baseras infallsvinkeln på gymnasieelever med tanke på att 

ungdomarna befinner sig i stadier som utvecklingspsykologerna Erikson och Piaget 

beskriver som viktiga att finna sin identitet samt att man kan resonera abstrakt. Ungdomar 

som börjar gymnasiet befinner sig i Eriksons identitet vs. förvirring (McAdams & de St 

Aubin, 1998). Stadiet innebär att ungdomarna måste finna sig själva och skapa sin identitet 

för att det inte ska ske en identitetsförvirring som betyder svårigheter i det framtida livet. 

Förtjänsten med att framgångsrikt lösa denna kris, Eriksons stadier benämns som åtta 

livskriser, är att man känner trohet och stabilitet i sig själv. Med tanke på detta är syftet 

med föreliggande studie att undersöka gymnasielevers upplevelse om sitt 

identitetsskapande med utgångspunkt från Social Identity Theory och särskilt in-grupper 

och ut-grupper. 

 

Social Identitet 

Jones och Deutsch (2013) beskriver hur identitetsskapande sker i interaktion med andra och 

hur olika miljöer påverkar identifikationsprocessen. I olika kontexter bildas olika sociala 

identiteter (Brenner et al., 2014., Rabinovich et al., 2012). Faircloth (2012) beskriver hur 
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elever i skolan ofta bildar sig en social identitet för att passa in skolmiljön för att lyckas. 

När elever på detta sätt tillger sig en identitet för att passa in krävs det enormt mycket 

ansträngning för att göra det framgångsrikt. Individer tenderar även att kategoriserar sig 

olika beroende på omgivningen, exempelvis kan en individ anse sig som en intelligent 

person i jämförelse med sina vänner men på arbetet kategoriserar sig individen efter sitt 

kön (Turner et al., 2010). Turner (1982) beskriver debatten om hur konsekvent själv-

konceptet är över tid. I enskilda episoder varierar själv-konceptet med tanke på social 

kontext och miljö, om individen subjektivt får beskriva, medan self-descriptions är stabila 

över tid. Den egna identifikationen stämmer inte alltid överens med andras uppfattningar 

(Brenner et al., 2014). Emotionella, sociala och kognitiva behov utvecklas och förändras 

med åldern vilket betyder att kontexten inte bara är viktig för utvecklingen utan är även en 

hörnsten vid utveckling av beteenden (Jones & Deutsch, 2013). 

Social identitet innebär självkategorisering av sig själv baserat på värderade likheter 

med andra människor i jämförelse med andra grupper av individer (Turner et al, 2010). 

Social identitet kan likställas med när en individ refererar till ”vi” och inkluderar då 

likasinnade i den termen. I kontrast till detta står Personal Identity, den självkategorisering 

som definierar individen som en unik person utifrån skillnaderna mellan individ och andra 

personer, ”jag” (Turner et al., 2010). Den personliga identiteten kan uppstå inom den grupp 

man anser sin sociala identitet befinner sig i. Identifikationsprocessen ses som en ständigt 

pågående process som baserar sig på deltagande i olika kontexter (Faircloth, 2012).  

Cheng och Gue (2015) ser social identitet på tre dimensioner: cognitive, evaluative och 

emotional. Den första dimensionen likställs med självkategorisering, den andra 

dimensionen påverkar gruppens självförtroende beroende på om jämförelser med andra 

grupper är positiva till negativa. Den sista dimensionen handlar om de affektiva banden 

mellan medlemmarna i in-gruppen. Vidare gör Cheng och Guo (2015) skillnad mellan 

social identifikation baserad på likheter (eg. hudfärg, kön) inom en grupp och den sociala 

identiteten som grundar sig i att man tillfört något in i en grupp. Den förra varianten 

benämner Cheng och Guo (2015) som en deduktiv väg, när en individ assimileras till en 
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kategori, och den senare varianten benämns som en indeduktiv väg, när individen integrerar 

sig i en social struktur.  

 

In-grupper och ut-grupper 
Tajfel och Turner arbetade fram teorierna som senare inkluderades i termen Social Identity 

Theory under 1970-talet (Tanti et al., 2011., Turner& Rynolds, 2010). Teorin innebär att 

den sociala identiteten baseras på individens grupptillhörighet. Deschamps (1982) hävdar 

att det finns två typer av människor, de som ser sig om unika individer obundna till någon 

grupp, och sedan deras motsats: de som ständigt ser sig som en del av den grupp individen 

identifierat sig till. Individer i den senare gruppen mister då alla personliga karaktärsdrag. 

Människor befinner sig i olika grupper och den grupp man identifierar sig med kallas in-

grupp (Scheepers, 2009., Tanti et al., 2011). Delade värderingar och känslor skapar dels en 

gemensam identitet och dels en stabil social identitet (Edwards and Harwood, 2003., Kelly, 

2009). Tillhörighet i en grupp medför ofta att man attribuerar positiva egenskaper som 

stärker dels banden inom gruppen och dels individens egen självkänsla. Tanti et al (2011) 

beskriver hur en stark gruppidentifikation medför självförtroende och förmågan att hantera 

olika problem. När stark social identitet har skapats assimilerar individen sina tankar och 

beteende helt efter gruppens värderingar (Cheng & Guo, 2015., Turner et al., 2010., 

Rabinovich et al., 2012). Rivalitet och fördomar växer ofta fram genom att människorna i 

en in-grupp uppträder fientligt mot en ut-grupp, människor i andra grupper som inte ingår i 

sin egen grupp. Man kan exemplifiera in-grupp och ut-grupp systemet med lagsporter där 

ett lag och dess spelare stärker sin tillhörighet genom negativa uppfattningar om övriga lag. 

Inom skolans värld uppstår grupperingar ständigt. Små grupperingar i de olika klasserna på 

en mindre nivå som ökar till olika årskurser mot varandra eller på ett mer övergripande 

plan när hela skolan ser sig som en in-grupp, i exempelvis olika skoltävlingar. 

Gruppnormer är flexibla och omkonstruerade beroende på den sociala kontexten och 

gruppmedlemmarna (Rabinovich et al., 2012).  

Vid gruppering av in- och ut-grupp sker social kategorisering vilket innebär att man 

systematiskt inkluderar eller exkluderar sig själv och andra individer i olika sociala 

kategorier (Turner, 1982). Stereotypering är en närliggande term till social kategorisering 
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och det är inte sällan likheter inom in-grupper samt olikheter med ut-grupper överdrivs. 

Turner och Rynolds (2010) beskriver den sociala kategoriseringen i fyra steg där det börjar 

med att man kategorisera sig själv (i) som något och därefter identifierar sig med en 

likasinnad grupp (ii). Det tredje steget innebär när man som individ börjar jämföra sig själv 

mot andra individer men även när jämförelser på gruppnivå uppkommer (iii). Det fjärde 

steget inom den sociala kategoriseringen är utkomsten av steg tre, att jämförelserna är till 

positiv favör för in-gruppen och individen själv (iiii). Hur jämförelser ter sig beror på vem 

jämförelsen sker emot. Om det är mot en individ exkluderad från in-gruppen brukar det 

innebär överdriven positiv jämförelse för de egna värdena. Jämförelser mot individer i den 

egna sociala kategorin brukar inte rendera i överdriven positiv jämförelse (Rabinovich et 

al., 2012). 

Hot mot in-gruppen kan bidra med sänkt status på gruppnivån medan på individnivå kan 

det medföra psykologiska problem och ett undvikande beteende. När gruppen utsätts för 

kritik kan en konsekvens även vara att banden inom gruppen växer sig än mer starkare 

(Edwards & Harwood, 2003., Scheepers, 2009). Medlemmar i en grupp med låg status kan 

enligt Kelly (2009) agera på tre olika sätt. Det första, individual mobility, innebär att man 

söker sig ut ur gruppen. Det andra alternativet är social creativity vilket i sig inkluderar tre 

olika möjligheter; att gruppen försöker hitta nya dimensioner att jämföra sin grupp mot 

andra grupper, att jämföra sin grupp mot en ny ut-grupp eller förändra värderingarna i det 

som man jämförs i. Det tredje alternativet är direct competition, detta betyder att gruppen 

aktivt försöker lägga beslag på den höga statusen. Popularitet är en viktig egenskap vid 

grupptillhörighet. Även om inte alla ungdomar strävar efter att vara den mest populära så är 

det värderat högt att inte vara impopulär (Jackson & Sheriff, 2013).  

Inom in-gruppen existerar hierarkier, Turner och Rynolds (2010) benämner det som att 

den individ med kontroll över tillgångarna får makt vilket i sin tur leder till inflyttande på 

övriga i gruppen. Vidare beskriver Turner och Rynolds (2010) hur tre olika typer av makt 

kan råda inom in-gruppen. Den första kallas persuasion och uppstår när alla medlemmar 

delar mål och syfte och deltar i olika aktiviteter för att nå de gemensamma målen. Den 

andra typen av makt är authority och innebär att medlemskapet och strukturen inom 
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gruppen är mycket tydlig vilket innefattar att alla vet och accepterar sina roller utan 

ifrågasättning. Den tredje typen av makt som kan återfinnas i in-grupper är coercion och 

betyder att det inte finns några mål av medlemmarna vilket betyder att det finns ett behov 

av att finna mål och att medlemmarna uppvisar en följsamhet gentemot varandra för att 

kunna göra positiva jämförelser mot ut-grupper.  

Thomas & Azmitia (2014) undersöker i sin studie hur den egna identifikationen samt ut-

gruppsresonemang präglas av klasstillhörighet. Klasstillhörighet är inte lika synligt som 

etnicitet eller kön, två vanliga källor till identifiering, men Thomas & Azmitias (2014) 

resultat påvisar att jämförelser med klasskompisar bidrar till medvetenhet om den sociala 

klassen som i sin tur påverkar den individuella identifikationen. Elomre och Osyerman 

(2012) återger hur skolan kan ses som genusfokuserad. Pojkar och flickor är tidigt 

medvetna om sitt kön och genom observationer av sin omgivning lär sig snabbt ett litet 

barn hur den ska uppföra sig på ett genus-passande sätt. Skolans värld har tydliga skillnader 

i genus, generellt sett, där flickor presterar bättre än pojkar. Flickor associeras allt oftare än 

pojkar med flit medan pojkar mer ses som okoncentrerade. Dessa stereotyper etablerar sig 

hos barn och ungdomar och identiteten avgör beteendet (Elmore & Oyserman, 2012). 

Enligt Jacksons och Sheriffs (2013) kvalitativa studie finns det könsstereotyper. Killar ska 

vara sportiga, hårda och underminera lärare medan tjejer porträtteras som stilmedvetna, 

sociala och med ett stort umgänge av killar.  

 

Skifte mellan grundskola och gymnasiet innebär stora förändringar. Eleverna som gör 

denna förändring befinner sig även i en ålder där identifikationsprocessen är stark.  Det är i 

denna främmande situation eleverna ska finna sig själva och vänner. Grupperingar inom 

skolan är vanligt förekommande men sällan undersökt utifrån elevernas perspektiv. Med 

tanke på elevernas situation och hur identifikationsprocessen varierar beroende på 

omgivning och miljö, samt hur grupperingar enkelt växer fram inom skolan är syftet med 

föreliggande studie är att undersöka nyblivna gymnasielevers upplevelser av att börja 

gymnasiet. Studien utgår från Social Identity Theory med extra fokus på in-grupper och ut-

grupper.  
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Frågeställningar 

• Hur upplever gymnasielever att det är att hitta sin roll när de börjar gymnasiet? 

• Hur upplever gymnasielever grupperingar i den nya skolmiljön? 
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Metod 
Deltagare 
I studien deltog sju elever som studerar första året på gymnasiet. Urvalet av att ha 

förstaårselever baseras på att de flesta elever vid skifte från grundskola och gymnasieskola 

byter miljö och omgivning i form av klasskompisar och lärare. Detta betyder att elever som 

går första året på gymnasiet oftast genomgår en identifikationsprocess när de ställs inför ny 

skola och nya människor. Alla de sju elever som deltog i studien, fem kilar och två tjejer, 

var alla 16 år gamla. De representerar tre olika gymnasieskolor, två från samma stad och en 

skola från en annan stad. Eleverna som intervjuats studerar på samhällsprogrammet och 

teknikprogrammet. De namn som förekommer i resultatdelen är fiktiva. Elevernas rätta 

namn uppges inte med tanke på den etiska rätten till anonymitet.  

 
Instrument 
Metoden för den kvalitativa undersökningen är semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide sammanställdes med öppna frågor som gav utrymme för eleverna att fritt tala 

och reflektera över sina upplevelser (Bilaga 1). Intervjuguidens första del bestod av frågor 

med demografiskt syfte, ålder och kön samt två frågor om deltagarnas tidigare skolgång 

samt den nuvarande skolsituationen, övergripande tankar. Intervjuguidens andra del 

konstruerades baserat på framstående aspekter från tidigare forskning. Ett antal teman har 

utvecklats efter fördjupning i Social Identity Theory. Det första temat är in- och ut-grupper. 

Att identifiera sig utifrån ett gruppmedlemskap och jämföra sig själv och sin grupp mot 

andra grupper är ett vanligt förekommande beteende och därför konstruerades ett antal 

frågor om elevernas gruppkategorisering och hur de upplever grupperingar inom klassen 

men även på skolan i stort. Hur förväntningar på olika grupper kan reglera beteende samt 

elevernas egen grupptillhörighet efterfrågas, detta med tanke på Turner et al. (2010) som 

nämner social identitet och personlig identitet. Elevernas olika sociala kategoriseringar var 

det andra temat i intervjuguiden. Baserat på att social identitet förändras beroende på 

kontext efterfrågas elevernas upplevelser om att inta olika roller beroende på var de 

befinner sig och deras omgivning (Brenner et al., 2014., Rabinovich et al., 2012). Det tredje 

temat som tas upp handlar om identifikationsprocessens källor, eftersom både 
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klasstillhörighet och kön nämns som möjliga bakomliggande faktorer (Elomre & 

Osyerman, 2012., Thomas & Azmitia, 2014). Utöver dessa innehåller intervjuguiden även 

frågor angående fritidsaktiviteter, medlemskap, förebilder samt framtidsplaner. Syftet med 

de frågorna är att få en bild över hur eleven socialiserar sig och för att få eleven själv att 

resonera om hur dessa faktorer kan ha påverkat dennes identitet.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med två ungdomar, en som går första året på gymnasiet och en 

som går andra året på gymnasiet. Intervjuguiden testades och värderades efteråt till lämplig 

och behölls med ett par enstaka revisioner. Några frågor exkluderades inte efter att 

pilotstudien genomförts utan följdfrågor växte fram, särskilt om popularitet och 

hemförhållandens påverkan på identiteten. Dessa nya uppslag har under intervjuerna som 

ligger till underlag för studien funnits med i åtanke. De båda ungdomarna, båda tjejer, gav 

utvecklande och resonerande svar vilket gav ett positivt svar om att intervjuguiden bestod 

av bra formulerade frågor.  

 

Procedur 
Kontakt togs med fyra gymnasieskolor varav tre av dem besvarade och är representerade i 

studien. Efter att fått positivt besked från rektorer kontaktades de intresserade eleverna 

genom ett mail där studiens syfte presenterades (Bilaga 2). Efter kontakt med eleverna som 

var positiva till deltagande bestämdes tid och plats för intervju. Samtliga platser där 

intervju genomförts har varit på neutrala platser, exempelvis grupprum där störande avbrott 

är undvikbara. Innan intervjun startade informerades eleverna om anonymitet, rätten till att 

avbryta intervjun eller att inte besvara någon fråga om hen inte vill, dessutom fick eleverna 

avgöra om de var bekväma med att intervjun spelades in. Eleverna uppmanades även att 

utveckla svaren till resonerande sådana. Intervjuguiden fungerade som underlag vid 

samtliga intervjuer men olika följdfrågor ställdes beroende på vad eleverna tog upp i sina 

svar. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 minuter.  

Eleverna som deltog går alla första året på gymnasiet. Två av de tre representerade 

gymnasieskolorna är belägna i en mellanstor stad i södra Sverige medan den tredje skolan 
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ligger i en mindre stad, även den i södra Sverige. Eleverna går på teknikprogrammet eller 

samhällsvetenskapliga programmet. De två skolorna i samma stad är två av flera 

gymnasieskolor i staden och dessutom har de skolorna större upptagsområde än vad den 

tredje skolan har. Detta innebär att sannolikheten att hamna i klasser med helt främmande 

personer är större på de två skolorna i samma stad.  

När intervjuerna genomförts transkriberades dem och har därefter analyserats efter 

Bunards (1991) tillvägagångssätt. Syftet med analysen är att tydligt klargöra teman från 

intervjuerna genom ett strukturerat system med meningsbärande enheter, subteman och 

teman (Burnard, 1991). Analysmetoden innefattar 14 olika steg. Efter att intervjuerna 

genomförts antecknas små kommentarer av intervjuaren för att sedan läsa genom 

transkriptionerna och summera det som diskuterats. Det följs av open-coding vilket innebär 

ytterligare genomläsning av transkriptionerna med rubriksättning på intervjuernas innehåll. 

Det femte steget betyder att man reducerar de subteman som framkom i föregående steg 

genom att samordna dem. Efter det följer avstämning att de teman analysen visar stämmer 

med varje enskild intervju. En medbedömare kan rådfrågas om dennes åsikt utan att ha läst 

genom den redan framskridna analysen. Någon medbedömare har inte använts i denna 

studie. Istället har tre av deltagarna fått läsa genom transkriptionen från deras enskilda 

intervju för att ge sin åsikt om kategorierna stämmer med innehållet. De sista stegen innan 

sammanställning i from av resultatavsnitt innebär framplockning av meningsbärande 

enheter, det vill säga meningar i sin ursprungliga kontext som tydligt representerar temana 

(Burnard, 1991).   

 
Etik 
Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer som ska uppfyllas, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2008). Samtliga fyra krav har 

uppfyllts under studiens arbetsgång. Informanterna fick vid första kontakten information 

om vad studien ämnade studera. Gymnasieeleverna informerades även om att deras 

medverkan var frivillig och anonymitet kommer upprättas genom hela arbetet samt att de 

har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång. Informationen om studien, 

frivillighet och anonymitet innebär att informationskravet är uppfyllt. Efter att eleverna fått 
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syftet beskrivet tillfrågades dem om medverkan, vilket var frivilligt och innebär att 

samtyckskravet uppfylldes. Vid intervjun upprepades informationen om anonymitet, 

frivillighet och deras rätt till att avbryta sitt deltagande samt att det endast är till denna 

studie materialet kommer användas. Att intervjumaterialet endast ligger till grund för denna 

studie innebär att nyttjandekravet är uppnått. Inga personliga uppgifter som skulle kunna 

röja deras identitet efterfrågades, utan endast ålder och kön önskas uppges, detta lever upp 

till konfidentialitetskravet. Studiens syfte och frågeställning kan upplevas som känsligt då 

det är elevernas egna uppfattningar, åsikter och erfarenheter som samtalas, därför har det 

varit extra viktigt att markera studiens etiska överväganden så att de båda deltagarna känt 

sig trygga.   
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Resultat 
 
Syftet med genomförd studie var att undersöka nyblivna gymnasielevers upplevelser av att 

börja gymnasiet. Undersökningen har haft Social Identity Theory som utgångspunkt. Efter 

att intervjuerna transkriberats och bearbetats har fem teman analyserats fram, dessa fem 

teman är: Mångfacetterad popularitet, Fördomar, Att skapa vänner, Identitetsskiftning, 

Icke-genus gruppering. Samtliga fem teman har jämförts och representeras i alla intervjuer. 

De identifierade temana redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. De fem teman som analyserats fram från intervjuerna 

Meningsbärande 

enhet 

Kontext Kod Subtema Tema 

”… eller inte låter 

någon annan göra 

något utan det är 

väl folk som vågar 

lite mer i en större 

grupp…” 

Om man kan 

urskilja tydliga 

ledare 

De som hörs 

likställs med 

ledarskap 

Ledarskap ses 

som något 

positivt 

Mångfacetterad 

popularitet 

”… det finns de 

program som inte 

behöver lika höga 

poäng från 

grundskolan 

brukar an ju 

klanka ner på…” 

Om klasserna 

jämför sig mellan 

varandra 

Högre 

intagspoäng 

betyder högre 

status 

Klasskillnader 

mellan 

programmen 

Fördomar 

”Jag kände en tjej 

som hade en 

kompis som hade 

en kompis” 

Hur individen 

kompisgäng i 

skolan hittade 

varandra 

En enkel väg 

till gruppering 

Bekvämlighet Att skapa vänner 

”… man säger väl 

inte det konstiga 

eller lite udda med 

vuxna för att inte 

verka mer barnslig 

Beteende 

beroende på 

kontext 

Reglerat språk 

och beteende. 

En önskan att 

uppfattas som 

vuxen. 

Identitetsskiftning 
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och du vill vara lite 

mer vuxen” 

”Jag umgås mest 

med tjejer, blev så 

på mellanstadiet, 

men sen har jag 

killkompisar i 

fotbollslaget” 

Umgängeskrets Både tjejer 

och killar  

Olika beroende 

på kontexten 

Icke-genus 

grupperat 

 

 

Mångfacetterad popularitet  
De olika aspekterna av vad popularitet är och vad det baseras på inkluderas i temat 

Mångfacetterad popularitet. Den mångfacetterade populariteten illustreras väl av eleverna 

då de upplever flera olika källor till varför en del elever anses populära. De tre subteman 

som ligger till grund för temat Mångfacetterad popularitet är de tre aspekter som medför 

popularitet, kunskap, ledarskap och kontakter.  

Subtemat kunskap innebär hur eleverna upplever att de elever som är kunniga inom 

vissa ämnen blir populära. Hampus upplever att de duktiga eleverna är de populära 

eleverna, ”… de här är duktiga, de sitter jag med”. Citatet illustrerar hur elever tyr sig till 

de duktiga eleverna, vilka anses populära då övriga elever kan dra nytta av deras vänskap.  

Lina upplever att tydliga skillnader mellan populära och impopulära inte existerar. 

Samtidigt resonerar hon om att vissa elever som hörs mer och är mer utåtriktade anses 

populära eftersom att många vet vilka de är.  Ledarskap som en faktor för popularitet är det 

andra subtemat. Utåtriktade individer som för talan ses som populära, även som en typ av 

ledare i olika sammanhang och den upplevelsen delas med Lina av andra elever. Angående 

om tydliga ledare finns i klassen svarar Robin att han inte kan urskilja någon, ”… eller inte 

någon som låter någon annan göra något utan det är väl folk som vågar lite mer i en större 

grupp”. Tydliga ledare som genom makt har en negativ inverkan på andra upplevs inte 

förkomma, tvärtom. Ledare i klassen eller en mindre gruppering ses som en positiv tillgång 

då den individen vågar tala.  
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Ytterligare en aspekt som influerar popularitet som eleverna upplever är tillgång till det 

förbjudna. Kontakter är det tredje subtemat vilket innebär hur elever som har möjlighet att 

tillhandahålla alkohol, tobak eller andra liknande saker som ungdomarna enligt lag inte ska 

nyttja bidrar med en popularitet.  Moa beskriver hur detta har skett i hennes klass, ”Vi har 

en tjej i klassen som hörs för mycket men alla är kompis med henne bara för att hennes 

mamma köper ut sprit”. Elever som har kontakter som andra elever kan utnyttja för egen 

vinning upplevs populära.  

 

Fördomar 
Temat fördomar är förankrat med in- och ut-grupper och hur eleverna uppfattar 

grupperingar i skolan. Samtliga elever upplever grupperingars existens, såväl i deras 

respektive klasser som skolor, men inte alla kan tydligt urskilja tydliga jämförelser mellan 

grupperna. Jämförelserna är kanske inte så tydligt synliga för eleverna men fördomar finns 

det gott om. Elevernas resonemang vittnar dock om ett antal negativa jämförelser mellan 

grupperingar som kan samlas under temat fördomar. De olika fördomar som synliggörs i 

elevernas berättelser är fördomar mot olika gymnasieprogram, mot andra skolor samt mot 

motsatta könet, de figurerar även om subteman till Fördomar.   

Fördomar gentemot olika gymnasieprogram innebär oftast att eleverna anser sitt eget 

program som bättre och nervärderar övriga program. John resonerar om hur han och sina 

klasskompisar kan jämföra sig själva mot andra program med lägre intagningspoäng ” … 

det finns ju de program som inte behöver lika höga poäng från grundskolan, de brukar man 

ju klanka ner på”. De olika programmen har även olika rykten, något samtliga deltagare 

nämner. Övergripande fördomar beskriver elever på samhällsprogrammet och praktiska 

program som ungdomar med oklar framtidsplan vilket leder till mycket festande medan 

naturelever anses vara nördar som frenetiskt studerar. De deltagande eleverna som går på 

samhällsprogrammet tar lätt på fördomarna mot deras program och anser att de ryktena lika 

gärna skulle kunna stämma på naturelever.  

Fördomar mot det motsatta könet återfinns endast i ena riktningen, killars fördomar mot 

tjejer. Hampus beskriver hur han upplever att killar är mer accepterande än tjejer, ”Tjejer 
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är mer två och två… vi killar brukar hålla ihop och tjejer pratar mer om varför andra 

tjejer umgås eller pratar bakom ryggen mer”. Upplevelsen av att killar är mer flexibla och 

öppna i sina kompisgrupperingar än vad tjejer är illustreras väl i Hampus citat. Dessutom 

synliggörs fördomen om att tjejer fokuserar mer på andra tjejers beteenden och val, medan 

killar inte har något sådant intresse. De intervjuade tjejerna nämner inga jämförelser mellan 

könen.  

Även fördomar mellan olika skolor i samma stad återfinns i elevernas berättelser. John 

beskriver skillnaden mellan sin skola och en annan gymnasieskola i samma stad med orden 

” Den ena skolan är mer finare, mycket pengar, skjortor och fina klockor, vår är mer 

avslappnad”. Samma jämförelse upplever Moa, som ger en bild av att sin gymnasieskola är 

väldigt strikt där man ska följa normen för att passa in medan övriga skolor i staden är mer 

öppna och accepterande. De deltagare som bor i en mindre stad, där endast ett gymnasium 

finns, kan uppleva jämförelser mellan de två grundskolor som finns på orten och vars 

elever sedan gemensamt går på gymnasiet i staden. Både Hampus och Lina upplever dock 

att de fördomarna snabbt försvinner när man lär känna varandra.  

 

Att skapa vänner 
Att skapa vänner inkluderar de olika tillvägagångsätten eleverna uppger de använt för att 

närma sig nya vänner. De tre subteman som underbygger temat Att skapa vänner är, 

anpassning, bekvämlighet och öppenhet.  

Anpassning efter rådande klimat på skolan och förväntningar är en metod för att närma 

sig nya vänner. Detta fenomen beskriver Moa sig ha observerat hos sina klasskompisar.  

Hennes klasskompisar, i motsats till henne själv, anpassade sig snabbt efter de befintliga 

idealen på hennes skola för att passa in och öka möjligheterna till nya vänner, ” … vissa 

började typ komma i skjorta helt plötsligt fast de aldrig haft det innan. Jag har på mig 

träningsbyxor för liksom vi ska ju ha idrott”. Moa medger att hennes beslut att inte 

förändra sig själv har försvårat hennes möjlighet att träffa nya vänner.  

Det är dock mycket som sker naturligt när nya klasser bildas och vänskap ska uppstå. 

Bekvämligheten i hur grupperingar uppstår är en genomgående förklaring bland eleverna. 
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Niklas upplevde att hans lilla grupp i klassen bildades på ett mycket bekvämligt sätt ” Jag 

kände en tjej som kände en kompis som hade en kompis”. Nästintill helt nya klasskompisar 

var ett faktum för John, Niklas och Moa men ingen av dem tyckte det var särskilt nervöst. 

De berättar hur lärarna höll i lära-känna-övningar men att det var småprat mellan eleverna 

som utvecklade vänskapen. Att tidigare kända ansikten förenklar nya bekantskaper är 

självklart, detta extra tydligt bland de eleverna från den mindre staden. Samtliga deltagare 

från den skolan kände eller var bekanta med majoriteten av deras nya klasskompisar. Den 

lilla staden bidrar även med att de kände igen äldre elever på skolan vilket de flesta 

deltagare upplevde som positivt då de resonerar att det är genom äldre kompisar man 

slussas in i skolan.  

Ytterligare en metod att närma sig klasskompisarna, som alla deltagare nämnde, var att 

det var upp till sig själv att vara öppna och sociala för att från början få en god relation med 

övriga klasskompisar. Hampus förklarar hur han de tidigare grundskoleåren gick på en 

landsortsskola och började inte inne i staden förrän högstadiet. Han har av den erfarenheten 

dragit lärdom om hur det är att komma in i en ny klass ” … jag hade bestämt mig för att 

inte vara lika nervös och bara slappna av… vara rolig när de andra var blyga så kanske 

jag fick ett gott intryck…”. Intressant är att några tydliga intressen sällan finns som knyter 

ihop de olika smågrupperingarna som bildas med nya klasskompisar. Lina beskriver hur 

hon och sina tre kompisar har helt skilda individuella intressen men i skolan håller de ihop. 

Moa upplever en liknande situation då hennes aktiva medlemskap i ett politiskt parti inte 

stämmer överens med majoriteten av skolans övriga elevers värderingar, inte heller de hon 

umgås med i skolan. Martin har dock en omvänd uppfattning där han och hans vänner delar 

ett stort miljöengagemang, liknande upplever Robin och Hampus men i deras fall sport 

istället för miljö.  

 

Identitetsskiftning 
Temat identitetsskiftning inkluderar tendensen att ändra sitt beteende baserat på miljön och 

kontext. Beroende på om man befinner sig bland vänner, hemma med familjen eller ensam 
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med en lärare uppger alla deltagare att agerande och beteende skiftar. De olika subtemana 

till Identitetsskiftning är föräldrar vs. kompisar, vuxenlängtan och ålder. 

Samtliga elever upplever att deras identitet förändras beroende om de är med familjen 

eller med vänner. Niklas förklarar hur jargongen är olika jämförelsevis mellan vänner och 

vuxna ” … det är väl vad man skämtar om, det är väl olika mellan föräldrar och 

kompisar”. De olika omgivningarna medför olika beteenden emedan rollerna son/dotter 

och kompis är skilda och annorlunda.  

Eleverna befinner sig i tonåren, har börjat gymnasiet och deras berättelser vittnar om en 

längtan efter ansvar och det vuxenvärlden innebär. De tycker gymnasiet är roligare då 

skolarbetet är friare upplagt med mer utrymme för deras inflytande och ansvar, i kontrast 

till högstadiet. Samtidigt finns de mer barnsliga sidorna kvar. Den konflikten vuxenvärld 

och barndomen berör Robin i sin teori om varför kontexten medför olika roller och 

identiteter: att vuxenvärlden lockar och man vill inge ett moget intryck ” … man säger väl 

inte det konstiga eller lite udda med vuxna för att inte verka mer barnslig och du vill vara 

lite mer vuxen”. Elevernas positivism till ansvar illustreras tydligt när de talar om skolan 

medan när de talar om vänner och fritid så lyser det inre barnet genom.   

Ålder är en avgörande aspekt i den skiftande identiteten och synliggörs i Linas 

beskrivning om hur hon har en mer tillbakadragen roll i sitt fotbollslag än i skolan då hon 

anser att det finns äldre spelare i laget som vet bättre. Identiteten skiftar även bland 

ungdomar i skolan menar Moa som observerat hur många av hennes klasskompisar snabbt 

anammade rådande ideal på skolan som de sedan släpper utanför skolan. Första året på 

gymnasiet innebär mycket nytt och uppgiften är att finna sig till rätta parallellt med att 

skolan ställer allt högre krav. Deltagarna kan känna att pressen att passa in är mest kritisk 

under första året då de upplever att andra och tredje årets elever förhåller sig mer 

avslappnat till de olika regler som finns på skolorna. Moa menar att det endast är 

förstaårselever som får ifrågasättande blickar efter sig ifall de inte klär sig efter på rätt sätt.  

 

Icke-genus grupperat 



Att börja gymnasiet  
– en kvalitativ studie om förstaårselevers upplevelser om att börja gymnasiet.  

 19 

Icke-genus grupperat är det femte temat och inkluderar hur elever grupperar sig och hur det 

inte baserar sig på genus i de flesta fall. Eleverna upplever att mixade grupperingar är allt 

mer vanligt och två förklaringar till det är ålder och kontextberoende, vilka två av de tre 

subteman som stärker temat Icke-genus grupperat. Det tredje subtemat är problematiskt och 

tar upp de upplevda baksidorna med tidigare erfarenheter av mixade grupper.  

Flertalet av deltagarna beskriver hur de ju äldre de blir ju vanligare det är att umgås 

killar och tjejer blandat. Hur denna förändring sker kan de inte riktigt svara på utan härleder 

det till äldre ålder och mognad, som John säger, ” Ju äldre man blir så vad heter det så 

umgås man mer med tjejer utan förhållanden”. John illustrerar något som flertalet 

deltagare upplevde, hur mixade-genus grupper blir allt mer naturligt med åldern.  

Vännergrupper bestående av både tjejer och killar behöver inte anses som något 

främmande, utan kan förklaras med att det är mer naturligt i en del kontexter än andra. 

Martin förklarar hur han alltid umgåtts mer med tjejer men genom sitt fritidsintresse även 

har killkompisar, ” Jag umgås mest med tjejer, blev så på mellanstadiet, men sen har jag 

killkompisar i fotbollslaget”. Lina upplever precis som Martin, att mixande 

vänskapsgrupper sker naturligt och alltid gjort. Hennes egen erfarenhet är att hon umgås 

med tjejer i skolan medan på fritiden hemma umgås mer med killar. Hampus har både kill- 

och tjejkompisar men umgås mer med killarna då de har sportintresset gemensamt, dock 

poängterar han hur klassens goda sammanhållning gör att både tjejer och killar pratar med 

varandra och inte har några problem att arbeta ihop.  

Det finns de som har andra upplevelser, att mixande grupper inte alltid är 

oproblematiskt. Niklas beskriver hur hans tidigare vänskapskrets inte bestod av någon tjej 

vilket har fått honom att ibland fundera hur man ska umgås med tjejer. Problematik har 

också Moa upplevt,” Jag var ensam tjej i klassen och det var blandat sjuor, åttor och nior 

och det var ganska mycket diskriminering”. Könsstereotypiering tas inte upp av någon av 

deltagarna då Moa nu på gymnasiet tycker det är helt annat än från sin tidigare skolgång. 

Ingen av killarna känner heller att det förväntas agera på ett särskilt sätt av lärare eller 

övriga elever, likaså känner tjejerna.  
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka nyblivna gymnasielevers upplevelser av att börja 

gymnasiet med fokus på identifikation och in- och ut-grupper. Resultatet av den kvalitativa 

studien var fem identifierade teman: Mångfacetterad popularitet, Att skapa vänner, 

Fördomar, Identitetsskiftning och Icke-genus grupperat.  

 

Resultatdiskussion 
Den generella upplevelsen av att börja gymnasiet är en smärtfri sådan där acceptans råder 

och det är problemfritt att finna vänner. Cheng och Guo (2015) talar om två vägar att 

identifiera sig till en grupp genom, en deduktisk och en induktisk. Den sistnämnda innebär 

att man assimilerar sig till en social struktur och liknar mycket det som beskrivs att elever 

gör när de anpassar sig efter de normer som råder på skolorna. De flesta av eleverna 

upplever att normerna inte är strikta och klimatet är accepterande men en elev upplever sig 

gå på en skola där det är mycket oskrivna regler om klädsel och värderingar och särskilt i 

det fallet är den induktiska vägen mer framstående än den deuktiska då individen istället 

identifierar sig till en kategori.  

Jackson och Sheriff (2013) belyser vikten av popularitet under skolåren vilket deltagarna 

i aktuell studie inte vittnar om. Istället upplever de hur popularitet baseras på olika faktorer 

så som framåtanda, kunskap och kontakter, där det förstnämnda ofta innebär att den eleven 

anses inneha en ledarroll. Turner och Rynolds (2010) beskriver olika typer av ledare 

samtidigt som Edwards och Harwood (2003) och Scheepers (2009) beskriver hur in-

grupper kan påverkas negativt beroende på klimatet inom gruppen. Eleverna upplever 

endast positiva inslag av ledare då de inte upplever något maktmissbruk utan att de 
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individerna istället agerar vägvisare i fallet där kunskap är källan till ledarrollen och faktorn 

framåtandan innebär att ledaren för talan för övriga klasskompisar. Aspekten att elever med 

kontakter blir populära kan liknas med Turner och Rynolds (2010) teori om hur individer 

med kontroll över tillgångar lätt får makt och inflytande. Om man i detta fall kan likställa 

kontakter som köper ut alkohol som tillgångar kan man förklara varför de individerna görs 

populära och får inflytande. Ifall någon skulle hota eller ifrågasätta individen med 

kontakters maktposition skulle den ifrågasättande personen själv möjligtvis mista 

tillgången till alkohol.  

In- och ut-grupper var ett tema i den intervjuguide som användes som underlag vid 

intervjuerna, detta baserat på hur väsentlig del den aspekten är i Social Identity Theory 

(Tanti et al., 2011., Turner& Rynolds, 2010). Eleverna kan efter en del resonerande 

identifiera begreppens existens inom skolan. De flesta eleverna kan till en början inte 

urskilja att det sker jämförelser mellan grupper eller att hen själv ingår en grupp som 

jämför sig, detta är intressant att parallellisera med Deschamps (1982) teori om två typer av 

människor, de som anser sig unika och de som ständigt ser sig som en del av en grupp. 

Eleverna ser sig som individuella varelser som inte definieras utifrån en grupp, innan de 

börjar resonera om de fördomar som råder mellan skolor och program. Elevernas strävan 

mot individualitet kan härledas till det utvecklingsstadium de enligt Eriksons (McAdams & 

de St Aubin, 1998) teori. Stadiet innebär att hitta sin identitet och viljan att känna sig unik 

kan kopplas ihop med skapande av den egna identiteten och finna sig själv. En ytterligare 

parallell till Deschamps (1982) teori om två typer av individer och hur eleverna framställer 

sig som unika är till begreppet Personal Identity som Turner et al. (2010) definierar som när 

självkategoriseringen utmynnar i ”jag” istället för ”vi”. Personal identity uppstår dock som 

Turner et a. (2010) nämner oftast i en trygg ”vi”-gruppering och det stärks av elevernas 

upplevelser. Även om de vill framhäva sig som unika återkommer de till vänner, klassen 

eller andra omgivningar som de är trygg i.  

Att grupperingar uppstår upplever samtliga elever. Turner och Rynolds (2010) beskriver 

hur gruppsammanhållningen uppstår inom olika grupper och utifrån resultatet av gjord 

studie är det intressant att se att inte sällan finns några tydliga gemensamma intressen som 
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binder ihop de grupperingar som uppstår. I de få fall där eleverna uppger att delade 

intressen finns är det sport eller miljö, de övriga grupperingarna baserar sig på faktumet att 

eleverna går i samma klass. Den sistnämnda källan till gruppering kan jämföras med Turner 

och Rynolds (2010) variant av gruppering, coericion, där eleverna tvingas till att bilda en 

sammanhållning och stärka banden genom jämförelser mot andra grupper.  

Eleverna från den mellanstora staden upplever rivalitet mellan olika gymnasieskolor, 

detta kan ses från en synvinkel som påvisar klasskillnad, i likhet med Thomas och Azmitias 

(2014) studie. Elever upplever att den ena skolan är mer öppen och accepterande medan 

den andra framställs som mer välbärgad med dyrare kläder och accessoarer. Eleverna på 

den, ur deras synsätt mer öppna skolan, gör en positiv jämförelse för egen vinning. Detta 

sker även bland eleverna från den mindre staden och i andra kontexter än rivalitet mellan 

två skolor. Fördomar om att elever som läser vissa program uppträder på ett visst sätt eller 

ena klassen är bäst på grund av deras goda sammanhållning gör att deras in-grupp tilldelas 

positiva attribut medan ut-grupper beskrivs negativt, detta i samstånd med Turner (1982) 

och Turner och Rynolds (2010). De negativa attribut som tilldelas programmen med lägre 

intagningspoäng kan likställas med Thomas och Azmitias (2014) studie. Även om deras 

studie berör individers socioekonomiska status och samhällsklasser bevittnar resonemanget 

eleverna från teknik- och samhällsprogrammet om ett klassystem mellan de olika 

programmen där de praktiska linjerna placeras långt ner på hierarki. Det är intressant att 

studiens resultat överensstämmer till viss del med temat i intervjuguiden angående 

identifikationsprocessens källor. Precis som tidigare forskning visar så kan klasstillhörighet 

och kön vara grundkällor till identifikationen.  

När den egna gruppen utsätts för negativa jämförelser menar Edwards och Harwood 

(2003) och Scheppers (2009) att det kan rendera i olika bieffekter. Eleverna i denna studie 

anser att de negativa fördomarna och jämförelserna inte är så allvarliga och inte inverkar 

negativt på deras gruppsammanhållning. De fördomar som råder framstår mer enligt 

eleverna som schabloner som enkelt kan slås hål på samt att fördomarna om samhällselever 

kan egentligen appliceras på de flesta gymnasielever, oberoende på programtillhörighet. 

Detta betyder att bieffekter som depression eller försvagat självförtroende, vilket Edwards 
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och Harwood (2003) och Scheppers (2009) beskriver, inte upplevs. En förklaring till detta 

kan förutom att de inte ser fördomarna som allvarliga vara att eleverna från början har svårt 

att erkänna jämförelserna mellan grupperingar och det blir då naturligt att de inte heller ser 

bieffekterna.  

Elmore och Osyerman (2012) beskriver hur könsrollerna lätt reglerar beteendet och 

ligger till grund till grupperingar. Detta stämmer inte överens med elevernas upplevelser 

alls. Istället upplever de att grupperingar sker naturligt och med åldern blandar sig tjejer 

och killar allt mer. De känner att bildandet av grupperingar och skapandet av nya vänner 

beror på öppenhet från sin egen sida. Att genus skulle vara källan till beteende stämmer 

överensstämmer inte heller då det istället upplevs, i likhet med Brenner et al. (2014) och 

Rabinovich et al (2012), är kontexten som influerar beteende. Social identitet var ett tema i 

utvecklandet av intervjuguiden, detta med tanke på kontextens influens på beteendet 

(Brenner et al., 2014., Rabinovich et al., 2012). Detta styrks då eleverna upplever sig agera 

olika beroende på om de umgås med vänner, vuxna eller befinner sig på aktiviteter utanför 

skolan. Turner et al. (2010) beskriver även hur individer kan jämföra sig med olika 

utkomster beroende på vem de jämför sig med. Elevernas upplevelser stämmer överens till 

viss del då men kan dra slutsatser utifrån deras identitetsskiftningar. Beroende på miljön 

och omgivningen intar de olika roller, exempelvis tystare i fotbollslaget än skolan, och det 

bevisar att man har identifierat sig som två olika identitetsinnehavare i två olika kontexter. 

För att fortsätta med exemplet med skola och fotbollslaget har den eleven gjort en 

jämförelse i två olika miljöer och kommit fram till att hen har rätt att ta mer plats i skolan 

än i fotbollslaget på grund av ålder eller erfarenhet.  

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa studien baseras på sju semistrukturerade intervjuer. Att studien genomförts 

genom intervjuer stärker den interna validiteten då kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats är mest lämpad eftersom det är individers upplevelser angående ett fenomen man vill 

undersöka.  
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Den externa validiteten avser graden av generaliserbarhet av studiens resultat. Det är 

svårt att diskutera graden av generaliserbarhet angående aktuell studies resultat då 

kvalitativ metod, särskilt med fenomenologisk ansats, inte strävar efter allmängiltiga 

resultat utan fokusera mer på den individuella upplevelsen om ett särskilt fenomen. Det 

man istället kan se till är hur pass väl empirisk förankring resultatet har. Empirisk 

förankring innebär hur pass väl resultatet överensstämmer med tidigare forskning. 

Föreliggande studies resultat har en stark empirisk förankring i och med att resultatets fem 

teman överensstämmer med tidigare beskrivna tendenser i redan existerande empiri. Att 

individer intar olika roller baserat på kontext och omgivning, jämförelser mellan 

grupperingar och individers tendens att inte definiera sig enbart som en gruppmedlem utan 

även den egen identifikation återfinns i genomförd studies resultat såväl som i tidigare 

forskning, vilket stärker den empiriska förankringen och motsäger möjligheten att resultatet 

påvisar kontradiktiska fynd.  

Ett större antal deltagare önskades då det hade medfört med material att analysera och 

diskutera utifrån tidigare forskning. Tyvärr var det svårt att finna nyblivna gymnasieelever 

som var villiga att medverka i intervjuer. Ett större antal deltagare hade resulterat i mer 

material att analysera och det i sin tur skulle stärka resultaten än mer. Att få gymnasieelever 

som läser första året intresserade att delta skulle möjligtvis ha motverkats med en annan 

taktik vid rekrytering av informanter. I detta fall togs först kontakt med rektor och efter det 

mailades en förfrågan om medverkan samt information om studien till eleverna. Om 

studieledaren personligen hade kommit till skolan och presenterat sig själva och studiens 

syfte skulle möjligtvis fler elever blivit positivt inställda då de fått ett ansikte på personen 

de ska samtala med.  

Konstruktvaliditeten berör hur väl instrumentet mäter forskningsfrågan och i genomförd 

studies fall anses graden hög eftersom intervjuguiden testats och värderats lämplig efter 

genomförd pilotstudie. I efterhand kan man se att alla frågor inte har visat sig bidra med 

mycket information till resultatdelen av studien men de fyllde en funktion i 

intervjusituationerna, de öppnade upp samtalet mellan informant och intervjuare.  
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Att flertalet deltagare gick i samma klass ses mer som en fördel än en nackdel. Ett 

validitetshot kan ske om deltagarna primas för frågor eller liknade innan situationen tar 

plats. I detta fall är det troligt att utgå från att deltagran talat med varandra om vilka frågor 

de fått och om hur studieledaren agerade. Det kan ha bidragit till att eleverna funderat på 

frågorna innan intervjutillfället, något som i vissa undersökningar skulle ses negativt på då 

man mister deras instinktiva tankar men denna studie gynnas av eftertanke och resonerande 

svar.  

Ytterligare en faktor som kan diskuteras angående validiteten av studiens genomförande 

gäller analysen av intervjuerna. I detta fall har igen medbedömare rådfrågats utan istället 

har tre av deltagarna fått läsa och ge sina tankar om de analyserande temana. En 

medbedömare som fått läsa genom transkriberingarna och sedan utifrån det värdera hur 

pass väl subteman och teman stämmer överens hade varit en god aspekt för att öka 

validiteten. Elevernas godkännande en till en viss del stärkande för validiteten med 

samtidigt är de godkännanden inte helt trovärdiga då man kan betvivla deras intresse i att 

läsa genom transkribering och sedan fundera på om temana stämmer in, mer sannolikt är 

det att tror att eleverna svarade på mailet med positiva ord utan större eftertanke. Något 

ytterligare som också talar för att eleverna inte lagt större betänketid på analysen är social 

demand, att de besvara så som de antar väntas av dem. I detta fall kan det finnas en 

möjlighet att eleverna förmodar att studieledaren väntar sig medhållande angående den 

analys åsikt efterfrågas i och därmed svara med sitt godkännande. Om en medbedömare 

använts istället så skulle inte detta validitetshot automatiskt försvinna men dock minimeras.  

I efterhand kan man fundera om studien hade gynnats av att istället för nyblivna 

gymnasielever ha intervjuat gymnasielever som läser år två då de har mer distans till hur 

det var att börja gymnasiet och kan på så sätt mer eftertänksamt resonera om deras 

upplevelser. De nyblivna gymnasieleverna om intervjuades i aktuell studie har knappt en 

termin att bygga sina upplevelser på och det kan ha bidragit till bristande upplevelser om 

in- och ut-grupper och tydliga ledare. Elever i årskurs två på gymnasiet hade möjligtvis 

kunnat ge en klarare bild då de har haft ett år på sig att bearbeta hur första året på 

gymnasiet var.  
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Praktiska implikationer 

Att ha förståelse över de olika aspekterna som att börja gymnasiet är viktigt för vuxna över 

lag och lärare i synnerhet. Att befinnas sig i tonåren och utsättas för nya situationer som 

kräver mycket från den egna sidan är utmanade och krävande för många ungdomar och det 

är då betydelsefullt att vuxna i deras omgivning kan ha någon nivå av förståelse om deras 

situation. En djupare förståelse i hur den första tiden på gymnasiet upplevelser kan lärare 

dra nytt av och använda det så de spända momenten reduceras. Elevernas upplevelser 

återger en ganska oproblematisk bild av att börja gymnasiet men de grupperingar och de 

fördomar som hyss mot varandra existerar. Lärare som dagligen befinner sig i denna miljö 

kan lätt missa dessa fenomen men det är essentiellt att vetskapen om dess existens finns hos 

lärarna. Att som lärare ha insikt i grupperingar och attityder mot dem ökar chanserna att 

kunna motverkar negativa konsekvenser för elever. Om lärare vet om grupperingar kan de 

enklare upptäcka och motverka diskriminering samt upprätthålla värdegrunden. De olika 

aspekter av popularitet är även det betydande information för lärare då de kan läsa av 

klasserna och se hur vem som har en ledarroll men även hur läraren kan jobba med att låta 

andra i klassen ta mer plats eller visa deras kunskap.  

 

Framtida forskning 
För att kunna se någon typ av generaliseringsbarhet av resultatet av liknande 

undersökningar vore en kvantitativ undersökning genomföras. Genom enkät eller 

frågeformulär skulle eleverna ha möjlighet att besvara påståenden om gymnasiestarten. 

Sådan forskning skulle stimulera dels frågetecken hur pass väl dessa resultat stämmer med 

verkligheten men dels även för en djupare och bredare kunskap inom området. Mer 

forskning och kunskap medför större möjlighet att förenkla omställningen nya 

gymnasieelever genomgår och bidra med större förståelse om deras situation. Framtida 

forskning skulle även kunna fokusera mer på popularitet. Övriga teman som analyserades 

fram har redan varit ämne för mycket forskning medan popularitet fallit lite i glömska, 

särskilt sett från elevernas perspektiv. Popularitet är en stor och stark kraft inom skolan och 

ytterligare forskning inom området skulle ge större inblick i popularitetens mekanismer; 
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vad det grundar sig i, vad som är positiv och negativ popularitet, hur det kan populariteten 

kan cirkulera omkring och hur det påverkar elevernas individuella identitetsskapande men 

även hur det påverkar grupperingar.   
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Bilaga 1 
 
Intervju guide 
 
Bakgrundsinformation 

a. Ålder och kön  
b. Tidigare skolgång 
c. Skolsituation just nu 

 
Öppna frågor 

a. Generellt om identifikation och självkategorisering 
• Om du får beskriva dig själv, vem är du då? ( 
• Känner du att du har olika roller (identiteter) i olika sammanhang? Beskriv hur? 

(Skola, hemma, fritid). 
b. Ny skolsituation 

• Hur var det att börja gymnasiet?  
• Hur kommer det att du valde det program du gjorde? Kan du berätta om hur du 

tänkte?  
• Kände du många sedan tidigare? 
• Upplever du att det finns förväntningar om hur man ska vara, från dig själv, 

hemifrån, vänner eller från skolans roll – finns det ett mönster man försöker 
rätta sig efter och passa in? 

c. In-grupper och ut-grupper 
• Vilka umgås du med (inte namn, utan kille/tjej, samma ålder osv) 
• Hur hittade ni varandra? 
• Vad har ni för gemensamma nämnare - vad håller ihop er? 
• Hur skulle du beskriva ert ”lilla gång” – jämförelser med andra? 
• Kan du uppleva tydliga ledare i kompisgänget eller i klassen exempelvis? 
• Varför tror du att du umgås med dem du gör?  
• Finns det en god sammanhållning i klassen – jämförelser med andra klasser? 
• Finns det grupperingar på skolan? Kan beskriva dem lite? Finns det några du 

inte tycker dig tillhöra?  
d. Vilka är källorna till din identifikation 

• Hur ser dina hemförhållanden ut? 
• Vilka framtidsplaner har du? Var ser du dig själv i framtiden?  
• Vad har du för fritidsaktiviteter/vad tycker du om att göra?  
• Vad har du för förebilder? Finns det någon speciell du ser upp till?  
• Är du aktiv eller medlem i någon förening eller klubb (sport, ideella, 

ideologiska etc.) Hur ter sig detta?  
• Ser du dig som en person med starka åsikter? Gillar du att diskutera? Är du 

ifrågasättande? Hur visar sig detta? 
• Hur värderar du exempelvis skola, vänner, familj och jobb? Värderar du 

något som viktigare? 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag heter Ida Ström och läser till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet. Jag håller nu på att 
skriva min C-uppsats i Psykologi. Studien har som syfte att undersöka hur gymnasielever 
som går första året identifierar sig. Ditt deltagande i studien skulle vara till stor hjälp. 
Deltagandet i studien är anonymt, din identitet kommer inte till kännedom till någon annan 
än mig. Deltagandet är även frivilligt och det finns möjlighet att när som helst under 
studiens gång att avbryta sin medverkan. Det som framkommer i intervjun kommer även 
endast användas som grund för denna studie, inget kommer användas vidare i andra 
sammanhang.  
 
Hoppas du är intresserad att delta! Besvara detta mail ifall du vill delta så hittar vi en tid för 
intervju. Intervjun kommer bestå av krångliga frågor och jag beräknar runt 30 till 45 
minuter långa.  
 
Tack på förhand 
Ida Ström 
is222es.student@lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


