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Förord 
 
Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare Anna Öqvist som har bidragit till förslag på 
åtgärder i vårat utvecklingsarbete. Vi vill även tacka fritidskontoret som hjälpt oss att finna 
styrdokument samt ungdomsmottagningen som bidragit med material till vårat 
förändringsarbete. Vi vill också tacka fritidsgårdsföreståndaren som bidragit med lokal så att 
vi haft någonstans att vara vid den empiriska delen av vårat arbete. Slutligen så vill vi tacka 
tonårsflickorna som vi utförde vårat utvecklingsarbete med samt oss själva för ett lärorikt 
samarbete. 
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Abstrakt 
 
Syftet med vårat arbete var att försöka stärka en grupp tonårsflickors självkänsla i sin 
sexualitet samt medvetandegöra dem vad olika medier har för påverkan på flickors 
självkänsla. Vi har genomfört vårat utvecklingsarbete kvällstid under fyra träffar på två och 
en halv timme per tillfälle på en fritidsgård i Skellefteå kommun. Gruppen bestod totalt av 11 
flickor i ådrarna 13 till 15 år. Vi använde oss av enkäter och observationer samt 
dagboksanteckningar, som metod för att mäta resultatet. Resultatet av utvecklingsarbetet 
visade att flickorna hade blivit mer medvetna om ämnet efter våra träffar. Om deras 
självkänsla hade stärkts i allmänhet kunde vi inte dra som slutsats efter endast fyra träffar, 
men vi kunde se att det blivit mer och mer säkra på sig själva med oss i gruppen efter varje 
tillfälle. Att bortfallet var stort vid sista enkättillfället kan ha bidragit till att förändringen inte 
blev så tydlig.   
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Som blivande fritidspedagoger ingår det i vår utbildning att genomföra ett utvecklingsarbete 
och dokumentera detta i en rapport. När vi diskuterade våra egna erfarenheter från tonåren, 
kom vi fram till att vi gemensamt kände en viss osäkerhet när det gällde sexualitet. Dessa 
tankar gjorde att vi blev intresserade av att skriva ett utvecklingsarbete om tonårsflickor och 
deras syn på sexualitet samt om vi positivt kunde stärka deras självkänsla gällande detta 
område. I den utveckling som skett bland ungdomar under de senaste åren tyckte vi att man 
kunde se en ökad tendens till både positiv och negativ uppmärksamhet av sexualitet, 
förmedlat av olika medier, framförallt genom kabel-tv och Internets framskridning. Vi kände 
oss oroade för att ungdomar, då framför allt tonårsflickor inte i sin egen takt får möjlighet att 
utforska sin egen sexualitet. Att de utsätts för sexuella handlingar, som de i själva verket inte 
vill delta i men, som de ändå ställer upp på. 
 
Styrdokument 
 
Vi har utgått från Lpf 94 och Skolverket 95. Här nedan presenteras de mål som vi funnit 
relevanta till vårt ämnesval. 
 

• Gymnasieskolan skall sträva mot att varje elev i gymnasiet utvecklar en insikt om 
sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande. 

• Att varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet, se till att 
andra människor inte utsetts för förtryck och kränkande behandling. 

• Rektorn har ett ansvar att eleverna får kunskap om sex och samlevnad. 
• En uppgift som lärarna har är att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och 

förmåga att lära. 
• Elever ska uppleva att de får utveckla efter sina egna förutsättningar (Lpf 94) 
• FN:s konvention om barnets rättigheter avser att alla människor under 18 år är 

barn om inte barnet blir myndig tidigare enligt den lag som gäller för barnet. 
• Barnet bör få en möjlighet till en god utveckling både mentalt och kroppsligt. 
• Barnet har rätt till en god försörjning samt skyddas mot allt utnyttjande. 
• Barnet har rätt till trygghet och skydd mot all vanvård, övergrepp, 

barnprostitution osv. 
• Barnet ska ha rätt till att bli hörd och få sin vilja respekterad. 
• När det gäller massmedier så ska barnet skyddas mot information och material 

som kan skada barnets välfärd. 
• Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld så som övergrepp, sexuellt utnyttjande, 
misshandel osv. medan barnet är i vårdnadshavarnas vård (Skolverket, 1995). 

 
Svensk lagstiftning om sex 
 
Enligt svensk lag får ingen utöva samlag eller något sexuellt med en annan person genom 
tvångsmässiga handlingar. Lagen säger också att man inte får utöva sexuella handlingar med 
en person som är i en beroendeställning, t ex en vårdare får inte göra något sexuellt med en 
vårdtagare. Man får inte heller utnyttja en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, t ex 
någon som är neddrogad eller väldigt berusad. Ingen får heller utnyttja någon som har psykiska 
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störningar. Att blotta sig eller säga obehagliga saker i telefonen är också olagligt, det kallas för 
sexuellt ofredande och den som betalar för sexuella tjänster bryter också mot lagen (Dahlén, 
2002). Enligt lag måste man vara 15 år, för att få ha ett sexuellt umgänge. Lagen är till för att 
skydda en ung människa som inte vågar säga nej till en äldre. Det är aldrig straffbart för den 
som är minderårig, bara för den som är äldre. Det är inte olagligt för en 15 åring och en 14 
åring att genomföra ett samlag om båda vill (Edvall, 1996). Begreppet våldtäkt innebär att 
någon blivit utsatt av en person som använt sig av hot eller våld vid sexuella handlingar. 
Gruppvåldtäkt är när någon blivit utsatt för dessa handlingar, men med flera förövare. När 
sexuella handlingar skett mot en persons vilja, kallas det för sexuellt tvång. Sexuella övergrepp 
är ofta svåra att bevisa eftersom det sällan finns några vittnen, i en rättegång står ord mot ord. 
Om man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp är det viktigt att inte duscha och så fort som 
möjligt åka till ett sjukhus och tala om vad man blivit utsatt för. En noggrann undersökning 
görs, som dokumenteras och skrivs ned i ett rättsintyg. Detta ger bevis i rätten och kan kanske 
ge en fällande dom (Dahlén, 2002). 
 

Den, som blivit kränkt sexuellt, vet vilket intrång som gjorts i en kropp och själ. Hur dörrar, som 
borde varit stängda, brutits upp. Hur någon klampat in utan att bry sig om att han eller hon varit en 
våldsgäst. Hur oskyddad man varit och hur svårt det kan vara att få tillbaka känslan av att detta är 
min kropp och min själ. Och kanske än svårare, att våga öppna sig för den som ens hjärta klappar för. 
(Edvall, 1996 S.44) 

 
Sexualitetens historia 
 
Sexualitet är ett koncept med en historisk, social och kulturell konstruktion som har olika 
innebörd vid olika perioder (Hirdman, 2001). Fram till 1900 talets mitt, fick man börja arbeta 
och lära sig ta ansvar i en väldigt ung ålder. Det fanns inget utrymme för att utvecklas i sin 
egen takt, att vara förälskad, kåt, svärmeri etc. känslorna är fortfarande sig lik. Att vänta med 
samlag till efter giftermålet var vanligare förr, enligt kyrkan var samlaget menat att höra 
äktenskapet till. För unga kvinnor fanns det speciella skäl att vänta, endast oskulder fick bära 
krona vid vigsel i kyrkan. Det var ovanligt att man hade erfarenhet av mer än en sexuell 
relation och skilsmässor var så gott som okända. Det fanns ändå en liten grupp människor 
som fick ta vara på sin ungdomstid. Det var ofta pojkar med rika föräldrar, som hade råd att 
låta sina barn fortsätta studera. När dessa pojkar studerade hade de själva inte råd att skaffa 
egna familjer, lösningen till detta blev besök hos prostituerade. De prostituerade var unga 
flickor som hade blivit utstötta från sina familjer eller inte blivit accepterade av samhället 
(Edvall, 1996). I Sverige har det under 1900-talet skett stora förändringar i sättet att bo och 
arbeta. Genom detta har stora förändringar gällande normer, attityder och förhållningssätt till 
sexualitet vuxit fram. I västvärlden har det hittills skett två större förändringar i människors 
sexualvanor. Dessa förändringar har inträffat runt 1920- och 1960-talet och har gett utslag 
både i forskning samt statistik. Det som har fått stora konsekvenser i människors 
levnadsvillkor under dessa tider är att det i västvärlden har uppstått en ekonomisk expansion 
och bland människorna har en tro på bättre tider vuxit fram. Detta har lett till omprövning och 
förändring av normer, attityder och beteendemönster gällande relationer och sexualmönster 
hos folket (Forsberg, 2000).  
 
Förmodligen så har människor alltid skämtat om sexualitet. Oavsett hur mycket eller lite det 
pratats om detta ämne så finns det ändå en fastställd upplysning. Många tittade på djuren som 
parade sig och barn låg ofta i samma rum som sina föräldrar, vaknade och tjuvtittade någon 
natt. Förr var det ont om preventivmedel varje person fick själv komma på ett sätt som 
fungerade för att slippa oönskad graviditet. Kondomen uppfanns någon gång på 1500-talet, 
den gjordes då av djurtarmar. Ett alternativ var att kvinnor stoppade in sura saker i slidan t ex. 
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en halv citron för att befruktningen skulle förhindras. Trots alla regler och försök att skydda 
sig vid samlag så hände det att kvinnor blev gravida före äktenskapet, sedan övergivna, 
utstötta och föraktade som sämre människor. Barnen fick sedan höra att de var oäktingar och 
horungar. Männen gick ofta fria från skuld, det var svårt att bevisa faderskapet. Det hände att 
kvinnor som var gravida, försökte göra abort på sig själva genom att sticka in en strumpsticka 
och göra hål på fostersäcken i livmodern, med andra ord framkalla missfall. Kvinnor födde 
barn i smyg för att sedan döda dem och gräva ned dem i skogen. Ungefär för hundra år sedan 
började enstaka personer tycka att det var dags för sexualupplysning i Sverige, men 
myndigheterna var rädda att folket skulle sluta föda barn om de fick veta preventivmedlens 
existens, så sexualupplysningen förbjöds. Det fanns dock en kvinna vid namn Elise Ottesen-
Jensen som reste runt i Sverige på 1920-30-talet och höll möten trots förbudet. Mötena 
handlade om preventivmedel. Elise stora dröm var att alla barn skulle födas önskat av sina 
föräldrar och att både kvinnor och män skulle njuta av samlag. RFSU, Riksförbundet För 
Sexuell Upplysning, bildades någon gång på 1930-talet. Abort var fortfarande förbjudet, men 
av vissa skäl t ex om kvinnans liv hotades eller om hon blivit våldtagen, kunde abort godtas 
och 1964 började p-piller att säljas i Sverige (Edvall, 1996).  
 
Under 1960-70-talet förändrades den kulturella och politiska synen på män och kvinnor i 
deras förhållande till varandra, både i det offentliga och privata livet. 1960-talet i Sverige var 
en politiskt radikal tid, som var fylld med förändringar av samhället och olika idéer. Ett starkt 
ifrågasättande av familjen, äktenskapet och värderingar kring sexualitet syntes, i samhället 
kunde man skilja mellan två olika debatter. Den ena var könsrollsdebatten som även kom att 
kallas kvinnofrågan och den andra var den sexualliberala debatten, som innebar en mer 
frihetlig syn på sexualiteten. De bestämda moraliska värderingarna sågs som ett tecken på en 
statlig auktoritet vilken man tyckte skulle ersättas med en ny moral, som skulle handla om 
individens ansvar och hänsynstagande och den skulle vara saklig och rationell. Det 
ifrågasättande av tidigare självklara förhållanden mellan könen vad gällde sexualitet, barn och 
familj fick under 60- och 70-talet en starkare politisk förankring (Hirdman, 2001). 1975 blev 
abort tillåtet om kvinna ville det. Idag är det inte längre en skam att vara ensamstående mor 
och sex har man om man själv vill, inte för att man blir tvingad till det (Edvall, 1996). Synen 
på sexualitet förändras genom tiderna. Samhället, som vi alla lever i bestämmer hur den synen 
ska se ut. Med tiden förändras samhället och då förändras också synen på sexualitet (Dahlén, 
2002). 
 
Att tolka nutiden är inte så lätt. Det är alltid lättare att se tydliga trender och förändringar i 
efterhand. När man försöker beskriva vad som hänt från 1900-talets början fram till i dag blir 
två perspektiv tydliga. Det ena perspektivet pekar på att det mesta är sig likt och att Sverige 
varit ett stabilt samhälle, som inte har genomgått så stora förändringar. Det andra perspektivet 
pekar på att vi människor i västvärlden just nu är inne i en samhällsförändring som liknar 
övergången från jordbruk- till industrisamhälle, men idag sker övergången från industri- till 
informationssamhälle. Den tekniska utvecklingen har snabbt vuxit fram i västvärlden och 
befolkningen har ändrats, många som lever i Sverige idag har sina rötter i andra delar av 
världen. Där igenom utsätts den svenska synen på sexualitet av influenser från ett större 
geografiskt perspektiv än tidigare. I nutidens ungdomsgrupper finns flera tecken på ett 
öppnare förhållningssätt till sexualitet. Det syns bland annat på en mer accepterande 
inställning till homo- och bisexualitet. Men det finns även tendenser till en konservatism 
mellan könsrollerna i vissa gruppers syn på sexualitet (Forsberg, 2000). 
 
Undersökningar om ungdomar, kärlek och sexualitet talar för att de förändringar som händer i 
samhället sker i språng. Därför kan man se stora skillnader mellan olika generationer när det 
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gäller sexualnormer och förhållningssätt till sexualitet. Från forskning kan man se att 
begreppet ungdom från mitten av 1900-talet har fått en ny innebörd, och att ungdomarna har 
fått en egen kultur med egna symboler och sätt att kommunicera. Människor som var 
ungdomar på 50-talet och senare har stora likheter i sexuella erfarenheter och syn på 
sexualitet, en syn som är mer liberalt inställd. De har också i större utsträckning levt i städer 
och det har varit mindre vanligt att man försörjt sig på lantbruk. Dessa yngre generationer har 
även mött nya influenser som varit inriktade till ungdomsgenerationen (Forsberg, 2000). 
 
Dagens sexuella samhälle 
 
Sexualitet är en av det stora glädje källorna i livet. Känslor, sexuella relationer och 
upplevelser gör att livet känns lättare och mer glädjefyllt, i vägen för dessa känslor kan 
sexuella problem finnas och de lägger sig som en skugga över tillvaron. I vårat samhälle kan 
sexualitet vara ett tabubelagt ämne med en mängd olika sociala regler som ibland kan vara 
svåra att förstå. Ungdomars erfarenheter av sociala relationer har en stor betydelse på hur de 
uppfattar det sexuella området. Det handlar med andra ord om hur man tagit del av olika 
intryck från t ex föräldrar eller media samt hur man påverkats av den kultur man vuxit upp i. 
Under tonårstiden är identiteten relativt instabil och självbilden sårbar, detta har att göra med 
vilken inställning man har till det egna jaget. En positiv självbild innebär att individen förstår 
sitt egenvärde, en negativ självbild kan leda till att individen har svårigheter med privata 
relationer och framför allt sexuella. Rädslan att inte duga hör samman med att de unga inte vet 
vilka krav eller förväntningar som en tilltänkt partner har. Ungdomars frågor om sexualitet 
och samlevnad handlar om: Duger jag? Vem är jag? Kommer jag att bli älskad? (Jarlbro, 
1992).  
 
Skillnaden mellan sex och sexualitet är att sexualitet är något man har och sex är något man 
gör. En del tycker att sexualitet är en kraft man äger, andra förknippar den med t ex homo- 
hetero eller bisexualitet. Sexualiteten är något som ser olika ut hos var och en av oss olika 
individer. Sex kan vara något man använder sig av för att uttrycka sin sexualitet, handlingar 
eller känslor kan vara sexuella utan att man haft en sexuellrelation (Dahlén, 2002). Sexualitet 
anses ofta höra ihop med samlag, men det är mycket mer än så. En liten baby tycker om att 
utforska sin kropp, bli smekt och smeker gärna sig själv. Alla föds vi som sexuella individer, 
medvetenheten om sin sexualitet innebär många saker som tankar, känslor, att tycka om att bli 
smekt och smeka sig själv. Vi uppskattar att titta på andras kroppar och fantiserar om att få 
kyssa och krama personer vi attraheras av. Allt detta är delar av vår egen sexualitet. Vid 
puberteten förändras våra kroppar och i samband med detta blir känslorna starkare (Bell, 
1983). Under puberteten förändras både kroppen och själen. Många unga människor tycker att 
förändring är spännande och är stolta över sina kroppar, men lika många känner sig blyga och 
osäkra med den förändring som sker (Harris, 1994). Egentligen är naturen ganska orättvis, 
gymnastiklektionerna på skolan känns fruktansvärda speciellt duschen efteråt, man känner sig 
annorlunda. I verkligheten är vi rätt lika varandra, men det är det vi själva känner som räknas. 
Det är viktigt att föräldrar talar med sina barn om kärlek och att de delar med sig av sig själva 
med andra. Tvång, saknad, makt, press och underkastelse är tyvärr vanliga ord som finns med 
när det gäller unga människor och sexuella relationer. För ett lyckat sexualliv är det viktigt 
med trygghet, att vi har nått en viss mognad och medvetenhet om vilket ansvar vi har 
gentemot varandra är en stor förutsättning till detta (Storfjord, 1998).  
 
Många unga människors samlag blir bara till i skrubbar, hos kompisar, på toaletten och ute i 
mörkret. Snabba samlag och otympliga som ingen njuter av, efteråt pinsamhet och tystnad. 
Istället borde parterna prata med varandra om samlaget, både före och efter det genomförts, 
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vad de känner för varandra, preventivmedel och mycket annat. Men ligger man med någon 
man inte bryr sig så mycket om blir det mycket enklare, då slipper känslorna avslöjas. När 
barnen växer och blir ungdomar vill de inte längre kramas med mamma och pappa, utan 
behöver någon annan som kan ge ömhet och trygghet. Det är då det lätt kan bli ett samlag, 
fastän det egentligen aldrig var menat så. Många unga kvinnor ligger med unga män utan att 
de egentligen vill, de söker ömhet och värme. Om en ung kvinna går med på sex tror hon att 
den unga mannen inte kommer att lämna henne, hon är rädda för att bli kallad ”torris”. Hon 
tror sig veta vad han vill och han tror sig veta vad hon vill, eftersom de sällan prata med 
varandra blir det som det blir (Edvall, 1996). För många är det första samlaget en stor 
händelse i livet, men det finns undantag. För vissa unga kan det vara en bekräftelse till en 
vuxenidentitet och många kan uppleva det första samlaget som negativt och konfliktfyllt, 
detta gäller främst flickor som inte varit känslomässigt förberedda. Många sexuella 
erfarenheter ger status åt pojkarna och dåligt rykte åt flickorna. För pojkarna behöver inte det 
första samlaget betyda kärlek utan det kan mer vara en bekräftelse på den manliga könsrollen, 
flickorna är mer känslomässigt engagerade. Framförallt så är det pojkarna som slarvar med 
preventivmedel, de anser att detta är flickornas sak att sköta. Tonårsgraviditet kan vara en 
lösning på identitetskrisen för många unga kvinnor (Hwang och Nilsson, 1995). Det är viktigt 
för många och framförallt kanske för tonåringar att känna sig normal, med andra ord vanlig 
eller felfri. Många känner sig någon gång onormal när de tänker, fantiserar eller drömmer och 
detta är något som många döljer och inte pratar om. När det gäller sex så anses det fortfarande 
vid vissa fall, någonting som man ägnar sig åt för att föra vidare sina gener. Då kan man 
undra om det är onormalt att ha sex när människor inte vill skaffa barn. Många människor har 
sex av olika anledningar och idag ses ofta inget onormalt i detta. Vad som är onormalt och 
vad som är normalt är svårt att säga. Vid sexuella relationer är det mesta tillåtet om man själv 
vill och är med på det. Sexualitet är något som uppstår i ett samspel mellan människor och 
vad som anses vara normalt förändras med tiden. Ibland har det hävdats att kvinnors 
sexuallust är starkare än männens, idag hävdas ofta att männens är starkare och detta kan vara 
en ursäkt till att de får bete sig som de vill. Vilket kön som har den största sexuallusten får vi 
nog aldrig veta och det kanske egentligen inte spelar någon roll. Att unga kvinnor visar att de 
gillar sex kan anses som okvinnligt, av samhället kan de ses som mindre värdefulla och få 
stämpeln horaktiga. För många flickor anses det som värdefullt att våga säga nej till sexuella 
handlingar, men samtidigt så tas flickornas nej inte alltid på allvar. Resultatet blir då sexuella 
övergrepp där samhället kan ge signaler om att de utsatta flickorna får skylla sig själva. 
Överlag så är det ofta kvinnor som får skämmas och detta handlar inte om att alla män är 
elaka utan hur det faktiskt ser ut i samhället idag. Det är viktigt att få kunskap om orättvisor 
och hur de hänger ihop (Dahlén, 2002). 

 
Duger jag? Det här med utseende är löjligt tycker jag, det ska väl inte spela nå’n roll hur man ser ut. 
Men det är väl tur att alla har olika smak, annars skulle det nog bli en hel del killar och tjejer över, för 
att dom inte är snygga nog. Fast jag liksom många andra tjejer vill ha en kille som är snygg, men som 
samtidigt är schysst. En annan löjlig grej är det här med madrasser och riktiga karlar. Jag menar, när 
en tjej legat med många killar blir hon kallad madrass eller hora men gäller det en kille så är han en 
riktig karl. Fast det är ju klart, snacket går ju lika mycket hos tjejerna som hos killarna, men det låter 
olika hos tjejerna låter det så här: Passa dig för den där killen han vill bara en sak. Hos killarna låter 
det så här: Hittar du ingen i kväll så kan du ta henne hon är alltid villig. Men hur ska man som tjej 
göra då? Hoppa i säng hur som helst och bli kallad hora, eller säga nej och bli kallad torris. Men så 
kan man ju också råka ut för en kille som verkar as schysst och som man litar på, men sen när dom 
fått sitt så sticker dom i väg och letar andra blåögda brudar. Och på vägen därifrån passar dom på att 
berätta lite för polarna om den där dumma tjejen som går på allt. Men det är klart, hur skulle vi tjejer 
klara oss utan alla goá killar som finns? Lena 16 (Sveriges Utbildningsradio, 1982 S. 36-38). 
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Faktorer som påverkar vid sexuella relationer 
 
Det finns fem olika faktorer som påverkar ungdomar i sitt beslut till sexuella relationer. Här 
nedan följer en presentation av dem. 
 
Föräldrar 
 
En viktig faktor är vad föräldrarna har för åsikter när det gäller sexualitet. Deras åsikt kan 
både hjälpa och stjälpa, allt beroende på vad de säger och tycker. Föräldrarna kan tyckas vara 
skrämda av de ungas sexualitet eller så vill de att deras barn ska vänta med sexuella relationer 
till senare i livet. Kanske är föräldrarnas åsikter så starka att de kan ge tonåringarna 
skuldkänslor, men deras åsikter kan även vara till hjälp när de unga ska fatta ett beslut om sex. 
Den andra faktorn som också är mycket viktig är vännernas påverkan. Deras åsikter kan se 
mycket olika ut beroende på vilka normer de har.  
 
Vänner 
 
Vännernas åsikter kan påverka på olika sätt. En vän kanske tycker att man inte ska engagera 
sig i sex, en annan vän kanske retas för att man är oskuld. Från vännerna kan pressen komma 
att gå längre med någon än vad man själv vill. Speciellt tjejer påverkas av åsikten, ”jag gör det 
för att alla andra gör det”. Detta kan även kallas för den sexuella frigörelsens åsikt och den 
kan vara nog så stark som den som säger att flickor inte alls ska vara sexuellt engagerade.  
 
Media 
 
En annan viktig faktor som kan påverka är media. Media talar om hur vi bör se ut, vara och 
vad vi bör göra. Media får människor att tro att den viktigaste egenskapen för att få ett lyckat 
kärleksliv är en eftertraktad kropp. På så vis lurar medias åsikter många människor att kasta 
sig in i förhållanden de vanligtvis inte skulle ge sig in i. Därför är medias åsikt den minst 
pålitliga.  
 
Religion 
 
En annan faktor är religionen. Religionen har olika stort inflytande i olika kulturer. Dess 
värderingar kan ha en stark påverkan och den kommer antagligen att be tonåringarna vänta 
med att engagera sig sexuellt till äktenskapet. Den kommer också att påminna om hur syndigt 
det är t ex med homosexualitet och onani. Tyvärr är religionen den som ger många troende 
människor skuldkänslor och därigenom är den inte till någon större hjälp eftersom den bara 
säger nej.  
 
Ungdomens egna känslor 
 
Den femte betydande faktorn som påverkar är ungdomarnas egna känslor och behov. Det är 
viktigt att inte glömma sin egen åsikt. Även om ungdomar kan känna sig förvirrad, man både 
vill och inte vill engagera sig sexuellt, så är det viktigt att de tänker efter. Det är kanske inte 
sex de behöver utan ömhet i stället. Den sjätte faktorn som kan påverka är tonåringens egna 
normer. De flesta människor egna värderingar om vad som är rätt och fel, för att kunna ta ett 
beslut om sex är det mycket viktigt att kunna lita på sig själv. Det är inte alltid så lätt för 
tonåringarna att balansera de åsikter som påverkar dem, men en tröst kan vara att med tiden 
blir det lättare att fatta rätt beslut. Ett säkert sätt att inte lyssna på de faktorer som påverkar 
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tonåringarna är att bli full eller hög och detta kan skapa problem. Många unga känner ett lika 
stort tryck på att dricka alkohol och pröva droger, som att ägna sig åt sex. Människors sätt att 
vara påverkas i allmänhet ofta negativt av kemiska ämnen. Dessa ämnen både minskar 
förmågan att bestämma vad man själv vill och kan också påverka så att sex inte känns så 
skönt (Bell, 1983).      
 
Sexuellt ofredande - vilket ansvar har skolan? 
 
Katarina Wennstam är kriminalreporter på Sveriges television och har länge bevakat 
rättegångar som handlat om sexuella övergrepp. Allt eftersom tiden gick kände hon att det var 
något som inte stämde i de våldtäktsdomar som hon läste. Katarina funderade kring varför det 
alltid stod så mycket om den unga kvinnan och inte om förövarna. När hon hade läst igenom 
alla domar började hon se ett mönster, i flera fall kommenterades kvinnornas klädsel, 
uppförande och sexuella erfarenheter. Bland annat hade hon bevakat det så kallade 
”Rissnefallet” där nio killar utnyttjade en 14årig flicka i ett garage. Exempel på kommentarer 
i detta fall på hur flickan var klädd var att hon hade ”jacka, linne, BH, trosor och långbyxor”, 
ingenstans i texterna stod det något om förövarnas klädsel eller tidigare erfarenheter av 
sexuell karaktär. Däremot framkom det laddade värderingar i texten om flickan t ex så stod 
det kommentarer som ”redan i mellanstadiet hade hon till och med varit tillsammans med en 
av de åtalade, har chattat på nätet och träffat killar”. Katarina uppfattade detta som värre än 
vad hon kunnat tro. Detta fenomen, hur samhället ser på kvinnor sitter i systemet och det är 
något som blir extra tydligt vid sexualbrott. De unga kvinnorna har inte gjort några 
besynnerliga saker, de gör sådant som hör till ungdomarnas vardag, de dricker sig fulla, de 
klär sig utmanande och är tillsammans med flera under samma termin fortsätter Katarina att 
hävda på. Men när de blir utsatta för ett brott letar man plötsligt efter anledningen hos flickan. 
Katarina blev förvånad när det visade sig att ingen av de utsatta flickorna kunde gå kvar i sin 
skola efter övergreppet även fast det inte var de som gjort något fel. Hon menar att en flicka 
som blivit utsatt för övergrepp blir dubbelt drabbad, först så råkar hon ut för övergreppet och 
sedan återvänder hon till en skola full av rykten där hon kanske tvingas möta sina förövare 
varje dag. Problemet är att alla vet vad som hänt men bara har rykten att gå efter, och därför 
händer det att flickan stämplas som hora och skuldbeläggs. Kommentarer som ”hon var ju full 
så hon får skylla sig själv” eller ”det vet man ju hur hon är, hon var säkert med på det” är inte 
ovanliga. På förövarna läggs däremot ingen skuld, en kommentar om dem kan vara ”de är ju 
schysta killar egentligen”. Katarina menar också att de unga männen ibland till och med får 
ökad status efter övergreppet.  
 
I sin bok hävdar Katarina att synen på våldtäkter är en samhällsfråga och inte en specifik 
kvinnofråga. Pojkarna är lika stora förlorare på en stereotyp mansbild av män som helt styrs 
av sin sexualdrift. En av de unga kvinnorna 17 åriga Jonna återkommer flera gånger i boken. 
Hon blev ned drogad av några killkompisar och fick en krycka uppkörd i underlivet. Trots att 
Jonnas berättelse är obehaglig är den hoppfull. Förövarna blev fällda och hon beslutade sig för 
att inte skämmas över det som hänt och berättade därför sin historia. Katarina valde att ta med 
ett fall som Jonnas för att hon ville skildra något positivt men även för att motbevisa att denna 
typ av brott skulle vara ett resultat av kulturkrockar i storstäder. Förövarna var svenskar från 
en liten landsort i Sverige. Katarina tar förgivet att pornografi finns med som inspiration i 
många fall av gruppvåldtäkter och hon har läst många domar som rent ut av påminner om 
porrfilmsmanus. Det kan handla om pojkar som fått en för ensidig bild av sexualitet som 
pornografi och där har skolan ett ansvar, påpekar hon. Katarina fortsätter att hävda, skolan 
måste ge en motbild. Man kan inte frånsäga sig ansvaret när vi lever i ett samhälle där det är 
lätt att få tag i pornografi. Många elever tittar på det men nästan inga lärare talar om det. Mer 
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energi måste läggas på sex- och samlevnadsundervisningen. Framförallt så måste 
undervisningen riktas mot genusfrågor som inte nödvändigtvis måste handla så mycket om 
sexualitet utan mer om kvinnosyn. Skolan har också ett ansvar i den onda cirkeln som kan bli 
när en av de unga kvinnorna, som är elev blir utsatt för rykten. Lärare som inte agerar när de 
hör elever stämpla en flicka som hora, bidrar till att ge henne det dåliga ryktet. Det är ofta 
ingen slump vilken flicka som utsätt för sexuella övergrepp. Man kan finna ett samband 
mellan de flickor som blivit våldtagna och hur de har blivit behandlade innan brottet skedde. 
Det är ofta flickor som blivit kallade hora, klätt sig eller betett sig utmanande. Därför måste 
skolan ingripa tidigt. Katarina tror att mörkertalet är stort när det gäller flickor som varit 
utsatta för sexuella övergrepp. Många flickor har en felaktig uppfattning om vad en våldtäkt 
är. De har fått lära sig att det bara är en riktig våldtäkt om den unga mannen är en okänd 
förövare. De tror att det inte har skett något brott om man varit tillsammans med någon man 
känner, tycker om eller om den unga kvinnan varit för full. I skolan har man ändå kommit en 
bra bit på väg när det gäller kränkningar och katastrofer. Det finns mobbningsplaner och 
krisplaner om t ex elever dör, men det borde också finnas en krisplan för vad som händer om 
någon i personalen får veta att tre unga män har våldtagit en ung kvinna på en fest. Målet för 
krisplanen tycker Katarina måste vara att skydda den unga kvinnan och undvika rykten det är 
därför viktigt att alla elever får veta vad som hänt, gärna i samråd med polisen. Rykten skadar 
flickan mer än sanningen menar hon. De övriga eleverna måste få prata av sig och berätta hur 
de känner efter händelsen. Katarina hävdar att det är viktigt att inte sopa sådana händelser 
under mattan. Genom att ta upp händelsen till debatt kan man från skolans sida betona det är 
ett stort och allvarligt brott som skett. Hon fortsätter slutligen med att påpeka att det som 
lärare är viktigt att ta emot förtroenden. Man bör även akta sig för att lägga skuld på bördan 
menar hon. Tro inte att det inte kan hända där du arbetar, för det gör det (Lannvik Duregård, 
2003).   
 
Flickors pubertet 
 
Flertalet flickor kommer in i puberteten med en på flera sätt uppbyggd osäkerhet. Gamla 
konflikter som rör relationerna till mamman och pappan blossar upp igen. I sitt 
identitetssökande behöver dottern frigöra sig från föräldrarna och hitta en identitet som är mer 
avskild an tidigare. Samtidigt är det i puberteten som flickors kroppar allt mer utvecklas att 
likna mammans, med bröst och rundare former. Detta förhållande att ta avstånd från mamman 
samtidigt som man måste acceptera en allt med kroppslig likhet med henne, kan bli ångestfyllt 
och stärka ett kroppshat eller en nervärdering av det kvinnliga könet som funnits med tidigare 
i uppväxten. För att hjälpa dottern ur denna konflikt som blir, är mamman nyckeln. Mor och 
dotter bör få tid tillsammans och återskapa nya positiva band som förstörts. Dottern behöver 
känna att hon är viktig för mamman och för mamman är det viktigt att känna sig behövd av 
dottern. En viktig kroppslig händelse, som stärker den kvinnliga identiteten är den första 
menstruationen. För de flesta flickor inträffar den vid 11-13 års ålder. Denna händelse 
förtydligar för henne att hon håller på att utvecklas till kvinna och att hon håller på att nå 
fysisk sexuell mognad. I och med att hon fått sin första menstruation kan hon nu också bli 
gravid och få barn. Genom att den fungerar strukturerande och integrerande hjälper 
menstruationen henne att få en bättre bild av sitt kön och dess funktion. Men vi saknar i vår 
kultur former för att erkänna betydelsen av denna förändring, i stället reduceras 
menstruationen till en privat hygienfråga (Fredelius m.fl., 1994). Utvecklas och växer gör 
även livmoder äggstockar och äggledare. När utvecklingen från flicka till kvinna kommer 
igång blir hon ofta under några år knubbigare. Detta sker eftersom könshormonet östrogen 
binds i fett. Denna knubbighet är normal och ingenting som ska bantas bort, det kan störa 
utvecklingen. För en del flickor kommer utvecklingen tidigt och för andra sent (Eenfeldt, 
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1998). För männen har kvinnors bröst blivit symbol för deras sexighet. Det talas mycket lite 
om kvinnors bröst i förhållande till deras egen sexualitet, utan brösten är till för mannen eller 
babyn. Brösten har däremot nästan lyfts fram till att bli allmän egendom och detta kan 
upplevas påtagligt och plågsamt för den unga kvinnan. Ett problem som unga kvinnor kan ha 
när de söker sin sexualitet är att många har ett mycket osäkert förhållande till sitt eget 
könsorgan (Fredelius m.fl., 1994). Det finns många ord för kvinnors kön men finns det något, 
ord som känns rätt att säga, som inte är pinsamt, snuskigt eller för kliniskt att säga? Det är 
viktigt med ord. Att ha ett ord för något är att erkänna att det finns (Dahlén, 2002 ). 
 
I en intervju undersökning som gjorts med svenska unga kvinnor i de övre tonåren kom de 
fram att flertalet av dem hade dålig kunskap om sina könsorgan. Ingen av dem gav en 
fullständig blid av hur deras könsorgan såg ut, men drygt hälften av de intervjuade nämnde 
både yttre och inre delar. Ganska många tog med brösten i beskrivningen. Flickorna hade inte 
heller alltid ett ord för sitt kön men de hade många frågor om det var normalt skapta eller inte. 
Många tyckte att det första samlaget hade gjort ont, och de trodde även att det skulle vara så, 
att det ska göra ont och blöda, därför att mödomshinnan spricker. I själva verket är 
mödomshinnan ungefär som en krage som är tänjbar. Den vanligaste anledningen till att 
samlaget gör ont är troligen istället att hon inte är tillräckligt sexuellt upphetsad. Svaret som 
många flickor gav i intervjun tyder därför på att de gått med på samlag utan att känna egen 
lust. En ung kvinnas kropp måste också ha svarat sexuellt för att upplevelsen ska bli behaglig. 
För unga kvinnor utan några sexuella erfarenheter är det inte alltid så lätt att hävda sin egen 
kropps rytm. Jämfört med den unga mannen tar hennes lust ofta längre tid på sig att växa. Så 
gott som alla vet att pojkar måste ha stånd för att kunna genomföra ett samlag, men för den 
unga kvinnan sätts en mängd kroppsliga reaktioner igång (Fredelius m.fl., 1994). 
 
I och med kroppens hormonförändringar känner sig många unga kvinnor mycket osäkra. När 
hormonbalansen ändras blir kroppen drabbad av övergångsbesvär; en del får problem med 
finnar, andra med rodnad eller svettning. Denna förändring påverkar också psyket. Känslorna 
svänger snabbare och det blir svårare att behärska sig, allt ihop blir intensivt. Som tonåring 
kan man bli väldigt lycklig men också mycket olycklig (Eenfeldt, 1998). Det är vanligt att 
många unga kvinnor, som senare i livet väljer att leva som homosexuella börjar inse att de är 
lesbiska just under den senare delen av tonåren. Det är ofta en svår och lång process att nå 
fram till en sådan insikt. Att vara lesbisk väcker rädsla i omgivningen och rör vid flera tabun. 
Det är vanligt att en lesbisk kvinna i tidig ålder har haft en inre upplevelse av att vara 
annorlunda och att aldrig ha passat in utan att hon vet varför. Den första insikten kommer 
vanligast vid 16 års ålder men det tar ofta många år till det blir en integrerad del av 
identiteten. En del kvinnor upptäcker först efter att ha varit gifta i många år att de är lesbiska. 
Den yttre situationen och vilket stöd som finns i omgivningen avgör ofta om man väljer att 
öppet gå ut med sin homosexualitet eller inte (Fredelius m.fl., 1994).   
 
Media 
 
Skolan, tidningar och andra medier spelar en stor roll när ungdomar själva bedömer var de får 
sin kunskap ifrån. Skolan har generellt en relativt stark ställning, men för vissa ungdomar är 
tidningar och andra medier vanligare som informationskällor. Att Internet spelar en allt större 
roll som informationskälla bekräftas bland annat av att de fråge- och informationssidor som 
finns på Internet är mycket flitigt besökta av ungdomar (Forsberg, 2000). Sexualitet har varit 
ett återkommande tema i medierna allt sedan 60-talet. De studier som gjorts kring sexualitet 
har varit av fyra olika slag. Frågor om vilken påverkan sexuella framställningar har på 
publiken hör till det man först börjat studera. Det andra man studerat är idéer om sexualitet i 
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ett historiskt sammanhang. Det tredje man studerat är betydelsen av sexuella framställningar 
där de som deltagit och konsumerat utbudet refererat till sina personliga upplevelser. Det 
perspektiv på sexualitet som senast har studerats är de konstitutioner och regler som präglar 
framställningen av sexualitet inom olika medier (Hirdman, 2001).  
 
Bilden av sexualitet i media visar kvinnor som ska finnas där för männens lust, kvinnor ska 
behaga och vara sexiga för betraktaren och njuta av att bli betraktade. Av tidningar, filmer och 
människors berättelser får vi hela tiden bilden på vad som är sex och hur man ska bete sig. I 
vårat samhälle förväntas det att en ung kvinna ska vara på ett speciellt sätt och en ung man på 
ett annat vid sexualitet. Om en ung kvinna bryter mot dessa förväntningar anses hon som 
okvinnlig, en negativ uppfattning. För flickor kan detta vara en viktigt i del av den egna 
identiteten, identiteten säger vem man är eller vill vara och det är viktigt att fundera vad man 
egentligen vill. En del flickor trivs och tycker att definitionen av sex idag stämmer överens 
med dem själva, andra trivs inte lika bra. Vad som är viktigt för att kunna tycka om sig själv 
är att ignorera alla regler och krav som samhället ställer när det gäller sex och sexualitet och i 
stället tänka på vad man själv mår bäst av. Ta sig rätten att sätta gränser för vad man vill och 
inte vill göra (Dahlén, 2002). 
 
Det informationssamhälle som vi människor idag sägs vara på väg in i har gjort oss och 
framförallt ungdomar intresserade av att snabbt ta till sig ny teknik. På så vis har vi människor 
tillgång till en oändlig mängd av information. Exempel på denna tillgång till sexualitet och 
pornografi som ungdomar har är genom kabel-tv och Internet. Pornografi har blivit allt mer 
tillgänglig och ökar både bland kvinnor och män. I pornografiska filmer är det ofta mannen 
som dominerar och står för våld, kvinnor framställs som prostituerade. De yngre männen är 
de som konsumerar mest pornografi, men de yngre kvinnorna har sett mer av den än de äldre 
männen. Vilken påverkan pornografin har på människors sexuella handlingsmönster är oklar. 
Det finns ändå tydliga samband mellan pornografisk konsumtion och prövandet av vissa 
sexuella handlingar, sannolikt påverkas ungdomar i sitt sexuella experimenterande av intryck 
de fått från pornografin. Unga män reagerar ofta positivt och unga kvinnor kan reagera med 
äckel känslor och de känner sig kränkta, men andra unga kvinnor kan bli inspirerade av att se 
porrfilmer (Forsberg, 2000). När ungdomar lär sig om sexualitet kan media förmedla viktiga 
lärande möjligheter för dem, genom att de observerar sexuella normer och beteenden på tv. 
Amerikansk forskning indikerar att ungdomar får sexuella förhållningssätt och normer från 
exempel i tv. Så många som en av fem ungdomar säger att televisionen är deras viktigaste 
källa för information om sexualitet. Eftersom tv har stort inflytande på detta område är det 
viktigt att överväga vilken typ och omfattning av information om sexualitet, som ges i tv. I en 
amerikansk studie av sexualitet i tv där man studerat de program som ungdomar ser mest utav 
visar det sig att 37 av 45 program innehöll en konversation om sex eller sexualitet (Brown 
m.fl., 2002). Medias bilder bidrar till unga människors socialisering på en bred arena av 
områden, speciellt på de områden där tittaren har en relativt begränsad verklighets erfarenhet 
(Huston, 1992). I och med puberteten, utvecklar de flesta unga människor ett intresse i att lära 
sig om sexualitet, fastän de saknar egna erfarenheter inom detta område (Brown m.fl., 2002). 
När det gäller forskning om hur ungdomar uppfattar det de ser på tv talar forskarna Gerbner 
och Gross m.fl. om ett par teorier, två av dessa är Bildningsteorin och socialkognitivteori. 
Bildningsteorin förutspår att personer som ser mycket på tv efterhand kommer att uppfatta 
den värld som den porträtteras i tv som en riktig återspegling av verkligheten t ex om det är 
vanligt att ogifta par ofta ses ha samlag i tv-program kan dessa ungdomar komma att se detta 
med att ha samlag som ogift som en kulturell norm. Socialkognitivteori hävdar att unga 
människor kan anta andras beteende genom observerat lärande. Teorin förutsäger att det är 
mer troligt att människor kopierar andras beteenden om dessa andra modeller är attraktiva och 
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framgångsrika i att nå mål som värderas av tittaren. Genom att anta detta perspektiv kommer 
ungdomar, som tillbringar mer tid med att se på tv-program med attraktiva skådespelare, som 
njuter av att ha samlag och vilka sällan lider av några negativa konsekvenser för sitt beteende, 
troligen att imitera detta beteende. 
 
Anders Carlsson är lärare sedan långt tillbaka och kommer från Strömsholm i närheten av 
Västerås. För några år sedan började han studera barns och ungdomars attityd- och 
värderingsprocess. A. Carlsson märkte rätt snart att Internet var barnens och ungdomarnas 
värld och att inga vuxna fanns där för att styra processen. Internet är mycket bra om man ser 
det ur informationssynpunkt, men det kan också vara det mest djävulska verktyg om man inte 
använder det på rätt sett. Det går att få tag på hur mycket ocensurerat material som helst och 
A. Carlsson är inte ett dugg överraskad att det sker gruppvåldtäkter bland unga, tillgången till 
porr gör att unga människor tar till sig det de ser på nätet innan de själva hunnit forma sin 
sexualitet (Wallin, 2001). Genom Internets framskridning har en pornografi våg börjat svepa 
in på den nya marknaden, alla som har tillgång till Internet kan lätt få tag på olika 
pornografiska bilder. Den pornografiska industrin koncentrerar sina ekonomiska insatser på 
att nå fler konsumenter och att leta upp användbara kvinnor till sina nya pornografiska filmer. 
Framförallt har detta fått ett ökat samband med utvecklingen av prostitution, de prostituerade 
kvinnorna kan genom e-post få kontakt med olika kunder. Speciellt är det unga kvinnor 
mellan 16- och 26år som är eftertraktade på Internet, anledningen till detta är att de oftast är 
billigare och lättare att lura samt utnyttja (Korsås m.fl., 2001).  
 

Hennes ögon avslöjade att det inte är frivilligt som hon tittar in i kameran och det är inte heller 
frivilligt som hon utför oralsex på en penis som knappt får plats i hennes mun. I bildtexten står det 
inget om hur gammal hon är men hon ser ut att vara högst 14 eller 15år (Korsås m.fl., 2001 S. 101) 

 
Självkännedom, självförtroende och självkänsla 
 
Erfarenheter om hur man själv är och vetskap om att man är unik som människa, 
jaguppfattningen är något som utvecklas under hela livet. Vid två till tre års ålder börjar man 
kunna benämna sig själv utifrån kön och ålder, men man har ännu ingen uppfattning om att 
dessa egenskaper är något som följer med en genom hela livet, det vill säga att de är 
konstanta. Barnen vid den här åldern tror att de skulle kunna bli en annan person med ett 
annat namn. När man kommer upp i fem eller sex års ålder börjar man förstå att man kommer 
att vara samma person hela livet ut. Nu har en jagbild utvecklas. I sju års ålder förstår man 
sina egna handlingar utifrån ett här-och-nu-perspektiv. Det blir lättare att relatera sina 
handlingar till känslor och personlighetsdrag. Vid nio eller tio års ålder börjar barnen få insikt 
i att jaget eller personligheten kan ändras beroende på omständigheterna eller situationer. 
Enligt Sigmund Freud så är barnens behov och drifter mer stabila mellan sju och tolv års 
ålder. Enligt Erik H. Erikson så är krisen gällande denna fas verksamhetslust mot 
underlägsenhet och mindrevärlds känslor. Under skolåldern visar barnen en bättre perception, 
begreppsförståelse och bedömningsförmåga och detta är viktigt om barnen ska klara av 
skolans krav. Om barnen lyckas, blir deras jagblid positiv och de får ett bättre självförtroende. 
Men om de misslyckas upplever de en känsla av underlägsenhet och blir där med passiva. När 
barnen ser att de duger utvecklas deras verksamhetslust och andra i omgivningen kan ha nytta 
av det de gör. Det är viktigt att de ser sina gränser för sin förmåga så att det inte leder till 
besvikelser. Jämnåriga kamrater är viktiga enligt Jean Piaget, de lär varandra hur andra 
människor tänker och känner och i leken lär sig barnen vilka regler som gäller, hur man 
hanterar konflikter samt hur man gör när man kompromissar. Piaget anser att föräldrar eller 
andra vuxna inte har samma effekt vid dessa lärdomar som jämnåriga kamrater, kamraterna 
får delvis samma fostrande roll som föräldrarna har (Hwang och Nilsson, 1995). 
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Självförtroende är den egena förmåga att veta vilken kunnighet och kompetent man har inom 
ett visst område samt att tro på sig själv. Självkännedom, att veta vem man själv är. En 
kombination av självförtroende och självkännedom ger självkänsla. Att acceptera sig själv för 
den man är och veta att man duger oavsett vilka talanger eller begränsningar man har är 
självkänsla. Man vet sitt människovärde och man vet att man är unik. Självförtroende går att 
träna sig till, självkännedom är inte lika lätt att träna. Man kan ha haft turen och fått med sig 
självkännedom i sitt bagage hemifrån (Hanström, 1996). 
 
Om man inte tycker om sig själv kan man inte utnyttja sina egna resurser och inte få ett 
värdefullt liv. Man har en skyldighet att göra något av livet, det kommer att betyda mycket 
positivt både för sig själv och för andra. För att kunna ta emot och ge måste man tycka om sig 
själv. När de normer som gäller i den miljö man lever i påverkas av yttre faktorer känner man 
en viss osäkerhet och rädsla för att bryta mot de vanor och regler man är uppvuxen med. 
Ibland tvingas vi att bryta mönstret och handla mot våra egna åsikter, sådana val kan kallas 
kriser. När man kommit igenom sådana svårigheter får man en känsla av att man vuxit. Vid 
tonåren börjar man få en klarare bild av sina egna förutsättningar, man vet vad man tycker om 
och vad man inte tycker om av det man kommit i kontakt med. Vi tar emot budskap och lagrar 
dem i oss, när vi hört dem upprepas blir det sanningar. När vi ställs inför förväntningar och 
krav som vi inte har förutsättningar att klara av, upplever vi det som att vi sviker. På ett sätt så 
är vi inte själva ansvariga över att vi inte räcker till, vi måste granska våran egen kompetens 
och se samband mellan uppgift och prestationsnivå. Det händer att vi uppfostras till förlorare, 
föräldrar och andra har höga förväntningar som kan vara ganska orealistiska och detta blir ett 
stort nederlag för den egna självkänslan. Det är viktigt att göra saker som man behärskar och 
vara tillsammans med människor som berömmer det man gör. Ta till de positiva omdömena 
och betrakta dem som sanningar (Storfjord, 1991). 
 
Självförtroende handlar om kommunikationsfärdigheter och är färdigheter som man kan lära 
sig. Det finns ingen människa som har ett perfekt självförtroende, men för att kunna lära sig 
att utveckla ett bättre självförtroende måste man förstå dess innebörd. Det är viktigt att 
komma ihåg att man själv har ett val när det gäller ens egen beteende och att man måste lägga 
ned både tid och möda för att förändra det. Ibland kan man vara mycket listig genom att lura 
sig själv, i en viss situation verkar resonemanget mycket logiskt men i själva verket skylls 
rädslan över med bortförklaringar. Hare har citerat definitionen självförtroende av Lange och 
Jakubowski (Hare, 1988). 

 
Bra självförtroende har definierats som att försvara sina personliga rättigheter och att ge uttryck för 
sina tankar, känslor och övertygelser på ett öppet, ärligt och lämpligt sätt som inte kränker någon 
annans rättigheter (Hare, 1988 S.14) 

 
I de grundläggande sammanhang i vilket vi agerar och reagerar, antar utmaningar och ställer 
upp mål samt väljer våra värderingar beror i händelse på vår självkänsla. En positiv 
självkänsla fungerar som själens immunförsvar, utan positiv självkänsla hämmas den 
psykologiska utvecklingen (Branden, 1998). 
 

Självkänslan bygger inte på andras erkännande. Inte heller beror den på lärdom, äktenskap eller 
föräldraskap. Lika lite kan materiella ägodelar, filantropiska engagemang, sexuella erövringar eller 
ansiktslyftningar utgöra grunden för självkänslan. Allt detta kan ibland få oss att tillfälligt tycka 
bättre om oss själva eller få oss att känna oss mer avslappnade i speciella situationer. Men det är inte 
det samma som självkänsla. Att acceptera sig själv innebär inte att man förnekar eller tar avstånd från 
verkligheten i sina tankar, känslor och handlingar, utan tar den till sig och upplever den. Det betyder 
att man hyser respekt och medkänsla inför sig själv även då man inte beundrar eller har glädje av 
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vissa av sina känslor eller beslut om att man vägrar ha ett antagonistiska och avvisande förhållande 
till sig själv. Att ha eget ansvar är att erkänna att man själv gör val och utför handlingar. Att man till 
slut är den som själv måste se till att bli tillfredsställd, att det inte finns någon annan som betjänar en, 
att ingen kommer att ställa ens liv till rätta eller göra en lycklig eller ge en självkänsla. (Branden, 
1998 S.21 och 22). 

 
Självstärkande- och värderingsövningar 
 
När man arbetar med ungdomar är det viktigt att utveckla sin etniska och yrkesmässiga 
kompetens vid sexologiska frågeställningar. Kunskap och uppmärksammande kan förebygga 
sexuella övergrepp (Löfgren-Mårtenson, 1997). I vårat samhälle är männen den grupp som 
haft en högre ställning, kvinnorna har svårt att göra sina röster hörda. Att arbeta med 
tonårsflickor och sexualitet är därför viktigt. Det är viktigt att de får veta att de duger som de 
är. Med ett större självförtroende har de lättare att säga nej till handlingar de inte vill bli 
utsatta för (Dahlén, 2002). Många ledare för flickgrupper använder sig därför av 
värderingsövningar, detta innebär att man tränar sig i att stå för en åsikt och det kan vara ett 
sätt att inleda ett samtal om t ex moral, ideologi och livsstil. Genom värderingsövningar får 
flickor möjlighet att tänka efter, ta ställning, träna sig i att uttrycka sina åsikter och motivera 
varför de tycker som de tycker. Flickorna får möjlighet tänka efter vilka attityder och 
värderingar de har.  När man arbetar med unga kvinnor är det viktigt att stärka självtilliten och 
självmedvetenheten eftersom dessa egenskaper är en förutsättning för att de skall kunna bli 
aktiva och kunna försvara sig på både det politiska och det personliga planet (Hanström, 
1996). 
 
 
Syfte 
 
Genom självstärkande- och värderingsövningar vill vi se om vi kan stärka en grupp flickors 
självkänsla i ämnet sexualitet, så att de kan stå emot yttre påverkan av t ex olika medier. 
 
 
Metod 
 
I vårt utvecklingsarbete valde vi att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod genom 
enkäter och observationer. Enligt Ejvegård (1996) är enkäter ett billigare, enklare och mindre 
tidskrävande sätt att samla in uppgifter på. Enligt Eljertsson (1996) kan känsliga ämnen vara 
lättare att ta upp i en enkät, då behöver inte den person som annars skulle intervjuas uttrycka 
sina åsikter inför en annan person. Därför så valde vi att inte göra en intervju med var och en 
av flickorna. Vi ansåg att det fanns en risk att flickorna inte vågade svara ärligt, eftersom vårt 
ämne är väldigt känsligt och personligt. För att studera flickornas självkänsla använde vi oss 
av ett strukturerat observationsschema. Enligt Rubinstein-reich och Wesén (1986) är 
observation ett sätt att bättre lära känna sig själv och andra, detta är en viktig del i det 
pedagogiska arbetet. Att lära sig observera är också ett sätt att öka yrkes kunnandet. 
 
Försökspersoner 
 
I början så hade vi tänkt inrikta oss på unga kvinnor i gymnasiet men det var svårt att komma 
i gång. Vi gjorde en intresseanmälan, men det var inte så många i den åldern som var 
intresserade av att vara med i en grupp som bestod av bara flickor. Vi gjorde då ett försök på 
högstadiet. Detta innebar att vi blev tvungna att ändra lite på enkäten och övningarna så att de 
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skulle passa flickor i åldern 13-15 år. Vår undersökningsgrupp bestod av 11 flickor i åldrarna 
13 till 15år från en högstadieskola i Skellefteåkommun. Som lokal hade vi att tillgå en 
fritidsgård i samma kommun. 
 
Bortfall 
 
Vid tillfälle två var bortfallet två stycken flickor vid observationstillfällena, båda berodde på 
sjukdom. Vid tillfälle tre var det fem bortfall och vid tillfälle fyra där enkät två delades ut var 
bortfallet sex flickor. 
 
Material 
 
Vi använde oss av enkäter, observationsschema, och dagboksanteckningar. 
 
Genomförande 
 
Under vårat genomförande hade vi fyra träffar med cirka två och en halv timma per tillfälle. 
Vid det första tillfället vecka 14 lämnade ut en enkät (bilaga 1), en enkät med fasta 
svarsalternativ och ett svarsalternativ som var öppet. Vecka 19 delade vi ut en liknande enkät 
(bilaga 2) som vid tillfälle ett för att se om någon förändring hade skett i flickornas inställning 
till detta ämne. Vid första tillfället gjorde vi övningar för att lära känna varandra och en 
övning som hade för avsikt att medvetandegöra hur olika värderingar kan påverka människors 
attityder till olika ämnen. Under senare tillfällen arbetade vi med olika övningar för att stärka 
flickornas självkänsla samt för att öka deras medvetande om sexualitet och vilken påverkan 
olika medier kan ha till detta. Vi använde oss av värderingsövningar, självstärkandeövningar, 
film och diskussioner. Vid varje tillfälle använde oss också av observationer (bilaga 3) och 
dagboksanteckningar för att studera flickornas engagemang samt delaktighet. 
 
Tidsplan 
 
Vt-01 
 
Under våren valde vi ämne för arbetet och började planera vad det skulle handla om. PM 
lämnades in före sommaren och innehöll en förenklad översikt av syfte, metod, tidigare 
forskning och förankring i styrdokument. Vi började även planera var vi skulle göra vårat 
genomförande samt tog kontakt med fritidskontoret för att få tag i styrdokument. 
 
Ht-02 
 
Under höstterminen hade vi första träffen med våran vetenskapliga handledare. Vi förändrade 
syftet och samlade ihop material till den tidigare forskningen. När vi fått tillräckligt med bra 
material började vi skriva på bakgrunden. Vi försökte även kontakta ett par skolor som vi 
tyckte verkade relevanta till vårat genomförande, tyvärr så fick vi inga positiva svar från dem. 
 
Vt-03 
 
Under vårterminen 2003 fortsatte vi att bearbeta vårt, syfte, bakgrund och metod. Vi hade en 
kontinuerlig kontakt med vår vetenskapliga handledare via e-post samt även en träff med 
henne under vårterminens början. Vi diskuterade med henne om vilken praktikplats som 
skulle vara lämpligast till vårat genomförande och kom fram till att det vore bäst att vända sig 



 15

till unga kvinnor i gymnasieålder. Enkäten skrevs och planeringen inför vilka övningar som vi 
skulle använda oss av gjordes. Efter många om och men fick vi oss tillslut en grupp som 
bestod av flickor i åldrarna 13 till 15år. Det var inte riktigt vad vi hade tänkt oss men vi fick 
ändra vårat material så att de skulle passa denna målgrupp. Utvecklingsarbetet påbörjades. I 
slutet på vårterminen sammanställde vi resultat och diskussion. 
 
Genomförande av utvecklingsarbete 
 
Vecka 13 
Vi gjorde en intresseanmälan (bilaga 4) till ett antal flickor, om att vara med i en grupp. Vi 
förberedde även brevet till föräldrarna (bilaga 5). 
 
Vecka 14 
Vi hade första tillfället med flickorna (bilaga 6) 
 
Vecka 15 
Vi hade andra tillfället med flickorna (bilaga 7) 
 
Vecka 16  
Påsklov 
 
Vecka 17 
Vi hade tredje tillfället med flickorna (bilaga 8) 
 
Vecka 18 
Lov, Valborgsmässoafton 
 
Vecka 19 
Vi hade vår sista träff, det fjärde tillfället med flickorna. (bilaga 9) 
 
 
Resultat 
 
Enkätundersökning 
 
Vi valde att redovisa resultatet i tabellform för att det var mest representativt med tanke på 
vårt syfte. Vi valde att kategorisera figur tio för att resultatet skulle bli lättare att överskåda. 
Vi har också valt att skriva en sammanfattande text av både enkät- och observationsresultatet. 
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Figur ett: Visar flickornas uppfattning om hur en person med bra självkänsla är. 
 
Vid enkättillfälle ett svarade sju flickor att de tyckte att en person som har bra självkänsla var 
en som accepterar sig själv och duger som man är. Två flickor svarade att man står för vad 
man tycker. En svarade att en person med bra självkänsla är en som är glad och positiv. En 
flicka angav också ett eget alternativ. Hon tyckte att personer med en bra självkänsla är glad 
och litar på sig själva. Ingen svarade att en person som har en bra självkänsla är en som inte 
tar åt sig kritik. Vid enkät tillfälle två svarade fyra flickor på frågan att man accepterar sig 
själv och duger som man är. En flicka svarade att personen står för vad man tycker. Ingen vid 
enkättillfälle två svarade vare sig alternativ c, tar inte åt sig kritik, d, glad och positiv, eller e, 
eget alternativ. Totalt på enkättillfälle ett så svarade 11 flickor, totalt på enkättillfälle två så 
svarade fem flickor. 
 

Hur tycker du en person med dålig självkänsla är?
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Figur två: Visar flickornas uppfattning om hur en person med en dålig självkänsla är. 
 
Vid enkättillfälle ett svarade sex flickor att de ansåg att en person med en dålig självkänsla är 
en som inte accepterar sig själv, tre flickor svarade på frågan att personen inte vågar stå för 
vad han/hon tycker. En flicka svarade att personen faller för påtryckningar av andra och en 
flicka ansåg att personen var negativ och ledsen. Ingen hade angivit ett eget alternativ som 
svar på frågan. Vid enkättillfälle två svarade två flickor att en person med dålig självkänsla 
inte accepterar sig själv, tre flickor angav alternativet vågar inte stå för vad han/hon tycker. 
Ingen hade angivit c, faller för påtryckningar av andra, d, är negativ och ledsen eller e, eget 
alternativ.  
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Tycker du att du har en bra självkänsla?
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Figur tre: Visar flickornas uppfattning om sin egen självkänsla. 
 
Vid enkättillfälle ett var det en flicka som svarade nej på frågan. Fyra flickor svarade att de 
tyckte att de hade en liten självkänsla, tre flickor svarade att de hade en ganska bra 
självkänsla. Fyra flickor svarade att deras självkänsla var mycket bra ingen hade angivit ett 
eget alternativ på denna fråga. Vid enkättillfälle två var det ingen som svarade alternativ a, nej 
eller alternativ d, mycket. Tre flickor svarade att de hade en liten självkänsla och två flickor 
svarade att de hade en ganska bra självkänsla. Ingen av flickorna svarade alternativ e, eget 
alternativ.  
 

Hur viktigt tycker du att utseendet är för att du ska vara 
lycklig och ha en bra självkänsla?
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Figur fyra: Visar hur viktigt flickorna i gruppen tyckte att utseende var, för att ha en bra 
självkänsla. 
 
Vid enkättillfälle ett svarade två flickor att utseendet inte hade någon betydelse för 
självkänslan. Tre flickor svarade att utseendet hade en liten betydelse, fyra flickor tyckte att 
det var ganska viktigt och en flicka tyckte att det var mycket viktigt med utseendet för att ha 
en bra självkänsla. Dessutom så svarade en flicka på det egna alternativet där hon skrev att det 
inte spelade någon roll och att man inte ska dömas efter utseendet utan det viktiga är hur man 
är som person. Vid enkättillfälle två svarade tre flickor att utseendet inte allt hade någon 
betydelse för självkänslan. En flicka svarade att utseendet hade en liten betydelse och en 
annan flicka svarade att utseendet var ganska viktigt för att ha en bra självkänsla. Ingen 
svarade på alternativ c, mycket eller på alternativ e, eget alternativ under enkättillfälle två. 
Här kan man se att stapeln a, inte alls har ökat. 
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Vem vänder du dig till när du vill prata om personliga saker?
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Figur fem: Visar var tonårsflickorna vänder sig när de vill prata om personliga saker. 
 
Vid enkättillfälle ett svarade fyra flickor att de vänder sig till föräldrarna när de vill prata om 
personliga saker. Fyra flickor svarade att de vänder sig till kompisar, en flicka svarade att hon 
vänder sig till ungdomsmottagningen och två flickor hade angivit eget alternativ som svar. På 
det egna alternativet hade dessa två flickor angivit att de inte hade någon att vända sig till när 
de vill prata om personliga saker. Ingen utav flickorna svarade alternativ c, 
Lärare/Fritidsledare. Vid enkättillfälle två svarade fyra flickor att de vände sig till föräldrarna, 
en flicka svarade att hon vänder sig till kompisar. Vid enkättillfälle två svarade ingen på 
alternativ c, Lärare/Fritidsledare, alternativ d, Ungdomsmottagningen eller alternativ e, eget 
alternativ.  
 

Var tror du att du fått de flesta kunskaper om sexualitet i från?
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Figur sex: Visar var flickorna tror att de fått sina flesta kunskaper om sexualitet ifrån. 
 
Vid enkättillfället svarade en flicka att hon fått de flesta kunskaper om sexualitet från 
föräldrarna. Två flickor tror att de fått sina flesta kunskaper från media, fyra flickor angav 
skolan som alternativ och en flicka angav Ungdomsmottagningen. Tre utav flickorna hade 
angivit eget alternativ där en utav flickorna svarade att hon inte brydde sig, en annan svarade 
att hon tagit reda på de flesta kunskaperna om ämnet själv och en svarade att både media och 
skolan var de alternativ vilka hon fått sina flesta kunskaper ifrån.  
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Tycker du att du fått mer kunskap i hur du ska kunna 
utveckla din egen självkänsla?
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Figur sju: Visar om de fått mer kunskaper under övningstillfällena att kunna utveckla sin 
egen självkänsla. 
 
Vid enkättillfället svarade en flicka att hon fått lite kunskaper i hur hon ska kunna utveckla sin 
egen självkänsla. Tre svarade att de fått ganska mycket kunskaper och en svarade att hon fått 
många kunskaper i hur hon ska kunna utveckla sin egen självkänsla. Ingen svarade på 
alternativ a, nej eller alternativ e, eget alternativ. Ingen av flickorna svarade alternativ a, nej. 
  

Hur mycket tror du att olika medier t ex tv, Internet, tidningar 
påverkar flickors sätt att vara och deras syn på sexualitet? 
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Figur åtta: Visar flickornas uppfattning om hur flickor i allmänhet påverkas av olika medier 
på deras sätt att vara och deras syn på sexualitet.  
 
Vid enkättillfälle ett svarade en flicka att hon trodde att flickor i allmänhet inte påverkas av 
olika medier. En flicka svarade att hon trodde att flickor i allmänhet påverkas lite av olika 
medier, fem utav dem svarade att man påverkas ganska mycket, fyra svarade att flickor i 
allmänhet påverkas mycket av olika medier. Ingen angav alternativ e, eget alternativ. Vid 
enkättillfälle två var det ingen som hade svarat alternativ a, inget och två av flickorna hade 
angivit att de trodde att flickor i allmänhet påverkas lite av olika medier i deras sätt att vara 
och deras syn på sexualitet. Vid enkättillfälle två hade ingen heller angivit alternativ e, eget 
alternativ som svar.    
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Hur mycket tror du att du påverkas av olika medier t ex tv, 
Internet, tidningar osv.?
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Figur nio: Visar hur mycket flickorna tycker att de själva påverkas av olika medier. 
 
Vid enkättillfälle ett angav en flicka att hon inte alls påverkas av olika medier. Tre flickor 
hade angivit alternativet lite och tre flickor hade angivit att de trodde att de påverkas ganska 
mycket av olika medier. Tre flickor hade svarat att de trodde att de påverkas mycket av olika 
medier och en utav flickorna svarade att det berodde på vad som stod i medierna, om det lät 
trovärdigt eller inte. Vid enkättillfälle två svarade två flickor att de inte påverkades av de olika 
medierna. En flicka angav att hon påverkades ganska mycket och två flickor angav att de 
påverkades mycket av de olika medierna. Vid enkättillfälle två hade ingen angivit alternativ e, 
eget alternativ och stapeln lite hade försvunnit. 
 

Tror du att det blir vanligare att vi lockas att se mer sexualitet 
i olika medier t ex tv (dockusåpor)? Varför?
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Figur tio: Visar hur vida flickorna trodde att människor i allmänhet lockas av att se mer 
sexualitet i olika medier i t ex tv (dokusåpor) samt varför. 
 
Vid enkättillfälle ett svarade fem flickor att de inte visste hur mycket man lockas, fyra flickor 
svarade de trodde att människor i allmänhet lockas av att se mer sexualitet i olika medier som 
t ex tv (dokusåpor), men de motiverade inte varför de trodde så. En flicka angav inget svar. 
Vid enkättillfälle två svarade två flickor att de inte visste, tre flickor svarade ja en av flickorna 
tillade också kanske och svarade att människor tittar mer på dokusåpor och utvecklar ett slags 
beroende. En utav flickorna motiverade sitt ja svar med att kommentera att dokusåpor snart 
visas överallt på tv, i varenda kanal nästan. Den tredje flickan som svarat ja motiverade sitt 
svar med att snart kan människor göra vad som helst för att få pengar och dessutom svarade 
hon att man måste kunna lika mycket om sexualitet som deltagarna i dokusåporna. Vid det 
andra enkättillfället svarade alla flickor på följdfrågan, varför.   
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Sammanfattning av enkäter 
 
På fråga ett, ”hur tycker du en person som har en bra självkänsla är”, svarade de flesta flickor 
vid enkättillfälle ett, att personen accepterar sig själv och personen tycker att han/hon duger. 
Trots bortfallet kunde man se att det inte hade blivit någon större förändring vid enkättillfälle 
två.  
 
På fråga två, ”hur tycker du en person med dålig självkänsla är”, svarade de flesta flickor vid 
enkättillfälle ett, att personen inte accepterar sig själv. Trots bortfallet kunde man se att det 
inte hade blivit någon större förändring vid enkättillfälle två.  
 
På fråga tre, ”tycker du att du duger som du är”, var det vid enkättillfälle ett lika många 
flickor som svarade att de hade lite bra självkänsla, som svarade att de hade en mycket bra 
självkänsla. Vid enkättillfälle två hade flickorna angivit lite eller ganska som alternativ.  
 
På fråga fyra, ”hur viktigt tycker du att utseendet är för att du ska vara lycklig och ha en bra 
självkänsla”, svarade vid enkättillfälle ett de flesta flickorna att utseendet var ganska viktigt. 
Vid enkättillfälle två svarade de flesta att utseendet inte alls var viktigt.  
 
På fråga fem, ”vem vänder du dig till när du vill prata om personliga saker”, hade de flesta 
flickor vid enkättillfälle ett svarat att de vänder sig till föräldrar eller kompisar. Två flickor 
hade angivit eget alternativ där de svarat att de inte hade någon att vända sig till. Vid 
enkättillfälle två svarade de flesta föräldrar eller kompisar, som vid enkättillfälle ett. 
 
På fråga sex enkättillfälle ett (bilaga 1), ”var tror du att du fått de flesta kunskaper om 
sexualitet ifrån”, svarade de flesta flickor skolan eller eget alternativ. Som eget alternativ hade 
en flicka svarat att hon inte brydde sig, en annan flicka svarade att hon tagit rätt på allt om 
sexualitet själv. Den tredje flickan svarade att skolan och media tillsammans har givit henne 
kunskaperna. 
 
På fråga sex enkättillfälle två (bilaga 2), ”tycker du att du fått mer kunskap i hur du ska kunna 
utveckla din egen självkänsla”, hade de flesta flickor svarat att de tyckte att de fått ganska 
eller mycket mer kunskap i ämnet. Alla svarsalternativ på denna fråga förutom alternativ a, 
nej tyder på ett positivt resultat.  
 
På fråga sju, ”hur mycket tror du att olika medier t ex tv, Internet, tidningar osv. påverkar 
flickors sätt att vara och deras syn på sexualitet”, svarade vid enkättillfälle ett de flesta flickor 
att de tror att medier påverkar ganska mycket eller mycket. En flicka hade dock svarat 
alternativ a, inget. Vid enkättillfälle två svarade de flesta flickor alternativen lite och mycket 
och ingen hade angivit alternativ a, inget.  
 
På fråga åtta, ”hur mycket tror du att du påverkas av olika medier t ex tv, Internet, tidningar 
osv.”, hade lika många flickor vid det första enkättillfället svarat lite, ganska mycket eller 
mycket. Vid anda enkättillfället hade de flesta flickor svarat alternativ a, inget eller alternativ 
d, mycket. 
 
Fråga nio, ”tror du att det blir vanligare att vi lockas att se mer sexualitet i olika medier t ex tv 
(dokusåpor), varför”, var en öppen fråga med endast eget alternativ. Vid enkättillfälle ett hade 
de flesta flickor svarat att de inte visste, och de hade inte motiverat sitt svar med varför. Vid 
enkättillfälle två hade de flesta svarat ja, och bland motiveringarna sades t ex att dokusåpor 
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snart visas överallt, i varenda kanal och att människor snart gör vad som helst för att få 
pengar. Dessutom svarade en flicka att om man ser dokusåpor tror man att man måste kunna 
lika mycket om sexualitet som deltagarna i tv-programmet. 
 
Sammanfattning av observationer 
 
Som underlag till våra observationer ligger både observationsschema (bilaga 6) och våra egna 
anteckningar. Vi gjorde observationen i samband med varje övning (se bilagor). Dessutom 
gjorde vid varje tillfälle en samlad observation på bra respektive dålig självkänsla hos varje 
individ efter varje tillfälle. Vi observerade fyra kriterier som bevis på bra självkänsla. 
Kriterierna var, ”verkar trygg och lugn, samarbetar bra, tar initiativ, tar ögon kontakt”. Vi 
observerade även fyra kriterier för dålig självkänsla. De var, ”verkar orolig och osäker, dåligt 
samarbete och går undan, tillbakadragen och avvaktande samt möter inte blickar”.  
 
Vid det första tillfället verkade många flickor okoncentrerade och lite blyga. Vissa av 
flickorna hade svårt att söka ögonkontakt och verkade en aning osäkra. Vi valde att en av oss 
ledare var med som deltagare under övningarna för att få igång gruppen. När det gäller den 
individuella självkänslan hos flickorna kunde vi observera att de flesta verkade ha en ganska 
bra självkänsla. Det fanns dock ett fåtal flickor som var reserverade, tillbakadragna, osäkra 
och hade svårt att möta blickar. I slutet av kvällen vid det första tillfället verkade många 
flickor rastlösa och en aning trötta. 
 
Vid det andra tillfället ägnade vi största delen av kvällen åt kondomkonst (bilaga 7). Flickorna 
var ivriga och tyckte att det var spännande. Kondomerna hade glidmedel och det gjorde att 
vissa flickor tyckte att det var otäckt. Alla flickor var ivriga att delta i övningarna och de 
verkade inte rädda för att göra bort sig. Vid detta tillfälle visade ingen av flickorna blyghet 
och alla var diskussionsvilliga. När det gällde den individuella självkänslan hos flickorna var 
det fler flickor som vågade ta initiativ i jämförelse med första tillfället. 
 
Vid tillfälle tre verkade flickorna något okoncentrerade. Senare under kvällen ägnade vi oss åt 
aktiviteter där de fick arbeta praktiskt, vilket gjorde att de blev mer fokuserade och lugna. Det 
blev ett naturligt tillfälle för flickorna i gruppen att slappna av. Vi ledare fick då möjlighet att 
lära känna dem närmare. När det gällde den individuella självkänslan kunde vi vid jämförelse 
med tidigare tillfällen se att samtliga flickor hade blivit mer öppna och självsäkra inför oss 
och varandra i gruppen.  
 
Under övningen om självkänsla (bilaga 5) vid tillfälle fyra verkade gruppen en aning 
okoncentrerade, de hade svårt att besvara frågorna enskilt. De var lite blyga och många av 
flickorna valde att inte berätta något inför hela gruppen. Vid detta tillfälle såg vi även en film 
(bilaga 5). Det blev uppskattat av flickorna. Det blev lite bråk om popcornen men det lugnade 
sig efter tillsägelser. När det gäller den individuella självkänslan verkande de flesta trygga och 
lugna. En flicka var dock tillbakadragen och avvaktande och hade svårt att möta blickar.  
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Vi valde att använda oss av enkäter och observationer som metod. När vi delade ut enkäterna 
var vi noga med att betona att de var anonyma och att flickorna frivilligt fick svara eller inte. 
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Det är alltid svårt att skriva bra enkätfrågor, men vi tycker att våra enkätfrågor varit 
förhållandevis bra och lättförståeliga med tanke på vår undersökningsgrupps ålder. Vi anser 
även att vi haft lagom antal frågor i enkäten 
 
När det gäller observationerna har vi haft egna anteckningar samt ett strukturerat 
observationsschema att tillgå. Som observatörer kan vi ha varit något okoncentrerade, vilket 
kan ha medfört att vi missat något i observationerna. Via våra observationer har vi kunnat 
tyda vissa tendenser som tyder på en ökad självkänsla, i alla fall inför oss och gruppen. Ett 
förslag på hur vi kan förbättra undersökningen är att kombinera enkäter, intervjuer och 
observationer. Vi anser att det finns en bra överrensstämmelse mellan vårt syfte, vår metod 
och de resultat vi förvärvde. Däremot anser vi att vi kunde ha formulerat oss något bättre i 
enkätfrågorna för att kunna få ett tydligare resultat. Faktorer som kan ha påverkat vårat 
resultat är att vi vid det andra enkättillfället hade ett så stort bortfall. Vi hade dessutom två 
avbrott i vårt utvecklingsarbete. Eftersom vi valt att träffa utvecklingsgruppen på onsdag 
kvällar kom detta att innebära att det under perioden blev två avbrott i from av helgdagar. Den 
första var påskveckan och det andra bar valborgsmässoafton. Dessa avbrott tror vi kan ha 
påverkat kontinuiteten i utvecklingsprocessen mer än vi innan kunnat inse. Det faktum att vi 
valde att lägga gruppträffarna på tjejernas fritid kan även ha påverkat bortfallet. 
 
Vi tycker att vi kunde ha varit lite mer noggranna och eftertänksamma när vi bestämde vilka 
frågor som vi skulle ha med på enkäterna. När vi formulerade vilka frågor vi skulle ha med i 
enkät ett, skulle vi även ha funderat mer på vilka frågor vi skulle ha i enkät två. 
 
Andra orsaker som varit bidragande till vårt resultat är t ex den fina kontakt vi fick med 
flickorna vilket vi tror berodde på att vi bjöd på oss själva, samt vårt pedagogiska arbetssätt. 
På den skola där vi satte upp intresseanmälan till vår tjejgrupp blev vi väl mottagna och detta 
styrkte oss i vårt arbete. Det goda bemötande vi fick av föreståndaren på den fritidsgård där vi 
kom att ha våra träffar var även betydande för oss. 
 
Resultatdiskussion 
 
Enligt Harris (1986) förändras kroppen och själen under puberteten. Många människor att 
förändring är spännande och är stolta över sina kroppar men lika många känner sig blyga och 
osäkra med den förändring som sker. Denna osäkerhet är något som blivit tydlig genom de 
observationer vi gjort.  
 
Enligt Dahlén (2002) är det viktigt för många och framför allt kanske tonåringar att känna sig 
normal, med andra ord vanlig eller felfri. Detta är även sådant som blivit synligt genom våra 
observationer. Enligt Dahlén (2002) känner sig många tonåringar någon gång onormal när de 
tänker, fantiserar eller drömmer och detta är något som många döljer och inte pratar om. När 
vi hade vår brainstorm övning om sexualitet och självkänsla, var detta något som kan kunde 
se en tendens till. Flickorna var blyga och tysta och det var bara en flicka som vågade dela 
med sig av vad hon skrivit.  
 
Enligt Jarlbro (1992) kan sexualitet i vårt samhälle vara ett tabubelagt ämne, något som 
särskilt i början av övningarna blev tydligt. Under övningen kondomkonst som vi själv anser 
är en ganska vågad övning, med syfte att få ett naturligare förhållande till kondomen , blev det 
många fniss och viskningar.  
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Enligt Jarlbro (1992) Har ungdomars erfarenheter av sociala relationer storbetydelse för hur 
de kommer att uppfatta det sexuella området. När det gäller fråga 6, enkättillfälle ett, var 
flickorna fått sina kunskaper om sexualitet ifrån? Hade de angivit skolan, media, föräldrar och 
sig själva som svar. Flest svar hade Skolan och eget alternativ fått. Detta styrker det Hirdman 
2001, säger om att skolan tidningar och andra medier har en stor roll när ungdomar själva 
bedömer var det fått sin kunskap om sexualitet. Detta är värt att lägga märke till och skolan 
kanske borde fundera på vilket ansvar de har, något som Duregård och Lannvik (2003) pekar 
på. 
 
 Angående medias påverkan av unga kvinnors bilder av sexualitet anser Brown m.fl. att 
människor i och med det informationssamhälle som vi idag sägs vara på väg in i har 
tillgången till sexualitet och pornografi ökat genom kabel-tv och Internet. Vi ställde en 
enkätfråga till flickorna om hur mycket de trodde att olika medier (t ex tv Internet och 
tidningar) påverkar tonårstjejers sätt att vara och deras syn på sexualitet. Svaren visade att de 
ansåg att olika medier påverkar deras syn på sexualitet, lite, eller ganska mycket. Detta tolkar 
vi som att de tagit till sig det vi velat medvetandegöra dem om .   
 
Enligt Brown m.fl. (2002) finns amerikansk forskning som tyder på att ungdomar får sexuella 
förhållningssätt och normer i tv. Därför valde vi att ställa en fråga om flickorna trodde att det 
blir vanligare att vi lockas att se mer sexualitet i olika medier t ex tv (dokusåpor). Här hade de 
flesta flickor vid det första enkättillfället svarat antingen att de inte visste eller att det trodde 
att det var så. Vid det andra enkättillfället hade de flesta flickor svarat ja och motiverat sitt 
svar. Det tolkar vi som att flickorna tagit till sig det vi velat medvetandegöra dem om under 
övningarna 
 
När det gäller självkänslan säger Hanström (1996), att självkänsla är att acceptera sig själv för 
den man är och veta att man duger oavsett vilka talanger eller begränsningar man har. Vi 
ställde även en fråga om vad flickorna ansåg att självkänsla var. De svar vi fått från enkäterna 
tyder på att de fått en ökad kunskap om vad självkänsla är. Det tolkar vi som att flickorna tagit 
till sig den information vi velat ge dem.  
 
En bra kunskap om hur man bör vara, vilka attityder man bör ha till sexualitet och medias 
påverkan gör inte alltid att man får en bra självkänsla och därför är det bra att 
medvetandegöra så att kunskapen blir deras egen. Genom våra övningar har vi speglat olika 
situationer kring självkänsla, sexualitet och medias påverkan där flickorna själva kunnat 
känna igen sig. När det gäller självkänslan hos flickorna kan vi se att de upplever att den blivit 
lite till ganska mycket bättre vilket vi tolkar som att de aktivt tagit del i det vi har arbetat med 
och på så vis fått bättre självkänsla.  
 
 Vi tycker att det resultat som observationerna visar tyder på en början till en ökad 
medvetenhet och en ökad självkänsla när det gäller ämnet sexualitet och medias påverkan på 
den. De känslor som vi upplevde att vårt utvecklingsarbete framkallade var glädje och många 
skratt men även en viss nervositet och genans.   
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Bilaga 1 (1:2) 
Enkät 1 
 
(Ringa in ett svarsalternativ. Om du svara på eget alternativ, motivera varför. Du svarar 
anonymt). 
 
1. Hur tycker du en person som har en bra självkänsla är? 
 
a) Accepterar sig själv,   b) Står för vad man   
duger som man är.   tycker. 
 
c) Tar inte åt sig   d) Glad och positiv 
kritik. 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
2. Hur tycker du en person med dålig självkänsla är? 
 
a) Accepterar inte sig själv.  b) Vågar inte stå för  
             vad han/hon tycker. 
 
c) Faller för påtryckningar   d) Negativ, ledsen 
av andra.   
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3. Känner du att du duger som du är? 
 
a) Aldrig b) Ibland c) Ofta d) Alltid 
   
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
4. Hur viktigt tycker du att utseendet är för att du ska vara lycklig och ha en bra självkänsla? 
 
a) Inte alls b) Lite c) Ganska d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 



Bilaga 1 (2:2) 
5. Vem vänder du dig till när du vill prata om personliga saker? 
 
a) Föräldrarna b) Kompisar c) Lärare/fritidsledare d) Ungdomsmottagningen 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……... 
 
 
6. Var tror du att du fått de flesta kunskaper om sexualitet ifrån? 
 
a) Föräldrarna b) Media c) Skolan d) Ungdomsmottagningen 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……... 
 
 
7. Hur mycket tror du att olika medier t ex tv, Internet, tidningar påverkar tonårstjejers sätt att 
vara och deras syn på sexualitet? 
 
a) Inget b) Lite c) Ganska mycket d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
8. Hur mycket tror du att du påverkas av olika medier t ex tv, Internet, tidningar osv. ? 
 
a) Inget b) Lite c) Ganska mycket d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Tror du att det blir vanligare att vi lockas att se mer sexualitet i olika medier t ex tv 
(dokusåpor)? Varför? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Enkät 2 
 
Ringa in ett svarsalternativ. Om du svara på eget alternativ, motivera varför. Du svarar 
anonymt. 
 
1. Hur tycker du en person som har en bra självkänsla är? 
 
a) Accepterar sig själv,   b) Står för vad man   
duger som man är.   tycker. 
 
c) Tar inte åt sig   d) Glad och positiv 
kritik. 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
2. Hur tycker du en person med dålig självkänsla är? 
 
a) Accepterar inte sig själv.  b) Vågar inte stå för  
             vad han/hon tycker. 
 
c) Faller för påtryckningar   d) Negativ, ledsen 
av andra.   
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3. Känner du att du duger som du är? 
 
a) Aldrig b) Ibland c) Ofta d) Alltid 
   
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
4. Hur viktigt tycker du att utseendet är för att du ska vara lycklig och ha en bra självkänsla? 
 
a) Inte alls b) Lite c) Ganska d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Vem vänder du dig till när du vill prata om personliga saker? 
 
 
 
a) Föräldrarna b) Kompisar  c) Lärare/fritidsledare d) Ungdomsmottagningen 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……... 
 
 
6. Tycker du att du fått mer kunskap i hur du ska kunna utveckla din egen självkänsla? 
 
a) Nej b) Lite c) Ganska d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……... 
 
 
7. Hur mycket tror du att olika medier t ex tv, Internet, tidningar påverkar tonårstjejers sätt att 
vara och deras syn på sexualitet? 
 
a) Inget b) Lite c) Ganska mycket d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
8. Hur mycket tror du att du påverkas av olika medier t ex tv, Internet, tidningar osv. ? 
 
a) Inget b) Lite c) Ganska mycket d) Mycket 
 
e)Eget 
alternativ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Tror du att det blir vanligare att vi lockas att se mer sexualitet i olika medier t ex tv 
(dokusåpor)? Varför? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Intresseanmälan till tjejgrupp 
 
 
Se hit tjejer! 
 
Från och med onsdag den andra april kommer fritidsgården vara öppen endast för tjejerna i 
högstadiet och öppen tiderna är 19.00 - 21.00. Vi som skrivit denna lapp heter Angelica 
Hedman och Terese Karlsson, vi kommer att arbeta tillsammans med er nästan varje onsdag 
till och med vecka 19. Vecka 16 är det påsklov och då kommer vi inte att ha någon träff. Vad 
vi gör onsdag vecka 18 (valborgsmässoafton) har vi inte riktigt bestämt än, det bestämmer vi 
tillsammans med er i och med första träffen. Vi kommer att göra mycket roliga saker, bland 
annat så kommer vi att titta på film, göra roliga övningar, måla, skriva dikter, ägna oss åt 
kondomkonst och mycket annat. Anmäl er till fritidsgården eller till eran fritidsledare på 
skolan senast måndagen den 31 mars. 
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Brev till föräldrarna 
 
Hej! Vi är två studenter från fritidspedagogutbildningen med inriktning ungdom på Luleå 
Tekniska Universitet, Skeria. Under sista terminen av våra studier ingår det att göra ett 
examensarbete med en empiriskundersökning. Vi har valt att inrikta oss på flickor/självkänsla 
och sexualitet/media. Vi kommer att träffas onsdag kvällar mellan 19.00 och 21.00 från och 
med vecka 14 till och med vecka 19 på fritidsgården, som kommer att hålla öppet endast för 
tjejerna i gruppen. Under kommande sex veckor kommer vi alltså att arbeta tillsammans med 
er ungdom, självklart så deltar hon frivilligt. Vecka 16 är det påsklov och då kommer vi inte 
att ha någon träff, vad vi gör onsdagen den 30 april (valborgsmässoafton) är inte riktigt klart 
ännu, det bestämmer vi i samråd med gruppen vid första träffen. Vi kommer att arbeta med 
självkänsla, genomföra olika övningar, måla, skriva dikter, se på film (utbildningsradion), 
ägna oss åt kondomkonst och mycket annat roligt.  
 
Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er! 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Angelica Hedman tfn: xxx/xxxxxxx 
Terese Karlsson tfn: xxx/xxxxxxx 
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Tillfälle 1 
 
Bortfall: - 
 
 
Spinn ett nät 
(Idé från metodikbok för tjejverksamhet) 
 
Syfte: Att lyfta fram sina positiva egenskaper och lära känna varandra. 
 
Material: Ett garnnystan. 
 
Genomförande: Hela gruppen satt i en ring och ledaren höll i ett garnnystan. Ledaren började 
med att säga sitt namn plus en positiv egenskap som representerade ledaren själv. Sedan så 
lindade ledaren en bit av nystanet runt sitt eget finger och kastade det vidare till någon annan i 
gruppen som gjorde samma sak. Detta fortskred till alla i gruppen hade haft nystanet. 
 
Observation: En del av flickorna hade svårt att komma på något bra att säga om sig själv. Lite 
okoncentrerade verkade de vara och det blev några skratt eftersom garnet trasslade ihop sig. 
Vi tror också att flickorna var lite nervösa inför första träffen. 
 
Kommentar: När vi väl kom igång så var det rätt roligt. Många skratt. 
 
 
Mingel 
(Idé från en musiklektion) 
 
Syfte: Våga ta kontakt och lära känna varandra. 
 
Material: Bandspelare och en cd-skiva. Förberedda klisterlappar där det kan stå: 

• Sjung ditt svar till mig 
• Gå alltid upp i ton i slutet av varje mening  
• Du sjunger opera 
• Lär mig en dans 
• Titta vindögt på mig när du pratar 
• Du kan inte stå still när jag pratar 
• Håll med om allt jag säger och överdriv gärna 
• Nynna i början av varje mening 
• Prata engelska med mig 
• Skaka hand med mig 
• Övertala mig att jag är en kändis 
• Hoppa! 
• Sätt dig ned när jag pratar 
• Börja skratta 
• Släpp inte blicken från min panna 
• Härma allt jag säger och gör 
• Vissla en låt 
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Genomförande: Ledaren förklarade för deltagarna i gruppen att de skulle få en lapp klistrad i 
pannan där det stod någonting. Ingen fick läsa på de andras eller sina egna lappar förrän de 
möttes i själva minglet. När musiken spelade gick deltagarna runt i rummet och de fick inte 
prata med varandra. När musiken stängdes av skulle man hitta en partner att mingla med och 
följa instruktionerna som stod på den andres lapp i pannan. Det var viktigt att varje deltagare 
fick lösa de uppgifter de ställdes inför på sitt eget sätt, det finns inga rätt eller fel. När 
övningen genomförts reflekterade alla över sina känslor inför övningen. Detta pågick till alla 
hade minglat med varandra. 
 
Observation: Flickorna verkade tycka att detta var en rolig övning. Vissa hade svårt att söka 
ögonkontakt och verkade något osäkra. En utav oss ledare var med och det tror vi var viktigt 
för att få igång deltagarna. I slutet hade alla listat ut vad som stod på lappen i pannan förutom 
ledaren själv. Vi tror att detta kan ha en psykologisk positiv inverkan som visar att ledaren 
behöver inte alltid vara den som vet mest.  
 
Kommentar: Övningen fungerade bra och resultatet blev många skratt. 
 
 
Bron - en berättelse om skuld och straff 
( Idé från MoD) 
 
Syfte: Visa på hur olika värderingar styr vårt sätt att tolka en berättelse. Målsättningen med 
denna övning var att få deltagarna att inse att rasism och sexism är två närliggande och 
besläktade fenomen.  
 
Material: berättelsen, papper och pennor.  
 
Genomförande: Ledaren hade berättelsen vindbryggan från MoD som grund. Vi tyckte att 
denna berättelse var lite gammalmodig, så tillsammans med ungdomarna gjorde vi om 
historien till ett nutida perspektiv. 
 
Berättelsen Bron 
 
Personer: 
Eminem (en rik känd rapartist) 
Frun 
Väktaren 
Båtsnubben 
Vännen  
Älskaren 
 
Den svartsjuke rike rapstjärnan Eminem skulle ut på en lång turné och sade då till sin fru:  
- Du får inte lämna huset medan jag är ute på turné. Om du gör det kommer jag att straffa dig 
när jag kommer tillbaka.  
 
Men allteftersom dagarna gick började frun att känna sig alltmer ensam och övergiven och 
även fast Eminem hade varnat henne bestämde hon sig för att åka till sin älskare, som bodde 
på fastlandet. Deras hus i Hollywood låg på en ö i en bred flod. En bro som bara var nerfälld 
vissa tider på dygnet förband ön med fastlandet. Hon tänkte:  
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- Jag tror inte att min man kommer tillbaka före skymningen. Hon bad sedan broarbetaren 
sänka ned bron och hålla den nerfälld tills hon skulle komma tillbaka. 
 
Efter att hon varit flera timmar hos sin älskare återvände hon hem. Men när hon kom till bron 
var den visserligen nerfälld men vid uppfarten till den stod en väktare med dragen pistol. Han 
ropade hotfullt:  
- Försök inte att komma över bron. Om du ändå gör det måste jag döda dig! Eminem har 
beordrat det! 
Hon blev livrädd och gick tillbaka till sin älskare och bad honom om hjälp. Han sade:  
-Vi har inget riktigt förhållande, jag har bara utnyttjat dig för att få sex, så jag tänker inte 
hjälpa dig. Eminems fru sökte då upp en snubbe med en racerbåt, och förklarade för honom 
att hon behövde ta sig över till Hollywood. Snubben svarade då:  
- Jag kan hjälpa dig men det kostar 50 dollar. Eminems fru svarade:  
- Men jag har inga pengar med mig nu, kan jag inte betala dig senare? Snubben sade:  
- Det var taskigt för dig, inga stålar – ingen åktur. 
 
Frun blev mer och mer rädd för sitt liv och hon sprang allt vad hon orkade till sin väninna, 
förklarade sin desperata situation och bad att få låna pengar så att hon kunde betala 
båtsnubben.  
- Om du inte hade varit otrogen mot din man utan lyssnat på honom hade det här aldrig 
behövt hända sade väninnan. Hon avslutade med att säga: 
- Jag kan inte ge dig pengar p.g.a. vad du har ställt till med. 
 
Skymningen föll alltmer och Frun insåg att hon hade uttömt alla sina möjligheter. Hon 
bestämde sig för att återvända till Hollywood och med list eller våld försöka göra ett desperat 
försök att nå huset. Men när hon tog det första steget på bron blev hon nerskjuten av 
väktaren.  
 
När vi läst färdigt, bad vi deltagarna med hjälp av papper och pennor två och två skriva ned 
vem de tyckte var mest skyldig till Fruns död. Alla personer i berättelsen fick en siffra. Den 
som tjejerna tyckte var mest skyldig fick siffran ett och den som de ansåg minst skyldig 
siffran sex. Därefter bad vi varje grupp redovisa resultatet. Sedan så diskuterade vi resultatet 
tillsammans med dem. 
 
Varför var X mest skyldig? 
Varför var N minst skyldig? 
Varför tycker tjejerna så? 
 
Efter en stund berättade ledaren: Tänk er att berättelsen står för någonting annat T.ex. 
Eminem = I-land enligt alternativ ett, vem skulle ni då tycka var mest respektive minst 
skyldig? 
 
Diskussionen gick sedan vidare genom att ledaren presenterade en ny rollista t ex alternativ 
två. 
 
Alternativ 1  Eminem I-länderna 
 Frun U-länderna 
 Väktaren Polis eller militärmakten 
 Båtsnubben Institutioner/myndigheter 
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Väninnan Humanitära organisationer 
Älskaren Drömmar och ideal(t.ex. FN- deklarationer etc.) fred och frihet 

 
Alternativ 2 Eminem Mansrollen 
 Frun kvinnorollen 

Väktaren regelsystemet 
 Båtsnubben institutioner/myndigheter 
 Väninnan Organisationer 
 Älskaren Drömmar och ideal, likställdhet och jämlikhet 
 
Observation: Under det att ledaren berättade så verkade många utav flickorna rastlösa och en 
aning trötta. Detta kan bero på att vi närmade oss slutet av kvällen. Flickorna hade svårt att 
komma igång med diskussionen och detta tror vi kan bero på att det var första träffen, de 
kände inte oss ledare så väl. 
 
Kommentar: Övningen var kanske något svår med tanke på åldersgruppen. 
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Tillfälle 2 
 
Bortfall: Inget bortfall i början av kvällen men två av flickorna gick hem efter filmen. Vi 
misstänker att de var tvungna att vara hem en viss tid, tidigare än kvällens slut. 
 
 
Kondomkonst 
(Idé från egna erfarenheter) 
 
Syfte: Få ett naturligare förhållande till kondomen. 
 
Material: En kondom till varje deltagare, tvåkilo gips, en bunke med vatten, och en visp. Även 
målarfärger och penslar till tillfälle 3 (bilaga). 
 
Genomförande: Ledaren hjälpte till med att blanda gips sedan så fick varje deltagare fylla sin 
egen kondom och forma den hur de ville. Därefter fick gipset stelna, när det gjort det klippte 
man upp kondomen och en gipsfigur i kondomens tecken hade skapats. Deltagarna fick själva 
välja om de vill måla konsten eller inte, och detta gjorde vi vid tillfälle tre. 
 
Observation: Flickorna var ivriga och tyckte att det var lite spännande. Kondomen hade 
glidmedel och det tyckte vissa av flickorna var äckligt. Vi fick problem med gipset som 
stelnade alldeles för fort. Efter alla mödor så blev det tillslut några fina figurer.  
 
Kommentar: Vi skulle ha förberett gipset i ensamhet utan flickorna som var där och skulle 
hjälpa till ”ju fler kockar desto sämre soppa”. Roligt och en bra erfarenhet i hur man blandar 
gips. 
 
 
Film 
(Utbildningsradion – Ramp om medier).  
 
Syfte: Att medvetandegöra flickorna om medias påverkan och visa hur media kan vinkla 
deltagarna i dokusåpor. 
 
Material: Avsnittet Sex, lögner och dokusåpa 
 
Genomförande: Vi såg avsnittet och diskuterade sedan tillsammans med flickorna om deras 
tankar kring detta. 
 
Observation: Några av flickorna verkade något okoncentrerade undertiden vi såg avsnittet, de 
gick ifrån och ägnade sig åt andra saker. Efter filmens slut hade vi en diskussion där flickorna 
verkade engagerade och de hade många egna tankar att komma med. Vi frågade om de tyckte 
att det var jobbigt att titta på film och vissa tyckte det. Detta kan nog bero på att vi utförde 
övningen på deras fritid och då vill de kanske hellre röra sig fritt än att sitta still och 
koncentrera sig. Några tankar som kom fram vid diskussionen var att dokusåpor var intressant 
att titta på eftersom ”det är snygga killar som deltar”. Andra tyckte även att dokusåpor var det 
tråkigaste som fanns. De var överens om att människor som anmäler sig till denna typ av 
tävling är ute efter att bli kända och att tjäna pengar. 
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Kommentar: I diskussionen framkom det att i princip alla flickor har någon gång tittat på 
dokusåpor, men ingen av flickorna skulle själva vilja deltaga. 
 
 
Trummleken 
(Idé från en musiklektion) 
 
Syfte: Att lära känna varandra och ha roligt. 
 
Material: Trumpinnar eller något som liknar det. 
 
Genomförande: Ledaren höll takten genom att slå med ena handen mot golvet. En i gruppen 
utsågs till trumslagare, de andra deltagarna var alla trummor med var sitt ljud, ljudet fick de 
själva bestämma innan vi satte igång. Deltagarna lade sig sedan på mage i en cirkel med 
fötterna in mot mitten. Trumslagaren Slog sedan mot de övriga deltagarnas ben som där efter 
framförde sitt ljud. Det var inte så noga att slå i takt utan det viktigaste var att ha roligt. Denna 
övning var bra för att bringa ordning i kaoset. Alla i gruppen fick prova agera trumslagare. 
Även vi ledare var med och deltog. 
 
Observation: Alla var ivriga att delta, och var inte rädda för att göra bort sig. Många roliga 
ljud kom fram. Ingen av flickorna visade blyghet under denna övning och detta tror vi kan 
bero på att även om man deltar så är man inte observerad av andra deltagare.  
 
Kommentar: Detta tyckte vi alla var jätte roligt. 
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Tillfälle 3 
 
Bortfall: Sex stycken.  
 
 
Brainstorming 
(Egen idé) 
 
Syfte: Få fram tonårsflickornas tankar kring orden sexualitet och självkänsla. 
 
Material: Papper, pennor, penslar, vatten och vattenfärger. 
 
Genomförande: Ledaren talade om för gruppen att de skulle skriva ned alla tankar de fick när 
de hörde ordet sexualitet. Deltagarna fick cirka en minut på sig att ”Brainstorma”. Sedan så 
gjordes samma sak med ordet självkänsla. Ledaren förklarade därefter orden sexualitet och 
självkänsla ut ifrån sitt eget vetenskapliga perspektiv. Deltagarna fick nu välja ut en tanke om 
sexualitet och en om självkänsla som kommit fram. Dessa tankar skulle sedan ingå i en dikt 
eller illustreras i en bild. Sedan så ställdes detta ut i en workshop där de fick gå omkring och 
studera varandras dikter samt bilder. En av flickorna i gruppen hade mycket tankar och 
funderingar kring både sexualitet och självkänsla. Några tankar som hon skrev ned om kärlek 
och sexualitet var, härligt, skönt, blyg, rodnad, oskönt, kommentarer, smygtittar, hålla handen 
osv. När det gäller diktskrivning och målning så valde de flesta att måla bilder, men även 
några dikter kom fram. Här är en dikt som en utav flickorna skrev. 
 

De finns en i livet ja älskar de finns en som kan älska mejj…….. Men 
ja vill lära mejj livets stora gåta varför finns det ingen som kan hjälpa 
mejj…… Livet kan vara ett nöje de kan va tragiskt man kan njuta av 
de och man kan hata de… Men man ska komma ihåg att livet har givit 
oss för att vi ska älska och tykka om varann och att krig inte änns va 
påtänkt men man kan förstöra så mykket bara av att mobba….. De 
finns mykket som inte går för att stoppa mobbing de kan gå så långt att 
de kan kosta en annan människas liv de kan tas som ett nöje för den 
som mobbar men varför finns de ingen som tänker på dom som blir 
utsatta för de….. Varför ska alla killar alltid visa sejj störst och 
bäst……????????? De räcker väl me att dom är snälla och bryr 
sejj…..????? Man behöver inte vara cool som alla andra de räcker 
långt me den man är man ska inte va nån som man inte är……. De 
finns dom som tror dom är coola för att dom mobbar det finns dom 
som tror att dom ää nåt för att dom inget gör men de finns mer att ge 
än att ta…… De är bättre att ge ett stöt än att ta ett liv…… Man ska 
aldrig tänka på att andra är för smala eller för tjocka att dom är för 
smala eller för korta……. De är inte de som räknas de är insidan som 
räknas hur man är om man är snäll glad och positiv kan man gå riktigt 
långt…… Men om man är sur elak och negativ blir dom andra lika 
mot dejj……Man ska låta människor va för sin figur den ska ingen bry 
sejj om……. Ingen har att göra med vad du har för figur man ska veta 
att har man ett bra självförtroende så löser man problemen enkelt…… 
De är de som är viktigt här i livet och inte att vara störst och 
vackrast……. 



Bilaga 8 (2:2) 
Observation: En del verkade tycka att det var svårt att komma på så mycket tankar och få ned 
det på papperet, de satt mest och tittade på varandra och skrattade.  
 
Kommentar: Vi tyckte att detta var väldigt roligt att se att en tonårsflicka har så många tankar 
och funderingar som hon var villig att dela med sig av.  
 
 
Målning av kondomkonsten 
(idé från egna erfarenheter) 
 
Syfte: Få ett naturligare förhållande till kondomerna. 
 
Material: De färdiga skulpturerna från kondomkonsten från tillfälle 2 (bilaga). Målarfärger 
och penslar, garn, paljetter och lim. 
 
Genomförande: De tog fram sina skulpturer som vi gjorde vi tillfälle två, målade och 
dekorerade dem med paljetter och garn. 
 
Observation: Detta blev ett naturligt tillfälle för alla tjejerna i gruppen att slappna av. 
Flickorna i vår grupp verkar gilla att göra något praktiskt och samtidigt så blev det ett bra 
tillfälla att bekanta oss ännu mer med varandra och vi fortsatte på de samtalsämnen som 
kommit upp tidigare under kvällen. 
 
Kommentar: Mycket roligt och alla figurer blev jätte fina, ingen figur var lik den andre.  
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Tillfälle 4 
 
Bortfall: Sex stycken. 
 
 
Om självkänsla 
(Egen idé) 
 
Syfte: Samla tankar om självkänsla och fundera över sig själv. 
 
Material: Papper med förberedda frågor. 
 
Genomförande: Varje deltagare fick ett papper med frågor som de skulle svara på. Dessa var 
frågorna: Skriv två saker som du själv tycker att du är bra på. Vilka saker tror du andra 
uppskattar hos dig? Jag skulle vilja lära mig att, jag tycker att det är lätt att, jag tycker det är 
svårt att. Hur ska jag göra för att bygga upp min egen självkänsla? Deltagarna besvarade 
frågorna enskilt i cirka 10 minuter. Sedan gjorde ledaren en genomgång i gruppen där var och 
en fick lyfta en fråga de besvarat. Därefter så frågade ledaren vilken fråga som var 
lättast/svårast att svara på? Varför? Det var viktigt att allas integritet respekterades igen 
behövde lyfta en fråga om de inte ville. Detta var till för att deltagarna själva skulle bli mer 
medvetna om vilka tankar de hade kring sin egen självkänsla.  
 
Observation: Gruppen verkade en aning okoncentrerade, de hade svårt att besvara frågorna 
enskilt de ville gärna veta vad kompisarna hade svarat på frågorna. De var lite blyga och 
många valde att inte berätta någon fråga inför hela gruppen, vilket var helt acceptabelt.    
 
Kommentar: Vi skulle ha valt att låta flickorna sätta sig en bit ifrån varandra, så att de själva 
kunde koncentrera sig på sin egen uppgift. Detta var en bra övning, flickorna fick fundera 
kring sig själva och sin självkänsla.  
 
 
Film 
(The New guy) 
 
Syfte: Att få en bra och mysig avslutning med flickorna. 
 
Material: En hyrd film, popcorn, saft, tv, video och en bekväm soffa. 
 
Genomförande: Vi ledare hade i förväg valt ut en film som vi ansåg kunde vara lämplig och 
dess handling passade bra in med tanke på ämnet för vårt arbete. Filmen hade en bra 
sensmoral med en del pedagogiska grepp och den kunde användas som samtalsämne i en 
diskussion.  
 
Filmen var gjord i Amerika och handlade om en pojke i skolåldern som blev utsatt för olika 
trakasserier av sina jämnåriga kamrater. Till slut så fick han nog och bestämde sig för att bli 
reglerad från sin gamla skola. Han skulle ändra på sin personlighet och börja i en ny skola, 
han skulle bli den nya skolans värsting. Han fick hjälp med att förändra sin ”nördiga” stil av 
en man som befann sig på ett fängelse. När han kom till den nya skolan blev han genast
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populärast av alla. Han var mystisk och charmig, flickorna stod på kö och alla pojkar ville bli 
hans nya kamrat. När en svartsjuk pojkvän började ta reda på den nya pojkens förflutna fick 
pojken det hett om öronen.  
 
Eftersom det var sista gången vi träffade tjejgruppen bjöd vi på popcorn och saft till filmen. 
 
Observation: Flickorna i gruppen verkade tycka att filmen var rolig och bra. De flesta flickor 
skrattade och tittade intensivt undertiden filmen var i gång. Det blev lite bråk om vem som 
hade ätit mest popcorn, men med en tillsägelse av en utav flickorna i gruppen blev det tyst 
igen. 
 
Kommentar: En mycket bra film med ett pedagogiskt syfte, för att vara en vanlig kommersiell 
film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


