
Vad är detta? 



Här sover ett barn 

Lay Lay, 4, Mae Sot, Thailand 



Vem sover här? 

- Ålder 

- Kön 

- Etnicitet 

- Föräldrar 

- livsvillkor 



Vad gör denna pojken om 15år 

Dong, 9, Yunnan, China 



Vad gör denna pojken om 15år 

Jaime, 9, New York, USA 



Eller den här flickan 



Eller? 



Teoretiska perspektiv 

Mikroanalys Makroanalys 



Den socialt hjälplösa barnet 

http://www.youtube.com/watch?v=IpYHbdh9yTM&feature=player_detailpage


Socialisation och identitet 



Socialisationsagenter 
 



Primär socialisation 



Primär socialisation 

  

1. Vilka är era primära agenter? 

2. Hur pass viktig är den primära socialisationen 
i komplexa och snabbt föränderliga 
samhällen?  

 



Sekundär socialisation 

Är du lönsam lille vän 

http://www.youtube.com/watch?v=F7s7Q3Dml4Y


Sekundär socialisation 

1. I vilket avseende skiljer sig sekundär- 
socialisation från hjärntvätt eller 
indoktrinering? 



Tertiär socialisation 



Tertiär socialisation 

1. Hur formas du av media och olika former av 
populärkultur? 

2. Hur viktigt är det för din identitet? 

3. Hur visar sig detta? 



Socialisation och identitet 
 

1. Vad menas med socialisation? 

2. Vad betyder identitet? 

3. Definiera kultur som ett 
samhällsvetenskapligt begrepp 

4. När är man vuxen? 

5. Hur har du blivit den du är? 

 



Vad är socialisation? 

De sociala processer varigenom barn utvecklar 
medvetenhet om sociala normer och värden och 
uppnår ett jagmedvetande. Även om 
socialisationsprocesserna är särskilt viktiga 
under barndomen fortsätter de att styra och 
förändra oss under hela livet. Inga människor går 
fria från de reaktioner som andra personer runt 
omkring dem uppvisar. 



Vad är en identitet? 

Särskiljande drag eller egenskaper för en person 
eller grupp. Både individuell identitet och 
gruppidentitet följs av sociala ”markörer” – för 
individens del är det oftast namnet som är en 
viktig del av individualiteten. Att vara ”svensk” är 
till exempel ett namn eller en benämning som är 
viktig för gruppidentiteten. Social identitet 
innebär de drag eller egenskaper som andra 
personer tillskriver en individ. 



Definiera kultur 
 

Värden, normer, beteendemönster och 
materiella resurser som är karakteristiska för en 
viss grupp. I likhet med begreppet samhälle 
används kulturbegreppet mycket ofta inom 
sociologin och antropologin. 


