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Banderoll – Vem är du?  

AV-nummer 31321tv 13 
 
Vem är du och vad är det som gör att just du är du? Detta avsnitt om Banderoll handlar om 
identitet och väcker tankar och frågor kring vad det är som skapar identitet hos en ung människa. 
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vara sig själv, men är det alltid så lätt? Och vad är 
identitetsskapande? Vi träffar Amine som är muslim och ser slöjan som en viktig del av hennes 
identitet, killgruppen i Leksand diskuterar skillnaden mellan killar och tjejer och så handlar det om 
kläder och stil. 

Tidkod Programinslag 

00.15 Vem är du? Introduktion till temat identitet. 
01:10 Din stil: Del 1. Vi träffar barn och unga med olika stilar. De berättar om sin stil, vad det 

innebär för dem och varför de just har valt sin stil. 
03:10 Reportage: Vi är med när killgruppen i Leksand har möte. De talar om manlighet, 

kvinnlighet och om det egentligen är någon skillnad mellan killar och tjejer.  
06:10 Din stil: Del 2. Vad berättar kläderna om vilka vi är? Vad säger alla andra om vad vi har 

på och hur dömer vi andra utifrån kläder och utseende?  
08:26 Reportage: Banderoll träffar Amine som är muslim och bär slöja. Hon berättar vad den 

betyder för hennes identitet. 
11:05 Din stil: Del 3. Vad påverkar vad vi har för stil och kläder och vem bestämmer det?  
13:00 Speakers Corner: Barn berättar kort om hur de ser på identitet.  

Att diskutera 

• Vad är identitet?  
• Vad är det som gör att du är du? 
• Vem bestämmer hur man ”ska” vara?  
• Vad spelar kompisar för roll?  
• Kan man vara precis som man vill? 
• Varför vill många vara som ”alla andra”?  
• Vad händer om man inte är som ”alla andra”? 
• Vad spelar, kultur, religion och ursprung för roll för identiteten?  
• Vad spelar utseende och kläder för roll?  
• Vad kan kläder och stil signalera till andra människor? Musiksmak, politiska åsikter etc? 

Jobba vidare 

• Fundera, rita och skriv; hur du är som person? Hur tror du att andra uppfattar dig? Hur vill du att 
andra ska uppfatta dig?  

 


