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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete, gjort vid lärarutbildningen på Linköpings Universitet, syftar till att 

undersöka hur några verksamma lärare ser på om och hur deras elever sammankopplar 

identitet med utseende, samt om lärarna anser det nödvändigt att motverka den utseende- och 

kroppsfixering som enligt många råder i samhället idag. Arbetet består av intervjuer med sex 

lärare i grundskolans år 4-9, samt analys och diskussion av dessa intervjuer. 

 

I analysen av intervjuerna framkommer att de flesta av informanterna anser att elever idag 

använder sig av olika stilar för att markera grupptillhörighet. Lärarna har olika syn på hur 

media påverkar deras elever, de flesta anser dock att media idag har stort inflytande på 

ungdomar. Lärarna kan sägas vara kunskapsinriktade eller socialt inriktade i sin syn på hur 

elever tillägnar sig ett gott självförtroende i skolan. Med det menar jag att lärarna anser att det 

är antingen kunskap som leder till självförtroende eller att ett gott klimat i gruppen leder till 

trygghet och därmed självförtroende. 
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Bakgrund och syfte 
 

Från början var detta arbete tänkt att ägnas åt ätstörningar i skolans värld. Man hör i media 

ofta talas om att unga människor, främst flickor, börjar banta allt längre ner i åldrarna och 

sedan fastnar i ett matfixerat beteende. Jag ville undersöka vad skolan gjorde för att förebygga 

detta. Jag läste mängder av böcker om anorexi och bulimi för på detta område forskas numera 

mycket även om forskningsområdet ännu är ganska ”ungt”. Jag talade med lärare och gjorde 

en liten research innan mitt arbete skulle startas, men kände då att frågan var lite snävt ställd. 

Att finna lärare som verkligen träffat elever med ätstörningar verkade bli svårare än jag trott, i 

synnerhet då i den åldersgrupp jag senare kommer att arbeta med, som är 1-7. 

 

Men mitt intresse kvarstod och jag började fundera över vilka orsakerna kan vara till att unga 

människor tycker att det är så viktigt med utseende, att det ibland leder till så pass extrema 

beteenden. Därför blev min forskningsfråga ”breddad” till att gälla det fokus på utseende och 

kropp som råder i vårt samhälle och hur den påverkar barn och ungdomar i en påverkbar och 

känslig ålder. Jag fortsatte att leta efter lämplig litteratur till ämnet och kom då in på frågan 

hur identitet och självbild byggs upp hos unga människor, och hur viktigt utseendet var för 

denna utveckling. Efter läsning av ytterligare litteratur blev mitt syfte att undersöka hur lärare 

reflekterar över utseendets betydelse för självförtroende och identitet hos eleverna, och om 

dessa reflektioner påverkar lärarnas undervisning. 

 

Under de praktikperioder jag haft under min utbildning till lärare tycker jag att jag sett att 

elever idag funderar mycket på sitt utseende, och om de duger som de är. Genom att tänka 

tillbaka på min egen skolgång anser jag att dessa funderingar verkar uppta allt mer av 

elevernas tankar kring sig själva och deras situation i skolan. Även genom att jämföra min 

egen skoltid med min yngre brors, han går nu i sjuan, tycker jag att upptagenheten vid att ha 

rätt kläder och se ut på rätt sätt, exempelvis att inte vara för tjock, blivit allt större. Min 

uppfattning är att detta skapar bekymmer för de elever som ej har tillägnat sig en 

grundtrygghet och ett gott självförtroende, vilket i längden kan leda till destruktiva beteenden 

som exempelvis ätstörningar eller mobbning. 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några lärare tänker kring utseendets betydelse för 

elevernas självförtroende och identitet. Dessutom att undersöka hur dessa reflektioner 
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påverkar dessa lärares undervisning ifråga om hur man arbetar för att stärka elevers 

självförtroende. Undersökningen syftar till att undersöka ett antal lärares tankar om dessa 

frågor. 

 

Frågeställningar 

1. Hur reflekterar lärare kring utseendets betydelse för elevernas självförtroende och identitet? 

 
2. Hur arbetar lärare för att ge eleverna självförtroende inför det egna utseendet? 
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Tidigare forskning/Litteraturgenomgång  
 
Definition av begreppet identitet 

Nationalencyklopedin (1992) ger tre förklaringar till begreppet identitet. Den första 

förklaringen till ordet är likhet, den relation som råder mellan en individ, eller ett objekt, och 

individen själv. Den andra är självbild, medvetenhet om sig själv som individ, samt 

medvetenhet om sitt jag och dess avgränsning mot andra. Den tredje är en kultur- och 

socialantropologisk förklaring, nämligen personens tillhörande till en speciell kultur, etnisk 

grupp eller nation. 

 

Kath Woodward (2000) menar att identitet innebär vår personlighet, den sorts person vi är. 

Men det innebär också att vi gjort ett aktivt val att ta till sig en viss identitet, eller identifiera 

oss med en viss grupp. Dessa val kan vara mer eller mindre fria, strukturer i samhället som vi 

ej kan styra över påverkar vår identitet.  

 

Identiteten är en produkt av våra aktiva val, av det samhälle vi lever i och av våra relationer 

till andra människor. Den är en länk mellan individen och dess omvärld, den kombinerar hur 

jag ser på mig och hur andra ser på mig, det vill säga externa och interna faktorer. Ibland 

stämmer bilderna över hur jag ser mig själv och hur andra ser mig överens, ibland inte. Vi kan 

dessutom ha flera identiteter som kan komma i konflikt med varandra, vilket till exempel kan 

ske om man arbetar och studerar samtidigt. Konflikter kan även uppstå mellan den identitet 

man strävar efter och de möjligheter vi har att nå målet, samt andra människors förväntningar 

på oss. (Woodward, 2000) 

 

Det finns olika sätt att visa tillhörighet till en viss identitet. Signaler som språk, kläder, en 

laghalsduk eller att läsa en viss tidning kan vara lätta att tolka, men man kan även använda 

mer subtila sätt att signalera en identitet. Kollektiva identiteter innebär att man identifierar sig 

med exempelvis en grupp eller en nation. För vår identitet är det lika viktigt att visa 

tillhörighet till en grupp som att särskilja sig från en annan. Vårt fysiska utseende med storlek, 

form, kön, eventuella handikapp och andra fysiska attribut påverkar också hur vi uppfattar 

vem vi är och vad vi kan bli. Andra aspekter på identiteten är yrke, nationalitet och ålder. 

Även den egna kroppen har kommit att bli ett sätt att representera identitet. Människor 
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försöker förbättra eller förändra kroppens form eller utseende med olika medel exempelvis 

träning, plastikkirurgi eller tatueringar.  

(Woodward, 2000) 

 

Evenshaug och Hallen (2001) menar att under hela barndomen är samvaron med kamrater en 

väsentlig del av barnens liv. Under ungdomstiden verkar relationer till jämnåriga få en 

speciell betydelse. Då de av vuxna i ena stunden behandlas som barn för att i den andra 

förväntas uppträda på ett moget sätt, blir det naturligt att vända sig till de jämnårigas sällskap 

för att få sina behov av bekräftelse och tillhörighet uppfyllda. Gruppen eller gänget ger de 

unga en identitet och status, och med gruppens hjälp hävdar man sig mot vuxensamhället. I 

gruppen kan finnas ett krav på konformitet i attityder och beteende. Gruppens normer och 

regler hjälper till att skilja ut gruppmedlemmarna från andra. Åtskillnaden utgör grunden för 

gruppens identitet. Konformiteten är dessutom viktig för att upprätthålla gruppsolidariteten. 

Behovet att bli accepterad kan få ungdomar att gå ganska långt när det gäller att ge efter för 

grupptrycket. Erik Homburger Erikson (1993) uttrycker detta som att ungdomar kan vara 

egendomligt gruppsinnade och grymma i sitt avvisande av alla som är avvikande ”…också 

ofta när det gäller sådana småttiga detaljer i klädedräkt och beteende som man för tillfället 

valt som tecken på dem som är ’inne’ eller ’ute’ ”(Erikson, 1993, s.239). 

 

Definition av begreppet livsstil 

Maja Jacobsson (1994) har skrivit en avhandling om kläders betydelse för identiteten bland 

unga kvinnor, och hon menar att livsstil är ett begrepp som kommit att bli mångtydigt. Det är 

en slags samlingsbeteckning för olika aspekter av hur människor lever sina liv. De 

beståndsdelar som är centrala är individens personlighet, självuppfattning, värderingar och 

attityder. Värderingar och attityder synliggörs i olika beteenden, exempelvis 

fritidssysselsättning, kläder eller musiksmak.  

 

Per Källström (Löfgren, Norell, 1991) definierar begreppet livsstil så här:  

 

Livsstilen kan ses som ett försök att begreppsliggöra de individualiserade aspekterna av 

den moderna tillvarons regelbundenhet, för att kunna beskriva hur individer eller 

grupper utvecklar och uttrycker sin personlighet, identitet, normer och värderingar, 

smak, stil, samt relationer till andra individer och grupper. (s. 164)  
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Thomas Ziehe (1993), som forskat om ungdomskultur, menar att det är utmärkande för 

dagens sociokulturella situation att ungdomar kan iaktta och uppleva många olika livsstilar. 

De olika stilarna är påträngande i offentligheten, och är närmast omöjliga att undfly. De 

framtvingar val för individen som måste utprova och omforma sin identitet. Detta kan leda till 

en känsla av ambivalens, att känna att man inte valt rätt och går miste om något annat. Han 

kallar det identitetsutprovning. Här, menar Ziehe, gör sig den allt mer utbredda 

prestationsprincipen gällande, som på så många andra områden i samhället. Vi mäter, 

registrerar, jämför och bedömer. Detta leder till stor press på individen. Ziehe talar om 

identitetsarbete genom utprovning och erövrande av nya identiteter. Här blir även saker som 

utseende, val av vänner och umgängesstil viktiga. 

 

Idag måste var och en utveckla, trygga och omforma sin identitet mot bakgrund av de 

konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som förmedlas via massmedierna, via 

kultur- och medvetandeindustrin. (Ziehe, 1993,  s.37)   

 

Jacobsson (1994) säger att det finns två motstridande uppfattningar när det gäller massmedias 

och reklamens möjlighet att påverka vårt val av identitet och livsstil. Den ena menar att 

ungdomen blir negativt påverkad av kommersiella krafter. Denna uppfattning betonar 

betydelsen av reklam och media då ungdomarna söker sin identitet. Att konsumera en vara 

blir då likställt med att köpa löftet om en livsstil. (Jacobsson, 1994) Reklamens bilder visar 

varor som presenteras som tillhörande en viss livsstil, konsumenterna köper de symboler de 

anser visar vilken identitet de strävar efter att tillhöra. (Woodward, 2000) Den andra 

riktningen menar att det kommersiella utbudet inte är något att förfasas över. Ungdomarna 

själva skapar livsstilar som media sprider och därmed tjänar pengar på. Förhållandet mellan 

samhälle, media och konsumtion å ena sidan och livsstil och identitet å den andra betonas 

dock av båda riktningar. (Jacobsson, 1994) 

 

I sin avhandling anser sig Jacobsson (1994) ha kommit fram till att unga kvinnor inte är några 

passiva offer för reklam och modebransch utan att de gör ett aktivt urval av det som stämmer 

med deras generationsidentitet och personlighet. ”Att gestalta sin personlighet via experiment 

med kläders färg och form kan dessutom ge estetiska upplevelser och uppväcka lustfyllda 

känslor, vilket kan vara ett mål i sig” (s.162). Hennes uppfattning stöds av Paul Willis 
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(Löfgren, Norell, 1991) som menar att mottagandet av kommersiella varor och media sker 

under former av symboliskt arbete och skapandekraft. Erhållet stoff kan skapa nya innebörder 

och sammanhang samt skapas om till att kommunicera något annat än det gjorde från början. 

Till exempel menar han att TV-tittande är långt ifrån en passiv process. Under tiden man ser 

på TV gör man även andra saker som att läsa tidningar, diskutera programmet och tala med 

varandra. Och att välja vilken musik man vill lyssna på är ”uppenbarligen en fråga om arbete” 

(s.73), ungdomar arbetar för att välja bland den enorma mängd av musik som erbjuds. Även 

då det gäller stil och mode är ett inköp av en vara inte en passiv handling. Man väljer först 

bland idéer på bilder, i filmer och liknande för att sedan söka efter det man tycker om i 

skyltfönstren. Stil och mode har med experiment med identiteten och personliga deklarationer 

att göra. Man vill visa social tillhörighet och privat identitet. (Willis i Löfgren, Norell, 1991) 

Att välja kläder är ett led i en kontinuerlig social reproduktionsprocess. De ger möjlighet att 

bli accepterad och inlemmad i gruppen. (Jacobsson, 1994) 

 

Definition av begreppet självförtroende  

Enligt Nilzon (1999) är självförtroende ett antal värderande attityder som en människa har 

mot det egna jaget. Jaget är det som utgör den egna personligheten. Självförtroendet stärks 

genom att barnet får känna sig älskat och uppskattat för det det är. Dessutom behöver man bli 

behandlad med respekt och få ordning och struktur som ger trygghet. Upplevd kompetens och 

självförtroende är starkt kopplade till varandra. Positiva erfarenheter i skolan ger barnet 

positiv förstärkning. Prestation, då barnet känner att det lyckats med något och därmed 

värderar sig själv positivt, är därför den tydliga motpolen till mindervärde. 

 

Taube (1984) använder uttrycket självvärdering. Med detta menar hon den värderande 

dimensionen av självbilden, dvs. den bild en människa har av sig själv. Med självvärdering 

menar hon att detta uttrycker en persons jämförelse mellan sitt ideal-jag, sådan man skulle 

vilja vara, och sitt upplevda jag, real- jaget. Här är också personens uppfattning om hur andra 

värderar honom eller henne viktig, social-jaget. Dessa olika jag påverkar varandra. För stor 

diskrepans mellan ideal- jag och real- jag sänker självvärderingen. Även att misslyckas med 

saker som är viktiga för individen sänker denna. Ytterligare påverkar individens känsla av 

kontroll över situationen självvärderingen. Frånvaro av kontroll över händelser som leder till 

misslyckanden sänker självvärderingen. Framgångar liksom misslyckanden kan dessutom 

leda till en spridningseffekt, då framgång på ett område kan ge ökad självvärdering på flera 
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områden. Samma sak gäller vid misslyckanden. Den sociala omgivningen är viktig för att 

jämföra sig själv med andra då individen ska värdera sina förmågor och egenskaper.  

 

Som lärare, och föräldrar, menar Nilzon (1999) att vi kan bidra till barns självförtroende 

genom att visa dem förtroende, att vara uppmärksam på deras upptäckter samt att uppmuntra 

dem till att visa och förklara dessa. Tre viktiga faktorer är respekt, respons och ansvar. Detta 

lär sig barnen av vuxna förebilder. 

 

Taube (1984) menar att den bild en person har om sig själv är inlärd, inte medfödd. Den 

påverkas i hög grad av hur vi behandlas av andra människor. Hon talar om tre komponenter 

som formar ett barns bild av sig själv. Den första är erfarenheter. Barnets upplevelse av dess 

situation påverkar hur det mår. Bilden barnet har av sig själv påverkas både av egna tankar 

om sig själv samt andras uppfattningar om det. Den andra komponenten är de värderingar 

som barnet möter från viktiga personer i dess närhet. Ju viktigare personen är för barnet desto 

större påverkan får denna persons värderingar på barnets självuppfattning. Den tredje 

komponenten är barnets egen tolkning av värderingarna, som inte alltid är korrekt. Barnets 

beteende är slutligen beroende av hela denna process.  

Höga krav hemma och i skolan kan leda till dålig självbild, men även låga krav kan leda till 

problem genom att barnet inte får känna sig betydelsefullt. 

Det finns starka band mellan självförtroende och social gemenskap i skolan. Barnet hämtar 

sin tolkning om sin egen duglighet från signifikanta andra. Därför blir andra barn en viktig 

indikator för självkänslan i skolan. Som lärare måste man därför göra allt för att bryta barns 

ensamhet. 

 
Vad säger LPO –94? 
Både Taube och Nilzon menar att skolan har ett stort ansvar att tillsammans med föräldrar 

verka för att stärka barnets självförtroende. Detta styrks hos lärarnas styrdokument, LPO –94: 

 
• Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 

(s.19) 

• Personlig trygghet grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. 

(s.23) 
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När det gäller media och livsstilar kan man finna följande skrivningar i LPO-94 beträffande 

att i undervisningen ta upp dessa begrepp till diskussion: 

 

• Skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande 

kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan och miljön […] har kunskap om medier och deras roll 

(s.25 ff.) 

• Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera och argumentera och 

använda sina kunskaper som redskap för att […] – kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden. (s.25) 

 

Under 1980-talet har de flesta industriländer genomfört omfattande utbildningsreformer. 

Dessa reformer kännetecknas av decentralisering av beslutsfattande samt införande av mål 

och resultatstyrning. I SOU 1992:94, kapitel 4, som behandlar måldokumenten och 

styrsystemet över skolan skriver man att de anvisningar om arbetssätt och arbetsformer som 

finns tydligt i Lgr 80 inte bör förekomma i den nya läroplanen, dvs. LPO-94. Detta skulle 

istället tillhöra det professionella fältet. I Lgr 80 beskrivs ämnenas syfte och innehåll. 

Innehållet beskrivs relativt detaljerat. Enligt rapporten bör det i ett målstyrt dokument istället 

anges vilka mål man satt upp för elevens utbildning. Läraren tillsammans med eleverna kan 

då välja ett innehåll efter behov och förutsättningar. (SOU 1992:94) 
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Metod och tillvägagångssätt 
 

Sex lärare har använts som informanter till denna undersökning. Av dessa arbetar två i år 4-6 

och fyra i år 7-9. Fokus lades avsiktligt på de äldre eleverna inom mitt kommande 

yrkesområde, nämligen 1-7, då jag tror att det är under denna tid eleverna börjar intressera sig 

för vuxenvärldens ideal och värderingar.    

 

Anledningen till att intervju valdes som metod var att jag trodde att jag skulle nå bäst resultat 

genom denna metod. Genom att intervjua med öppna frågor i samtalsform anser jag att man 

får tillfälle till att ställa följdfrågor som man anser är relevanta, samt att man kan låta 

intressanta sidospår utvecklas. Detta tror jag inte kan uppnås exempelvis genom enkät. 

Naturligtvis skulle man ha kunnat välja observationer av undervisning som metod men detta 

är tidskrävande och den tid som är avsatt för denna undersökning medgav därför inte denna 

metod.  

Intervjuerna har spelats in på band för i möjligaste mån inbjuda till ett avspänt samtal då 

anteckningar inte behöver föras under tiden för samtalet. Informanten har själv fått välja 

platsen för intervjun. Två personer valde att låta mig besöka dem i deras hem, Åsa och Eva, 

de andra har jag talat med på den plats i respektive skola som intervjupersonen ansåg 

lämpligast. Maria intervjuades i hennes eget klassrum, de övriga informanterna i grupp- eller 

konferensrum på skolan. 

 

Informanterna har informerats om den etik som gäller vid rapportskrivning. Det vill säga att 

deras namn inte kommer att framgå i min rapport och att kassettbanden med intervjuerna efter 

rapportens färdigställande kommer att förstöras. Dessutom poängterades att intervjun inte 

syftar till att göra någon slags värdering av lärarnas arbete, detta för att inte hindra deras vilja 

att berätta om sina tankar och sitt arbete.  

 

Jag har så långt det var möjligt kontaktat lärare jag tidigare haft kontakt med, detta för att 

främja en trygghet i samtalet där läraren inte känner någon prestationsångest och vill ge så 

”bra” svar som möjligt. De som jag ej haft tidigare kontakt med fann jag genom att fråga de 

tidigare intervjuade om de kände till någon kollega som skulle kunna tänka sig att ställa upp.  

Intervjupersonerna har kontaktats per telefon där de fått information om den etik som gäller 

arbetet samt hur min forskningsfråga löd. Jag valde att inte på förhand lämna intervjufrågorna 
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till intervjupersonerna då jag ville få spontana och öppna svar på mina frågor. Jag tror annars 

att det är lätt att intervjupersonen svarar som han eller hon känner att hon borde svara. Jag har 

i möjligaste mån försökt få intervjupersoner av olika kön, ålder och erfarenhet. 

 

Undersökning är liten och därmed kan man naturligtvis inte göra generaliseringar utefter den, 

som gällande för lärarkåren i stort. Syftet har varit att göra en fältstudie för att undersöka hur 

några lärare tänker om ämnet. Intervjufrågorna har använts som en grund för ett samtal, inte 

som en mall som följts till punkt och pricka om intressanta diskussioner utanför denna mall 

uppstod, därför blev intervjusvaren varierade. 

 

Intervjufrågorna består av frågor dels om lärarens bakgrund, vilket har betydelse för analysen 

av svaren. Övriga frågor handlar om hur lärarna ser på elevers koppling mellan utseende och 

identitet. Fokus i undersökningen är alltså lärarperspektivet. Detta hade varit intressant att 

jämföra med elevernas egna uppfattningar om utseende och identitet i en större undersökning. 

Här tillåts dock inte detta då undersökningen är begränsad i tid.    
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Intervjuer 
 

Här följer en presentation av informanterna samt korta sammanfattningar av de intervjuer som 

gjorts. De är skrivna i flytande text av den anledning att intervjuerna tilläts vara fria samtal 

där frågorna besvarades öppet. Därför tas inte intervjufråga  för intervjufråga upp. 

Informanternas namn är fingerade för att de ej skall kunna kännas igen. 

  

Intervju med Åsa 
Åsa är 27 år och arbetar som lärare i hem- och konsumentkunskap och engelska. Skolan hon 

arbetar på ligger i en förort till en större stad i mellansverige. Hon har arbetat som lärare i tre 

år, varav ett på den skolan hon nu arbetar på. Åsa undervisar elever från år 5 till år 9. 

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

Åsa tycker att eleverna är mycket medvetna om mode, redan i år fem, som är den yngsta 

gruppen hon undervisar. Det är mycket märkeskläder som gäller. Det är viktigt med mode 

bland både killar och tjejer men hon säger att tjejerna är mer ”likt” klädda. Hon tycker att 

attityden att man ska vara smal känns mindre påtaglig nu än när hon själv gick i skolan. Nu 

kan man ha korta toppar och låga byxor även om man inte är smal, för bara man är 

moderiktigt klädd så accepteras det, det tycker hon är skönt. Hon tycker att hon ser att barnen 

grupperar sig efter stil, olika gäng har olika kläder: 

 

Eller det syns i alla fall, som när vi fick den här klassen i årskurs sju när de kom från tre 

olika ställen att dom grupperar sig liksom lite efter stil, man märker ju dom som är 

så…utmanande klädda och liksom mycket tycker om smink, dom är ett kompisgäng och 

dom som kanske inte riktigt bryr sig sådär… Så det märks ju att är man i ett gäng då 

klär man sig så. Ja… Och det märks redan i årskurs fem vilka dom vill liksom jobba 

med i köken.  

 

 

Metod för stärka elevernas självförtroende 

Åsa tycker inte att det är reklamen som påverkar hennes elever mest utan det är dokusåporna 

och de personer som medverkar i dessa som utgör förebilder. Alla elever ser dokusåporna och 
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diskuterar dem sinsemellan. Hon pratar inte om reklam i undervisningen annat än om den har 

med mat eller konsumentekonomi att göra. 

 

På högstadiet delas eleverna i hemkunskapsämnet in i tjej- och killgrupper, vilket Åsa tycker 

är synd för det skulle vara positivt för elevernas samarbetsförmåga och syn på könsroller om 

man hade blandade grupper. Hon tror det skulle kunna vara ett sätt att få större acceptans för 

varandra.  

 
Åsa tycker att det är oerhört viktigt att ge eleverna självförtroende inför den egna kroppen och 

det egna utseendet. Därför är hon noga med att aldrig använda klassificerande uttryck som 

överviktig, normal eller underviktig. ”För vad är det som är normalt egentligen”, resonerar 

hon. I undervisningen tycker hon det är svårt att finna en balans vad gäller att tala om hälsa. 

Talar man på fel sätt om vad man bör äta och att man måste röra på sig blir det lätt att fel 

elever tar till sig fel information. Det finns ju de som både behöver äta mer och de som 

behöver äta mindre, säger hon. Detta är därför något hon tänker mycket på. Hon tycker att 

konflikthantering är viktigt och nämner här sitt mentorskap som ett forum där diskussioner 

kan föras om hennes elever befunnit sig i någon situation som måste tas upp. 

 

Intervju med Eva 

Eva är 55 år och arbetar som lärare i svenska i en skola som är centralt belägen i en större stad 

i mellansverige. Hon har arbetat som lärare i 20 år. Hennes elever går i år 7-9. 

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

Eva menar att eleverna grupperar sig efter stil och ger många exempel på olika stilar, 

exempelvis skejtare och invandrarflickor. Stilarna är även kopplade till musikstil, och 

eleverna är noga med att ha accessoarer som kopplas till stilen, säger hon. 

 

Alltså i sin stil är ju alla barn väldigt välklädda, alltså dom har rätt saker på sig för den 

stilen, då kan man ju se små gäng på kanske fyra stycken som har dom här tuffa 

byxorna, freestyle och såna här saker. 

 

Grupperingarna med olika stilar är elevernas sätt att visa tillhörighet och detta är därför 

ingenting att ha några synpunkter om. Att klä sig på ett speciellt sätt är ett sätt att utmärka sig 



 18  

själv, att få uppmärksamhet eller visa att man tillhör ett gäng. Det som kan vara störande är 

invandrarflickornas utmanande klädsel.  

 

Sen har vi eeh… invandrarflickor, klär sig också på ett väldigt, väldigt speciellt sätt… 

har jag noterat. Det är dom som har såhär jättehöga platåskor. Dom är extremt 

urringade, vilket jag tycker kan verka störande ibland. 

 

Detta kan också vara ett hinder för kommunikation mellan invandrarflickorna och svenska 

pojkar anser Eva.  

 

Det är synd om dom, dom svenska pojkarna, ja, dom tittar ju förstås, men på det viset 

kan en sådan klädsel bli väggar emellan kommunikation. 

 

Annars menar Eva att ungdomars yttre är något hon ser som skal eller poser som hon lätt röjer 

undan.  

 

Eva tycker att media påverkar eleverna mycket och syftar då främst på dokusåpor och 

liknande. Ungdomarna verkar anse att ”verkligheten finns på TV på något sätt” och ”man är 

nånting mer, för att man är på TV” säger hon. Om kroppsfixeringen i reklam och media säger 

hon följande: 

 

Men kroppsfixeringen som den visas i reklamen handlar ju ofta om hygien. Och det 

tycker jag är bra. Så att… men sen tittar jag ju ibland på rockvideor och sånt där och det 

är ju väldigt… eeh… väldigt sexfixerat. […] Jag är väl lite gammaldags men jag tycker 

inte att det är så himla kul.  

 

Metod för att stärka elevernas självförtroende 

Eva anser att eleverna får självförtroende genom kunskap, genom att behärska språket, kunna 

uttrycka sig samt kunna beskriva sina känslor. Hon säger att hon valde de ämnen hon 

undervisar i efter att först ha tänkt igenom vad unga människor behöver. 

 

Dom behöver självförtroende, naturligtvis, och det får man genom att man behärskar 

språket. Att man kan skriva, att man kan läsa, att man kan skriva ett brev som är 
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rättstavat. […] Så mest utifrån den typen av självförtroende. Utseendemässigt har jag 

inte… det yttre spelar ingen roll det kan jag lätt röja undan som poser… skyddsmur. 

 

Hon brukar vara uppmärksam på sina rastvakter i matsalen, om någon elev bara äter morötter 

pratar hon med eleven och tar efter det eventuellt kontakt med föräldrar. Men hon tycker att 

man ska gå varsamt fram för att inte driva iväg eleverna någonstans dit de inte ens vill själva. 

”Det är nattgammal is”, säger hon. 

 

Intervju med Maria 

Maria är 35 år, utbildad sv/so lärare, men undervisar även i matematik. Hon har arbetat som 

lärare i fem år vara fyra på den nuvarande skolan. Innan hon påbörjade sin lärarutbildning 

arbetade hon i två år som obehörig lärare. Hon undervisar i år 4-6 på en skola i en mindre stad 

i mellansverige. Hennes nuvarande elever går i år 5. 

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

Just den grupp hon har nu är inte speciellt noga med mode och utseende. Hon tror att en 

anledning till detta kan vara att en stor del av eleverna är av utländskt ursprung. Gruppen är 

för övrigt väldigt trygg. Däremot jämför hon med den andra femman på skolan där det är 

väldigt viktigt att ha ”likadana tröjor från JC”. Hon tycker inte att det verkar som att hennes 

elever är särskilt påverkade av reklam och media.  

 

Nej faktiskt inte, inte just i den här gruppen. Men det tror jag kan bero på det här med 

att många har invandrarbakgrund. De har så starka familjeband, så det är inte så viktigt 

där kanske, om det kan bero på det, jag vet faktiskt inte. Jag märker ju skillnad på, jag 

jobbar ju i två klasser, det här är den ena femman och den andra femman där i stort sett 

inga barn har invandrarbakgrund… och där märker jag mer så här att vissa saker är 

pinsamma och lite känsligt. Och tjejerna är lite mer modemedvetna där tycker jag… har 

likadana tröjor från JC och så, lite så där va. 

 

Maria anser att det inte räcker med det självförtroende man får hemifrån. Gruppen är mycket 

viktig. Självförtroende med avseende på det egna utseendet anser hon är mycket viktigt. Hon 

säger att det verkar som om de vuxna på sätt och vis har abdikerat och låter barnen sköta sig 
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själva och det klarar de inte säger hon. Barn kan vara väldigt grymma mot varandra om det 

inte finns vuxna i närheten som hjälper till att balansera upp relationerna mellan barnen.  

 

Det finns ju många klasser där barnen är fixerade vid hur dom ser ut, det märker jag ju 

på mina egna barns klasser. Dom ska ha jeans från JC och det måste vara speciella skor 

och så vidare. Det kan jag känna mig lite förtvivlad över för det räcker inte med 

självförtroendet hemifrån alltså, gruppen är väldigt, väldigt viktig. […] Där kan jag 

känna mig lite förtvivlad ibland när man jobbar så mycket själv med det medans ens 

egna barn hamnar i det här då att man ska duga och ibland får man vara med och ibland 

får man inte vara med och…   

 

Metod för att stärka elevernas självförtroende 

Hon tycker att eleverna behöver uppmuntran för att våga vara barn längre och uppmuntrar 

därför eleverna att leka och är gärna ute på rasterna själv och leker med barnen. När konflikter 

uppstår är hon noga med att resonera med eleverna för att de gemensamt ska nå en lösning. 

Som ledare i skolan måste man vara stark men samtidigt positiv. Det innebär att konflikter 

aldrig får kvävas utan tvärtom måste tas upp och pratas om. Syndabockar utses aldrig. 

 

Maria arbetar mycket med gruppdynamiska övningar för att få trygghet i gruppen och ge 

eleverna självförtroende. Hon använder sig bland annat av ett material som heter Lions Quest 

som hon tycker är mycket bra. Det innehåller mycket samarbetsövningar. Maria tycker det är 

viktigt med positiv respons och hon diskuterar ”uppmuntringar” och ”sänkningar” med 

eleverna, det vill säga hur man talar till varandra utan att såra någon. En annan sak hon anser 

skapar trygghet är att eleverna aldrig får välja grupper att jobba i. För olika 

gruppsammansättningar använder hon sig konsekvent av en lottburk med alla elevers namn i. 

Denna möttes i början av protester från eleverna men nu vill de själva alltid använda sig av 

den, säger hon. Hon tycker att det är viktigt att förklara för eleverna varför man gör på ett 

visst sätt, till exempel att lottburken är till för att ingen ska behöva känna sig utanför. I 

klassrummet ska klara regler för vad som gäller finnas. Maria talar med eleverna om 

skillnaden mellan att skratta åt någon och att skratta med någon. Eftersom hon jobbar väldigt 

mycket med att stärka elevernas självförtroende i sin klass säger hon att hon blir förtvivlad 

när hon ser situationen i sina döttrars klass. Vuxna behövs som olja i maskineriet i samspelet 

mellan barn, menar hon.  
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Jag tycker det är jätteviktigt att stärka självförtroendet så gott det går hos eleverna. Sen 

är ju alla olika. Det går ju inte att ändra på en elevs personlighet kanske men, att dom 

ska våga lite till just från den nivån dom befinner sig på när dom kommer. […] Så det är 

målet att när dom har gått tre år på mellanstadiet så ska dom vara lite modigare än när 

dom kom kanske… 

 

Maria tar upp reklam och media i undervisningen i år sex. Då tittar de på bilder och läser 

olika tidningar som eleverna själva får ta med sig. I sex- och samlevnadsundervisningen 

diskuteras tidningar som exempelvis Vecko-Revyn. De tog upp frågan om detta var läsning 

för barn i deras ålder, bland annat diskuterades en bilaga med olika sexställningar och 

liknande. Resultatet blev att eleverna själva kom fram till att de egentligen tyckte att de var 

för unga för att läsa om sådant. Här talar Maria också om att det är viktigt i dessa 

sammanhang att vara en god förebild.  

 

Jag vet ju att barnen ser upp till mig så jag har ju på så sätt väldigt lätt, för när jag säger 

en sak eller står för en värdering då vet jag att jag har lätt att få med mig dom andra. Det 

är ju ett jättestort ansvar också för det gäller ju att ha skapligt vettiga värderingar när 

man får den, den positionen. 

  

Intervju med Per 

Per är 42 år, och undervisar i år 4-6, nu i en fyra. Hans utbildning är ma/no 1-7 men han 

undervisar i alla ämnen, övningsämnena undantagna. Han har arbetat som lärare i sex år, på 

samma skola hela tiden. Skolan är centralt belägen i en större stad i mellansverige. 

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

 

Man märker ju att ju längre upp i åldrarna dom kommer ju mer… vad ska man säga, 

utseendefixerade blir dom va, framförallt tjejerna då. Med smink och sånt. 

 

Så säger Per när jag frågar om han märkt att eleverna tycker det är viktigt att se ut på något 

visst sätt. Om denna utveckling även gör att eleven förändrar sina attityder säger han att han 

går in för att bryta den attityden. Men om eleven väljer att ”måla upp sig och se ut som ett 
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spöke är det helt okey för mig” säger han. Per anser att utseendefixeringen blivit värre de 

senaste åren. Här menar han att reklam och media spelar en stor roll eftersom de påverkar 

eleverna.  

 

Inte fyrorna kanske men definitivt, jag menar det finns ju inte en sjätteklassare av dom 

här tjejerna som inte har bh idag. […] Och det är klart att massmedia gör ju sitt till där. 

Givetvis. Så det tycker jag är äckligt att det håller på att bli så… Jag tycker dom ska få 

vara barn, betydligt längre än vad dom är.  

 

Per har undervisat i ämnet media. Då har han tagit upp reklam och hur man använder denna 

för att sälja, men han har inte talat om idealbilder i reklamen. Detta för att han anser att man 

inte ”ska väcka den björn som sover”, alltså han vill inte väcka tankar om utseendefixering 

som inte finns där. Istället resonerar han som så att ”när det kommer så tar man upp det”. 

 

Det kommer oftast inte förräns slutet på sexan då dom börjar och ska vara fräna och i 

sjuan är det ju ännu värre för då är dom ju jättefräna, allihopa. 

 

Metod för stärka elevernas självförtroende 

Per anser att man inte behöver ha speciella övningar eller arbeta med självförtroende på något 

sätt i undervisningssituationen. Istället ska vardagssituationer tas till vara. Han säger att han 

pratar mycket om respekt för varandra med eleverna. Konflikthantering är viktigt för att reda 

ut saker som uppkommer. 

 

Pratar väldigt mycket om respekt. Respekten för varandra och framförallt… hur du 

uttrycker dig till någon annan. Och är det så att du har uttryckt dig illa och så vidare då 

ska du ju också, dels ska du ju stå för det, och sedan ska du ju också kunna be om ursäkt 

för det, ditt beteende, för din handling. Så väldigt mycket respekt, och jag är av den 

åsikten att har det hänt nånting så tar vi upp det. Vi liksom reder ut det och sen så ska 

inte det ligga dig i fatet utan då är det glömt va. 

 

Per tycker det är viktigt att eleverna får ett gott självförtroende. 
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För har dom ett bra självförtroende då tål man också att nån säger att du har UFF-iga 

brallor, om dom nu gör det en dag, då tål man det så att säga. Har du inget bra 

självförtroende då spricker det fullständigt då… 

 

Självförtroende är dock inte är något han arbetar med i några speciella övningar. Istället 

tycker han att det handlar om att kunna skratta med varandra istället för åt varandra och det är 

ju något man gör hela tiden i vardagen. Det är mer en stämning som råder i klassrummet. Per 

menar att han istället kanske indirekt påverkar elevernas självförtroende positivt genom att 

han bjuder på sig själv och kan göra fel själv och skratta åt det. Det gör att eleverna också 

känner att de kan våga göra bort sig och därmed känner sig trygga. Humor är viktigt, eleverna 

ska ha roligt i skolan.  

 

Intervju med Erik 

Erik är 39 år, lärare i kemi, matematik och teknik. Han har varit lärare i sex och ett halvt år 

och arbetat på sin nuvarande arbetsplats i tre år. Han undervisar i år 7-9 på en centralt belägen 

skola i en större stad i mellansverige. 

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

Överlag anser Erik inte att utseendefixeringen är stor bland eleverna, men det finns vissa 

grupper som lägger stor kraft på att se ut på rätt sätt. Det är då en viss typ av kläder och 

märken på skor som är viktigt.  

 

Det är en viss typ av kläder som ska vara. Sen märker man ju, det jag hör mest är ju 

skor, va, att det ska vara vissa märken på skor, va. 

 

Erik ser att eleverna grupperar sig efter klädstil men även att andra faktorer för grupperingar 

finns. ”Det blir ju väldigt klara grupperingar”, säger han. Som exempel på 

grupperingsgrundande faktorer nämner Erik att det finns de elever som upptäcker förbjudna 

saker tillsammans och exempelvis börjar röka, eller fritidsintressen som exempelvis att gilla 

att gå till Kitsch (kommunens ungdomsdisco) eller att hata Kitsch. Musikstil tycker han inte 

är en sådan gruppindelande faktor längre. Den var det förr men nu anser han att ungdomar 

lyssnar på väldigt blandade musikstilar. 
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Nu tycker jag dom lyssnar på väldigt blandat med musik. Så musiken tror jag inte är en 

sån uppdelande faktor utan det är mera… alltså hur man är,va. […] Ibland till exempel 

dom som tycker det är spännande med, ja rökning till exempel så bildar dom små 

grupper och upptäcker det här förbjudna. Och då är alla andra som inte är med här, dom 

är töntar. Så det är mer sånt, inte så mycket musik. 

 

Erik tycker att media och reklambilder påverkar eleverna. Främst är det då skådespelare i 

filmer som eleverna ser upp till. Annars är media inget som Erik har arbetat med. 

 

Metod för stärka elevernas självförtroende 

Han tycker att det är viktigt att ge eleverna självförtroende. Självförtroende anser han att 

eleverna får genom att lyckas i skolan. Ett tufft utseende är en rustning för dem som är mest 

osäkra och dessa elever behöver känna att de lyckas i skolan.  

 

Jag tycker det är viktigt om jag undervisar i kemi så måste jag ordna för eleverna så att 

dom har en chans att lyckas. Så det jobbar jag mycket med… liksom att, att dom här 

som inte orkar riktigt, att försöka uppmuntra dom att, hjälpa dom att… att lyckas alltså, 

va. […] Och det märker jag, det stärker dom. 

 

Erik säger att han är dålig på förebyggande arbete när det gäller att stärka elevernas 

självförtroende. Det är svårt att få tid till detta som enskild lärare och Erik menar att skolans 

kollektiva arbete här blir viktigt. I ämnesundervisningen tycker Erik att det blir så att man får 

ta upp saker när de ”poppar upp”. Han tycker att det är viktigt att reagera på och föra 

diskussioner med eleverna om de försöker ”trycka dit varandra”. I arbetet som 

klassföreståndare får man mer möjlighet att arbeta med attityder. ”Skolans val” som man har 

en timme i veckan har givit möjligheten att arbeta med EQ, emotionell intelligens. Då har 

man bland annat haft etiska diskussioner och tränat på att argumentera och tala inför grupp. 

 

Erik nämner att han talat om hälsa och motion med eleverna. Detta i samband med att tjejerna 

pratat om att de är för tjocka, men ändå skolkar från gympan. ”Men det är nån form av 

inställning hos tjejerna tycker jag att man ska säga att man är för tjock” säger han. Då har han 

diskuterat vikten av att röra sig och att äta rätt. 
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Intervju med Jan 
Jan är 45 år, och lärare i svenska och so. Han har arbetat som lärare i 17 år, varav två på den 

nuvarande skolan. Han undervisar i år 8 på en centralt belägen skola i en större stad i 

mellansverige.  

 

Tankar kring utseendets betydelse för identitet och självförtroende 

Jan tycker att de flesta eleverna är ganska noga med hur de ser ut och speciellt då tjejerna.  

 

Killar är ju… ja det är klart de kan ju inte se ut hur som helst heller för då får dom ju 

höra det. Så att en viss utseendefixering är det ju. 

 

Det är mycket märkeskläder som ska gäller. Jan jämför med den tid då han själv växte upp 

nämligen sjuttiotalet och säger att då skulle alla ha utsvängda jeans och långt hår. Hade man 

inte det var man borta, ute. Nu finns fler stilar, alla behöver inte se likadana ut och man kan 

skapa en egen stil. Men det är lättare för elever som ser bra ut och har de rätta kläderna att bli 

populära i klassen än för dem som inte bryr sig om sitt utseende.  

 

Så, men det är ju klart att det är ju enklare för nån som ser bra ut, och är, har rätta kläder 

och sånt att vara populär i klassen än en som inte bryr sig om sitt utseende. 

 

Jan tycker att det är självklart att eleverna påverkas av reklam och media. Reklamens syfte är 

ju att påverka människor. Flickor speciellt tycker han jämför sig med Hennes och 

Mauritzreklamer och undrar om de duger som de är. Det är ju dessutom en period då 

flickornas kroppar förändras mycket. Han tycker att han kan höra i kommentarer att eleverna 

tar till sig mycket av reklamen.  

 

Metod för att stärka elevernas självförtroende 

På skolan har man ofta teman som alla jobbar med, det kan vara exempelvis ”Livsstil”, eller 

inom sex- och samlevnad. Då får man möjlighet att diskutera saker som utseende, 

könsskillnader, reklam och hur den framställer människan samt vad som är lockande med det 

andra könet. Annars försöker Jan stärka eleverna genom att alltid lyssna på alla elever och att 

låta den som vill säga något göra det. Att ge positiv respons när eleverna lyckas i skolan 

tycker Jan är viktigt.  
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Så fort det är nån som gör nåt bra så försöker jag att säga det på nåt vis. Även dom här 

då, det finns ju dom som inte gör så mycket bra… men, men då är det ju desto viktigare 

då att när dom gör nåt bra att man ”ja, det där gjorde du bra”. 
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Analys 

 
Hur reflekterar lärare kring utseendets betydelse för elevernas 
självförtroende och identitet? 
 

Ur intervjuerna framkommer två kategorier av reflektioner kring elevers utseende. Dessa är 

att eleverna dels visar grupptillhörighet genom att se ut på liknande sätt och dela en livsstil, 

och dels reflektioner kring medias idealbilders påverkan på eleverna. 

 

Grupptillhörighet 

Åsa, Eva och Erik talar om att eleverna grupperar sig genom att visa att de tillhör en viss 

livsstil. De olika livsstilar som framkommer i samtal med dessa lärare är klädstil, musikstil 

och fritidsintresse. Mest framträdande är dock observationerna om olika klädstilar.  

 

Klädstil 

Åsa säger: 

 

[…] dom grupperar sig ju liksom lite efter stil, man ser ju dom som riktigt 

så…utmanande klädda och liksom mycket tycker om smink, dom är ju liksom ett 

kompisgäng […] så det märks ju att är man i ett gäng då klär man sig så.  

 

Eva tycker även hon att eleverna visar gemenskap genom att tillhöra en stil. ”Man får nog 

ganska klart för sig vem som hör ihop med vem” säger hon. Men hon anser inte att det 

innebär att alla ska se likadana ut. Hon säger att hon inte tycker att detta är något störande. 

 

Dom bygger ju upp sin gemenskap på att se likadana ut… så är det. Och det tycker jag 

inte att man ens har nån anledning att ha några synpunkter på. Faktiskt. Därför att det 

innebär ju ändå att man hör ihop nånstans. 

 

Eva är dock lite bekymrad över att invandrarflickor ofta klär sig utmanande med extrema 

urringningar och liknande. Hon anser att detta kan utgöra ett hinder i kommunikationen 

mellan dessa flickor och svenska pojkar.  
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Det är synd om dom, dom svenska pojkarna ja dom tittar ju förstås, men på det viset kan 

en sådan klädsel bli väggar emellan kommunikation.  

 

Anledningarna till att eleverna väljer en viss stil anser Eva är förutom att visa att man tillhör 

ett visst gäng även att få uppmärksamhet eller utmärka sig själv. Hon ger flera exempel på 

olika stilar som finns bland eleverna. Det finns de präktiga eleverna som inte bryr sig så värst 

om vad de har för kläder som är säkra i sin identitet. Invandrarflickor har ofta utmanande 

kläder och platåskor och nästan alltid svarta kläder. Sedan finns det flickor som klär sig i 

pastellfärger och har små handväskor och det finns skejtare.  

 

Och sen har vi då dom präktiga eleverna om man säger så, som har sin identitet, alltså 

dom är väld igt självklara. Dom är nog dom som inte bryr sig så värst. Dom sätter på sig 

ett par jeans och ett par dojjor och så är det bra med det. Sen har vi eeh… 

invandrarflickor, klär sig också på ett väldigt, väldigt speciellt sätt… har jag noterat. 

Det är dom som har såhär jättehöga platåskor. Dom är extremt urringade, vilket jag 

tycker verkar störande ibland… alltså dom visar brösten och magen… dom är nästan 

alltid svartklädda […] men dom här flickorna som klär sig så utmanande, alltså det kan 

ju svenska flickor också göra men inte på det viset. […] Så finns det en sort… det är 

dom som går med små handväskor så här och det är också nån typ av mode. Jag tror att 

dom också ofta har pastellfärger. 

 

Erik tycker att det är vissa grupper av elever som tänker mycket på att ha en viss sorts kläder 

på sig, ”det är klart att det finns några stycken som lägger väldigt mycket kraft på det” säger 

han, men han tycker inte att det går att säga att alla elever gör det. När det gäller kläder är det 

Eriks uppfattning att det är en viss typ av kläder som gäller men att det är skorna som är allra 

viktigast, att de är av rätt märke. Att eleverna har olika stilar i olika grupperingar är något han 

lagt märke till. ”Det blir ju väldigt klara grupperingar”, säger han. 

 

Musikstil 

Eva anser att den stil eleverna väljer att tillhöra är kopplat till vilken musiksmak man har. 

 

[…] det är ju oerhört kopplat till vilken musiksmak eller om man är skejtare exempelvis 

[…] då kan man ju se små gäng på kanske fyra stycken som har dom här tuffa byxorna, 

freestyle och såna saker. Dom har ju en attityd… eller dom visar upp en attityd. 
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Elevernas stil blir ett helt koncept där man lyssnar på en viss sorts musik, klär sig på ett visst 

sätt och delar en attityd. Eva menar att eleverna är mycket noga med att ha rätt accessoarer till 

rätt stil.  

 

Alltså i sin stil är ju alla barn väldigt välklädda, alltså dom har rätt saker på sig för den 

stilen. 

 

 

I motsats till Eva anser Erik att musikstil inte alls är lika viktigt nu som förr. Han tycker att 

det verkar som att eleverna lyssnar på väldigt blandad musik idag, så han tycker inte att 

musiken är en uppdelande faktor bland eleverna.  

 

Nej inte så mycket musikstil det tycker jag inte faktiskt. Nej det var mera förr. Att… att 

det var lite så olika grupperingar. Nu tycker jag att dom lyssnar på väldigt blandat med 

musik. Så musiken tror jag inte är en uppdelande faktor utan det är mera… alltså hur 

man är, va. 

 

Dessa informanter delar alltså uppfattningen att eleverna visar grupptillhörighet genom att 

välja en viss livsstil, men deras åsikter skiljer sig åt när det gäller vilken livsstil som är 

viktigast. 

 

Fritidsintressen 

Erik talar om många olika faktorer som gör att eleverna grupperar sig på olika sätt. Han menar 

att fritidsintressen är en sådan faktor. Han ger exempel som att vissa elever gillar att testa 

gränser och upptäcka förbjudna saker som exempelvis rökning och därigenom bildar små 

grupper. Alla som sedan står utanför gruppen är töntar. Han pratar också om kommunens 

ungdomsdisco Kitsch. Det finns elever som gillar att gå dit och det finns de som menar att de 

hatar Kitsch, vilket också blir en uppdelning bland eleverna.  

 

Eh, det finns ju det här liksom Kitsch, va, där har du ju en tydlig gruppering. Det finns 

dom som går på Kitsch och det finns dom som hatar Kitsch. Så där är ju en uppdelning. 

Sen är det ju, finns det ju såhär alltså dom som… jag vet inte, om man lägger sig till 

med en viss stil, va. Ibland till exempel dom som tycker det är spännande med, ja 
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rökning till exempel så bildar dom små grupper och upptäcker det här förbjudna. Och då 

är alla andra som inte är med här, dom är töntar. 

 

Medias idealbilders påverkan på eleverna 

Två av informanterna, Åsa och Eva, anser att det verkar som om idealet att vara smal inte 

längre är förhärskande bland eleverna. Båda dessa lärare talar om modet just nu med toppar 

som visar magen och byxor som är lågt skurna. De båda tycker att de kan se en positiv 

utveckling här om man jämför med hur det varit tidigare. Åsa jämför med sin egen skoltid: 

 

[…] när en annan gick då så, var man kraftig så skulle man aldrig kunna visa naveln 

eller liksom om man satt ner och det var bilringar så skulle man ju inte visa det men nu 

kan ju alltså en jättekraftig tjej… vara väldigt utmanande klädd eller ha väldig lite tyg 

på sig utan att nån liksom säger nånting. […] Men det är precis som att är det nånting 

som är mode då är det mer acceptabelt att alla har det så på sätt och vis tycker jag att det 

är ju skönt att dom också kan ha dom kläderna.   

 

Eva säger att eleverna inte verkar bry sig om att de är lite tjocka utan att ”dom visar magen 

hur den än ser ut” och att det därmed finns en säkerhet i detta.  

 

Åsa tycker inte att det är reklamen som påverkar eleverna mest, snarare är det dokusåporna, 

till exempel ”Baren” som ger eleverna influenser. Eleverna diskuterar personerna som är med, 

oftast då deras utseende, om de är snygga eller inte. Eva tycker att kroppsfixeringen i 

reklamen är positiv då den oftast handlar om hygien. Däremot tycker hon inte om den 

sexfixering som syns i rockvideor och liknande. Hon säger att reklam och media självklart 

påverkar eleverna, den påverkar ju oss alla, säger hon. Eva tycker att det är ett problem att 

ungdomar nu för tiden ofta inte har någon tidning hemma, eller ser på några nyheter på TV. 

Istället ser eleverna på såpor och liknande och ”klickar sig omkring bland skilda världar” 

vilket hon tycker är en skrämmande utveckling. Eleverna ser upp till de personer de möter i 

de program de ser på. 

 

Så media betyder väldigt mycket. Verkligheten finns på TV på nåt sätt. Det tycker jag är 

lite otäckt. Man är nånting mer, för att man är på TV. 
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Precis som Eva anser både Per och Jan att reklam och media påverkar eleverna. Jan säger att 

det vore märkligt om de inte skulle bli påverkade, då det är reklamens mening att påverka 

människor, självklart påverkar den också eleverna.  

 

Och det hör man ju på kommentarer… å, å, men man kan ju anknyta till reklam och gör 

man det, ja då vet dom precis vad det är. Ja visst, det är klart att dom blir påverkade av 

det. 

 

Jan säger vidare att det ju faktiskt inte är speciellt många som ser ut som de modeller som 

syns i reklamen. Därför kan det bli så att ”när man växer på alla håll och kanter” jämför man 

sin egen kropp med bilder av andras kroppar och undrar ”ser jag riktig ut, ska man se ut så 

här?”.  Han pratar om flickor och att det är naturligt i den ålder där han undervisar att de växer 

mycket och därmed blir smalare. Även han nämner därför att det är viktigt med 

uppmärksamhet i matsalen och på hur eleverna talar om sig själva. Han säger att detta är ett 

känsligt ämne för honom som mannlig lärare att tala med eleverna om, men om han tycker att 

det skulle behövas diskuterar han saken med en kvinnlig kollega som sedan talar med eleven. 

Per tycker att det tydligt märks att eleverna påverkas av reklam och media. Möjligen inte de 

yngsta av hans elever, fyrorna, men ju äldre eleverna blir desto mer märks det tycker han.  

 

Jag menar, det finns ju inte en sjätteklassare av dom här tjejerna som inte har bh på sig 

idag. Till exempel. 

 

Per tycker att detta är en utveckling som tilltagit på senare år och han anser att massmedia är 

en del av anledningen till denna utveckling. Han kallar utvecklingen för ”äcklig” och tycker 

att det är synd att barnen inte får vara barn lite längre än vad de är. I den undervisning han 

haft om media har han inte talat om idealbilder i reklam men däremot om att allt går att sälja 

med rätt sorts reklam.  

 

Det är inte riktigt läge för det heller, va, för att… man ska inte väcka den björn som 

sover, va. För börjar man och prata om det här då börjar dom här tjejerna i sin tur att 

prata om det här och så vidare. Det är bättre att när det kommer, då kan man ta upp det 

så att säga. 
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Maria anser att den grupp hon nu undervisar i inte verkar särskilt påverkad av reklam och 

media. Hon tror att det kan bero på att det är så många av eleverna som har 

invandrarbakgrund. I jämförelse med den andra femman på skolan verkar denna grupp mindre 

modemedveten överhuvudtaget, tycker hon. Däremot nämner hon att hon tycker att det är 

viktigt att ta media med eleverna, vilket hon exempelvis gjort i sex- och samlevnadsämnet i år 

sex. Då diskuterade de tidningar som eleverna själva fick ta med till skolan, exempelvis 

Vecko-Revyn och dess reportage. Resultatet av diskussionerna blev att eleverna ansåg sig för 

unga för den sortens läsning som Vecko-Revyn tillhandahåller. Erik tycker inte heller han att 

han märkt att eleverna påverkas av bilder i reklam och media men säger att det verkar finnas 

en form av inställning bland flickor att ”man ska säga att man är för tjock”. Men han tycker 

att det är svårt att avgöra om eleverna verkligen har något problem med sin 

kroppsuppfattning. Han tycker att det är intressant att samma flickor som hävdar att de är för 

tjocka är de samma som undviker att vara med på gymnastiken. Detta har han försökt att 

resonera med eleverna om, att kroppen behöver få röra på sig för att må bra. 

 

Hur arbetar lärare för att ge elever självförtroende inför det egna 
utseendet?  
 
Av frågorna som gäller metoder lärare använder för att ge eleverna självförtroende 

utkristalliseras två kategorier av lärare. Dessa kategorier benämns här som kunskapsinriktade 

och socialt inriktade. Dessa benämningar är mina egna och har ej hämtats ur någon litteratur 

eller tidigare forskning. 

 

Kunskapsinriktning eller social inriktning 

När det gäller hur lärarna arbetar kan de kategoriseras som antingen kunskapsinriktade eller 

”socialt” inriktade, beroende på hur lärarna svarat angående att stärka barns självförtroende. 

Vissa betonar att kunskap lyfter barnet medan andra menar att gruppdynamiken är viktig. 

Detta är mitt eget sätt att benämna dessa kategorier efter analys av intervjuerna. Naturligtvis 

varierar hur stark betoning läraren lägger på den ena eller andra inriktningen, vissa lärare har 

varit väldigt tydliga och lätta att kategorisera, vissa mindre tydliga. Kanske kan man se dessa 

kategorier som ytterligheterna på en skala.  

 

Skillnaderna i dessa inriktningar är att vissa av informanterna anser att självförtroende, i den 

mening att man ska känna att man duger som man är och ser ut inte behöver arbetas med på 
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något speciellt sätt medan andra tycker att det är oerhört viktigt att ge eleverna självförtroende 

inför det egna utseendet och därför arbetar mycket med det. Här vill jag poängtera att alla 

intervjuade lärare anser att det är ett av skolans viktigaste uppdrag att stärka elevernas 

självförtroende. Skillnaden ligger i om man anser att självförtroende i avseende på det egna 

utseendet behövs eller ej. Det finns de informanter som menar att självförtroende i allmänhet 

gör att man kan tåla att någon säger att man ”har UFF-iga brallor” som en lärare uttryckte sig. 

I motsats till detta resonemang finns de informanter som tänkt väldigt mycket på hur man 

arbetar med självförtroende med avseende på kropp och utseende. 

  

En annan skillnad är att det finns lärare som menar att självförtroende är något som man inte 

arbetar med under planerade former utan mer tar upp i vardagssituationer, när tillfällen 

”poppar upp”. Samtidigt som det finns de som arbetar med detta i planerade situationer på 

lektionstid. 

 

Social inriktning 

De lärare man kan kalla socialt inriktade i sitt sätt att svara är Åsa, Maria och Per. 

Arbetssätten skiljer sig dock åt mellan lärarna. Viktiga gemensamma faktorer är dock 

konflikthantering, respekten för varandra i klassrummet samt samarbetsförmåga. 

 

Åsa tycker att hemkunskapsämnet är bra för att det genom en lite friare undervisningsform 

ger naturliga tillfällen till samarbeta mellan eleverna. Därför tycker hon att det är synd att 

eleverna på högstadiet är uppdelade i pojk- och flickgrupper. Gemensam undervisning med 

praktiskt arbete med både pojkar och flickor skulle ge möjlighet till att motverka 

könsrollsuppdelningar.  

Hon är mentor för 13 elever vilket ger möjlighet till samtal med eleverna enskilt. 

Mentorskapet blir på så vis ett naturligt forum där kan hon diskutera konflikter som uppstått 

där hennes elev varit inblandad. Hon tycker också att det är positivt att det i 

utvecklingssamtalet ingår att tala om hur elevens uppförande på skolan är överlag. 

 

Maria menar att det självförtroende man får hemifrån inte räcker till att motstå trycket från 

gruppen. Därför säger hon att hon arbetar mycket med gruppdynamiska övningar för att få en 

trygghet i gruppen. När hon talar om situationen i hennes döttrars klass, där eleverna är 

mycket noga med att ha speciella kläder och skor, säger hon följande:  
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Det kan jag känna mig lite förtvivlad över för det räcker inte med självförtroende 

hemifrån alltså, utan gruppen är väldigt, väldigt viktig, det går inte att komma ifrån och 

där tycker jag att många vuxna, vi har på något sätt abdikerat, att vi, ja men dom klarar 

nog det här, dom får styra sig själva. Det gör dom inte alltså.   

 

Fortsättningsvis säger hon att vuxna måste finnas där som ”olja i maskineriet” mellan barnen 

för att barn ”dom kan va fantastiska men dom kan va väldigt grymma mot varandra”. 

  

Maria anser att konflikthantering är väldigt viktigt, så fort en konflikt uppstår diskuterar man 

problemet tillsammans för att nå en lösning. Inget ska tystas ner, ingen syndabock ska utses, 

utan fokus ligger på lösning. Etiska samtal, om hur man är och hur man känner sig, att kunna 

sätta ord på sina känslor anser hon är viktigt. De pratar om skillnaden mellan att skratta åt 

någon och att skratta med någon samt om sänkningar och uppmuntringar. Positiv respons får 

stort utrymme då eleverna presterat något. Hon berättar om små knep som ”Hemlig kompis”, 

”snällogram” och ”gladogram” som eleverna får skicka till varandra. Allt för att skapa ett gott 

klimat i klassrummet. I klassrummet gäller dessutom tydliga regler för hur man är mot 

varandra. Hon använder sig mycket av ett material som heter Lions Quest som hon tycker är 

mycket bra. Det innehåller mycket samarbetsövningar. För att eleverna ska lära sig att 

samarbeta med varandra låter hon dem aldrig välja själva vem de ska arbeta med i par- och 

gruppuppgifter. Till olika gruppsammansättningar använder hon alltid en lottburk med 

elevernas namn skrivna på lappar. Lappar dras och på så sätt bildas grupper. Detta menar hon 

ger trygget i gruppen för att eleverna aldrig behöver oroa sig för att inte få någon att arbeta 

med. Detta har hon varit hård med från början säger hon och i början möttes hon av protester. 

Men nu har eleverna vant sig så att om hon nu föreslår att de ska bestämma själva hur de ska 

arbeta protesterar de högljutt. Självförtroende är viktigt och målet är att eleven ska våga mer 

och mer utifrån sin egen nivå. 

 

Självförtroende handlar ju om tre saker egentligen, att ta ansvar, att känna sig själv och 

sina begränsningar och att veta sitt eget värde helt enkelt, sånt som man är bra på och 

sånt som man är mindre bra på och så vidare.  

 

När det gäller den egna kroppen har Maria i år sex sex- och samlevnadsundervisning där hon 

tar upp olika tidningars framställningar av ungdomar. Till exempel har hon diskuterat Vecko-

Revyn och dess innehåll med eleverna. Tillsammans kom de fram till att de egentligen är för 
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unga för den sortens läsning. Hon påpekar att hon tycker att det är viktigt att uppmuntra 

barnen att våga vara barn. Att leka är inte töntigt utan kul och hon är själv gärna med och 

leker. Hon anser att det är viktigt att vara en god förebild för barnen då hon känner att de ser 

upp till henne.  

 

Per anser sig inte arbeta medvetet för att ge eleverna självförtroende och speciellt inte då med 

avseende på den egna kroppen och utseendet. Men han säger att han är noga med att prata om 

respekt för varandra med eleverna. Hur man uttrycker sig mot varandra och att stå för det man 

säger.  Också han, liksom Maria, tar upp skillnaden mellan att skratta åt och att skratta med 

varandra med eleverna. Konflikthantering är viktigt och när konflikter uppstår är han noga 

med att ta upp problemet till diskussion för att reda ut vad som hänt. När det är gjort ”så ska 

inte det ligga dig i fatet utan då är det glömt, va”. Han menar att självförtroende inte är något 

han arbetar med i speciella övningar. Det kommer istället in i vardagssituationer hela tiden, 

genom att man har ett accepterande klimat med respekt för varandra och där man skrattar med 

och inte åt varandra. Istället menar han att elevernas självförtroende kan stärkas genom att han 

själv bjuder på sig och att han också kan göra bort sig och skratta åt det. Humor är därför 

viktigt och eleverna ska tycka att det är roligt att gå i skolan. Han uttrycker sig så här: 

 

Så indirekt i såna fall, om jag bjuder på mig själv, att jag kan säga fel och allting sånt 

här, bjuda på det, att det stärker deras självförtroende då gör jag det i såna fall, aktivt va, 

men inte i några speciella övningar, jag går inte in i nån bok o kollar…    

 

Per talar precis som Maria om att eleverna borde få vara barn längre än de är idag. Han anser 

att denna utveckling är något som massmedia till viss del ansvarar för. Eleverna börjar allt 

tidigare med smink och att bära bh, främst gä ller detta då flickorna. Han tycker inte att man 

ska ta upp medias fokusering på kroppen förrän man hör att eleverna börjar prata om det. 

”Man ska inte väcka den björn som sover” anser han. De gånger han tagit upp massmedia och 

reklam har varit i mediaundervisning och då har man talat om reklam i allmänhet och om hur 

allt går att sälja med rätt sorts reklam. Liknande resonemang syns också hos Eva som också 

menar att om man tjatar på eleverna om vissa beteenden som man finner oönskade kanske 

man driver dem ännu längre kanske mot deras egen vilja. 
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Kunskapsinriktning 

De lärare jag relaterar till som kunskapsinriktade i sin undervisning har svarat på frågan om 

självförtroende genom att hänvisa till att eleverna får självförtroende genom att tillägna sig 

kunskap i skolan. Här syftar jag på intervjupersoner Eva, Erik och Jan. Detta innebär dock 

inte att de inte observerat att vissa elever lägger stor möda vid att tillhöra en stil eller på annat 

sätt bry sig om sitt utseende. 

 

Eva menar att man inte behöver ha några åsikter om att eleverna väljer att visa gemenskap 

genom att se likadana ut. Hon säger:  

 

Dom bygger ju upp sin gemenskap på att se likadana ut…så är det, och det tycker jag 

inte att man ens har någon anledning att ha några synpunkter på. 

 

Elevernas olika stilar är inget som stör såvida de inte är för utmanande klädda, vilket hon 

säger att en del invandrarflickor kan vara. Eleverna väljer att tillhöra olika stilar för att 

utmärka sig själva, ibland för att man vill tillhöra ett gäng och ibland för att få 

uppmärksamhet. 

 

Eva anser att det är en viktig del av läraruppdraget att stärka elevernas självförtroende. Hon 

säger att hon valde sina ämnen med tanke på vad unga människor behöver i sin utbildning: 

 

De behöver självförtroende, naturligtvis, och det får man genom att man behärskar 

språket. Att man kan skriva, att man kan läsa […] Och litteraturen vidgar ju vyerna. 

Historien, att man ingår i ett sammanhang och religionen på rund av att alla människor, 

inte minst ungdomar, funderar mycket på livets frågor, meningen med tillvaron. […] Så 

mest utifrån den typen av självförtroende. Utseendemässigt har jag inte…det yttre 

spelar ingen roll det kan jag lätt undanröja som poser…skyddsmur. 

 

Vad gäller kroppsfokuseringen i reklam och media tycker hon att den till största del är positiv 

då den sortens reklam ofta handlar om hygien. Men rockvideor och liknande som är väldigt 

sexfixerade tycker hon inte ”är så himla kul”. Hon tycker att ungdomarnas idoler borde ta ett 

större ansvar för att vara goda förebilder då de har så starkt inflytande på ungdomarna. 
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Erik tycker inte att det går att säga att elever överlag är måna om att se ut på ett visst sätt. Det 

är några stycken som lägger mycket kraft på det. Då är det vissa märken på kläder och skor 

som gäller. Klädstil tillsammans med faktorer som fritidsintressen och testande av gränser blir 

sätt att gruppera sig för ungdomarna anser han. 

Enligt honom själv är han dålig på att arbeta förebyggande för att få eleverna att acceptera 

varandras likheter och olikheter, han anser att det är en fråga om tidsbrist. I 

ämnesundervisningen blir det mest att ta upp saker som ”poppar upp” just då. Men i arbetet 

som klassföreståndare har han arbetat med EQ där man exempelvis haft diskussioner kring 

etiska dilemman, övat på att tala inför grupp och att argumentera för sin sak. Dessutom tycker 

han att skolans kollektiva arbete är viktigt.  

Självförtroende anser han att han bäst ger sina elever genom att ordna skolsituationen för dem 

så att de har en chans att lyckas. Han tycker inte att man kan vinkla det så att man avser 

självförtroende med den egna kroppen. Även han, liksom Eva talar om det yttre som en 

”rustning”. Denna tuffa yta är något som de mest osäkra eleverna använder för att passa in i 

gruppen. Han säger: 

 

[…] men då jobbar jag för att dom ska känna att dom faktiskt är duktiga och lyckas till 

exempel då med kemin. Och det märker jag, det stärker dom.  

 

Jan tycker på sätt och vis att eleverna är mer accepterande vad gäller utseende jämfört när han 

själv växte upp på sjuttiotalet. Då, säger han, var det en stil som gällde med utsvängda jeans 

och långt hår. Såg man inte ut så var man ”helt borta, helt ute”. Nu kan man mer skapa en 

egen stil att klä sig efter och fler saker är accepterade än förr. Men han säger också att det är 

lättare för elever med rätt kläder och märken som är inne att bli populära i klassen än de som 

inte bryr sig om sitt utseende.  

Han menar att han försöker stärka elevernas självförtroende genom att se alla elever och att 

låta alla som vill säga något göra det. Han är noga med positiv respons för alla elever. Här 

påpekar Jan att det är elevernas kunskaper han bedömer. Han anser inte att man behöver ge 

eleverna något speciellt självförtroende vad gäller den egna kroppen. Alla elever behöver 

beröm på sin egen nivå, detta är kanske speciellt viktigt för dem som inte presterar de bästa 

resultaten.  
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Resultat 

 
Det som framkommit ur intervjuerna vad gäller elevernas utseende är främst att lärarna 

uppfattar att elevernas utseende ofta ligger till grund för gruppbildningar. Eleverna väljer att 

klä sig på ett visst sätt för att markera sin grupptillhörighet. Även andra faktorer spelar in vid 

gruppbildningar enligt vissa av informanterna, som exempel gavs då musikstil och 

fritidsintressen. Därmed har tre faktorer för val av livsstil utkristalliserats. 

 

Vad gäller idealbilder i reklam och övrig media har lärarna olika åsikter om huruvida detta är 

något som påverkar eleverna eller inte. Några menade att reklamen inte var den stora källan 

till influenser på eleverna utan snarare de dokusåpor som visas på TV som de flesta elever ser 

och sedan diskuterar sinsemellan är den största källan till påverkan på eleverna. Andra 

menade att reklamen självklart påverkar eleverna, den påverkar ju oss alla. De tycker sig höra 

att eleverna kommenterar reklamen och jämför sig själva med den. En av lärarna menar att 

media till viss del ansvarar för att det finns en utveckling som gör att eleverna tar till sig 

vuxenvärlden allt tidigare, till exempel att flickorna redan i år sex bär BH.  

 

De lärare som jag i min analys kallar kunskapsinriktade har alla avvisat att självförtroende 

inför det egna utseendet och den egna kroppen skulle behövas. Självförtroende är något 

fundamentalt och grundläggande som skolan till stor del ansvarar för att bygga upp hos 

eleverna. Detta görs bäst genom att ge eleverna kunskaper. Att bereda tillfällen för att ge 

eleverna möjlighet att lyckas är lärarens viktigaste uppgift. Man bör också bekräfta alla elever 

på deras egen nivå och visa att man ser alla.  

 

De socialt inriktade lärarna har betonat betydelsen av en fungerande och trygg 

gruppsammansättning. Två av de socialt inriktade lärarna menar att självförtroende inför det 

egna utseendet och kroppen är oerhört viktigt, och denna åsikt visar sig också i det sätt de 

undervisar på. En av de tre socialt inriktade lärarna vill dock inte ställa upp på att vinkla 

självförtroendebegreppet på det viset utan har den syn som till viss del delas av de 

kunskapsinriktade lärarna. Han menar att självförtroende är den fundamentala grund som gör 

att man kan tåla kommentarer om ens utseende. Han menar också att självförtroende inte är 

något han arbetar medvetet och i planerade situationer med utan att detta mer kommer in i 

vardagssituationer, då han tar de tillfällen som bjuds i akt och därmed indirekt stärker 
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elevernas självförtroende. Alla betonar ändå vikten av att ha ett accepterande klimat i gruppen 

som basen till att bygga upp elevernas självförtroende. En av lärarna har tagit upp tidningar 

som exempelvis Vecko-Revyn i sex- och samlevnadsundervisningen och diskuterat de bilder 

av ungdomar som visas där. Resultatet blev att eleverna själva kom fram till att de egentligen 

var för unga för denna sortens läsning.  
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 Diskussion 
 
Egna ställningstaganden 

Min åsikt är att det är viktigt att lärare arbetar för att stärka elevers självförtroende. Genom att 

jag tidigare varit intresserad av problematiken kring ätstörningar har jag varit inriktad på ett 

självförtroende gentemot den egna kroppen i detta arbete, vilket jag anser är viktigt. Min åsikt 

är att reklam och media med dess kroppsfixering påverkar barn och ungdomar på ett osunt 

sätt. Det är slanka ideal som gäller och utseendet står oerhört mycket i fokus. Därför anser jag 

att skolan har en mycket viktig uppgift i att tala om reklam och media, granska dessa på ett 

kritiskt sätt och på så vis få eleverna att tänka efter när de sedan möts av olika budskap. Det är 

viktigt att eleverna lär sig acceptera att alla är vi olika både genom att vi tänker och handlar på 

olika sätt samt att vi ser ut på olika sätt, ljusa och mörka, långa och korta. Genom att arbeta 

medvetet för att stärka elevernas självförtroende tror jag att man kan undvika att elever låter 

sig påverkas allt för mycket av yttre budskap. Det anser jag att man kan göra genom att 

använda sig av gruppövningar och drama samt etiska samtal kring till exempelvis hur man 

behandlar varandra. 

 

Reflektioner kring urval och metod 

De tankar jag redovisat ovan är min personliga förförståelse av ämnet. Dessa tankar har 

påverkat hur jag utfört detta arbete. Det har också påverkat mina intervjufrågor. Jag valde att 

fråga om media påverkar eleverna vilket kan ha lett lärarna att svara på ett visst sätt. 

Dessutom kan frågan om medias kroppsfixering, ett laddat ord, ha antytt min ståndpunkt i 

frågan och därför påverkat lärarna. Jag valde att intervjua några lärare jag tidigare haft kontakt 

med samt några som jag fick kontakt med genom dessa tidigare kontakter. Att använda sig av 

kollegor till dessa lärare skulle kunnat leda till att informanterna rekommenderade kollegor 

som de visste hade ungefär samma synpunkter som dem själva. Jag anser dock inte att detta 

varit påfallande och därför inte lett till synbara problem. 

 

Två av mina informanter, Åsa och Eva, lät mig intervjua dem i deras hem. Maria intervjuades 

i sitt eget klassrum. Dessa miljöer var trygga och avslappnade för informanterna vilket kan 

vara en bidragande orsak till att dessa informanter var de som gav de mest utförliga svaren. 

De övriga informanterna, Per, Erik och Jan, intervjuades i de utrymmen som fanns 

tillgängliga på skolan, som konferensrum och grupprum. Här kan jag se tydligt att det är de 
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kvinnliga informanterna som haft mest att berätta om frågan. Detta kanske kan bero på att 

män i allmänhet är mindre intresserade av frågor som gäller utseende. Det var åtminstone den 

känslan jag fick när jag intervjuade mina informanter. 

 

Möjligen kan mina informanters sätt att svara ha påverkats av det faktum att jag är 

lärarstuderande och att de då gärna vill framstå som goda förebilder. Detta skulle kunna leda 

till att svaren blir ett slags idealbilder av hur de egentligen skulle vilja bedriva sin 

undervisning. Att jag frågar efter skolans uppdrag gällande mina forskningsfrågor kan 

ytterligare ha bidragit till detta. Om så är fallet har min undersökning blivit mer normativ än 

jag avsett att göra den. Min undersökning syftar ju inte till att undersöka hur man bör arbeta 

med de frågor mitt arbete handlar om. Syftet har varit att ta reda på om lärare tänker på dessa 

frågor och hur det i så fall påverkar deras undervisning. 

  

Reflektioner kring resultat 

Denna undersökning är liten och syftar till att söka svar på hur ett urval lärare ser på 

forskningsfrågan. Därmed går det inte att dra några generaliserande slutsatser av denna. I min 

analys valde jag att ändå dela in lärarna i två kategorier, nämligen kunskapsinriktade eller 

socialt inriktade, eftersom dessa kategorier framstod så tydligt ur intervjuerna.  

 

Vad gäller informanternas svar på utseenedets betydelse för elevernas självförtroende och 

identitet framkommer genom intervjuerna att lärarna observerat att elever visar 

grupptillhörighet genom att dela en livsstil. De livsstilar som nämndes var klädstil, musikstil 

och fritidsintressen. Mest framträdande i intervjuerna var lärarnas observationer om elevernas 

klädstilar. Jacobsson (1994) menar att livsstil är ett mångtydigt begrepp. Begreppet är en 

samlingsbeteckning för olika aspekter av hur människor lever sina liv. De beståndsdelar som 

är centrala är individens personlighet, självuppfattning, värderingar och attityder. Värderingar 

och attityder synliggörs i olika beteenden exempelvis fritidssysselsättning, kläder eller 

musiksmak (Jacobsson, 1994). Dessa beteenden är just de som lärarna har observerat och 

berättar om i intervjuerna som utförts i denna undersökning. Att just klädstil fått en 

framträdande position bland de olika observerade livsstilarna tror jag kan bero på att detta är 

lätt att se. Det är ett visuellt sätt för eleverna att visa sin grupptillhörighet och därför lätt för 

lärarna att observera. Detta i motsats till exempelvis fritidsintressen där man som lärare måste 

vara mer observant för att uppfatta vad eleverna talar om på exempelvis raster eller andra 
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tillfällen utanför lektionerna. Av resultaten av mina intervjuer går också att finna likheter med 

lärarnas observationer och det Ziehe (1993) kallar identitetsarbete. Han menar att ungdomar 

utprovar och erövrar nya identiteter och då är valet av vänner, umgängesstil och utseende 

viktiga faktorer, faktorer som också framkommit i mina intervjuer.  

 

Intressant är att två av informanterna nämner invandrarungdomar när vi talade om olika stilar 

bland eleverna. Eva menar att invandrarflickor har en speciell stil med utmanande, ofta svarta, 

kläder och höga skor. Att de klär sig utmanande kan hon ibland finna störande. Deras klädsel 

blir också ett hinder för kommunikation mellan invandrarflickorna och svenska elever. Maria 

säger att hon i sin klass har många elever med invandrarbakgrund. Där är man inte speciellt 

intresserad av mode och det tror hon kan bero på att de har just invandrarbakgrund, och att 

deras familjeband är mycket starka. Deras resonemang är nästan raka motsatser. Orsaken till 

det kan vara att Maria undervisar i en mindre stad och i en yngre åldersgrupp. Möjligen är 

upptagenheten vid mode mindre i mindre städer, delvis beroende på att utbudet på 

modekläder naturligtvis är mindre. I intervjuerna framkommer också att ju äldre eleverna blir 

desto mer viktigt blir det med mode och att tillhöra olika stilar. Evas och Marias 

undervisningsstilar skiljer sig också åt. Maria är en av de lärare jag kallat socialt inriktade i 

sin undervisning och Eva är kunskapsinriktad. Det skulle kunna tyda på att genom att arbeta 

med olika gruppstärkande övningar kan man motverka att eleverna fäster stor vikt vid det 

yttre. 

 

När det gäller media finns starka grunder i LPO-94 för att arbeta med att granska denna. 

Exempelvis nämns att eleverna ska ha ”kunskap om medier och deras roll” (s.26). Eleverna 

ska i skolan lära sig att ”kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (s.25). Det 

senare citatet gäller inte enbart media, utan även andra faktakällor. Många av informanterna 

nämner också att de arbetat med media på något sätt. Det är dock få som tagit upp idealbilder 

i reklam och övrig media, eller talat om de livsstilar som visas upp här. Några har talat om 

reklamen i allmänhet som ett medel att marknadsföra en vara. Maria har arbetat med 

ungdomstidningar som Vecko-Revyn, annars är det ingen av informanterna som talat om 

reklam eller media i avseende att undersöka hur ungdomar framställs i den. Vissa menar att 

det inte ingår i deras ämne. Vissa resonerar som att man inte ska ”väcka den björn som 

sover”, att man skulle väcka tankar som inte funnits förr. Samma informant som säger detta 

säger dessutom senare i intervjun att det inte är många flickor i år sex som inte bär BH, och 

att detta är en ”äcklig utveckling”.  
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Vad gäller den andra frågeställningen ansåg samtliga informanter att skolan har ett stort 

ansvar för att stärka elevernas självförtroende, även om de haft olika tankar om hur detta ska 

åstadkommas. Vissa tyckte att självförtroende inför den egna kroppen var mycket viktigt, 

vissa ville inte göra en sådan inriktning på självförtroendebegreppet utan menade att 

självförtroende i allmänhet gör en rustad att möta motgångar.  

 

Att just Åsa, Maria och Per kan kallas socialt inriktade kan bero på att de är relativt unga och 

därmed kanske har en närmre kontakt med ungdomskulturen. Dels på grund av sin egen ålder 

och dels på grund av att de har barn som fortfarande går i grundskolan. Per och Maria har 

varit aktiva i läraryrket ungefär lika länge vilket gör att de antagligen genomgått liknande 

utbildning. Samtliga undervisar dessutom elever i den lägre åldersgruppen i min 

undersökning. Deras utbildning kan därför ha varit mer inriktad på grupprocesser, dvs. hur 

man får en grupp av elever att fungera tillsammans och bli trygga, än de lärare som undervisar 

de äldre eleverna då grupprocesser är mera fokuserade och framtonande i nyare läroplaner och 

lärarutbildningar. Min uppfattning är att den utbildning jag gått, nämligen med inriktning mot 

år 1-7 skiljer sig mot den som de som inriktat sig på år 4-9 på just denna punkt. Lärare i de 

yngre åldersgrupperna kanske därför kan sägas vara mer fostransinriktade än andra lärare. 

Detta är något jag tror försvinner då eleverna börja på högstadiet, då lärarna enligt min 

uppfattning verkar anse att dessa bitar borde vara avklarade. Kanske beror detta på att deras 

utbildning inte betonat vikten av att få en fungerande grupp innan undervisning kan bedrivas. 

 

Maria är den som är klart mest socialt inriktad i sin undervisning, hennes reflektioner har 

tydligt påverkat hennes arbete. Hon har medvetandegjorda argument för att bedriva 

undervisningen på det sätt hon gör. Hon arbetar medvetet med olika metoder och material för 

att skapa trygghet och ett accepterande klimat i gruppen vilket hon anser stärker elevernas 

självförtroende. Tillsammans med Åsa är det de som funderat mest över hur elevernas 

kroppsliga självförtroende ska kunna stärkas. Detta är något de tycker är viktigt och deras 

reflektioner påverkar det sätt de undervisar. Att det är just de som tänker så tror jag beror på 

att de är av de yngre intervjuade lärarna och därför kan sägas leva mer i samma tid och kultur 

som eleverna. Att Åsa tycker att detta är ett viktigt ämne kan beror antagligen också på att 

hon är lärare i hem- och konsumentkunskap; LPO-94 påpekar att skolan, tillsammans med 

hemmet, har en viktig roll när det gäller att ge eleverna personlig trygghet, samt att se till den 

enskilde elevens välbefinnande och utveckling. 
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De lärare jag kallat kunskapsinriktade undervisar alla på högstadiet. Jag tror att det kan vara 

så att enligt tradition är man väldigt inriktad på just kunskaper här. Man börjar betygsätta 

eleverna och det kan kanske vara en bidragande orsak till detta. Även utbildningsmässigt tror 

jag dessa lärare skiljer sig åt från de andra då det i lärarutbildningar för de högre åldrarna mer 

fokuseras på ämnesstudier än gruppdynamik och metodik. De kunskapsinriktade lärarna är 

också de av mina informanter som är äldst, vilket kan betyda att deras kunskapssyn är 

annorlunda än yngre lärares genom att deras lärarutbildning sett annorlunda ut. 

Lärarutbildningen har genomgått många förändringar på senare år. Dessutom kan det vara så 

att de äldre lärarna fortfarande utgår från äldre styrdokument än de aktuella, vilka de yngre 

lärarna haft under utbildningstiden. I de äldre styrdokumenten fokuserades mera detaljrikt 

inlärningsstoff och metoder för att lära ut detta, och inte så mycket trygghets- och 

välbefinnandeaspekterna hos eleverna. De kunskapsinriktade lärarna har, liksom de socialt 

inriktade, medvetandegjorda ideer kring varför kunskap stärker självförtroendet, och varför 

det är så viktigt att eleverna upplever att de lyckas i skolan.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur länge har du arbetat på den skola du nu arbetar på? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Vilka åldrar undervisar du? 

 

• Anser du att dina elever fäster stor vikt vid att se ut på ett speciellt sätt, och hur märks 

i så fall detta? 

• Arbetar du för att undvika att elever bygger en identitet kring utseendemässiga 

faktorer? 

• Har du upplevt att eleverna värderar varandra olika utefter utseendemässiga kriterier? 

• Hur gör du för att eleverna ska acceptera varandras lik- och olikheter? 

• Anser du att det ingår i läraruppdraget att stärka elevernas självförtroende med 

avseende på det egna utseendet, att de ska känna att de duger som de är? 

• Reklam och media är idag väldigt kroppsfixerat. Anser du att detta påverkar eleverna? 

• Tar du upp idealbilder i reklam och media för kritisk granskning i undervisningen? 


