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ABSTRACT 
 
Syftet med uppsatsen är att finna vilka attityder fem gymnasielever 
har om skoluniformens effekt på skolklimat och lärmiljö. I 
bakgrunden presenteras tidigare studier om skoluniform. Där 
klargörs även vad uppsatsen menar med begreppen skolklimat och 
lärmiljö. Uppsatsstudien bygger på kvalitativ intervju. De attityder 
som funnits är följande: Skoluniformer motverkar mobbning, 
gänggrupperingar, skitprat och trakasserier. Skoluniformer bidrar 
till ökad sammanhållning, ökad likvärdighet och bättre betyg. 
Skoluniformer är tråkigt och känns som ett tvång. Vissa 
informanter anser att lärmiljön blir bättre men inte betygen. 
Skoluniform ökar elevers självförtroende och minskar deras oro och 
ångest. Respekten för lärare skulle förbli oförändrad. 
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1 INLEDNING 
 
Uniformer används av militärer, poliser, läkare, lapplisor och väktare. Listan kan 
göras längre. Men varför använder elever uniform? Finns det något syfte med att 
tvinga elever använda uniform för att få vistas i skolan. Om det finns något bra och 
värdefullt med att bära uniform varför har då inte alla skolor tvång på en 
skoluniform.  
 
Syftet för en militär att bruka uniform är enkelt. Han ska kunna identifiera sina 
landsmän. För att minska risken att han skjuter ihjäl någon av dem i ett krig. 
Lapplisor bär uniform för att man ska veta att människan har lagligrätt att pilla på 
min bil och ge mig böter. Väktaren har uniform för att allmänheten skall känna igen 
väktaren och veta vem man ska ropa efter om man utsätts för våld. Men också för att 
en väktare får använda en viss mån av våld mot en människa. Då ska man veta att det 
är ett ingripande som sker och inte ett överfall. Polisen har sin uniform på liknande 
grunder som en väktare. De får använda våld om nöden kräver det. Uniformen skall 
också inge respekt så att själva närvaron av en uniformerad polis skall bidra till att en 
orolig miljö blir lugn. Läkaren har sin rock och den inger ett lugn och ett förtroende 
gentemot sina patienter. Men varför i hela friden skall en skolelev bära uniform? De 
får inte använda våld eller ge mig böter. Vad är då syftet med en uniform och 
framförallt vad tycker svenska elever om att behöva ta på sig en skoluniform i stället 
för sina nya Adidas sneakers och sina J.Lindeberg jeans. Skulle de ta emot idén med 
öppna armar eller skulle de protestera och vägra. 
 
Den politiska debatten om skoluniformer har inte fått jättestort utrymme i media. Det 
är framförallt den nya serien gossip girl som handlar om överklassungdomar som går 
på internatskola med tillhörande skoluniform som har gett skoluniformen ett 
uppsving. Det har blivit lite mode med uniform. Den politiska debatten som varit har 
framförallt kommit ifrån kristdemokraterna. Kristdemokraternas partiledare Göran 
Hägglund tycker att det skulle vara en rätt bra idé att införa uniform.  Hägglund vill 
ändra skollagen så att skolorna själva kan bestämma om de vill införa restrektioner 
mot vissa kläder eller införa skoluniform. Han tror att skoluniform kan förhindra 
mobbning och sexism.1 Den moderata politikern Ann-Louise Trulsson tycker att 
gymnasieskolorna i Karlskrona ska få införa uniform. Hon säger att hon själv inte var 
med i innegänget under sin skoltid och vet att elever kan bli retade om de bär fel 
kläder. Hon anser att skoluniformer skulle kunna minska mobbningen men även göra 
det ekonomiskt bättre för föräldrarna eftersom kläder är dyrt speciellt märkeskläder.2  
 
Det som har gjort detta arbete lite komplicerat är bristen på forskning. Det har inte 
skrivits eller forskats speciellt mycket på området. Den forskningen som funnits 
tillgänglig har använts. Därför känns det bra att bli en av få som gjort, i mitt fall, en 
liten men ack så behövlig undersökning om skoluniformer.   
 
 

                                                 
1 DN.se 
2 Aftonbladet.se 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med examensarbetet är att se vilka attityder fem svenska gymnasieelever har 
gällande skoluniform. Framförallt vilka attityder eleverna har gällande 
skoluniformens påverkan på skolklimat och lärmiljö. Ett bakomliggande syfte är att 
se hur tidigare studier ser på skoluniform och sedan jämföra dessa med 
gymnasieelevernas attityder. 
 

• Vilka attityder har fem gymnasieelever om skoluniformens effekt på 
skolklimat och lärmiljö? 

 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Den avgränsningen som var svårast att göra var den att inte medtaga skoluniformens 
historia. Det fanns inte något värde i att ha med den i uppsatsen eftersom eleverna 
som intervjuades inte hade eller skulle ha haft den förkunskapen och den har ingen 
plats i min analys eftersom det är modern forskning och nya studier som skall 
analyseras. Det finns ingen geografisk avgränsning från början sen har det blivit en 
på naturlig väg. Den tidsmässiga avgränsningen är att inga undersökningar eller 
forskning är äldre än från 1991.  
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2  BAKGRUND 
 
I kapitlet redovisas tidigare forskning och studier. Den tidigare forskningen kommer 
att presenteras i kategorierna fördelar och nackdelar. I början av kapitlet redogörs 
vad uppsatsen menar med begreppen skolklimat och lärmiljö.  
 

2.1 Skolklimat och lärmiljö 
Nedan beskrivs begreppen skolklimat och lärmiljö i två olika underkapitel. 
 

2.1.1 Skolklimat 
 
Skolklimatet kan delas in i två olika kategorier: fysisk och socialmiljö. Den fysiska 
miljön är skolans lokaler och det innefattar klassrum, korridorer, uppehållsrum och 
skolgården. Den sociala miljön kan beskrivas som den rådande och allmänna 
stämningen på skolan men också något som den egna personen känner. Miljön kan 
variera från person till person. Därför är det svårt att avgöra vad som är en bra 
respektive en dålig skolmiljö. En skola kan vara bra för en elev sämre för en annan.3 
   

2.1.2 Lärmiljö 
 
Lärmiljön i skolan kan liknas vid ett institutionellt lärande. Grunden för lärmiljön är 
en skola, undervisning och elevers lärande. Tanken med att elever ska gå i skolan är 
att de skall kunna orienterar sig i samhället. Undervisning är ett hjälpmedel för att 
elever lättare skall inhämta kunskaper. Skolor har inte alltid samma teorier för hur 
undervisning skall bedrivas vilket leder till att olika skolor inte har samma typ av 
lärmiljö. Lärarens uppgift är att förmedla kunskaper som bygger på vetenskap och ge 
verktyg för elever att lösa komplicerade frågor. Läraren kan med olika sorters 
undervisning skapa annorlunda lärmiljöer.4        
 

2.2 Fördelar med skoluniform 
 
Nedan presenteras den forskning som är positiv till skoluniform. Den positiva bilden 
har tilldelats namnet fördelar med skoluniform i uppsatsen eftersom forskare hela 
tiden försöker finna fördelar och nackdelar med skoluniform.   
 

2.2.1 Våld och mobbning 
 
I en rapport av Anderson som heter School dress codes and uniform policies skrivs 
det att de som är ja-sägare till skoluniform ofta argumenterar för att elever mobbas 
för sina kläder.5 Om alla elever skulle klä sig likadant så skulle våldet minska. Elever 

                                                 
3 Olsson A. 2008. s 7-10 
4 Scherp H & Scherp G. 2002. s 6-13 
5 Anderson W. 2002. s 7-8 
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kan attackeras enbart för att de har fel keps eller fel färg på sin tröja. Det skulle 
kunna undvikas med hjälp av skoluniform.6  
 
En klädstil som blivit allt vanligare ute på skolorna är gangsterstilen och den har en 
stark koppling till våld. En person som klär sig som en gangster har stora vida byxor 
som skall sitta löst med en tillhörande stor t-shirt. Stilen är hämtad från personer som 
är knarklangare och rånare. Klädernas syfte är att göra det lättare för personer att 
gömma droger och handvapen. Stilen i sig är inte enbart farlig för att den syftar på 
våld. Utan för det är i praktiken är lättare för elever att gömma vapen och ta med 
dem in på skolan.7  
 
Det har gjorts en amerikansk undersökning på två skolor i Albuquerque som 
studerade de positiva effekter som elever, föräldrar och lärare ansåg att införandet av 
skoluniform hade bidragit till. En del i undersökning behandlar vad elever, lärare och 
föräldrar ansåg om våldet och gängbildningar. Hade våldet och gängen minskat efter 
att skoluniformen blev obligatorium på de två tillfrågade skolorna. 80.5% av lärarna 
ansåg att våldet i praktiken hade minskat. 60.8% av föräldrarna höll med lärarna. 
Eleverna var inte lika positiva utan enbart 20.7% trodde att våldet faktiskt hade 
minskat.8 Här syns en stor skillnad mellan elever, föräldrar och lärares syn på vad 
skoluniform faktiskt bidrar till när det kommer till att motverka våld i skolan. 
 
Ett stort problem i skolan är att många elever känner sig utsatta för att de inte har de 
senaste märkeskläderna, de kan bli mobbade och deras skolresultat får ta stryk. I en 
undersökning med 268 föräldrar till elever på en amerikansk skola svarade 113 av 
föräldrarna att deras barn skämdes för att gå till skolan om de inte kunde ha på sig 
dyra märkeskläder. De var rädda för att bli till åtlöje och mobbade av andra elever.9   
 

2.2.2 Gäng 
 
När det gäller gängbildningar så trodde 69,4% av föräldrarna, 89,8% av lärarna och 
23,3% av eleverna att skoluniformen kan motverka gängaktivitet.10 Gängverksamhet 
är ett problem i de amerikanska skolorna. En skola i Long Beach området i USA 
införde skoluniform och det största och främsta skälet var att förhindra att 
gängkulturen skulle spridas i skolan.11   
 

2.2.3 Icke elever i skolan 
 
Ett problem som skoluniformer skulle eliminera är att det skulle vara lättare att 
urskilja vilka individer som går på skolan och vilka som är där fast de inte har 
tillåtelse att vara i skolan. I undersökning som gjordes i Albuquerque var föräldrarna 
och skolpersonalen överens. Skoluniformer är ett effektivt verktyg för att urskilja 
personer som inte skall vara i skolan. Eleverna hade inte lika stor tilltro till detta, 

                                                 
6 Anderson W. 2002. s 7-8 
7 Anderson W. 2002. s 7-8 
8 Elder D. 1999. s 8 
9 Stevenson Jr Z. 1991. s 14 
10 Elder D. 1999. s 8 
11 Anderson W. 2002. s 7 
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59.2 % av dem ansåg att det skulle underlätta att känna igen personer som inte har i 
skolan att göra. Det som är slående är att nästan 40 % av eleverna anser att 
skoluniformer inte skulle göra det lättare att upptäcka personer som är i skolan fast 
de inte får.12  
 

2.2.4 Koncentration 
 
Elever som har skoluniform kan till högre grad koncentrera sig på sitt skolarbete. Ett 
störande moment som försvinner är tävlan om popularitet genom kläder som är 
speciellt stort i skolans värld. Elever slipper pressen att hela tiden känna sig iakttagna 
på grund av deras kläder och kan därför arbeta mer aktivt med sitt skolarbete vilket 
leder till ökade prestationer hos eleverna. Deras klassrumsbeteende påverkas också i 
en positiv riktning. Klassrummet blir en plats för arbete och läraren får en ökad 
respekt vilket leder till en förbättrad lärmiljö. Skolan har förvandlats till en plattform 
där det gäller att visa upp de nyaste och dyraste kläderna och de blir en stor press på 
eleverna som de i en del fall inte klarar av att bära.13 
 
 

2.2.5 Akademiska framgångar 
 
I en lokal undersökning som gjordes i Clarksville-Montegomery county gällande 
fördelar med en strikt klädförordnad framkom följande resultat:14 
 

• Fokusen på de akademiska prestationerna ökar 
• Leder till högre akademiska prestationer 
• Skapar en atmosfär av samarbete och personlig stolthet 
• Självförtroendet ökar och grupptrycket minskar15 

 
 
Elever, lärare och föräldrar har olika syn på vad skoluniformen kan bidra till rent 
utbildningsmässigt. Elever är inte alls lika positiva till skoluniformen. De flesta anser 
att skoluniform inte bidrar till något akademiskt lyft. Föräldrar och lärare tror att 
skoluniformer kan förbättra lärmiljön för eleverna. De tror att elevernas fokus på 
skolarbetet ökar, och skapar en positiv arbetsmiljö.16    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Elder D. 1999. s 7-8 
13 Anderson W. 2002. s 8 
14 Anderson W. 2002. s 7 
15 Anderson W. 2002. s 7 
16 Elder D. 1999. s 8 
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2.2.6 Disciplin och respekt 
 
Skoluniformen har för avsikt att öka respekten för lärarna och skärpa disciplinen hos 
eleverna. Det blir en kedjereaktion, skoluniform leder till ökad respekt för lärarna 
som leder till ökad disciplin, vilket till slut leder till bättre betyg. En annan aspekt är 
att skoluniformen tar bort onödiga distraktioner och eleverna kan koncentrerar sig på 
vad som är viktigt i skolan och det är att inhämta kunskap.17 Lumsden skriver 
följande: 
 

Potential benefits attributed to school uniforms include improved discipline, 

increased respect for teachers, increased school attendance, fewer 

distractions, improved academic performance, increased self-esteem and 
confidence, lower overall clothing costs, promotion of group spirit, 

reduction in social stratification and fashion statements, improved 

classroom behavior, lower rates of school crime and violence, and easy 

identification of non-students18 

 
 

2.3 Nackdelar med skoluniform 
 
Nedan beskrivs de argument som är emot att uniform skall användas i skolan.  

2.3.1 Saknar vetenskaplig grund 
 
Ett argument mot skoluniform är att det inte finns några vetenskapliga belägg för att 
uniform kan minska våld eller att öka elevers akademiska resultat. Den forskning 
som gjorts på skoluniformer har varit på de lägre åldrarna eftersom det är där 
skoluniform oftast används. Våldet i skolan förkommer ofta hos de äldre eleverna. 
Det blir därför svårt att få fram vetenskapliga resultat på om skoluniform verkligen 
är ett bra verktyg mot våld och mobbning. Det är svårt att veta om det är uniformerna 
som skapar bättre förutsättningar för akademiska framgångar. Det sker ofta stora 
omorganisationer och policyförändringar på de skolor som inför skoluniform. Det 
blir svårt att vara säker på att de är skoluniformen som är den bidragande faktorn till 
ett ökat kunskapslyft.19 
 
 

2.3.2 Ytlig lösning på ett stort problem 
 
Amerikanska High School elever fick frågan om vilka förändringar som var tvungna 
att göras för att minska våldet och göra skolan säker. Skoluniformer fanns inte med 
på listan över de förslag som eleverna trodde skulle bidra till en bättre skola. 
Eleverna tyckte att det fanns bättre lösningar, till exempel att diskutera 
samhällsproblem som integration och rasism.20 Skolan är en avspegling av det riktiga 
samhället därför behövs dessa problem tas upp i skolan och öka medvetenheten hos 
eleverna. Säkra transporter till och från skolan och säkerheten inne i skolan speciellt 
                                                 
17 Lumsden L. 2002 s 1 
18 Lumsden L. 2002 s 1 
19 Lumsden L. 2002 s 1 
20 Anderson W. 2002. s 9-10 
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korridorerna behöver bli bättre för att eleverna skall känna sig tillräckligt trygga att 
komma till skolan. För att öka skolandan skulle mer klubbar och skolverksamheter 
som börjar när den vanliga skoltiden tar slut finnas. Så att eleverna har något att göra 
efter skolan. Eleverna förespråkar kurser och seminarium för att både få uttrycka sig 
och att lära sig konfliktlösning.21      
 
Det finns många bättre lösningar än att införa skoluniform för att göra skolan till en 
bättre och tryggare arbetsplats för eleverna. Skolorna och deras lokaler behöver 
bättre, renare och säkrare. Införa mindre klasser så att undervisningen kan bli bättre, 
biblioteken måste uppgraderas och datorer måste hela tiden uppgraderas så att de 
håller för en modern undervisning.22   
 

2.3.3 Personligfrihet 
 
Ett stort problem med skoluniform är att den begränsar den personliga friheten. 
Eleverna kan inte bestämma över vad de själva vill ha på sig utan det är redan 
bestämt av skolan och det hämmar kreativiteten hos eleverna. Elever som vill 
utrycka sig med hjälp av kläder till exempel med ett speciellt tryck på sin t-shirt skall 
få göra detta eftersom det är deras demokratiska rättighet. Skoluniformen hindrar 
föräldrar från att uppfostra sina barn på det sättet de tycker är lämpligast eftersom 
rätten att bestämma vad sina barn skall bära för kläder försvinner.23 Skolan bör inte 
lägga sig i vad eleverna skall bära för typ av kläder, det förhindrar eleverna från att 
verkligen förverkliga sig själva. Det är inte skolans uppgift att delegera ut regler för 
hur elever skall klä sig för att känna sig komfortabla.24  
 

                                                 
21 Anderson W. 2002. s 9-10 
 
22 Anderson W. 2002. s 10 
 
23 Anderson W. 2002. s 10 
 
24 Lumsden L. 2002 s 1 
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3 METOD 
 
Examensarbetet är en kvalitativ undersökning. Den bygger på ett fåtal intervjuer och 
undersökningar som har analyserats på djupet. Kapitlet beskriver hur intervjustudien 
har gjorts och vilken metodik som används för att genomföra studien. I slutet 
diskuteras uppsatsens validitet. 
 

3.1 Intervju 
 
Valet av intervju var inte svårt eftersom uppsatsen har till uppgift att se vilka 
attityder fem gymnasieelever har till skoluniform. Det hade gått att använda enkät 
med inriktning mot attityder men intervju är ett bättre verktyg för att fram ett 
kvalitativt resultat.  
 

3.1.1 Kvalitativ intervju 
 
Den kvalitativa intervjun har till uppdrag att försöka identifiera fenomen eller 
livsåskådningar. I den här uppsatsen används den kvalitativa intervjun för att finna 
vilka uppfattningar och attityder fem gymnasieelever har angående skoluniformer. 
Det innebär att det är elevernas personliga åsikter som ligger till grund för resultatet.  
 
Det går inte att bedöma hur varje intervju kommer att bli. Varje följdfråga kan se 
annorlunda ut beroende på att samtalet kan te sig helt olikt vid olika tillfällen. Det är 
viktigt att både intervjuaren och informanten bidrar till ett bra och konstruktivt 
samtal. Intervjuaren har ett större ansvar eftersom intervjun skall bilda underlag till 
forskningen. Informanten har inte något direkt värde av intervjun. Det är 
intervjuarens ansvar att få igång konversationen så att det blir lätt för informanten att 
delta, genom att ha ett lättförståeligt sammanhang och flyt under samtalet. Man ska 
akta sig för att vara alltför utsvävande och förklarande. Det är informanternas åsikter 
som skall studeras och emellanåt har personen inte något att yttra som är av värde för 
studien. Då är det bättre att låta det passera och använda informantens tystnad som 
underlag för uppsatsen. 
 
Det är viktigt att ha kontroll över sig själv under intervjun och inte använda fult 
språk eller göra konstiga gester så att inte informanten börjar känna sig olustig och 
vill skynda sig igenom intervjun. Det är viktigt att informanten känner sig bekväm 
och inte hämmad. Det är att föredra om intervjuaren och informanten hittar en 
gemensam bas att stå på. Då har samtalet störst chans att utvecklas till en givande 
dialog.  
 
En betydelsefull faktor i den kvalitativa intervjun är att forskaren eller den 
uppsatsskrivande har en bra förförståelse och är bra påläst i det aktuella ämnet som 
intervjun ska genomföras i. Det kan ske igenom studier av ämnet på centrala och 
viktiga områden som kan komma upp under intervjun.   
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Det finns två olika skolor eller synsätt inom ramen för den kvalitativa intervjun. Den 
hermeneutiska och en som bygger på empirinära ansatser. Den hermeneutiska 
kvalitativa intervjun bygger på att alla individer har en förförståelse, inte enbart 
forskaren utan också informanterna och det måste forskaren ta i beaktning. Inom 
hermeneutiken spelar känslor en stor roll. Det är inget fel med att visa känslor eller 
använda dem för att nå förståelse, men känslor får inte användas för att manipulera 
informanten. De empirinära ansatserna försöker skapa en teori utifrån intervjuerna. 
Därför kan den kvalitativa intervjun genomföras utan teori. Den största skillnaden 
mellan de empirinära ansatser och hermeneutiken är att inom de empirinära 
ansatserna försöker forskaren bli medveten om sin förförståelse för att därefter kunna 
tona ner den, så att den inte färgar av sig på intervjun och informanterna. Uppsatsen 
har antagit perspektivet de primära ansatserna för att inte påverka informanterna. 25    
 

3.1.2 Urval 
 
Informanterna valdes ut efter urvalsmetoden bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsmetoden är inte optimal eftersom den ofta inte blir representativ vilket 
kan vara en nackdel i en vetenskaplig undersökning. Bekvämlighet är ledordet för 
bekvämlighetsmetoden. Forskaren tar det material eller de personer för en enkät eller 
intervju som är mest lättillgängliga.26 Informanterna i uppsatsen var tvungna att gå i 
skolan på gymnasiet. Det skulle vara en jämn fördelning mellan könen för att skapa 
representativitet. Informanterna är fem till antal. Tre killar och två tjejer. De går alla 
på gymnasiet i årskurs två och de går linjerna barn och fritids- och 
omvårdnadsprogrammet.  
 

3.1.3 Förberedelser och konfidentialitet 
 
Informanterna kontaktades med hjälp av en elev som går på skolan där informanterna 
går. Eleven är en nära familjemedlem till uppsatsmakaren. Informanterna fick veta 
att de skulle intervjuas om ämnet skoluniform. De fick en aktuell dag som var 
lämplig. Om de inte kunde medverka på den föreslagna dagen fick de möjlighet att 
göra intervjun vid ett annat tillfälle. Informanterna fick en introduktion av 
undertecknad innan intervjun började. De fick veta att intervjun var helt 
konfidentiell. De fick förklarat för sig vad det innebär att ta del av en konfidentiell 
intervju. När en intervju är konfidentiell så vet författaren om identiteten på 
informanterna. Intervjun är inte en anonym, då vet forskaren inte själv vem han 
intervjuar. De fick veta att det är enbart undertecknad som har tillgång till deras 
inspelning och deras identiteter. Identiteterna kommer att hållas hemliga för alla 
utomstående. Det som kommer att synas i uppsatsen är transkriptionen av intervjun. 
Ljudspåren kommer efter uppsatsens slut att raderas och förstöras. Informanterna 
accepterade förutsättningarna som framlades och gick med på att bli inspelade.27           
 
 
Det finns två olika metoder att registrera det informanterna berättar. Den första 
metoden är att anteckna ner svaren under intervjuns gång. Det är en svår och 
                                                 
25 Patel & Davidson. 2003. s.77-82 
26 Esaiasson P. med flera. 2004. s.210 - 211 
27 Patel & Davidson. 2003. s.69-71 
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komplicerat teknik. Det krävs stor erfarenhet och kunskap. Den andra metoden är att 
spela in intervjun med hjälp av bandspelare. När forskaren väljer att spela in 
materialet måste denna ta hänsyn till att det kan hämma intervjupersonen i 
konversationen. I uppsatsen användes inspelning som instrument för att fånga 
samtalet. Den gamla bandspelaren valdes bort och istället användes en dator med en 
avancerad studiomikrofon.28  
 

3.1.4 Intervjufrågorna 
 
Frågorna som ställdes till informanterna var av en hög standardiseringsgrad och låg 
struktur. Skillnaden mellan hög och låg standardiseringsgrad är att när hög 
standardiseringsgrad används är frågorna färdigkonstruerade före intervjun och 
används till alla intervjuer. När en låg standardiseringsgrad används så skapas 
frågorna under intervjuns gång.  Uppsatsen har en hög grad av standardisering för att 
underlätta en sammanställning. Valet av låg grad av struktur på frågorna valdes för 
att elevernas åsikter och attityder skulle komma fram. Enbart ja och nej svar skulle 
inte driva uppsatsen framåt. När en hög grad av struktur används blir 
svarsalternativen fasta och kan inte ändras. Informanten måste välja något av de 
förskrivna svarsalternativen. Detta skulle vara förödande för uppsatsen eftersom det 
är gymnasieelevernas attityder som skall undersökas. En låg grad av struktur gör att 
frågorna blir öppna och informanterna kan reflektera och göra självständiga 
uttalanden.29  
 
Intervjufrågorna har till syfte att frambringa gymnasieelevernas attityder till 
skoluniform. Därför valdes omvänd tratteknik. Tekniken bygger på att det ställs 
specifika frågor i början av intervjun och i slutet av intervjun ställs det öppna frågor. 
Med den omvända trattekniken vill man få informanterna att fundera och skapa sig 
åsikter under intervjuns gång. Informanterna har inte alltid reflekterat över de 
problem som skall diskuteras.30  
 
Intervjufrågorna bygger på de tidigare studierna om skoluniform som behandlas i 
bakgrunden. Frågorna berör de viktigaste utgångspunkterna som den tidigare 
forskningen omnämnt för att senare i kapitlet slutsatser och diskussion kunna 
jämföras med gymnasieelevernas attityder om skoluniform. Intervjufrågorna är 
konstruerade utifrån fyra rubriker. Se nedan.  
 

• Skolklimat - Hur påverkar skoluniformerna skolklimatet? 
• Lärmiljö - Hur påverkar skoluniformerna lärmiljön? 
• Fördelar - Hur eleven själv resonerar kring fördelar? 
• Nackdelar - Hur eleven själv resonerar kring nackdelar? 

 
 
 

                                                 
28 Patel & Davidson. 2003. s.82-83 
29 Patel & Davidson. 2003. s.71-73 
30 Patel & Davidson. 2003. s.73-75 
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3.1.5 Genomförandet 
 
Intervjuerna genomfördes i hemmiljö. Några av de intervjuade kom tillsammans. De 
fick kaffe och kaka när de väntade på att deras kamrater skulle bli färdiga och att det 
skulle bli deras tur att bli intervjuade. Det som kan anmärkas är att undertecknad vid 
några tillfällen pratade lite för mycket och skulle istället ha överlåtit det till 
informanterna. Efter intervjuerna var alla informanterna positiva och glada att de 
tagit del av intervjun. De fick alla löfte om att få varsitt exemplar av uppsatsen när 
den är färdig. 
 

3.1.6 Bearbetning av intervjun 
 
Transkriptionen utfördes på dator med hjälp av musikredigeringsprogrammet Acid 
4.0. Fördelen med att använda ett musikredigeringsprogram är framförallt att det går 
snabbare att utföra transkriberingen. I programmet så går det att sänka hastigheten 
vilket gör att det går näst intill skriva i realtid utan stopp. Vilket kan underlätta en så 
pass tidskrävande uppgift som transkriberingsprocessen är. 
 
För att finna olika teman hos de intervjuade gymnasieeleverna användes en 
kategoriseringsanalys. Den har sin styrka i att det går att finna olika teman hos 
informanterna i inledningsfasen. Metoden används oftast i analyser av ett kvantitativt 
material men kan också användas till ett kvalitativt material. Man utgår från vissa 
grundteman och bockar för dem som hittas i intervjuerna. På det sättet minskar man 
hela tiden materialet. De ställen som saknar markering måste analyseras mer 
grundligt för att se om det finns något användbart tema.31    
 
När olika teman funnits i intervjuerna har en kartläggningsmetod använts. 
Kartläggningsmetoden används för att försöka kartlägga och finna så många aspekter 
som det går av ett fenomen i det här fallet är det gymnasieelevers attityder om 
skoluniform. De teman som funnits har sedan brutits ner till mindre bitar och 
kommer att följa kartläggningsmetodens mall för redovisning. Teman presenteras 
och diskuteras och underbyggs av citat.32       
 

3.2 Validitet 
 
Uppsatsen har för avsikt att undersöka gymnasieelevers attityder till skoluniformens 
effekt på skolklimat och lärmiljö. För att undersöka attityder finns det två sätt, enkät 
eller intervju. Valet föll på intervju eftersom det är en kvalitativmetod och det är 
elevernas resonemang och attityder som skall analyseras. I en kvalitativundersökning 
sammanflätas begreppen validitet och reliabilitet och benämns enbart som validitet.33  
 
Intervjuerna spelades in på dator och transkriberades ner ordagrant för att inte 
förvränga elevernas argument. Syftet är att finna vilka attityder gymnasieelever har 

                                                 
31 Esaiasson P. med flera. 2004. s.296-297 
32 Esaiasson P. med flera. 2004. s.298 - 299 
33 Patel & Davidson. 2003. s.102-103 
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om skoluniform. Intervjuerna gjordes således med elever som går på gymnasiet på 
diverse linjer och därför får validiteten betraktas som hög i detta avseende.34  
 
När intervjuerna transkriberas kan en viss förvrängning ske därför att gester och uttal 
försvinner. Alternativet är att spela in dem med videokamera. Men ljudinspelning var 
ett lämpligare verktyg för uppsatsen rent teknikmässigt. Därför kan validiteten 
påverkas i uppsatsen. De tolkningar som gjorts av elevernas uttalanden finns med i 
resultatredovisningen i form av citat för att säkerställa validiteten. Det är svårt att 
bedöma en kvalitativ uppsats utifrån ett validitetsperspektiv. Metoden för att 
säkerställa validiteten är att genom hela uppsatsen vara tydlig och redovisa allt som 
görs. Det går inte att göra några större generaliseringar om vad andra elever tycker 
om skoluniformer än de intervjuade gymnasieeleverna. Men det är heller inte 
meningen. Uppsatsens syfte är att gå in på djupet och finna vilka attityder de fem 
intervjuade gymnasieeleverna har.35  

                                                 
34 Patel & Davidson. 2003. s.98-106 
35 Patel & Davidson. 2003. s.98-106 
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4 GYMNASIEELEVERS ATTITYDER TILL 
SKOLUNIFORM - INTERVJU 

 
Intervjumaterialet har delats in i de två huvudrubrikerna skolklimat och lärmiljö med 
medföljande underrubriker. Elevernas attityder har delats in i de olika 
underrubrikerna efter de teman som funnits. Efter varje huvudrubrik följer en kort 
sammanfattning.  

4.1 Skolklimat 
 
Nedan redovisas gymnasieelevernas attityder till skoluniform i relation till 
skolklimatet under följande teman: mobbning, gänggrupperingar, trakasserier, 
skitprat, sammanhållning, likvärdighet, personlig frihet och tråkigt. Rubriceringarna 
kommer att sammanfattas under rubriken sammanfattning skolklimat. 
 

4.1.1 Skoluniform motverkar mobbning 
 
Mobbningen minskar men eleverna vet inte hur 
Samtliga informanter ansåg att skoluniformer skulle motverka mobbning. De 
förmodade att uniform skulle bidra till att mobbning reducerades. En informant 
trodde att mobbning skulle försvinna helt. 

 

Mobbningen skulle försvinna tror jag 
 
Gymnasieeleverna har svårt att berätta på vilket sätt mobbningen skulle avta. Nedan 
är ett bra exempel från en informant som tror att mobbning minskar men vet inte hur.   
 

Ja på nått konstigt sätt  
 
Mobbningen minskar eftersom kläder är status 
En fundering som kom upp hos informanterna var att mobbning grundar sig i status. 
Elever köper dyra kläder som får anses som statussymboler. Försvinner kläderna så 
minskar mobbningen: 
 

Om alla skulle ha samma, så skulle det absolut antagligen bli mindre 

eftersom man kanske inte ser status. Alltså hur mycket pengar du har vad 
du lägger dina pengar på så där. Men då ser man ju inte det så lite skulle 

det väl påverka tror jag. 

 
Informanterna tror att status är en bidragande faktor till mobbning och genom 
införandet av skoluniform skulle status och framförallt ekonomisk status döljas. Det 
skulle försvåra för vissa elever att hävda sig med dyra och exklusiva klädesplagg.  
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Mobbningen minskar för att elever blir mer lika 
Likhet minskar mobbning enligt de intervjuade gymnasieeleverna. Om alla är lika så 
finns det inget att mobba andra elever för. Det är en attityd som framkommer vid 
flera tillfällen hos samtliga informanter under intervjuerna.  

 

För det skulle vara att alla är lika. Att alla har samma kläder, att man 
slipper mobbningen förtryck och sånt där skit. 

 
Mobbning minskar angående kläder 
Flera av informanterna är av åsikten att mobbning skulle reduceras eller försvinna i 
de fall någon blir mobbad på grund av kläder. De är mer skeptiska till att 
mobbningen skulle kunna förhindras när den inte berör kläder. 
 

Jag tror att i det fallet om det handlar om kläder skulle det minska. Men 

sen är det klart att om det är andra grejer så kanske skulle vara samma 

eller. 

 

Några av informanterna svarade med den självklara frasen: 
 

Ja man skulle ju inte kunna bli mobbad för sin klädsel eftersom alla har 
samma klädsel.  

 
Det var många av informanterna som utryckte sig på detta vis. Informanterna ser 
kläder som en stor anledning till att elever blir mobbade i skolan och då är 
skoluniform ett bra verktyg att förhindra detta.  
 

4.1.2 Skoluniform motverkar gänggrupperingar 
 
Några av informanterna bedömer att med hjälp av skoluniform kan olika 
gänggrupperingar motverkas. Elever skulle lättare kunna finna andra sällskap som de 
tidigare inte hade passat in i eftersom de inte har samma stil och smak gällande 
kläder. Informanterna tror att om alla har neutrala kläder så ökar acceptansen mellan 
elever. Tankarna är snarlika dem som berörde underrubriken: Mobbningen minskar 
eftersom kläder är status. Kläder funkar som status och genom att statussymbolerna 
försvinner uppluckras gängtillhörigheterna. 
 

Vi är över 1200 hundra på skolan. Skulle alla gå klädda så, skulle ju man 

bli mer accepterad. Man har lättare att komma in i alla gäng som finns. 

Då skulle du vara accepterad. Dom kan inte döma på utseendet alltså 

klädsmaken eftersom dom har samma kläder. Jag tror att det skulle ha 

motarbetat jävligt mycket. 
 

En informant tror att gänggrupperingarna kan luckras upp även på fritiden. Elever 
som vanligtvis inte umgås, kan finna varandra och börja sällskapa på icke skoltid. 
Informanten nämner att de värderingar som skapas kan smitta av sig på andra 
ungdomar. 
 

Och kanske lära dom som beter sig illa mot dom som inte har det gott 

ställt. Att dom kanske får en annan tankebana att dom kanske blir bättre 

på fritiden också. Att dom kanske inte, vad heter det delar in sig i dom 

här grupperna utan att man tar in mer elever, andra elever… 

Alla klasser eller vad man ska säga.   
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4.1.3 Skoluniform minskar skitprat och trakasserier 
 
Skitprat 
Ett problem som informanterna ansåg att skoluniform skulle kunna lösa är skitpratet i 
klassrummet, på skolgården och i korridoren om någon elevs kläder. 
 

Ja för finns det elever som kanske blir illa behandlade på skolan med slag 

med ögon alltså dom ser ner på en eller pratar skit eller nått liksom. Så 

om man har skoluniform så kan dom inte snacka skit om det  

 
Skitsnacket skulle försvinna enligt informanterna därför att om alla har skoluniform 
blir det svårt att kritisera någon elev för kläderna den bär. En informant uttrycker det 
bra:  
 

Dom största fördelarna är ju att ingen kan ju klaga på vad man har för 

kläder, ingen kan ju säga att jag har fula kläder 

 
En annan attityd som framkommer är att elever skulle sluta att finna fel hos andra 
elever.    

Det är väl kanske inom det där att det blir mindre skitsnack och man 

kanske inte tänker lika mycket på det sen när väl alla har samma kläder 

på sig. 
 
 
Trakasserier 
Trakasserier skiljer sig från skitpratet genom att det är direkta påhopp och inte bara 
prat bakom ryggen. Det som separerar trakasserierna från ren mobbning är att ingen 
elev går säker från dessa påhopp från andra elever. I det här fallet är det inte en 
speciell utvald som blir mobbad utan det skiftar mellan alla elever. Informanterna 
vill slippa att bli trakasserad för sina kläder och kunna röra sig obehindrat i skolans 
lokaler och slippa utstå provokationer för sina kläder. En informant säger följande: 
  

Ja det är väl när alla, alla känner sig trygga i skolan man ska definitivt 

inte bli retad för sin klädsel direkt… 

 

Man ska kunna gå till skolan utan att någon trackar en för sin klädsel 

eller sitt utseende eller nått sånt. Till exempel sånt där med elevråd kan 
bli bättre. 

 
 
Informanterna växlar mycket mellan trakasserier och skitsnack under intervjun. Det 
är svårt att skilja på dessa hos de tillfrågade gymnasieeleverna För att få klarhet i vad 
informanterna menade så ställdes följande fråga till en informant under intervjun.   
 
 

Intervjuaren:  Menar du att trakasserierna skulle försvinna? 

Informant:   Ja 
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Våld tillhör en annan del av trakasserierna som informanterna tror skulle sjunka om 
skoluniform infördes. 
 

För liksom idag kan någon få stryk för att dom bär nitar till exempel eller 

nått…  
Då får man ju inte längre ha det i skolan eftersom man måste ha den där 

uniformen. Då kan man ju inte direkt slå ner någon för den har likadan 

slips. 

 
Kläder är en stor anledning till att elever är oroliga och rädda för att bli påhoppade 
både fysiskt och muntligt av andra elever. Om kläder inte längre var ett orosmoment 
då skulle tryggheten öka i skolan och ett mer positivt skolklimat växa fram.  
 

4.1.4 Skoluniform ger en ökad sammanhållning 
 
Skoluniform skulle bidra till att informanterna skulle våga ta kontakt med personer 
som de tidigare inte kände. De känner att kläder är ett hinder för kontakt eftersom de 
inte skulle våga söka kontakt med någon som inte klädde sig enligt normen.  
 

Men om han har uniform på sig då vet inte jag vad han har för stil då 

kanske jag skulle gå fram och snacka med honom han kanske är 

jättetrevlig det vet ju inte. 

 

Informanten i citat ovan skulle känna sig tryggare och våga ta upp kontakter som var 
helt otänkbara innan. Informanterna har uppfattningen att skolan är uppdelad i fattiga 
och rika. Det har tidigare i uppsatsen givits exempel på att informanterna tror att 
kläder är statussymboler och dessa statusyttringar kan leda till konflikter. De till 
frågade gymnasieeleverna tror att klyftan mellan fattiga och rika som de uttrycker 
sig, skulle minska om alla elever var tvungna att använda uniform. 
 
 

Man har ju inte det där gänget som är fattiga eller dom som är rika eller 

dom som är medel det är ingen samhällsklassindelning på skolan då…  

För då är alla lika mycket värda och sen efter skolan kan ju inte skolan 

göra någonting åt det. Kan man förebygga det där så är det jättebra… 

 

 

4.1.5 Skoluniform bidrar till likvärdighet  
 
Ett resonemang som flertalet av informanterna uppvisar är att likhet är något positivt, 
något att eftersträva. Om alla är lika så blir skolan en bra plats att vistas på. Därför 
anser informanterna att om skoluniform infördes skulle skolan bli mer likvärdig och i 
sin tur bättre. 
 

Den skulle bli bättre tror jag…  

Ja det är ju att alla är lika att det blir lika för alla då. 

 

Det verkar som informanterna är rädda för att sticka ut ifrån massan. De vill vara en i 
gänget. Om man inte sticker ut näsan kan man heller inte bli stucken. Anonymitet 
verkar skapa trygghet. 
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Det är väl att man kanske känner att man är lika på nått sätt. Inte behöva 

känna att någon sticker ut eller så där och vissa kanske skulle känna sig 
tryggare om dom känner att dom är lika. 

 

Många av deras svar mynnade ut i att de ville känna likhet och vara lika mycket 
värda. Skoluniformerna ger dem möjlighet att se likadana ut vilket i informanternas 
ögon får dem att också bli lika mycket värda. 
 

Alla är lika värda på skolan… 

 

Har alla samma skoluniform då kvittar det vilket program man läser. 

Men man ser elever i korridorerna. Alla har samma kläder så är det 

ingenting man liksom då är ju alla på ett och samma plan. 

 
 

Det verkar finnas en rädsla att inte vara likadan som sin kamrat. Rädslan som uttrycks 
är att inte bli accepterad och den känslan ses som mycket hotfull och skrämmande. 
Skoluniform skapar en trygghet, alla bär samma uniform och därför finns det ingen 
anledning att bli utestängd. 

 

Skulle man ha skoluniform då har ju alla samma eller alltså alla likadana 

kläder. Då kanske man passar in mer och man blir accepterad. 

 

4.1.6 Skoluniform kränker den personliga friheten/tvång 
 
Några av informanterna förmodar att deras frihet kan vara hotad om skoluniform 
införs i svensk skola. I citat nedan jämförs skoluniform med att sitta i fängelse 
eftersom en informant känner sig tvingad att bära dem  
 
 

Min frihet skulle vara helt borta, för jag alltså ta på sig en uniform eller 

alltså det är ju liksom ungefär som att tvinga mig att ha på ett 
klädesplagg som jag inte vill ha. Det är ungefär som jag skulle åka i 

fängelset ungefär. Men här måste du ha på den varje dag. Jag skulle 

känna mig, det är inte jag. 

 

 
Informanten anser att den personliga friheten inte längre är ett faktum. I citatet 
nämner informanten att uniformen skulle inte bara begränsa friheten utan även göra 
inskränkningar i personligheten.  
 

Jag tror att själva friheten, jag skulle känna mig instängd om jag hade 
uniform varje dag,  

 
Citatet beskriver att skoluniform skulle bidra till att informanten kände sig instängd. 
Vilket kan tolkas som att elevens frihet går förlorad. Är man inte fri så är man låst, 
vilket informanten i citat verkar mena och den personliga friheten blir kränkt.  
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4.1.7 Skoluniform är tråkigt 
 
Flertalet av informanterna tyckte att skoluniform skulle vara tråkigt att bruka. Det 
var flera gånger frasen ”det är tråkigt” yttrades från någon av de intervjuade 
gymnasieeleverna. Här är ett av många det skulle vara tråkigt citat: 
 

Ja, nej jag vet inte nej men tråkigt tror jag. 

 
De tillfrågade verkade tycka att det skulle bli otroligt långtråkigt att behöva använda 
skoluniform varje dag.  

 
Alla fall i början skulle jag tycka det var jättekul och spännande för det 

är en ny grej. Men sen om man tröttnar på det efter ett tag det vet jag ju 
inte. 

 
En informant tyckte att det skulle gå att använda uniform men att det skulle bli 
tråkigt och tjatigt i längden. Kläder verkar vara viktigt för den tillfrågade.   
 

 

Jag gillar mina kläder så att gå med samma klädsel varje dag blir nog 

rätt tjatigt tycker jag. Det funkar ju i andra länder. 

 

 

4.2 Sammanfattning skolklimat 
 

– Skoluniform motverkar Mobbning: Informanterna antar att mobbning 
skulle minska men inte försvinna. Några av de tillfrågade vet inte hur 
mobbningen skulle minska. Några av informanterna anser att mobbning 
skulle minska när den uppstod på grund av kläder. Kläder ansågs som en 
statussymbol som ledde till mobbning. Skoluniform bidrar till likhet vilket 
skulle leda till reducerad mobbning.   

– Skoluniform motverkar gänggrupperingar: Acceptansen skulle öka mellan 
eleverna och gäng skulle inte längre få samma betydelse, informanterna tror 
att gäng bildas genom liknande klädstil.  

– Skoluniform minskar skitprat och trakasserier: De intervjuade 
gymnasieeleverna anser att skitpratet om elevers kläder kan minska. Alla har 
likadana kläder då finns det inget att prata skit om. Informanterna tror att de 
verbala och fysiska påhoppen skulle minska om alla elever bar uniform. Det 
är viktigt för informanterna att känna sig trygga och kunna gå i skolan och 
slippa utstå trakasserier. 

– Skoluniform ger en ökad sammanhållning: Informanterna anser att med 
hjälp av skoluniform skulle de våga samtala med andra elever som de tidigare 
inte vågat ta kontakt med. Ett resonemang som några av de tillfrågade hade 
var att skolan är uppdelad mellan fattiga och rika. Den uppdelningen skulle 
försvinna med hjälp av skoluniform och öka sammanhållningen på skolan.  

– Skoluniform bidrar till likvärdighet: Informanterna anser att likadana 
kläder skapar likhet vilket enligt dem är positivt. Likhet skapar trygghet, 
ingen sticker ut ifrån massan och acceptansen ökar. 
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– Skoluniform kränker den personliga friheten/tvång: De intervjuade 
gymnasieeleverna anser att kläder är ett sätt att uttrycka sig på. En informant 
jämför skoluniform med att sitta i fängelse eftersom den tillfrågade inte själv 
får bestämma över sitt klädval. 

– Skoluniform är tråkigt: Många av de intervjuade gymnasieeleverna anser 
att skoluniform är tråkigt. Det skulle enbart vara tråkigt att bära skoluniform 
och om det inte var det i början så skulle det bli det i längden.  

     

4.3 Lärmiljö 
 
Nedan presenteras gymnasieelevernas attityder som kan kopplas samman med 
lärmiljö i olika underrubriker som bygger på elevernas resonemang om: betyg, 
självförtroende, ångest, hämmar kreativiteten, och respekten för lärarna. 
Rubriceringarna kommer att sammanfattas under rubriken sammanfattning lärmiljö. 
 

4.3.1 Skoluniform och betyg 
 
Förbättrad lärmiljö men inte bättre betyg 
Flertalet av de intervjuade gymnasieeleverna anser att skoluniform inte skulle 
påverka skolresultaten eller betygen. Några av informanterna kunde inte se något 
samband mellan skoluniform och en förbättrad lärmiljö.  
 

Det där tror jag skulle. Nej jag tror inte kläderna sitter i själva 

människan som man säger. Det gör det ju också men alltså, det jag menar 

är att det spelar ingen roll vad man har för kläder. Jag kan lika mycket 
om ämnet som jag kunde om jag hade andra kläder så jag tror inte det. 

 
Det blir ingen ökad kunskapsinhämtning med skoluniform men lärmiljön och 
harmonin i klassen blir bättre. Så här svarar en informant på frågan om harmonin 
skulle förändas med skoluniform: 
 

Jo det tror jag, det skulle förändras så men jag tror inte man skulle lära 

sig mycket mer. 

 
Anledning till att informanten anser att lärmiljön skulle få sig ett uppsving är för att 
det skulle bli en mer likvärdig skola, här med informantens egna ord:  
 

Det är ju att alla är lika att det blir lika för alla då. 
 

Informanten har inte någon tilltro till att skoluniform skulle ge någon effekt på 
lärandet i skolan. Argumentation visar på att den tillfrågade gymnasieeleven inte tror 
att det är kläderna som gör mannen eller kvinnan utan att det är upp till personen att 
skaffa sig kunskap och ta ansvar.  
 
Förbättrad lärmiljö och bättre betyg 
Några av informanterna anser att betygen skulle öka på grund av att elever kan 
koncentrera sig mer på skolan och slippa modehetsen. Skammen för att ha fel sorts 
kläder skulle också försvinna och då anser de tillfrågade att det skulle vara lättare att 
koncentrerar sig på skolan om elever slapp att vara rädda för att bli retad för sina 
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kläder. Stressen hemma skulle försvinna enligt informanterna. Det skulle vara lättare 
att hålla fokus uppe i hemmet vilket skulle ge effekt på skolarbetet. 
 

 

För då skulle de som är utsatta på skolan som mår psykiskt och till och 
med fysiskt dåligt skulle kanske orka med skolan mer då. För att då kan 

de släppa den delen med att de inte har de rätta kläderna… 

 

Att dom är mer accepterade och kan lägga mer tid på studierna än att 

åka hem och vara ledsen och kolla i garderoben och se och kanske 

bråkar hemma varför inte jag får sådana kläder när dom andra får dom 
kläderna så jag tror att betygen kommer att öka. 

  
Det går tydligt att utläsa att kläder är ett problem i skolan. Eleverna måste hela tiden 
vara beredda på att försvara sin klädsel och genom att införa skoluniform så skulle 
det inte längre vara ett problem.  

 

 

Då är ju alla lika med det här med kläderna. Så istället för att om man 

inte skulle ha skoluniform och kanske skulle vissa skulle tänka på hur 
andra såg ut vad dom hade för kläder och så. Då kanske man skulle tänka 

på betygen istället och då skulle det ju säkert bli bättre. 

 
 
I början skulle skoluniformer sabba lärmiljön 
Några av informanterna anser att skoluniform skulle störa lärmiljön i 
inledningsfasen. Elever skulle hänga upp sig på skoluniformen och vara i något slags 
chocktillstånd som en informant beskriver situationen.  

 
Jag tror att det skulle bli väldigt i början kanske det är väldigt 

chockerande  

 
En informant utrycker sig på ett liknande sätt och tror att uniformen skulle ställa till 
väldiga problem på skolan och inte alls få den effekt som den var ämnad för. 
Lärmiljön skulle försämras avsevärt och uniformen skulle inte bli normerande utan 
uppseendeväckande och störa elevernas koncentration och skolarbete. 
 

alla skulle bli i chock tror jag först… 
 

sen skulle man haka upp sig väldigt mycket på skoluniformen… 

 

Inte tänka på studierna det skulle bli mycket oroligt på skolan. 

 
 
Hämmar kreativiteten  
Ett fåtal av de intervjuade gymnasieeleverna anser att skoluniform skulle hämma 
kreativiteten hos sina skolkamrater. Det får inte förväxlas med att de förlorar sin 
personliga frihet utan grundar sig i att eleverna skulle bli mindre kreativa och 
prestera sämre. En informant sa att kreativiteten skulle sjunka inte enbart för 
informanten personligen utan för alla elever.  
 

”Ja alltså inte bara min utan alla andras också” 
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4.3.2 Skoluniform och välbefinnandet 
 
Ökat självförtroende 
Ett flertal av informanterna anser att skoluniform skulle öka självförtroendet hos 
eleverna. 
 

 Självförtroendet skulle nog öka. 

 
Elever skulle våga ta för sig lite mer än innan. Det skulle bli en slags kedjeeffekt. 
Elevers självförtroende skulle öka vilket skulle leda till ökade resultat. Informanterna 
anser att om självförtroendet skulle öka så skulle lusten att våga debattera och 
diskutera öka. Det skulle inte längre vara så farligt att prata högt inför klassen.   

 

 

Ja man kanske skulle bli säkrare på att plugga till exempel eller såna där 
grejer… 

 

Man kanske skulle bli mer öppen, kanske våga diskutera i klassen och 

såna där grejer med för det är det ju inte alla som gör. Vissa sitter helt 

tysta och tittar in i vägen.  

   
 
Minskad ångest och oro 
Ett resonemang som några av informanterna presenterade var att skoluniform skulle 
minska elevernas ångest och oro. En informant uttrycker följande: 
 

För då skulle de som är utsatta på skolan som mår psykiskt och till och 

med fysiskt dåligt skulle kanske orka med skolan mer då. För att då kan 

de släppa den delen med att de inte har de rätta kläderna… 

 

 

4.3.3 Skoluniform ökar inte respekten för lärare 
 
Respekten för lärare skulle inte öka enligt de intervjuade gymnasieeleverna. En 
informant svarar på frågan om respekten för lärarna skulle öka om skoluniform 
infördes.  
 

Nej det är ju bara en klädsel en uniform. 
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4.4 Sammanfattning lärmiljö 
 

- Skoluniform och betyg: Informanterna anser att lärmiljön i skolan skulle bli 
bättre om skoluniform användes. Men några av de tillfrågade 
gymnasieeleverna kan inte se någon koppling mellan förbättrad lärmiljö och 
bättre betyg. Ett fåtal andra informanter trodde att betygen skulle öka genom 
att lärmiljön blev bättre. Det finns en stor oenighet mellan informanterna om 
vad skoluniform skulle göra för betygen. Ett fåtal informanter anser att 
skoluniformer skulle få en negativ effekt i inledningsfasen, eleverna skulle 
störa sig på uniformen. Vissa av de tillfrågade trodde att införandet 
skoluniformer skulle leda till att kreativiteten skulle sjunka och det skulle 
leda till sämre skolresultat.   

- Skoluniform och välbefinnandet: Flertalet av informanterna anser att 
självförtroendet skulle öka med användandet av skoluniform. Det skulle leda 
till ett ökat deltagande i diskussioner, vilket enligt de tillfrågade skulle leda 
till ökade framgångar i skolan. Ångesten och oron skulle försvinna, eleverna 
skulle slippa känna ångest över att behöva välja ut kläder på morgonen. 
Pressen över att välja fel kläder skulle minska. 

- Skoluniform ökar inte respekten för lärare: Ett fåtal informanter anser att 
respekten för lärare inte skulle öka om skoluniform infördes. Det är inte 
kläderna som gör människan därför blir det ingen ökad respekt.    
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
I kapitlet jämförs studiens resultat med den tidigare forskningen som återfinns i 
bakgrunden. De två temana skolklimat och lärmiljö presenteras separat. 
Frågeställningen som besvaras är följande: 
 

• Vilka attityder har fem gymnasieelever om skoluniformens effekt på 
skolklimat och lärmiljö? 

    

5.1 Skolklimat   
 
De intervjuade gymnasieeleverna har samma uppfattning som tidigare studier visat 
gällande mobbning.36 De tror att kläder är en anledning till att elever blir mobbade 
och de tror att mobbningen skulle minska om skoluniformer infördes. Några av dem 
tror att mobbning skulle minska eftersom kläderna är en stor anledning till att elever 
mobbar varandra. Att skoluniform skulle kunna förhindra mobbning som inte 
handlar om kläder är de skeptiska till. Kläder har blivit en statussymbol i skolan. 
Skoluniformer skulle vara ett verktyg att bryta den trenden. Det blir tydligt att de 
tillfrågade gymnasieeleverna ser skoluniformen som ett sätt att minska och i vissa 
fall utrota mobbning. Det som är intressant är att några informanter väljer att säga att 
mobbning skulle minska men kan inte förstå hur den skulle minska. Det är svårt att 
uttala sig om vad det kan bero på. Det kanske är så att informanterna undermedvetet 
tror att uniform skapar likhet vilket bidrar till minskad mobbning.  
 
Informanterna har under intervjuerna berättat om att de anser att skoluniform skapar 
likhet mellan eleverna. De anser att det är positivt att inte sticka ut och enbart vara en 
i mängden. Resonemangen om att skoluniform bidrar till en mer likvärdig skola i det 
avseendet att likhet är samma sak som likvärdighet nämns inte i de tidigare studierna. 
De tidigare studierna beskriver att elever känner en ångest över att inte ha de senaste 
märkeskläderna och att det skapar problem.37 Men inte att det skapar likvärdighet. 
Det tynger mitt sinne att informanterna inte anser sig vara likvärdiga i skolan. Det 
känns som skolan inte har lyckas sprida den värdegrund som den ska förmedla och 
läroplanen bygger på. Det är en pik till oss som jobbar eller snart kommer att arbeta i 
skolan att eleverna inte tycker att alla behandlas lika i skolan idag. De intervjuade 
gymnasieeleverna säger att skoluniform skulle göra alla mer lika. Jag är lite tveksam 
till detta. Det känns lite som en utopi. Om alla hade samma kläder så blir alla helt 
plötsligt mer lika. Eleverna blir lika i det avseendet att de bär samma kläder men 
elever är olika. Det är inte något negativt enligt mig. Mångfald är positivt. Men det 
verkar inte informanterna och jag dela uppfattning om.  
 
Flertalet av informanterna tror att skoluniform skulle bidra till att elever skulle slippa 
uppleva ångest över att bli retade för att de inte har den senaste modeflugan som 
kroppsvärmare. De anser att ingen kan klaga på att man har fula kläder eftersom alla 
har likadana kläder. En informant går in lite djupare i ämnet och säger att elever 
skulle slippa att känna ångest över sina klädval vilket skulle leda till ökad trygghet. 

                                                 
36 Anderson W. 2002. s 7-8 
37 Stevenson Jr Z. 1991. s 14 
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Elever behöver inte längre känna någon oro över att andra elever snackar skit om 
dem på grund av deras kläder. De skulle inte längre kunna reta och göra andra till 
åtlöje eftersom alla har likadana kläder. Informanterna associerar inte till våld som 
om det vore ett stort problem på skolan. De tillfrågade gymnasieeleverna nämner att 
våld kan förekomma i samband med trakasserier. Men framförallt är det de muntliga 
påhopp som informanterna nämner och verkar se som det stora problemet. De 
tidigare studierna och informanterna är överens, skoluniformer bidrar till att elever 
slipper utstå elaka kommentarer.38 Det bidrar också till ett lugn över att slippa känna 
ångest över vilka kläder som är acceptabelt att bära.  
 
Ingen av de tillfrågade gymnasieeleverna nämner något om att vissa klädstilar kan 
anses aggressiva eller vara förknippade med droger eller brott. Några av 
informanterna diskuterar att skoluniform skulle kunna bryta upp olika 
gängbildningar. Men de har inte samma syn på gäng som forskningen. När 
informanterna talar om gäng är det synonymt med grupper och olika 
kompisgrupperingar i skolan. Forskningen ser gäng som kriminella nätverk som 
rekryterar och verkar i skolans värld.39 De intervjuade eleverna verkar inte heller se 
eller tycka att obehöriga personer i skolan är något problem och tar därför inte upp 
det i intervjun.  
 
Sammanhållningen i skolan skulle öka om skoluniform var obligatorium det anser 
både informanterna och studierna som redovisats i uppsatsen.40 Informanterna anser 
att skoluniform skulle göra så att de vågade ta kontakt med andra elever som de 
tidigare inte vågat sig närma. Forskningen anser att skoluniformen skulle öka känslan 
av tillhörighet till den egna skolan.41 Det skulle leda till en ökad sammanhållning och 
ett ökat samarbete elever emellan. De intervjuade gymnasieeleverna anser att skolan 
skulle bli en mer homogen enhet. Några av informanterna tror att skolan är uppdelad 
mellan fattiga och rika vilket bidrar till en segregerad skola. De tillfrågade eleverna 
gör skillnad på ökad sammanhållning och att gänggrupperingar skulle splittras om 
uniform användes. Det som skiljer de både åt är att några av informanterna anser att 
skolan är uppdelad i olika gäng och att gängen är svåra att bryta upp. En ökad 
sammanhållning på skolan beskrivs som att alla elever vågar prata och ta kontakt 
med andra elever och att skolan är uppdelad i två stora grupper som tidigare nämnts 
fattiga och rika.  
  
Några av de tillfrågade eleverna anser att skoluniform skulle kränka deras personliga 
frihet och även hämma deras kreativitet. Det känns inte förvånande att några av 
informanterna hade den attityden. Kläder är en stor del av ungdomars identitet. Om 
man tar bort ett av deras sätt att uttrycka sig på, är det klart att de känner sig kränkta 
och instängda. En informant jämför skoluniform med ett fängelse: ” det är ungefär 

som jag skulle som åka i fängelset”. De tidigare studierna som gjorts resonerar på ett 
liknande vis.42 Om skoluniform infördes så skulle elevers personliga frihet vara 
hotad, de har inte längre rätten att uttrycka sig genom kläder. Informanterna 
beskriver skoluniform som ett tvång. Några av dem säger inte att det skulle vara ett 
tvång men att det skulle vara tråkigt att använda uniform. Det är tanken på att behöva 

                                                 
38 Stevenson Jr Z. 1991. s 14 
39 Anderson W. 2002. s 7 
40 Anderson W. 2002. s 7 
41 Anderson W. 2002. s 7 
42 Lumsden L. 2002 s 1 
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använda samma uniform varje dag som gör några informanter negativa till tanken att 
behöva bära skoluniform. Jag kan förstå att de tycker att det skulle vara tråkigt att 
bruka skoluniform eftersom det är permanent. Kläder är ett sätt att uttrycka sig och 
om alla var lika skulle skolan bli lite tråkigare.   
 
I studierna i bakgrunden nämns det att skoluniform är ett hot mot föräldrar och deras 
makt över deras metod att uppfostra sina barn.43  De intervjuade gymnasieeleverna 
nämner inte detta. Det kan vara svårt att göra den koppling till uppfostran i det 
avseendet gällande uniform. Informanterna diskuterar från sitt och skolans perspektiv 
och nämner inte föräldrar i något avseende 
 

5.2 Lärmiljö 
 
I de studier som gjorts anses skoluniformer vara ett bra verktyg för att öka elevers 
akademiska prestationer.44 Eleverna som deltagit i de tidigare studierna är inte lika 
övertygade. De intervjuade gymnasieeleverna i uppsatsen är splittrade i frågan om 
skoluniform skulle bidra till ett ökat akademiskt lyft. De flesta av de tillfrågade 
eleverna tror att lärmiljön skulle bli bättre. Några av informanterna anser att 
lärmiljön skulle bli bättre men att betygen skulle förbli oförändrade. Elever skulle 
känna sig mer lika varandra vilket skulle kunna tolkas som att elevers självförtroende 
skulle öka. Vilket skulle kunna ha inverkan på lärmiljön men informanterna tror inte 
att det skulle inte leda till ökade betyg.  
 
Några informanter tror att skoluniformer skulle ge en positiv effekt på lärmiljön och 
leda till bättre betyg. De anser att skoluniformer skulle leda till att elever kan 
fokusera sig mer på skolarbetet. Vilket skulle leda till ett kunskapslyft och ett ökat 
engagemang för skolarbetet. Informanterna anser att elevers koncentration skulle öka 
genom att de skulle slippa bli uttittade vilket skulle leda till en bättre arbetsro. 
Informanterna berättar att elever skulle få mod att ta för sig mer i klassrummet och 
våga prata och ta diskussioner som de tidigare inte hade vågat ta. Ett resonemang 
som framkom var att skoluniform skulle försämra lärmiljön till en början. Elever 
skulle hamna i ett chocktillstånd över att behöva bära uniform. Det får inte 
underskattas att informanterna tror att skoluniform skulle förhindra elever att prestera 
på topp. Till en början skulle det ske en försämring. Men det är som många andra 
förändringar, det tar tid. Skolor måste ta med det i beräkningen att elever tror att det 
först kommer bli en försämring och det går inte se resultat innan stormen har lagt sig. 
 
De tidigare studierna visar att elever känner skam att behöva gå till skolan om de inte 
har dyra märkeskläder.45 Vilket leder till sämre resultat. De tillfrågade 
gymnasieeleverna i uppsatsen hade liknande resonemang, de anser att om elever 
slipper pressen att hela tiden behöva ha de senaste kläderna kan de istället 
koncentrera sig på skolarbetet. Ångesten och oron skulle försvinna. Studierna i 
bakgrundkapitlet visade på att elever skulle få stärkt självkänsla genom att pressen 
från kläder skulle reduceras. De intervjuade eleverna trodde att självförtroendet 
skulle öka och lusten att delta och debattera i klassrummet skulle tilltaga.     

                                                 
43 Anderson W. 2002. s 10 
44 Anderson W. 2002. s 7 
45 Stevenson Jr Z. 1991. s 14 
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Informanterna tror inte att respekten för lärare skulle öka i och med införandet av 
skoluniform. De argument som framkommer är att respekten inte sitter i kläderna. 
Jag håller fullständigt med eleverna i den här frågan. I armén har alla samma uniform 
men jag hade inte samma respekt för alla befäl. Det var individens sätt att agera som 
avgjorde hur jag uppfattade människan och inte uniformen han bar. De tidigare 
studierna som gjorts i ämnet anser att skoluniform skulle leda till ökad disciplin 
vilket skulle ge lärarna ökad respekt.46  
 
Det var svårt för vissa av informanterna att se eller förstå vilken nytta skoluniformen 
skulle få. Det problemet har också de undersökningar som används i uppsatsen.47 Det 
finns inga fullständiga studier gjorda på området. Vilket kan te sig lustigt eftersom 
skoluniform är ett utbrett fenomen och finns över hela världen. Den kritik som de 
tidigare studierna diskuterar är att det finns så många andra faktorer inblandade i 
processen kring införandet av skoluniform. Det är svårt att veta om det är uniformen 
eller alla andra omställningar som ger positiva effekter. Informanterna reflekterar 
inte i de banorna men några av dem har svårt att se hur skoluniformen kan förändra 
lärmiljön. Men ändå tror vissa av informanterna att den faktiskt skulle förändra 
lärmiljön och göra skolan bättre.  
 

                                                 
46 Lumsden L. 2002 s 1 
47 Lumsden L. 2002 s 1 
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6 SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens syfte är att finna vilka attityder fem gymnasieelever har gällande 
skoluniformer. Det är framförallt deras syn på hur skoluniformer kan påverka 
skolklimat och lärmiljö som skall undersökas. Frågeställning för examensarbetet är 
följande: 
 

• Vilka attityder har eleverna om skoluniformens effekt på skolklimat och 
lärmiljö? 

 
I bakgrunden redovisas den tidigare forskningen som gjort på skoluniformer. 
Begreppen skolklimat och lärmiljö presenteras också i bakgrundkapitlet. De studier 
som gjorts är både positiva och negativa till skoluniform. De fördelar som studierna 
påvisar är att våld och mobbning skulle minska. Skoluniformen minskar 
utvecklingen av nya gäng. Lärmiljön skulle bli bättre. Elever skulle bli bättre 
studenter och deras resultat skulle öka, deras koncentration skulle bli bättre och 
respekten för lärarna skulle öka. De nackdelar som studierna visar är att det finns 
inga vetenskapliga belägg för att skoluniform skulle påverka elevers skolresultat. 
Skoluniform är bara en ytlig lösning på djupare problem. Uniformen blir ett problem 
eftersom den kränker elevers personliga frihet. 
 
Metoden för uppsatsen är kvalitativ intervju. De intervjuade är fem gymnasieelever 
som går andra året på barn- och fritid och omvårdnadsprogrammet. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en datamaskin med tillhörande mikrofon. Intervjuerna 
transkriberades ner ordagrant. Deras attityder delades in i olika teman för att se vilka 
resonemang eleverna hade.  
 
De attityder som upptäcktes hos gymnasieeleverna gällande skolklimat är följande: 
Skoluniformer minskar mobbning genom att elever oftast mobbas för sina kläder. 
Gänggrupperingarna på skolan skulle luckras upp. Trakasserierna och skitpratet 
främst om kläder skulle minska. Skolan skulle få en ökad sammanhållning. 
Skoluniformer skulle bidra till likvärdighet på skolan. Skoluniformer är tråkigt och 
det skulle kännas som ett tvång och en kränkning av den personliga friheten.           
   
De attityder som upptäcktes hos gymnasieeleverna gällande lärmiljö är följande: 
Några informanter ansåg att lärmiljön skulle bli bättre men inte betygen. Några andra 
informanter trodde att både lärmiljön och betygen skulle bli bättre. Skoluniformer 
kan hämma kreativiteten. Skoluniformer skulle till en början förstöra lärmiljön 
genom att eleverna skulle hamna i chock över att behöva använda skoluniform. 
Välbefinnandet på skolan skulle öka. Elever skulle få ökat självförtroende och känna 
mindre ångest och oro. Respekten för lärare skulle vara oförändrad.   
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 
  

1. Hur stor betydelse har kläder för dig? 
 
2. Vad är en uniform för dig? 
  
 

3. Vid vilka tillfällen bör uniform bäras?    

 
 4. Vad är ett bra skolklimat enligt dig? 
 
5. På vilket sätt skulle skoluniformen kunna påverka skolklimatet?  
 
6. Hur skulle införandet av skoluniformer kunna påverka mobbning? 
 
7. Vad är en god lärmiljö för dig? När lär du dig som bäst? 
 
8. På vilket sätt skulle din lärmiljö kunna förändras om du var 

tvungen att bära uniform? 
 
9. Hur skulle du känna dig om du behövde använda uniform varje 

dag? 
 
10. Vad är skoluniformens största fördelar enligt dig? 
 
11. Vad är skoluniformens största nackdelar enligt dig? 
 
12. Vill du att det skall vara obligatoriskt med uniform i 

svenskskola? 
 

 


