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ABSTRAKT 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på åsikter som råder kring skoluniform och 

rekommenderad klädsel bland elever och lärare på högstadie- och gymnasienivå. Skulle en 

skoluniform/rekommenderad klädsel kunna motverka mobbning? I bakgrunden återfinns 

tidigare forskning och åsikter kring skoluniform och dess betydelse för skolan. Där 

klargörs även vad uppsatsen bygger på i form av vilka begrepp vi använt oss av vid 

undersökningen och hur dessa är relevanta för vår undersökning och vårt pedagogiska 

område. Undersökningen bygger på kvantitativa enkäter med fristående flervalsfrågor. De 

frågeställningar som vi arbetat med och redovisat är följande: Vilka attityder råder kring 

skoluniform/rekommenderad klädsel? Kan en skoluniform/rekommenderad klädsel 

motverka mobbning och skapa gemenskap och integrering? Finns det en uttalad klädstil på 

skolor idag? I vår bakgrund tar vi upp tidigare forskning som finns för vårt valda område. 

Vissa respondenter anser att en skoluniform skulle kunna motverka mobbning och främja 

gemenskap men de anser att en rekommenderad klädsel inte skulle göra det.  

Nyckelord: Skoluniform, rekommenderad klädsel, mobbning, elever, kläder, lärare, skola, 

identitet, integrering. 
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1 INTRODUKTION 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi många gånger stött på 

diskussioner mellan elever och lärare samt mellan lärare och lärare kring elevers 

klädsel. Några av diskussionerna har handlat om hur eleverna väljer kläder som är 

provocerande och utmanande samt att kläderna inte främjar en god lärmiljö. En av de 

åsikter och uppfattningar som vi har fått efter våra verksamhetsförlagda utbildningar 

är att kläder kan vara en mycket stor faktor kring störande moment i undervisningen. 

Problemen kan förekomma under lektioner där det är viktigare att ha de trendigaste 

kläderna istället för de rätta kläderna anpassade för olika moment i undervisning t.ex. 

idrott och hälsa, friluftsliv och orientering, ett problem som ofta ses under lektioner i 

Idrott och hälsa och moment friluftsliv samt orientering. Dessa problem förekommer 

också i andra ämnen där det egna klädvalet blir mer intressant än vad undervisningen 

handlar om. En uppfattning som vi har är att lärarna är de som ser problemen i 

elevernas klädstil och inte eleverna själva. Det som vi vill undersöka är ifall det finns 

en outtalad klädstil bland eleverna eller inte.  

Idag finns det inga specifika regler gällande elevers klädstil snarare ska skolan 

främja elevernas möjligheter att skapa en egen identitet, det är alltså helt upp till 

eleverna och deras föräldrar att välja vilken klädstil eleverna ska använda. En viktig 

uppgift för skolan är att hjälpa eleverna att utvecklas som egna individer och med 

kläderna som ett hjälpmedel kan skolan främja eleverna till att bli egna individer då 

klädstil inte längre är den största faktorn i identitetsskapandet.  

Länder som USA och UK har infört skoluniform i stor utsträckning för att eliminera 

de problem som idag finns med elevernas klädval. Mycket av den tidigare 

forskningen kommer också från dessa länder och vår fråga är huruvida denna 

forskning också kan tillämpas och jämföras på svenska skolor. 

Då den svenska forskningen om skoluniform är väldigt begränsad och inte utbrett som 

ett forskningsområde har det öppnat vårt intresse för frågan. Eftersom frågan 

diskuteras ofta idag i samband med mobbingproblem och det dilemma läraren står 

inför när det gäller att påpeka eller inte påpeka elevers olämpliga klädval. 

Det är vår uppfattning att kläder är en känslig punkt för många elever och som lärare 

vill man inte gärna påpeka detta. Vi vill med vår undersökning ta reda på vad lärare och 

elever har för inställning till ett införande av skoluniform/ rekommenderad klädsel 

som ett hjälpmedel för att minimera mobbning, öka integreringen i skolan samt bidra 

till identitetsskapande. Detta ur ett sociokulturellt perspektiv. 

"Jag är egentligen motståndare till att styra elevernas klädsel. Jag gillar idén om att var och en, också i 

sitt klädval, ska få uttrycka sig. Och det är lätt att man ser den gamla tidens skoluniformer framför sig. 

Jag längtar inte tillbaka till den tiden. Men jag tror ändå att fler skolor skulle våga pröva gemensam 

skolklädsel. Inte som någon patentlösning på alla problem med mobbning, klädes hets och bristande 

arbetsro. Men i kombination med andra åtgärder. För att bryta den utvecklig som pågår. Kanske kan 
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gemensam klädsel något minska den sjuka, och dyra, märkes hetsen? Kanske få bort lite av 

uppdelningen i ”vi och dom”? Kanske att någon enda på detta sätt kan undkomma mobbningens 

tyranni?". Detta sades av Göran Hägglund under Almedagsveckan år 2005. 
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2 BAKGRUND 

Här nedan kommer vi att ta upp och förklara några nyckelbegrepp, redovisa tidigare 

forskning och sammanfatta artiklarna för att förklara hur dessa är av relevans för 

undersökningen.  

Nedanstående begrepp kommer att ha en central roll i vår undersökning.  

 

2.1 BEGREPP 

 

Identitet: ”identitet (senlatin ide´ntitas 'identitet', till idem), i kultur- och 

socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd 

kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar således om kulturell identitet, etnisk identitet 

(se etnicitet) eller nationell identitet.” (nationalencyklopedin, 2012). 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (skolverket, 2012). 

Enligt Lödén (2005) är identitet en sammanhängande benämning på vem och vad en 

individ är, både enligt individen själv och enligt andra människor. Med andra ord 

handlar identitet om individens självuppfattning samtidigt som det också handlar om 

andras uppfattning om individen. Den kan också vara personligt och social. Personlig 

identitet är kännetecken som är unika för individen, till exempel kan vara pappa till 

Rolf och Anna. Social identitet delas mer av andra individer, t.ex. politiker inom 

Socialdemokraterna. Man kan med andra ord säga att en människa kan ha olika 

identiteter samtidigt, vilka kan uttryckas och synas olika beroende på situationen. Vid 

ett t.ex. utvecklingssamtal på barnens skola blir man av läraren identifierad som 

elevernas förälder, medan man under en politisk debatt blir mer identifierad som 

socialdemokrat. Andra exempel kan vara att man under vissa omständigheter 

framhäver sin könsidentitet, vilket kan uttryckas personligt samtidigt som den uttrycks 

socialt. Likaså gäller det om man tillhör en viss subkultur. En individ som avsiktligt 

väljer att klä sig i skinnjacka, nitar och bandtröja identifieras som hårdrockare, både 

personligt och socialt. 

 

Lödén (2005) menar också att identiteter kan vara överordnande och underordnande, 

beroende på vad individen själv vill ska framträda starkast. En människa kan vara 

bosatt i Sverige samtidigt som den kan tillhöra Rastafarikulturen. Om personen i fråga 

anser att hans/hennes kulturella identitet väger tyngre än den nationella identiteten, 

väljer han/hon att identifiera sig mer som Rastafari än som svensk 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/idem
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/etnicitet
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Integration: ” (latin integra´tio, av i´ntegro 'återställa', av i´nteger 'orörd', 

'ostympad', 'hel', 'fullständig', 'oförvitlig'), integrering, inom samhällsvetenskapen: 

process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process. 

Termen används bl.a. om processer genom vilka ett samhälle bildas och bevaras eller 

genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större enheter, t.ex. europeisk 

integration” (Nationalencyklopedin, 2012). 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling” (skolverket, 2012). 

Den dominerande integrationsdiskursen i dagens Sverige har framförallt med etniska 

relationer att göra. Dess grundläggande teori rör invandrares möjligheter att aktivt 

delta i samhällslivet och på jämlika villkor få ta del av samhälleliga resurser. 

Integrationspolitikens genomförande ligger på den generella välfärdsstatliga 

institutionen men också på en uppsättning aktörer vars uppdrag är att underlätta 

integrationen (Bunar, 2001). 

Bunar (2001) tar upp att individer inte enbart delar gemensamma seder, traditioner, 

och livsstil men också i stor utsträckning de materiella livsvillkoren. Att elever oavsett 

kön, etnisk och kulturell, och språk ska värderas lika och bli behandlade med respekt 

samt ges lika möjligheter i skolan. Ett av de viktigaste områdena inom 

integritetsarbetet är att se till att jämlikheten främjas och att undervisningens standard 

avsevärt höjs för alla. Ett av de skäl som ofta anges när resursstarka familjer flyttar 

ifrån miljonprogramsområden är det faktum att rädslan för att barnen inte ska få 

kvalificerad utbildning främst i det svenska språket är mycket stor (a.a.).  

Bunar (2001) skriver att skolans integrationsroll handlar om ett ständigt arbete med 

att utveckla verksamheten så att alla elever behandlas lika och bereds lika möjligheter 

inom skolans organisation. Integration handlar om att erbjuda en mötesplats där elever 

med olika bakgrund och erfarenhet kan mötas på lika villkor. Förhållandet mellan skola 

och integration avser också skolans samarbete med det lokala samhället. I vissa delar 

av samhället, socialt utsatta eller invandrartäta områden, har skolans roll inte bara 

inkluderat uppfostran av samhällsmedborgare utan även utökat samverkan med det 

lokala samhället (a.a.).  

Den så kallade Community school rörelsen som under de senaste 25 åren verkat i 

framförallt Storbritannien, Tyskland och Kanada, ser skolan som ett socialt och 

pedagogiskt centrum i sitt upptagningsområde. Skolan skall i detta sammanhang inte 

ses som en isolerad institution, under en viss tid av dagen sysselsatt med undervisning, 

utan som en på alla plan integrerad del av det lokala samhällets liv och aktiviteter. Det 

kan t.ex. gälla ett konstadsfritt nyttjande av lokaler för föreningar, kulturella aktiviteter 

och vuxenutbildning. En uttalad målsättning är ett rationellt nyttjande av gemensam 

infrastruktur såsom byggnader men också kompetenser som lärare konstnärer och 
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vuxna med olika användbara praktiska erfarenheter. I Sverige har motsvarande strävan 

kallats för ”skolan mitt i byn”. Med detta avses en skola som lämnat sin traditionella roll 

som utbildnings- och uppfostringsinstitution enbart för elever och istället övergått till 

att bli ett kultur och utbildningscentrum för alla medborgare i det lokala samhället 

(Bunar, 2001). 

Integration har i den sociologiska teorin och den empiriska forskningen framförallt 

betecknat de processer och relationer mellan olika grupper och strukturer som i en 

funktionell samverkan skapar ett samhälle. Den generella svenska välfärdspolitiken har 

under efterkrigstiden gått ut på att genom en rad insatser underlätta integrationen 

mellan sociala skikt och de framväxande välfärdsstatliga institutionerna. Betoningen 

ligger på generella välfärdspolitiska insatser eftersom de omfattar alla medborgare 

(Bunar, 2001).      

Mobbning: ”Av engelska mob 'pöbel', 'folkmassa', av latin mo´bile (vu´lgus) '(den) 

rörliga, nyckfulla (pöbeln eller menigheten)', av mo´bilis 'rörlig', 'nyckfull', av mo´veo 

'röra', 'sätta i rörelse'), att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss 

tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i 

styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den 

eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller 

indirekt, t.ex. genom social isolering ("utfrysning")” (Nationalencyklopedin, 2012). 

”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, 

förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

och visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt” (skolverket, 

2012). 

”När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 

individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning” (Höistad, 2001, 

s.73). 

Höistad (2001) talar om olika typer av mobbning, den tysta, den verbala och den 

fysiska. Den vanligaste av dessa tre former är den tysta mobbningen det är även den 

formen som är svårast att upptäcka. Tyst mobbning kan te sig olika men några exempel 

kan vara att himla med ögonen, titta insinuant på någon, kasta menande blickar mellan 

varandra, göra miner, sucka etc. eftersom den här typen av mobbning är lätt att skylla 

ifrån sig. Vadå, får man inte andas längre? Det är ett vanligt svar när någon suckar och 

blir tillsagd. För lärare och skolpersonal är det svårt att i en sådan situation förhålla sig 

till vad som egentligen utspelas mellan eleverna.  

Den verbala mobbningen ter sig olika från den tysta genom att man viskar, sprider 

rykten, förtalar, retas, trakasserar, hånar, härmar etc. Den här typen av mobbning är 

lättare att upptäcka, dock inte alltid. Det kan sägas elaka saker tyst utan att läraren hör 

eller märker något. Verbal mobbning har blivit vanligare i och med 

informationsteknologin som lätt gör det möjligt att skicka anonyma meddelanden, sms, 

e-mail m.m. med avsikt att mobba sitt offer (Höistad, 2001). 
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Den fysiska mobbingen är lättast att upptäcka. Den känns igen på flera olika tecken som 

sönderrivna kläder, blåmärken etc. Den här typen av mobbning är dock vanligare bland 

de lägre åldrarna och oftast utförs de av pojkar. Den fysiska mobbningen kan också gå 

till så att den som mobbar ”råkar” knuffa till någon i förbifarten, stå i vägen, slå igen 

dörrar etc. man kan gömma saker för en kamrat tar väskor och kastar emellan sig. I 

idrott och lekar går det att kamouflera våld och den fysiska mobbingen märks inte 

(Höistad, 2001). 

Pojkars mobbning brukar ofta vara lättare att upptäcka då den ofta är mer högljudd och 

tydligare än flickors. Pojkars mobbning är ofta utåtriktad alltså både verbal och fysisk. 

Den verbala mobbningen utrycker sig olika hos pojkarna: man trakasserar någon inför 

de andra, man anmärker på kläder, man fäller högljudda kommentarer om att man 

tycker någon är tjock eller smal eller att vederbörande ser ut som en mes och inte kan 

spela fotboll. Även hot förekommer t.ex. att man viskar: - Vänta till rasten, efter skolan 

blir det synd om dig (Höistad, 2001). Den fysiska mobbningen brukar bestå av knuffar, 

Offret trycks upp mot väggen, blir inlåst, får mössan eller väskan bortryckt m.m. 

Vid upptäckt hänvisar man det bara till att man ”skojade” eller ”lite får han väl tåla”. En 

vanlig kommentar vid hårdhänta lekar är: - Den som ger sig in i leken får leken tåla 

(Höistad, 2001). 

Flickors mobbning är svårare att känna igen än pojkars. Trots att de alltmer tar efter 

pojkarnas. Det förekommer att flickor slåss och även deras verbala mobbning liknar 

pojkarnas. Det finns alltså tyvärr tendenser som tyder på att flickor börjar efterlikna 

pojkar även i detta avseende. Dock är det fortfarande mer vanligt att flickor mobbar på 

ett sätt som är svårare att upptäcka. Flickor ägnar sig mer åt att spela ut varandra än 

vad pojkarna gör. Den tysta mobbningen är ofta förknippad med flickors mobbning. 

Flickor har mer än pojkar förmågan att sätta in stötar på den svagaste punkten. En 

personligare mobbning är mer vanlig än bland pojkarna. Känslan av att aldrig duga kan 

vara tillräcklig drivkraft för att hämnas på de som är duktiga (Höistad, 2001). 

Klädesnorm: ”(latin no´rma 'rättesnöre', 'regel'), det "normala" eller godtagna 

beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det 

normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med” 

(Nationalencyklopedin, 2012).  Klädesnorm betyder således vilka kläder som är 

normala och godtagbara i samhället. 

 ”Läraren ska klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet”(Skolverket, 

2012).  

 

”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 

2012). 
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Klär sig individer annorlunda än vad som förväntas av dem eller byter stil, får de, ofta 

invandrar killar/tjejer, höra att de är exempelvis ”wannabe-svensk”. Regeln att vara sig 

själv kan användas för att reglera vilka som är vi. Människan håller således efter 

varandra med hjälp av uttrycket ”att vara sig själv” som ger innebörden ” var den du 

förväntas vara”. Normer fungerar som en gemensam reglering av vem man ska vara i 

en viss ålder eller i ett visst yrke. Dock finns det en förståelse för hur det materiella kan 

utmana dominanta normer och påvisa andra positioner än de förväntade. På detta vis 

kan en ung tonårig flicka utmana normer genom att t.ex. klä sig som en blandning av 

prinsessa och dansös. Utstående tyllkjol, billiga gymnastikskor, plasttiara och ögon 

målade med svart kajal är utmanande för de normer som finns. Det finns förväntningar 

kring hur en flicka i den åldern på den platsen bör se ut och vara. Med den här typen av 

klädsel utmanar hon den normen (Martinsson & Reimers, 2008). 

Martinsson & Reimers (2008) nämner att kläder kan ses som en protest riktad mot hur 

kvinnlighet och flickaktighet i allmänhet normeras i samhället. Den här typen av 

motstånd mot dominerande normer om hur ålder och genus ska gestaltas och de 

normförskjutningar som kan bli en följd av detta motstånd är av stor vikt.  

En kategorisering som mer än någon annan kan förknippas med det materiella är klass. 

Klass ses ofta som en effekt av det materiella och med följden att det normativa inslaget 

glöms bort och osynliggörs. Istället skapas föreställningar om att det finns normer 

beroende av olika social klass. Det som är viktigt att komma ihåg och som författarna 

vill understryka är hur klass också är en effekt av normer (Martinsson & Reimers, 

2008). 

 

Attityd: ”(franska attitude 'hållning', av italienska attitudine, ytterst av senlatin 

aptitu´do 'lämplighet', 'lämpligt tillfälle'), kroppsställning, kroppshållning, pose; eller 

inställning, förhållningssätt. Attityd är alltsedan 1920-talet en viktig term inom 

socialpsykologin och andra socialvetenskaper. Ordet har dock använts i vetenskapen 

längre än så. Darwin använde t.ex. attityd om människors och djurs 

kroppsorienteringar och ställningar, gester, miner och läten, som han fann vara 

artspecifika uttryck för känslor” (Nationalencyklopedin, 2012). 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (skolverket, 2012).  

 

”Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön. Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt 

lärande, svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen, uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, låta 

eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, och tillsammans med eleverna planera och 

utvärdera undervisningen” (skolverket, 2012).  
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Ekehammar (Hwang, 2005) skriver att attityder är den mest kända och också det mest 

betydelsefulla begreppet inom psykologin. Attityd är enligt författaren de 

representationer som summerar våra värderingar av olika objekt som ger utryck för 

någonting positivt eller negativt. Ekehammar skriver vidare om vad en attityd består av 

och menar att den består av en eller flera olika komponenter. Enkomponentsmodellen, 

när man ser attityder som värderande eller känslomässiga komponenter och 

tvåkomponentsmodellen, när du ser attityd som en beredskap för att agera. Denna 

beredskap är också den som styr den värderande responsen gentemot attitydobjektet. 

Slutligen trekomponentsmodellen som bygger på en västerländsk tanketradition där 

attityder är uppbyggda av känslor, beredskap samt beteende. Med denna modell 

brukar man, enligt författaren, definiera attityder som en varaktig organisation av 

uppfattningar, känslor och beteenden. Vidare skriver han att attityder kan vara positiva 

för en person gällande t.ex. gemensam valuta, eftersom personen i fråga har noga tänkt 

igenom de för och nackdelar detta innebär. Personen kan även vara positiv till denna 

fråga för att personen i fråga känner starkt för främmande och nya saker, något som 

inte efterliknar det personen är van vid. Negativa attityder kan förklaras på samma sätt 

men med en negativt vinklad bild av främmande saker och förändringar samt 

nackdelar som överväger fördelar. 

 

Ekehammar (Hwang, 2005) tar vidare upp vilka funktioner attityder har för 

människan. Han menar att människan har utvecklat attityder för att dessa underlättar 

samspelet med omgivningen. Han menar också att attityder är energisparande och de 

hjälper oss att organisera och förenkla våra upplevelser. Han menar också att attityder 

orienterar och handskas med attitydobjektet på ett effektivt sätt. 

Ekehammar (Hwang, 2005) skriver om hur olika forskningar pekar på att attityder och 

beteende inte har någon koppling mellan varandra. Han tar upp experimentet som La 

Piere gjorde 1934 där attityder kring kineser testades genom att forskaren och två 

kinesiska kamrater besökte olika hotell och restauranger runt om i USA och han visade 

att det endast var ett ställe som nekade dem tillträde. Efter detta skickades det ut ett 

frågeformulär till de besökta ställena där frågan var ifall de tillät kineser som gäster. 

Det visade sig att det var hela 92 % som angav att de inte gjorde det. Detta visar tydligt 

att attityder kring olika ting inte speglar det faktiska beteendet hos individerna. 

Han skriver vidare om att man måste väga in andra faktorer i attitydfrågan för att 

kunna förutbestämma en människas beteende. En teori om överlagd handling 

skapades, innehållande följande komponenter: 

 

 Individens attityder gentemot det beteende som gäller. Med detta menat en 

produkt av individens kognitiva uppfattningar om beteendet samt dess 

värderingar. 

 Individens subjektiva form, vad tror individen att andras uppfattningar är? 

Detta gäller speciellt vid personer som är viktiga för individen i fråga. 

 Beteendeintentionen, beslutet att handla, själva beteendet. 
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Vidare skriver Ekhammar (Hwang, 2005) att denna modell skulle medföra att en 

handlig skulle komma att utföras om personens attityd till beteendet är positivt och 

beredskapen för att handla är hög. 

 
 

Ovanstående begrepp och dess förklaringar ligger till grund för vår enkätundersökning 

och det är dessa begrepp undersökningen vilar på. Vi har valt att använda dessa 

begrepp eftersom de är med i kursplanerna för grundskolan och gymnasiet. Vi anser att 

de är av validitet för vår undersökning. I vårt resultat kommer det att framgå vad 

elever och lärare anser om skoluniform och rekommenderad klädsel för att motverka 

mobbning och främja gemenskap och identitet samt integreringen i skolan. Detta 

eftersom att dessa begrepp idag är frågor som diskuteras. 

 

  

2.2 TIDIGARE FORSKNING 

Spencer (2007), om flickor som gick till läroverk och därigenom även kategoriserades 

som medelklass. Flickornas svar visade tydligt hur den enhetliga klädseln fungerade 

som en markör för värderingarna från hemmet och värderingarna från skolan istället 

för att bekräfta att en homogen grupp hade bildats.  Spencer (2007) fortsätter med att 

beskriva hur förhållandet mellan den fysiska kroppen och idéer om kön och bildande 

av identitet har varit en fråga i fokus under en längre tid. Författaren menar att det är 

omöjligt att separera socialt konstruerade attribut från de naturliga attributen som 

råder. Det är de dominerande heterosexuella problemen som är grunden för de socialt 

konstruerade attributen enligt författaren. Spencer (2007) skriver vidare om hur 

skolklädseln för flickorna har komplexa aspekter att handskas med. Dock visar det sig 

att frågor kom upp gällande den obligatoriska slipsen, längden på kjolar, handskar samt 

hattar. Dessa frågor diskuterades flitigt vid utförandet av skoluniformen för att 

underminera möjligheten till eventuella sexuella uttryck bland flickorna. Anpassningen 

av skoluniformen ger ett tydligt exempel på förhållandena mellan utvecklingen av den 

enskilda individen och den självständiga samt förväntningarna på en homogen, ibland 

överväldigande, identitet för en skolflicka (Spencer, 2007).  

Spencer (2007) tar upp frågan om skoluniformens komplexitet och dess förhållande till 

identitetsskapande. De akademiska prioriteringar som görs för en skolutbildning 

resulterade i införandet av en enhetlig klädsel som undertrycker alla hänvisningar till 

spirande sexualitet och egen identitet samtidigt som den traditionella "kvinnliga" 

karaktärens koder, kjolar och klänningar, fungerar som en ständig påminnelse om den 

ultimata prioriteringen av könsroller (Spencer, 2007). Bärandet av skoluniform är inte 

ett universellt krav enligt Spencers artikel. Detaljerade analyser av skoluniformen som 

en disciplinär praxis och som en maktfaktor inom skolväsendet identifierar kravet på 

att en individs utseende ska spegla hans/hennes ställning i samhället (Spencer, 2007).  

Självkänslan i skolan kan med enhetlig klädsel öka, enligt positivisterna (Anderson 

2002). Anderson visar på exempel där elever i ”middle school”, USA:s motsvarighet till 

Sveriges högstadium, har blivit mobbade och utfrysta för att de inte har haft råd att 
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köpa ett visst klädesmärke. Detta motverkas med hjälp av en ”dress code” eller 

skoluniform vilket också neutraliserar de ekonomiska skillnaderna mellan eleverna då 

man inte på klädseln kan se om eleven har det bra eller dåligt ekonomiskt ställt.  

Många familjer anser att man med en bestämd klädsel i skolan undviker barnens 

önskemål och krav på att köpa dyra modekläder. Det blir också, främst för familjer med 

yngre barn, enklare på morgonen då man inte behöver diskutera med barnet om vad 

det ska ha på sig i skolan (Anderson 2002). 

 

Gereluk (2007) diskuterar olika länders omstridda debatter om huruvida symboliska 

kläder bör tillåtas i skolor och på allmänna platser. Det är uppenbart att frågan om 

symbolisk klädsel inte enbart är utmärkande för Frankrike utan en fråga om ett 

växande internationellt problem. Gerleuk (2007) tar vidare upp frågan om huruvida 

skolor har en börda att handskas med för att hitta en balans mellan firad mångfald och 

en ingjuten godkänd gemensam moral i skolan. En fråga som ställdes var i vilken 

utsträckning skolor ska eller bör främja mångfald som reflekterar samhället i stort eller 

ifall skolan ska främja en mångfald som bedrivs i skolans rum. Visar det sig att kläder är 

en viktig del för en individs identitetskapande bör skolan då tillgodose de önskemål 

som individen har och ändra den etablerade politik som råder på skolan eller är det 

individen som ska ändra sin identitet för att passa in i den policy som redan råder? 

Gerluken (2007) skriver vidare att ifall vissa individer eller grupper undantages från 

rådande regler blir detta ett privilegium för dessa som inte är i förening med skolans 

värdegrund. Vilka grupper skall då prioriteras och vilka ska undermineras? 

Användandet av symboliska kläder är ett dilemma och ytterligare ett problem för 

skolan att handskas med. Gereluk (2007) börjar med att nämna hur media 

uppmärksammade Frankrike år 2004 då det lagstadgades om ett förbud mot religiösa 

symboler i alla dess former i skolan. Detta med anledning om att man ville värna om 

den franska republikanska andan och identiteten. Hon nämner vidare om hur olika 

symboler kan ha stor innebörd för en persons identitet och om skolan ska ha rätt att 

förbjuda dessa. För det första menar hon att det inte är helt klart vad en symbol är. Det 

kan vara en religiös, politisk eller social symbol men också en viss färg på klädseln. 

Svart kan t.ex. ha många betydelser t.ex. uttrycka gotisk stil, vara ett sätt att visa 

respekt för en person som dött eller ett vara svart armband som symboliserar IRA.  

 

Carney & Sinclair (2006) tar upp att reglerad klädsel skapar debatt och frågor kring 

rätten till yttrandefrihet och menar då att en reglerad klädsel hämmar individens 

yttrandefrihet. Dock visar det på praxis av en mycket osympatisk inställning till 

personliga klädesval. Detta är även någonting som Brunsma & Rockquemorery (1998) 

diskuterar. De menar att införandet av skoluniform kan strida mot de mänskliga 

rättigheterna och mot barns rätt till att skapa sin egen identitet.  

Gereluk (2007) tar vidare upp hur bärandet av symboliska kläder kan vara kränkande 

för andra men inte för alla. Principer ger viss vägledning för att avgöra vilka typer av 

omständigheter som finns där det kan vara lämpligt att begränsa yttrandefriheten. 
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Gereluk (2007) tar upp Turkiet som ett exempel där man har förbjudit slöja i skolan 

med anledning av att försöka sekularisera landet. Vidare skriver Gereluk (2007) att 

diskussioner kring huruvida England behöver stärka det ”brittiskhet" talar för att det 

finns en oro i landet och att man behöver skapa en starkare nationell identitet. Med 

tanke på att dessa länder båda strävar efter att skapa en starkare nationell identitet, 

dock på olika vis, måste den första frågan vara ifall detta är nödvändigt, önskvärt och 

genomförbart. Om det är önskvärt, blir den andra frågan huruvida förbud mot 

symboliska kläder bidrar till att skapa denna identitet (Gereluk, 2007).  

Gereluk (2007) nämner återigen Frankrikes inskränkning av religiösa symboler i 

skolan, men också hur Holland och England numera förbjuder en del sorts kläder och 

accessoarer. Enligt Gereluk (2007) beror detta på att holländska politiker har börjat se 

den muslimska invandringen som en fara. Muslimska invandrare sägs ha en stark vilja 

att visa upp och uttrycka sin kultur och identitet, bland annat genom att bära niqab. 

 

Gereluk (2007) skriver om hur symboler kan upplevas kränkande för andra människor. 

Exempelvis kan man bli kränkt av att möta en person i niqab, eftersom man inte kan se 

personens ansikte och därmed inte dess ansiktsuttryck. Det kan också vara att man blir 

kränkt av någon form av politiskt symbol, som en bild av Che Gueavara, eller någon 

form av politiskt text. Hon talar även om att kläder utan symboler kan bli bannlysta i 

skolan, så som t.ex. att pojkar har häng på byxorna och visar sina boxershorts eller att 

flickorna visar a BH-banden. Hon menar att det är en fråga om vad som är rimligt och 

inte rimligt att egentligen förbjuda. När det gäller just symboler menar Gereluk (2007) 

att ett sådant förbud kan inskränka på elevernas identitet. Hon tar upp ett exempel på 

hur skolor i USA har förbjudit tröjor med politiska budskap efter att en elev hade haft 

en tröja med George W Bush som internationell terrorist. Ett annat exempel är en 

annan elev som hade med en upp och nervänd amerikansk flagga med tillhörande 

freds- och anarkistsymboler. Gereluk (2007) menar att kriterierna för vad som anses 

stötande varierar sig från plats till plats och därför är det svårt för skolor att veta vad 

som anses stötande för vissa men inte för andra. Dock ska skolan främja att 

gemensamma värderingar och regler ska fungerar för den gemensamma gruppen 

således är det skolans ansvar att uppmärksamma och arbeta med värderingsfrågor och 

skillnader. 

 

Carney & Sinclair (2006) tar upp hur en rektor anser att en skoluniform spelar en viktig 

roll i säkerställningen av standard och betjänar behoven av samhörighet i en blandad 

grupp, det bildas en gynnsam känsla av en gemensam identitet på skolan och de 

uppenbara klasskillnaderna suddas ut. I Anderson (2002) kan man läsa hur 240 

amerikanska rektorer har fått besvara frågor angående deras åsikt om skoluniform. 85 

% av rektorerna svarade att de ansåg att någon form av dress code var nödvändig på 

deras skola. Ännu fler rektorer säger att de tror att en dress code inte bara förbättrar 

elevernas uppförande och minskar chansen till sexuella trakasserier utan även 

förbereder eleverna inför arbetslivet. De rektorer som arbetar inom high school, USA:s 
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motsvarighet till Sveriges gymnasium, proklamerar starkast stöd för dress codes, men 

minst stöd till skoluniform. 

Vidare säger Anderson (2002) att det är naivt att tro att en dress code eller 

skoluniform är lösningen på problem i skolan däremot kan det leda till en bättre social 

miljö. Han presenterar följande fyra argument som enligt honom är de vanligaste som 

de som ställer sig positiva till en bestämd dress code och skoluniform använder: 

1. Säkerheten i skolan blir förstärkt 

2. Lärandeklimatet förbättras 

3. Studenternas självkänsla ökar 

4. Familjerna känner av mindre stress 

Brunsma & Rockquemore (1998) tar upp huruvida skolor som infört skoluniform har 

ett mindre problem med säkerhet än vad skolor som inte har infört det. De menar att 

eleverna blir mindre utsatta för mobbning då mobbningsalternativen reducerats. De 

talar även om hur gängbildning och slagsmål har blivit ett mindre problem efter 

införandet av skoluniform och att det är dessa resultat som ligger till grund för 

införandet av skoluniform. Dessutom har problemet med ungdomar som inte tillhör 

skolan men ändå vistas i skolans lokaler och på dess område minimerats då personal 

lätt kan identifiera vilka som tillhör eller inte tillhör skolan. 

Gereluk (2007) tar upp huruvida begränsningar i klädseln i skolan inte är något nytt. 

Studenter och lärare har alltid haft restriktioner för vad som är lämplig och olämplig 

klädsel. Skolor har utan undantag klädrestriktioner i from av regler om vad som inte får 

bäras i skolan. Gereluk (2007) skriver om hur symboler kan vara störande. Med detta 

menar hon att det finns kläder som kan skapa en obehaglig stämning i skolan, och 

därmed stör det pedagogiska arbetet. Dock poängterar hon att det inte är helt lätt att 

bestämma vad som är och inte är störande klädsel, hon tar återigen upp exemplet om 

hur svarta armband blev förbjudna i Irlands skolor, på grund av dess koppling till IRA. 

Man menade att det fanns en stor sannolikhet att dessa armband skulle kunna skapa 

spänning och oro på skolan och även för föräldrarna. Hon tar även upp ett annat 

exempel från Iowa i USA under mitten av 1960-talet då Vietnam-kriget pågick. Ett par 

föräldrar hade tillsammans organiserat upp en kampanj för att visa sitt missnöje mot 

kriget. I denna kampanj ingick det att deras barn skulle ha på sig ett svart armband i 

skolan. När skolledningen fick reda på vad banden stod för fick eleverna ett ultimatum 

att om de fortsatte att ha på sig banden i skolan skulle de bli avstängda. Detta gick ända 

upp i USA:s högsta domstol som slog fast att elevernas yttrandefrihet vägde tyngre än 

om banden väckte reaktioner hos andra elever på skolan. Är det kontroversiellt 

huruvida och i vilken utsträckning elever bör tillåtas att bära symboliska kläder? 

Frankrike har utan tvekan haft den mest mediala uppmärksamheten i detta avseende 

på grund av resultatet av dess lagstiftning år 2004 där alla religiösa symboler förbjöds i 

skolans värld. 

Gereluk (2007) pratar om att argumenten för att bevara traditioner i olika länder ofta 

bottnar i att länderna vill skapa en mer gemensam identitet bland dess befolkning. Om 

det är att bevara republikanska traditioner i Frankrike eller skapa en ”brittiskhet” i 
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England är det i grunden hur politikerna vill att deras länder skapar en gemensam 

identitet och hur den skall skapas. Uppfattningen är att en gemensam identitet kommer 

bidra till att främja ett mer sammanhållet och stabilt samhälle.  

 

Ur säkerhetssynpunkt menar positivisterna enligt Anderson (2002) att ungdomar ofta 

kan hamna i olika gäng som kan uttrycker sin samhörighet genom klädesvalet. 

Ungdomar har blivit en måltavla för medvetet och omedvetet våld, på grund av att de 

råkat ha fel typ av tröja eller keps. En stil som blivit allt vanligare ute på skolorna är 

gangsterstilen. I denna stil är stora vida byxor vanligt tillsammans med en stor t-shirt. 

Denna stil är hämtad från personer som sysslar med knarklagning och rån. 

Anledningen till att kläderna är så pass stora som de är har att göra med att det är 

enkelt att gömma vapen och droger i dem. Med andra ord är denna stil inte bara farlig 

för att den syftar till våld, utan det i praktiken blir enklare för elever att gömma och ta 

med vapen till skolan. Elever har även blivit rånade på dyra skor och kläder. Med en 

dress code eller skoluniform skulle det bli enklare att mer se de andra eleverna som 

lagkamrater, och därmed minska risken för våld. Även Brunsma & Rockquemore 

(1998) talar om dessa positiva aspekter kring skoluniformen. De talar även om att 

inlärningsmiljön förbättras och graden av måluppfyllelse ökar med skoluniformen. Med 

skoluniformen har skolorna ökat sitt värde och eleverna sätter ett större värde på och 

stolthet för sin skola än vad de gör som inte använder skoluniform gjorde. Författarna 

tar upp att förespråkarna för skoluniform tror att införandet skulle minska 

droganvändandet, minska misstankar kring droganvändande samt öka elevers 

koncentration och närvaro. Genom att minska dessa problem samt öka 

koncentrationen kommer skolorna att minska på problem kopplat till dåligt beteende 

enligt författarna. 

 

När man överväger skolans påstående att den enhetliga klädseln var nödvändig för att 

skydda och bevara frihet blev olika argument uppställda för att motivera 

begränsningarna av rätten att bedriva sin religion eller tro genom klädesval. Hur är 

skolor och styrande organs inställning kring frågorna om skolans uniformer och 

reglerad klädsel? Diskussionen kring förhållandet mellan mänskliga rättigheter och 

reglerad klädsel handlar i stora drag om hur klädsel i form av uniform eller reglerad 

klädsel kan vara kränkande ur mänskliga rättigheters perspektiv. Om eleverna känner 

sig säkra och trygga i skolan blir de även bättre rent akademiskt. Enligt Anderson 

(2002) säger positivisterna att en dress code eller skoluniform även kan minska risken 

för distraktion. Istället för att eleverna tänker på vad resten av klassen har på sig lägger 

de mer fokus på sitt arbete. En uniform ger även eleverna en form av påminnelse om 

att de är i skolan för att lära sig, inte för att visa upp sina kläder. På så sätt bidrar även 

en bestämd klädsel till att man visar läraren mer respekt och i det stora hela ett bättre 

studieklimat. 
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I Anderson (2002) kan man även läsa om elever och lärare som bestämt motsätter sig 

reglerad klädsel i skolan, den så kallade ”fashizmen”. Elever yttrar bland annat att de, 

precis som Anderson också säger i början i sin artikel, att en dress code eller 

skoluniform som lösning är naiva och svaga lösningar på djupt förankrade 

skolproblem. De anser även att en bestämd skolklädsel strider mot elevers rättigheter. 

Främst är det äldre studenter som motsätter sig en reglering av klädseln i skolan. Dessa 

elever menar bland annat att våld i skolan speglar våldet som finns i samhället. Då är 

det bättre att istället konfrontera och diskutera problem som rasism och kulturella 

konflikter. Man bör även, istället för att förlita sig på att en uniform eller dress code, 

införa säkerhetsåtgärder som att lära ut tekniker för konfliktlösning, göra skolans in- 

och utgångar säkrare.  

Gereluk (2007) tar upp att klädkoder som förbjuder vissa klädesplagg ofta bygger på 

principer gällande vad som är lämplig klädsel i skolan. Gereluk (2007) trycker återigen 

på att detta varierar drastiskt från skola till skola och från plats till plats. Hon tar upp 

att en tillämpning av förbud skapar ytterligare komplikationer och konsekvenser för 

skolorna. Frågan om vad som är "rimligt" kommer upp särskilt när förbud mot 

symboliska kläder kan minimera individens frihetsuttryck. Gereluk (2007) skriver att 

symboler kan vara ett uttryck för förtryck. Här syftar hon på att symbolernas innebörd 

kan förtrycka och skada andra människor. Det behöver dock inte betyda att bäraren av 

symbolen medvetet har som mål att förtrycka någon. Hon tar upp hur gängsymboler 

kan vara skapade för att vara hotfulla eller företräda mobbning. Sydstatsflaggan är en 

symbol som Gereluk (2007) säger är kontroversiell. Trots att den är en populär symbol 

i sydstaterna i USA har den fortfarande en stor koppling till slaveri, och därmed kan 

den vara kränkande för afroamerikaner 

Gereluk (2007) tar upp Amish-samhället som ett exempel. Flickors kjolar ska sluta en 

bra bit under knät i enlighet med kravet på blygsamhet som ställs av trossamfundet. I 

ett annat Amish-samhälle fick flickor hem uppmaningar om att följa dagens mode när 

det gällde kjollängden. I flera andra fall kan flickor inte åläggas att bära kjol till skolan. 

Gereluk (2007) poängterar dock att frågor gällande riktlinjer är svåra att förankra. 

Pojkar bar t-shirts oregelbundet och på ett sätt som ansågs vara inkonsekvent detta 

medför att det var svårt att mäta huruvida deras klädesval ansågs stötande eller inte 

samt att t-shirts inte anses stötande av en stor skara människor.  

Tidigare forskning visar att det finns klara positiva aspekter kring skoluniform och 

rekommenderad klädsel och att dess införande skulle kunna motverka dagens 

skolproblem. Ovanstående synpunkter gällande elevers klädsel pekar mot en central 

fråga i vår undersökning. Stämmer tidigare forskning med det som elever och lärare 

anser idag? Skulle det som tidigare forskning anser vara en positiv aspekt även vara en 

positiv aspekt ur elever och lärares ögon idag? Den tidigare forskningen pekar mot att 

det finns klara positiva aspekter och resultat med reglerad klädsel i skolan och vår 

undersökning vill granska ifall detta stämmer även med våra respondenter 

uppfattning. Med ovanstående forskning vill vi ge er en klarar bild av vad vårt syfte 

med vår uppsats är och vad vi granskar. Dock visar tidigare forskning även på de 

problem som en skoluniform kan inbringa såsom diskriminering, inskränkning av 

mänskliga rättigheter, hinder för identitetsskapande etc. 



15 

 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

Hedlin (2010) skriver i sin bok att genusforskningen bygger på att undersöka hur våra 

föreställningar om manlighet och kvinnlighet får konsekvenser inom olika områden. 

Likaså säger hon att när ordet genus brukas har det i syfte att ha en inriktning mot 

idéer och frågeställningar som knyts till begreppet kön. Mycket i samhället är 

”genusifierat”, det vill säga att saker och ting är kodade till att antingen vara kvinnligt 

eller manligt. Hedlin (2010) säger också att genus kan förändras och har förändrats 

genom historien. Med andra ord skiljer det sig i ett samhälle vad som är manligt 

respektive kvinnligt, helt beroende på i vilken tid vi befinner oss. Hedlin påpekar dock 

att det är ett vanligt missförstånd att genusforskningen försöker förneka biologiska 

skillnader mellan könen. Istället menar hon att genusforskningen går ut på att studera 

de fenomen och förhållanden som finns rent socialt och kulturellt i ett samhälle. Det 

handlar också om värderingar och makt. 

Vidare tar Hedling (2010) upp en Hirdmans modell. Denna modell består av två 

grundläggande principer, där den första är Isärhållande, eller dikotomi, och den andra 

är Hierarki, eller rangordning. När man pratar om isärhållande menar man på en 

tankefigur som säger att manligt och kvinnligt är helt skilda saker och är dessutom ett 

motsatspar. Samtidigt som vi i dagens samhälle vet att så inte är fallet, tenderar dock 

vårt tänkande att präglas av detta synsätt. Ett exempel är att när ett barn föds och får 

sitt kön identifierat börjar direkt därefter att definieras som antingen flicka eller pojke. 

Likaså menar Hedlin att vi förväntar oss olika saker och ting beroende på könet. Vi 

kanske förväntar oss att en pojke ska leka med bilar medan en flicka ska leka med 

dockor. Gällande hierarki innebär detta att mannen ses som den mänskliga 

standardnormen, vilket i sig leder till att kvinnan blir en avvikelse från normen och får 

därmed lägre status än mannen. Hedling (2010) säger att som konsekvenser av det 

ovan nämnda får vi ett samhälle där mannen och mannens intressen är normen. 

Därmed menar Hedlin att de verksamheter som räknas som kvinnliga får lägre status 

än de som räknas som manliga, oavsett om det rör sig om arbetsmarknaden, politiken, 

organisationslivet eller utbildningsområdet.  

Hedling (2010) tar även upp den socioekonomiska aspekten i det hela. Exemplet som 

presenteras är en studie av René Léon Rosales, som handlar om pojkars 

maskulinitetsnormer som gjordes bland pojkar i skolår sex i en multietnisk förort. 

Undersökningen visar att den största faktorn till att eleverna trivs eller vantrivs med 

skolans krav är den sociala klassen. Ett exempel på detta kan vara att läxläsning i 

hemmet mest gynnar och är skapat för att passa medelklasselever, vilket gör det 

svårare för arbetarklasselever att hänga med. Ett annat exempel som tas upp är när 

pojkarna spelar fotboll. När detta sker förekommer det bekräftar pojkarna varandra 

positivt, samtidigt som alla pojkar förväntas att delta. På så vis menar Rosales att en 

viss typ av normativ maskulinitet iscensätts.   
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4 SYFTE/PROBLEM 

 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra huruvida skoluniform eller 

rekommenderad klädsel kan vara ett sätt att motverka problem som mobbing och 

liknande i skolan. Skulle det bli bättre ifall skolor använde sig av skoluniform/ 

rekommenderad klädsel eller hade problemen då antagit en annan form? Kan 

skoluniform/ rekommenderad klädsel vara integritets- och identitetsfrämjande? 

Genom att göra en kvantitativ undersökning vill vi utforska hur elever och lärare ställer 

sig till införande av skoluniform/ rekommenderad klädsel. Genom att undersöka detta 

hoppas vi få fram ett resultat som redovisar vår teori.  

Vi vill även ta reda på ifall det redan idag finns någon form av klädesnorm i skolans 

värld. 

 

Vilka attityder, positiva eller negativa, finns bland elever och lärare kring 

skoluniform/klädkoder? 

Är skoluniform/ rekommenderad klädsel en lösning på problem som mobbing, 

identitet och integritet? 

Finns det en uttalad klädstil bland skolelever idag? 

 

Vi har valt en kvantitativ undersökningsmetod med följande frågeställningar: 

Vad anser lärare och elever om skoluniform / rekommenderad klädsel? 

Finns det en uttalad klädstil i skolan idag? 

Kan införandet av skoluniform / rekommenderad klädsel vara en lösning på problem 

med mobbing? 

Kan införandet av skoluniforma / rekommenderad klädsel bidra till skapande och 

stärkande av identitet och integritet?” 
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5 METOD 

Nedan kommer vi förklara vårt val av metod och hur vi kommit fram till vårt resultat. 

Under det här stycket kommer vi visa hur vi gått till väga för att få fram vårt resultat. Vi 

har valt att använda oss av enkäter med strukturerade frågor och fasta svarsalternativ I 

kombination med kompletterande frågor med fria svar. De besvarade enkäterna har 

sedan analyserats och presenterats i form av tabeller. 

Våra enkäter har vi arbetat med genom att analysera och skapa tabeller som tydliggör 

vad elever och lärare anser om vårt val av ämne och vårt syfte. Det första vi gjorde när 

vi fick tillbaka enkäterna var att kolla igenom och se vilka vi kunde använda och om de 

var kompletta. De som inte var kompletta finns inte med i vår undersökning då det inte 

ger korrekta svar och då inte ett relativt resultat. Vårt resultat och de svar vi har fått 

har vi sedan styrkt med hittad litteratur som tar upp vårt problem och vårt område 

inom skolan och pedagogiken. Resultatet har vi sedan följt upp och styrkt med relevant 

litteratur inom vårt problemområde inom skolan och pedagogiken 

 

5.1 URVAL 

Vi har valt att dela upp vår undersökning i fem olika rubriker eller teman med 

underfrågor. Detta för att kunna komma fram till att det inte bara är negativt med 

rekommenderad klädsel eller positivt med rekommenderad klädsel utan även hur man 

kan använda det som ett verktyg i förebyggande syfte och motverkande av olika 

problem som förekommer i skolans värld. Vi vet, genom kommunikation med lärare på 

skolorna vi undersökt att det finns problem med det vi nu undersöker och att det inte 

finns någon uttalad lösning på problemen. Anledningen till att det var dessa rubriker 

eller problem som vi använt oss av är i första hand för att se ifall det finns en negativ 

eller positiv bild av klädsel i form av rekommendation eller reglering. Genom att 

använda oss av enkäter får vi ett tydligt svar i form av statistik som vi lätt kan mäta i 

procentsatser som säger det ena eller det andra. Med detta som vår grundtanke, att 

visa ett resultat som baseras på statistik, ansåg vi att valet av enkäter vore det mest 

lämpliga. 

Även valen av skolor som vi genomförde undersökningen på var gjort av bekvämlighets 

aspekter genom att vi har kontakter på dessa skolor fick vi snabbt svar och kontakt 

med klasser, lärare och möjligheter att genomföra vår undersökning. 

Eftersom våra enkäter har testats på flera personer med pedagogisk bakgrund har vi 

försäkrat oss om att de frågor vi ställer ger svar på det vi vill undersöka. Detta för att 

reliabilitet säkerställa våra enkäter.  

Vi har genomfört denna undersökning på fyra skolor i Kalmar län och på varje skola har 

2 klasser samt 1 lärarlag deltagit. Detta gav oss en total av 187 enkäter. De som har 

genomfört denna undersökning är 4 stycken klass 9 på två högstadieskolor, två stycken 

studieförberedande årskurs tre på gymnasiet, 2 stycken yrkesförberedande årskurs tre 
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på gymnasiet samt 4 stycken arbetslag. Eftersom några interna bortfall förekommit är 

antalet svar lite varierande med en max skillnad på tre från ett svar till ett annat. Detta 

medför att procenten kan skilja sig något från de olika svaren men det är ingenting som 

väsentlig påverkar resultatet. 

Vårt resultat speglar endast åsikter och attityder för de deltagande skolorna i Kalmar 

Län och kan alltså inte extrapoleras till att gälla hela Sverige.  

5.2 ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

När vi planerade denna undersökning utgick vi från de forskningsetiska principer som 

Ejlertsson (2005) tar upp. 

Dessa principer är: 

Informationskravet: de deltagande personerna i undersökning måste få veta klart och 

tydligt till vad undersökning ska används och dess syfte samt att deltagandet är 

frivilligt. 

Samtyckeskravet: deltagarna måste ha gett sitt samtycke till enkäten för att de ska 

kunna delta. 

Konfidentialitetskravet: man ska inte kunna urskilja särskilda individer genom att 

granska våra svar från enkätundersökningen samt att läsaren av vår undersökning inte 

ska ha möjlighet att veta vem eller vilka som har svarat på denna undersökning. Genom 

att vi inte använder oss av varken namn, personuppgifter eller ens redogör vilka skolor 

som informationen har hämtats ifrån har vi uppfyllt detta krav. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som insamlats får endast användas för det ändamål som 

enkäten avser och alltså inte i andra sammanhang (Ejlertsson, 2005). 

 

5.3 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Vår undersökning består av både kvantitativa och kvalitativa frågor i en 

enkätundersökning. Anledningen till detta val är att få fram hur elever ställer sig 

gällande klädsel och dess betydelse för individen men också för att kunna få utförliga 

svar på frågor om hur användandet kan se ut och hur det kan användas. En annan sak 

vi vill upptäcka är ifall det finns ett samband mellan skoluniform/rekommenderad 

klädsel och kön, vilka är mer negativa till rekommenderad klädsel och för vilka är det 

egna valet viktigast. 

Trost (2005) menar att styrkan med enkäter är att författarens roll och utseende inte 

påverkar hur frågorna besvaras. Med personliga intervjuer finns risken att svaren blir 

vinklade av p.g.a. vårt utseende och beteende. Det finns fortfarande en risk med 

enkäter och det är att språkvalet för frågorna kan bli styrande en annan risk är att 

påverkandet av atmosfären vid utförandet inte går att påverka av oss. Då vi har besökt 

två av de utvalda skolorna har vi under dessa besök kunnat svara på eventuella frågor 
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som dykt upp och då skapat en annan atmosfär inne i lektionssalen. Dock ser vi ett 

problem med detta då enkäten kan ge ett annat svar ifall de som fyller i dessa ser hur vi 

ser ut och då skapar förutfattade meningar kring oss som personer. 

Vi har gjort det Trost och Hultåker i sin bok Enkätboken (2007) benämner som ett 

bekvämlighetsurval. Vi valde skolor där vi har kontakter och som kunde lova att vi 

skulle få genomföra vår undersökning i god tid. Med tanke på att vi har gjort 

undersökningen på skolor som vi har kontakter på har vi inte behövt lägga tid på att 

undersöka huruvida skolan ställer sig positiv eller negativ till undersökningarna. Med 

detta menar Trost (2005) att vi har gjort ett bekvämlighetsval. Svagheterna med 

bekvämlighetsval är att vi bara undersökt de specifika skolorna och inte undersöker 

olika klasser på flera skolor. Vår studie riktar in sig på årskurs tre på gymnasiet och 

årskurs nio på högstadiet på 4 olika skolor inom Kalmar län. Vi kan inte redogöra för 

vilka skolor dessa data har insamlats med risk för att röja våra respondenters 

anonymitet. 

Dahmström (2011) förklarar begreppet postenkäter som ett vanligt sätt att göra 

enkätundersökningar. Detta är ett av två alternativ vi har valt vid undersökningen. Vi 

skickade ut våra enkäter med e-post till två lärare på två skolor som vi har kontakt 

med. Efter att dessa enkäter genomförts fick vi dessa hemskickade med post. De andra 

två skolorna besökte vi personligen och delade ut enkäten, detta kallas för 

besöksenkäter enligt författaren. Dock menar författaren att det finns ett problem med 

den här typen av genomförande eftersom det finns en risk för att man inte får in den 

mängd data man förväntat sig. Man måste således vara medveten om att det blir ett 

visst bortfall. Vidare skriver hon om att det är nödvändigt vid postenkäter att göra en 

provundersökning för att säkerställa att enkäterna går att svara på. Om vi hade fått 

tillbaka alltför många ofullständigt ifyllda formulär hade det påvisat att vår 

undersökning var för komplex och att frågorna inte gick att besvara. Detta är någonting 

vi inte upplevt vid vår provundersökning och inte heller vid vår fullständiga 

undersökning. 

5.4 METODDISKUSSION 

Det nuvarande forskningsläget för vårt område är inte så utbrett vilket betyder att vi 

har fått vända oss till de artiklar som finns att tillgå om hur den För att utvidga vårt 

sökområde har vi valt att studera forskning som även gäller andra länder. 

På grund av sin lätta sökfunktion samt tillgänglighet valde vi att använda oss av 

databasen ERIC för vårt artikelsök. De artiklar vi sökte var de som var tillgängliga för 

fulltext och var vetenskapligt publicerade i tidningar och magasin. Detta medförde att 

endast vetenskapligt granskade artiklar påträffades och användes. Eftersom vi inte 

kunde hitta någon artikel publicerad i Sverige eller på svenska har vi använt oss av 

internationella artiklar. Dock anser vi att det resultatet vi får fram mycket väl kan 

anammas på den svenska skolan också och den bakgrund som hittades handskades 

med samma problem som den svenska skolan handskas med idag. Vi gjorde även 

sökningar på www.libris.kb.se samt på www.lnu.se/ub för att hitta litteratur som 

styrker artiklarna och våra begrepp inom det valda området. 
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Thurén (2007) förklarar begreppet reliabilitet med hur tillförlitlig en undersökning är 

d.v.s. hur korrekt undersökningen har genomförts.  Med begreppet validitet menas att 

Undersökningen uppfyller sitt syfte och enbart mäter det den har för avsikt att mäta 

och ingenting annat. 

Trost och Hultåker (2007) skriver om att en svaghet vid enkätundersökningar är att vi 

som undersökare inte kan uppleva elevernas engagemang vid genomförandet av 

undersökningen. Känslor och sinneslag spelar in i svaren vid en enkätundersökning, 

svagheten är att dessa sinnesutryck och känslor är svåra att upptäcka vid en 

enkätundersökning. Då vi besöker några av skolorna kommer detta inte vara ett 

problem. Trost och Hultåket (2007) tar även upp problemet med att en studie kan bli 

missvisande genom att de som besvarar en enkät väljer en enkel utväg och svarar 

samma sak på alla frågor. De tar en bekvämlighetsroll i utförandet och kryssar i samma 

ruta för varje fråga. Om eleverna inte är seriösa i sina svar kommer resultaten inte 

heller bli trovärdiga, då alla svar kommer se likadana ut i undersökningen. Trost och 

Hultåker (2007) tar även upp att svagheten med bekvämlighetsval är att studien inte 

blir bred utan att resultatet blir smalt och generaliserat. Att få svar från en större grupp 

ger kraft åt resultatet och möjligheten att generalisera blir mycket större än vid 

intervjuundersökningar med några få personer (Stukát, 2005). 

Vi har valt att genomföra den här typen av bekvämlighetsundersökning med tanke på 

den tidsbrist vi har och med detta val var vi säkra på att få in undersökningarna i tid. En 

annan brist är att vår studie inte kan anses generell för Sverige eller södra Sverige utan 

endast för specifika skolor inom Kalmar län.  

Det som vi uppmärksammade var att ordet uniform har en negativ klang för många 

elever och att när vi förklarade att uniform inte nödvändigtvis behövde betyda en 

uniform i den bemärkelsen som ordet uniform antydde för eleverna blev de mer 

förstående till begreppet. När vi nämner ordet uniform för våra respondenter fick vi 

förklaringen att de tänkte uniform som militären eller elitskolor i England, Japan eller 

USA använder sig av. Detta såg vi som en brist i vår undersökning och kanske borde vi 

ha varit tydliga med vad ordet uniform innebär för oss för att få en klarare bild av vad 

eleverna anser. Dock tycker vi inte att de slutgiltiga resultaten av undersökningen fick 

olika resultat för de skolor som vi förklarade begreppet för mot de skolor som inte fick 

samma förklaring.  
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6 RESULTAT 

Här nedan presenteras resultatet av vår undersökning. Vi kommer att jämföra våra 

olika källor för att se ifall de kommit fram till samma resultat eller inte och vad det i så 

fall kan bero på. Vi kommer även att analysera vår litteratur och se ifall det finns ett 

samband mellan de olika avhandlingarna och artiklarna vi valt.  

6.1 RESULTATGENOMGÅNG 

Vi har fått in 174 användbara enkäter som vi använt oss av. Med detta underlag har vi 

försökt att få fram vad elever och lärare anser om skoluniform och rekommenderad 

klädsel i skolan. Vi kommer att under detta stycke redovisa vårt resultat och ge en bild 

av svaren som vi fått. Med hjälp av analys av insamlade data har vi kommit fram till ett 

resultat som vi nedan kommer att beskriva och redogöra med hjälp av jämförande 

statistik. 

6.2 RESULTAT AV ATTITYDER TILL SKOLUNIFORM 

Något som direkt är intressant när man börjar titta på resultaten från vår undersökning 

är flickornas attityder när det gäller skoluniform/rekommenderad klädsel. Rent 

generellt svarar de flesta att de ser skoluniform/ rekommenderad klädsel som något 

negativt, hela 50 % svarar ”nej, absolut inte” på frågan om skoluniform ska vara 

obligatorisk Men det finns undantag. Anmärkningsvärt är att 34 % av dessa flickor 

svarade ”ja, delvis” på frågan om skoluniform är något positivt. Svarsalternativen ”Nej, 

delvis inte” och ”Nej, absolut inte” fick på samma fråga 23 % respektive 17 %. Däremot 

svarar 50 % ”Nej, absolut inte” på frågan om skoluniform ska vara obligatoriskt. 

Samtidigt svarade 65 % av tjejerna ”Nej, absolut inte” på frågan om skolan ska ge 

eleverna en klädesrekommendation. Med andra ord ger flickorna skoluniformen bättre 

betyg än en rekommenderad klädsel, samtidigt som de fortfarande anser att en uniform 

inte ska vara obligatoriskt. 

 

Samma tendens går att se hos pojkarna som även de till största delen är negativt 

inställda till skoluniform och rekommenderad klädsel, med samma undantag som hos 

flickorna. Här svarar 40 % att de tycker att en skoluniform delvis kan vara något 

positivt. Dock, precis som hos flickorna, är majoriteten bestämt emot att skoluniform 

ska vara obligatoriskt. 63 % svarar att de absolut inte skulle vilja ha en obligatorisk 

uniform i skolan. Emellertid är de inte lika mycket emot en rekommenderad klädsel 

som fickorna. 56 % av pojkarna är emot en sådan. Istället är de mer negativa mot att en 

skoluniform ska vara obligatorisk som tidigare redovisats och 60 % är emot att en 

skoluniform ska införas i skolan.  
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I det stora hela, förutom det som nämnts ovan, kan man konstatera att de pojkar och 

flickor som har fyllt i enkäterna, såväl på högstadiet som på gymnasiet, har likartade 

svar.  

 

 

 

När det kommer till lärarna finns det däremot stora skillnader i svaren.  På högstadiet 

har 44 % av lärarna svarat att de ”delvis” anser att en skoluniform är positivt. Likaså 

har 38 % svarat att de ”delvis” tycker att skolan ska ge eleverna en 

klädesrekommendation. Dock är 50 % osäkra på om de anser att en speciell form av 

skoltröja, t ex en tröja med skolans logotyp, skulle vara obligatorisk. När det kommer 

till frågan om skoluniform ska vara obligatorisk svarar 55 % ”nej, absolut inte”, och 

likaså svarar även 55 % likadant på frågan om en skoluniform bör införas i skolan. 
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När man däremot tittar på gymnasielärarnas resultat visar de en helt annan bild. 

Medan 44 % av högstadielärarna som tidigare nämnts ansåg att en skoluniform var 

delvis positivt, är denna siffra 20 % hos gymnasielärarna. Förutom detta har samtliga 

andra frågor, med undantag för frågan om skolan ska ge en klädesrekommendation där 

svaret ”nej, delvis inte” var populärast på 35 %, har alternativet ”nej, absolut inte” varit 

störst. 70 % av gymnasielärarna anser att en skoluniform absolut inte ska vara 

obligatorisk. Likaså svarar 75 % att en skoltröja med skolans logga ”absolut inte” ska 

vara obligatorisk. Slutligen anser även 75 % bestämt att skoluniform inte bör införas i 

skolan.  

Man kan alltså konstatera att det är stora skillnader på svaren mellan högstadiets och 

gymnasiets lärare när det gäller skoluniform och rekommenderad klädsel. Medan 

högstadiet har en ganska jämn nivå mellan positiva och negativa attityder, dominerar 

de negativa attityderna i gymnasiet. 

6.2.1 KLÄDRESTRIKTIONER SOM ÅTGÄRD MOT SKOLPROBLEM. 

Flickorna i undersökningen visade sig vara mycket mer positiva till klädsel som 

problemlösare än pojkarna. 28 % av flickorna på högstadiet ansåg att skoluniform 

skulle kunna motverka mobbning medan endast 3 % av pojkarna delade denna 

uppfattning. Emellertid kan vi notera att ser vi att det är ganska jämt mellan könen när 

det gäller rekommenderad klädsel som problemlösare där 6 % av flickorna och 7 % av 

pojkarna har svarat ”ja absolut”.  Dock ser vi att det svänger åt det andra hållet när vi 

jämför gymnasieelevernas svar, 8 % av flickorna svarar att de ”absolut” tror att 

skoluniform kan motverka mobbning medan 21 % av pojkarna har svarat likadant. Det 

är alltså tydligt är att flickor och pojkar inte tycker lika i den här frågan.  

Det ska tilläggas är att det är 50 % av flickorna och 53 % av pojkarna som anser att 

skoluniform ”delvis” skulle kunna motverka mobbning. Alltså är de inte helt emot men 

inte heller helt för skoluniform men de anser att det kan vara en lösning på en del av 

mobbningsproblemen. Samtidigt ser vi också att det är många fler pojkar som tycker 

”nej absolut inte” eller ”nej delvis” i samma fråga mot vad flickorna anser. 22 % av 

pojkarna anser ”delvis” att det inte skulle motverka medan 3 % av tjejerna anser 

”delvis” att det inte skulle motverka mobbning. På gymnasiet är det 19 % av flickorna 

och 21 % av pojkarna som anser att det ”delvis” inte skulle motverka någon mobbning.  

Det visar sig att varken pojkar eller flickor tror att skoluniform/ rekommenderad 

klädsel skulle skapa en större gemenskap på skolan. Där anser 20 % av flickorna på 

högstadiet och 25 % av pojkarna att det ”absolut inte” hade blivit en bättre gemenskap. 

På gymnasienivå ser vi samma tendens, där anser 19 % av flickorna och 25 % av 

pojkarna att det ”absolut inte” hade blivit en bättre gemenskap. Det som dock skall på- 

pekas är att 26 % av flickorna och 25 % av pojkarna anser att det ”delvis inte” hade 

blivit någon skillnad men också att 30 % av flickorna anser att det ”delvis” hade blivit 

bättre gemenskap med en rekommenderad klädsel. Alltså verkar det som om eleverna 

känner sig kluvna till den här frågan. 
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Bland resultaten från lärarna ser vi en tydlig skillnad mellan högstadiets lärare och 

gymnasiets lärare. Ingen av högstadiets lärare tyckte att en skoluniform ”absolut” 

skulle motverka mobbning medan 13 % av gymnasielärarna ansåg det. Dock anser 50 

% av högstadielärarna och 31 % av gymnasielärarna att det ”delvis” skulle kunna 

motverka mobbning . 

På frågan gällande ifall en skoluniform skulle kunna skapa en större gemenskap anser 

71 % av högstadiets lärare att det delvis skulle skapa en bättre gemenskap på skolan 

medan 47 % av gymnasiets lärare anser detta. Dock är gymnasiets lärare mycket mer 

negativa till en rekommenderad klädsel för att stärka den gemensamma identiteten på 

skolan. Där anser 53 % av högstadielärarna och 50 % av gymnasiets lärare att det 

”absolut inte” skulle öka den gemensamma identiteten på skolan. 

När det gäller rekommenderad klädsel för att motverka mobbning är det 44 % av 

högstadiets lärare och 25 % av gymnasiets lärare som tycker att detta ”delvis” skulle 

kunna vara en lösning på det problemet. Här ser vi också att desto äldre eleverna som 

lärarna undervisar är desto mer negativa blir lärarna till rekommenderad klädsel och 

skoluniform. Det är bara på en fråga där gymnasielärarna är mer positiva än 

högstadielärarna och det är svaren ja absolut, där det är betydligt fler gymnasielärare 

som svarat än högstadielärarna. Den högsta procentsatsen på detta svars alternativ är 

20 % av gymnasielärarna och 6 % av högstadielärarna. Man kan också se att den lägsta 

procentsatsen bland gymnasielärarna är 6 % alltså samma som den högsta 

procentsatsen bland högstadiets lärare. 

Det som vi tydligt ser är att en rekommenderad klädsel för att skapa en gemenskap på 

skolan är det som flest av våra respondenter ställer sig negativt till. Det som våra 

respondenter ställer sig mest positivt till är frågan gällande ifall en skoluniform skulle 

kunna motverka mobbning. Det är klart att det är fler som är för en skoluniform än en 

rekommenderad klädsel i detta avseende som ett exempel anser 50 % av killarna att en 

skoluniform delvis skulle motverka kontra 29 % på frågan ifall en rekommenderad 

klädsel skulle kunna motverka mobbning. Samma tendens ser vi bland tjejernas svar 

där det är 53 % som anser att en skoluniform delvis skulle motverka mobbning mot 21 

% där en rekommenderad klädsel delvis skulle motverka. 
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6.2.2 RÅDANDE KLÄDSTIL PÅ SKOLOR IDAG. 

När det gäller åsikterna om klädseln i skolan idag är svaren ganska spridda, både bland 

elever och bland lärare. Något direkt märkbart är att en majoritet av både pojkarna och 

flickorna har svarat att de absolut inte har blivit provocerad av någon annan elevs 

klädesval. Sammanlagt har 61 % av samtliga elever svarat ”nej, absolut inte” på denna 

fråga. Resten av svaren på denna fråga är ganska spridda mellan svarsalternativen, 

samtidigt som man kan se att eleverna har svarat ganska lika även på dessa. Tittar man 

på svaren på frågan om elevens egen klädesstil kan vara provocerande för andra får 
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man upp en del intressanta svar. Samtliga elever, förutom ett undantag, svarar med 

stor majoritet att deras klädesval ”absolut inte” är provocerande för någon annan. 

Detta undantag är gymnasiekillarna, där 32 % svarar att deras klädesval absolut inte är 

provocerande för andra elever. Samtidigt svarar 29 % av dessa elever att deras 

klädesval delvis kan vara provocerande. Med andra ord visar vår undersökning att 

killarna på gymnasiet bryter mot den norm som finns hos resten av våra respondenter. 

Något annat intressant är att om man tittar på samtliga svar från de som har svarat på 

våra frågor kan man se ett tydligt mönster med hur elever och lärare anser att man 

behöver klä sig på ett visst sätt för att bli accepterad i skolan. Tittar man på tabellerna 

ser man att medeltalet hamnar på 41 % av samtliga klasser och lärare som anser att 

man ”delvis” måste ha en viss klädstil för att man inte ska stöta på problem i skolan. 

Dock med ännu ett undantag. Bland högstadiepojkarna svarade endast 21 % att de 

tyckte att en viss klädsel var nödvändig för acceptans. Det är alltså en ganska stor 

skillnad jämfört med resten. 

Ska man prata om hur eleverna anser att det finns en dominerande klädstil i skolan 

idag svarade 37,5 % av tjejerna att det delvis fanns. Hos killarna var denna siffra lite 

lägre, 29 %. Lärarna på högstadiet samt gymnasiet upplevde ungefär i samma 

utsträckning som tjejerna angående en dominerande klädesstil.  

På frågan om det är vanligare med en bestämd klädstil beroende på kön är det 

vanligaste svaret bland tjejerna att det delvis finns en uppdelning. Killarna är mer 

splittrade beroende på årskurs. Enligt 47 % av högstadiekillarna är det delvis vanligare 

att ett visst kön har en bestämd klädsel. På gymnasiet är denna siffra nere på 17 %. 

Samtidigt svarar även 17 % att det absolut är vanligare att ett visst kön har en speciell 

klädsel. Den högsta siffran bland dessa killar är 34 %, och dessa anser att det delvis inte 

är uppdelat mellan könen. Bland lärarna är det betydligt fler positiva, både absolut och 

delvis, än negativa till att det är vanligare med att ett visst kön har en viss klädsel. 
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När det gäller huruvida det är uppdelat könsmässigt är det de flesta av lärarna och 

eleverna ense om att det är vanligare bland tjejerna att det finns någon form av 

bestämd klädstil.  
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7 DISKUSSION 

Nedan kommer vi att diskutera kring varför våra resultat blev som de blev och hur vår 

undersökning ställer sig kring tidigare forskning. Vi försöker väva in hur våra resultat 

kan återkopplas till vår litteratur och vilka skillnader det finns mellan våra svar och 

litteraturens aspekter och åsikter kring vårt undersökningsområde. 

7.1 DISKUSSION KRING ATTITYD 

Det som har framkommit i resultatet är att de flesta elever anser att det inte ska 

förekomma någon skoluniform eller rekommenderad klädsel i skolan. Ska man tolka 

analysen kan detta bero på att de negativa faktorerna överväger de positiva. Som 

tidigare nämnt svarade en överraskande stor av del av både manliga och kvinnliga 

elever att en skoluniform delvis kan vara positivt. Tittar man på statistiken över just 

attitydsdelen av enkäten är det dock i princip endast dessa svar som har överraskat 

oss. Resten av svaren har i stor majoritet varit av negativ karaktär. Om man jämför 

framför allt tjejernas svar visade det sig att de betydligt mer positiva till att en 

skoluniform delvis kan vara positivt än en rekommenderad klädsel. Just denna skillnad 

är väldigt intressant och dessvärre svår att hitta skälet till. Vad man skulle kunna tänka 

sig är att man som elev känner mer motstånd till om någon rekommenderar en klädsel 

och därmed försöker påverka vad denna har på sig, än att det faktiskt är en regel att ha 

på sig en viss klädsel. Dock finns det som alltid undan tag. En elev skriver bland annat: 

”Rekommenderad klädsel så att man ser anständig ut” – Kvinnlig elev, 18 år 

Att ge en klädesrekommendation är dock något som högstadielärarna har varit mer 

positiva åt. Anledningen är att man anser att eleverna bör ha på sig någon form av 

respektabel eller proper klädsel.  

”Tjejer som laborerar med identiteten kan ibland vara ”oklädda”, d.v.s. de har väldigt lite kläder 

på sig. Det är inget jag störs av, men ibland skulle ett samtal om hur man klär sig offentligt kännas 

passande” – Kvinnlig lärare 

”Elever bör klä sig mer propert. Så piké eller skjortor är ett bra alternativ. Byxor eller ”lagom” kjolar” – 

Kvinnlig lärare 

Tittar man på både samtliga elever har många svarat att man absolut inte skulle vilja ha 

en form av obligatorisk klädsel i skolan. De flesta argumenten från eleverna har varit 

att man istället värnar om allas rätt till sin egen identitet och rätt att klä sig hur man 

vill. Detta kan man koppla till de elever som Anderson (2002) tar upp. Dessa elever 

anser att en bestämd klädsel i skolan strider mot elevernas grundrättigheter, och att 

det inte är en lösning på problem som finns i samhället. 

”Tycker inte att man ska ha det på skolan. Man ska ha på sig det man känner för, inte något som någon 

annan har bestämt. Det kan bli obekvämt för en del, och man ska känna sig bekväm när man ska till skolan” 

- Kvinnlig elev, 18 år 

”Anser att alla borde få ha på sig vad de vill” – Kvinnlig elev, 18 år 
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Man kan även dra kopplingar till vad Carney & Sinclair (2006) menar när de skriver om 

att en enhetlig klädsel skapar problem bland annat när det gäller religiös tillhörighet 

som kan uttryckas genom klädsel. Med detta menar de att en bestämd och enhetlig 

klädsel eller uniform därmed kan kränka de grundläggande mänskliga rättigheterna 

som stadgats av FN. En lärare skriver bland annat i sin enkät att invandrartjejer kan få 

problem när det gäller en eventuell uniform. 

”Invandrartjejer kan hamna i ett ”vakuum” mellan sin kultur och vår och därmed få svårigheter p.g.a. 

denna” – Kvinnlig lärare 

När det kommer till kostnadsfrågan kan vi koppla till vad Anderson (2002) säger att 

positivisterna använder för argument för en skoluniform.  Ett av dessa argument är att 

föräldrarna slipper känna stress och press för att ens barn vill ha dyra märkeskläder. I 

vår undersökning kan man även hitta att några elever har haft just kostnadsfrågan i 

tanken, och dessa poängterar att en eventuell uniform måste anpassas så att alla elever 

ska ha råd med en sådan. 

”Det ska vara enkelt, inte dyrt. Färgen ska väljas av eleverna” Manlig elev, 19 år 

”Skoluniform ska kunna passa alla i prisklass om man ska införa skoluniform” – Kvinnlig elev, 18 år 

7.2 DISKUSSION KRING PROBLEMLÖSNING 

Brunsma & Rockquemore (1998) skriver om hur skolor som infört skoluniform hade 

en bättre inlärningsmiljö och mindre mobbning. Detta visar även vår undersökning att 

elever har en tendens att hålla med om. Det som dock tydligt framgår är att 

rekommenderad klädsel inte har samma positiva klang som skoluniform i detta 

avseende.  

”Skoluniform skulle göra att alla skulle se likadana ut vilket skulle motverka mobbning och 

retning” Kvinnliga elev på gymnasiet. 

När vi granskat våra olika resultat gick det att se hur svaren skiljer sig från 

högstadieelever till gymnasieelever. Från att högstadietjejer var mer positiva än 

högstadiekillar tenderar det att bli tvärtom på gymnasiet. Detta kan ha med mognad att 

göra men även att kläder blir en större och viktigare faktor för flickorna än för pojkarna 

på gymnasiet. 

Höistad (2001) skriver också om kläder som en mobbningsfaktor och menar att främst 

pojkar använder denna typ av mobbning. Brunsma & Rockquemore (1998) skriver 

även de om hur mobbningsalternativen minimeras med en gemensam klädsel och att 

mobbningsoffer inte blir lika utsatta som tidigare. 

”Tycker inte att mobbning i grunden handlar om klädsel. Möjligtvis skulle en rekommenderad 

klädsel kunna skapa en större gemenskap identitet eftersom man visar upp en klädsel med 

skolans namn/logotyper etc.” Lärare gymnasiet. 

 Vår studie visar även att en gemensam klädsel i form av skoluniform mycket väl hade 

kunna minimera mobbningen. Det är främst flickorna på högstadiet och pojkarna på 

gymnasiet som delar denna uppfattning. Detta kan eventuellt bero på att mobbningen 

p.g.a. kläder är vanligare bland flickorna på högstadiet än vad det är på gymnasiet eller 
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ifall det tvärtom är pojkarna på gymnasiet som ser att mobbningsalternativen skulle 

minimeras med gemensamklädsel medan killarna på högstadiet bara ser det som ännu 

ett tvång. 

Gereluk (2007) skriver om hur kläder och symboliska kläder kan vara stötande, 

störande och problematiska. En anledning till att svängningarna mellan positiva och 

negativa inställningar gällande skoluniform som verktyg kan vara att gymnasieelever 

ser ett större spektra och har en större bild av hur samhället förhåller sig till olika val. 

Med detta bagage kanske eleverna tänker på hur kläder kan vara stötande för vissa och 

att med hjälp av skoluniform detta problem skulle kunna minimeras. Dock är det svårt 

att tydligt se detta när det skiljer så mycket mellan könen på båda skolnivåerna. Det 

enda som är generellt för alla är att en rekommenderad klädsel inte är ett alternativ. 

Detta kan ha att göra med att det då inte blir ett tvång utan snarare hur en vuxen ska 

säga åt sina elever hur denne bör klä sig medan en skoluniform har en större verkan av 

att det är en regel. 

Det som dock ska sägas är att de positiva aspekter som Brunsma & Rockquemore 

(1998) beskriver gällande kläder som en problemlösare inte alls verkar vara lika 

positivt för våra respondenter. Även det som Andersson (2002) skriver gällande hur 

rektorer ställer sig till majoritet positiva gällande skoluniform. Om vi ser till svaren 

från lärarnas enkäter ser vi att det är en mycket negativ bild av skoluniform även som 

problemlösare.  Lärare anser till majoritet att skoluniform inte är någonting positivt 

och inte ett verktyg för motverkning av mobbning. Detta står i total kontrast till det 

som både Andersson (2002) och Brunsma & Rockquemore (1998) skriver. 

Spencer (2007) skriver om hur man vid införandet av skoluniform för flickor 

diskuterat t.ex. hattar och kjollängder. Kanske det är så att en del elever ser framför sig 

hur några personer sitter och bestämmer hur kläder ska se ut och upplever detta som 

en kränkning av deras identitet och egenskapande. Även Gereluk (2007) skriver om 

hur skoluniform kan strida mot de mänskliga rättigheterna. Även detta kan ligga till 

grund för svaren gällande att en skoluniform inte är en lösning på problem som t.ex. 

mobbning. 

Andersson (2002) skriver om hur en trygg miljö återspeglas på skolresultaten och hur 

en skoluniform eller rekommenderad klädsel skulle kunna främja tryggheten. Brunsma 

& Rockquemore (1998) tar också upp denna aspekt och menar att förespråkarna för 

skoluniform säger att elevernas inlärningsmiljö har förbättras efter införandet av 

skoluniformen och att våldet minskat och således ökat tryggheten. 

”Vet inte om det är rätt väg men det skulle kunna få eleverna att slappna av i skolan om de 

”slipper” fundera på vad de ska ”ha på sig” lärare på högstadiet. 

”Givetvis inte alla, men på vissa ställen och för vissa personer skulle det nog kännas som en 

lättnad” Kvinna gymnasiet. 

Dock visar vår undersökning att ovanstående inte verkar vara sant eftersom våra 

respondenter anser att en rekommenderad klädsel ”inte alls” skulle motverka 

mobbning och att en skoluniform bara ”delvis” skulle göra det. Anledning till att 

skoluniform är att föredra enligt våra respondenter är, som nämnt ovan, att skolan får 



31 

 

större status och eleverna känner sig stoltare. En skoluniform visar att skolan är deras 

arbetsplats och här är man ordentligt klädd precis som på andra arbetsplatser. 

”Uniform hade tagit bort problemet med mobbning för kläder men hade ökat problem för 

mobbning för t.ex. vikt” kvinna gymnasiet. 

”Nja, ”klädmobbning” är inte problemet. En personlighet som lätt blir offer kommer alltid vara 

just det. Klädsel hjälper inte” kvinna på gymnasiet. 

Självklart är införande av skoluniform inte det enda som krävs för att motverka 

mobbning men det kan vara en del av arbetet. Brunsma & Rockquemore (1998) tar upp 

problemet med elever som inte tillhör skolan vistas på skolans mark och i dess lokaler. 

Genom att klarare veta vilka som tillhör skolan ökar tryggheten för eleverna något som 

Andersson (2002) tar upp när det gälla inlärning och studiemiljö. 

7.3 DISKUSSION KRING KLÄDSTIL 

Gereluk (2007) skriver om hur skapandet av riktlinjer kan vara svårt att förankra då 

det som anses vara stötande för vissa inte är det för andra. Hon tar även upp att 

klädkoder som förbjuder vissa plagg oftast är principer gällande vad som anses som en 

lämplig klädsel i skolan. Vår undersökning visar att det inte finns någon generellt 

rådande klädstil i skolorna och att det som skiljer mellan flickor och pojkar främst är 

användandet av märkeskläder. Dock visar några av svaren att vissa klädesval kan 

räknas som olämplig klädsel.  

”ja, tjejerna använder väldigt korta och tajta kläder” Kvinnlig lärare 

Användandet av tajt och utmanande klädsel verkar dock inte var något problem utan 

bara det faktum att modet idag säger att kläder bör sitta på ett visst sätt. 

Anderson (2002) skriver om hur en dress code hade skapat större fokus på vad som 

lärs ut än vad eleverna i klassrummet har på sig. Han menar att en uniform skulle 

påminna eleverna om att de är på sin arbetsplats och att de är där för att lära sig något 

och göra sitt ”jobb”. Det som visar sig i vår studie är dock det faktum att de 

studieförberedande programmen verkar ha tydligare kläd- och modestil än vad de 

yrkesförberedande programmen har. Dessutom har flickorna större tendens att följa 

modet medan pojkarna föredrar användandet av dyra märkeskläder. 

”mer modeinriktat på de studieförberedande programmen än t.ex. fordon. Estetiska program har 

även en tendens att låta personligheten styra över klädseln med mera” Tjej på gymnasiet.  

”Tjejer är mer ”finklädda” med transparenta toppar men även stickade tröjor. Killar har mer 

märkesklädet som ska vara mer slappa ex. t-shirt” Gymnasietjej. 

”Mkt märkesfixering har tagit orimliga proportioner och bidrar till utanförskap” Kvinnlig lärare. 

Det är svårt att uttala sig om ifall det råder en specifik dress code eller klädstil som är 

förankrad hos eleverna. Eftersom att det idag är ett mode som de flesta följer finns det 

inte någon specifik uttalad klädstil. Det som dock går att påvisa är att eleverna på de 

studieförberedande programmen tenderar att tänka mer på vad de har på sig än 

eleverna på de yrkesförberedande programmen gör. 
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”Studie program är oftast fåfänga – skjorta och liknande. Yrkesprogram är mer casual och 

”äckligare” smutsiga jackor osv” Gymnasiekille 

En anledning till att det verkar vara som ovanstående citat säger, kan vara att eleverna 

på de yrkesförberedande programmen använder sig av en typ av skoluniform för att de 

ska kunna utföra sina studier på ett säkert och kontrollerat sätt. Istället för att använda 

sina egna jackor använder de sina ”skoljackor” som då blir lite smutsiga på grund av 

vad de används för.  

Med tanke på att våra svar pekar åt att det inte finns någon skillnad mellan klädseln för 

flickor och pojkar är det svårt att yttra sig om ifall det redan råder en form av klädesstil 

som ska efterföljas. Detta medför att underlaget för diskussioner är begränsat och 

därför inte kan göras så utförligt som vi vill. Det som dock visar sig är att flickor har en 

tendens att kunna vara lite mer fria och vågar tänja på sina gränser mer än vad 

pojkarna tenderar att göra. 

”Ja det känns som tjejer kan tänja lite mer på gränserna och ha lite mer av en egen stil ” Tjej på 

Högstadiet. 
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8 SLUTSATS 

Då respondenternas svar gav oss en övergripande bild över vilka attityder som finns 

idag kan vi konstatera att skoluniform är mer positivt än rekommenderad klädsel. Det 

går även att se att en skoluniform skulle motverka mobbning bättre en 

rekommenderad klädsel och att en skoluniform skulle kunna ha en positiv inverkan på 

skolan och dess elever. 

Det som även går att se är att det idag finns en mer uttalad klädstil bland flickor, och då 

främst på högstadiet, än vad det finns bland pojkarna.  

Dock ska det sägas att de resultat vi har fått fram inte alls är generellt för alla skolor, 

elever och lärare utan bara generella för några specifikt utvalda. Vi vet heller inte vad 

som hade skett ifall skoluniform hade införts och med vårt resultat kan vi bara gissa att 

det inte hade blivit någon större skillnad mot hur det ser ut idag. Många ställer sig 

frågande när man tar upp skoluniform till diskussion. 

Det som tydligt går att säga är att en skoluniform inte skulle vara helt främmande för 

en majoritet av eleverna men att en rekommenderad klädsel är det. Detta kan ha att 

göra med skoluniform blir en regel för alla att följa medan rekommenderad klädsel blir 

mer att specifika elever blir utpekade gällande deras klädesval. 
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9 VIDARE FORSKNING 

En vidare forskning inom detta område hade kunnat vara att se vilka konsekvenser en 

skoluniform hade fått för en skola. Att göra ett experiment där man ser ifall 

skolproblem som mobbning hade upphört eller ifall de hade tagit ett annat uttryck. 

Detta kräver dock att skolor går med på införandet och att det ses som ett 

forskningsområde. Om skoluniformen skulle få positiva resultat i form av motverkning 

kring mobbning eller ifall det hade blivit en annan form av mobbning vid införandet 

vore det ett område som skulle vara ett område för vidare forskning. 

Vidare forskning kring detta område och för Sveriges skolor hade kunnat vara att se om 

nyinflyttade barn och då skolelever hade haft lättare att anpassa sig eller inte till den 

svenska skolan och dess regler och värdegrunder om man hade haft skoluniform/ 

rekommenderad klädsel, samt ifall detta hade motverkat gängbildning, och andra 

frågor gällande vart man hör, vilken grupp, status etc. 
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BILAGA 1 

 

Kön:  Man  Kvinna 

Roll:  Elev  Lärare 

Ålder: ______ 

 

 

ATTITYD KRING 

SKOLUNIFORM/ 

REKOMMENDERAD 

KLÄDSEL 

 

Ja, absolut 

 

Ja, delvis 

 

Vet ej / 

Obestämd 

 

Nej, till 

viss del 

 

Nej, absolut 

inte 

 

Anser du att 

skoluniform är något 

positivt? 

 

 

    

 

Anser du att 

skoluniform bör vara 

obligatoriskt att 

använda? 

     

 

Anser du att skolan 

bör ge eleverna en 

klädes- 

rekommendation? 

     

 

Anser du att en 

speciell skoltröja 

skulle kunna vara 

obligatoriskt? (T.ex. 

en piké med skolans 

logotyp) 

     

 

Bör skoluniform 

införas i skolan? 
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Hur skulle en skoluniform respektive en rekommenderad klädsel kunna se ut? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SKOLUNIFORM/ 

REKOMMENDERAD 

KLÄDSEL SOM 

PROBLEMLÖSNING 

Ja, absolut Ja, delvis Vet ej / 

Obestämd 

Nej, till 

viss del 

Nej, 

absolut inte 

 

Anser du att skoluniform 

skulle kunna motverka 

mobbning? 

 

 

    

 

Anser du att en skoluniform 

Skulle kunna skapa en större 

gemensam identitet för 

skolan? 

     

 

Anser du att en skoluniform 

klädsel skulle kunna öka 

gemenskapen för skolans 

elever? 

     

 

Anser du att en 

rekommenderad klädsel 

skulle kunna motverka 

mobbning? 

     

 

Anser du att en 

rekommenderad klädsel 

skulle kunna skapa en större 

gemensam identitet för 

skolan? 
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Anser du att en 

rekommenderad klädsel 

skulle kunna öka 

gemenskapen för skolans 

elever? 

 

 

     

 

Hur, enligt dig, skulle en skoluniform eller en rekommenderad klädsel kunna motverka 

ovanstående problem? Är en skoluniform eller rekommenderad klädsel rätt väg att gå 

för att lösa problem? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________ 

KLÄDSTIL I 

SKOLAN IDAG? 

Ja, absolut Ja, delvis Vet ej / 

Obestämd 

Nej, till viss 

del 

Nej, absolut 

inte 

 

Anser du att det 

finns en 

dominerande 

klädstil på din 

skola? 

 

 

    

 

Anser du att man 

måste klä sig på ett 

visst sätt för att bli 

accepterad i 

skolan? 

     

 

Anser du att ditt 

klädesval kan vara 

provocerande för 

andra elever? 

     

 

Har du känt dig 
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provocerad pga. 

någon annan elevs 

klädesval? 

 

Anser du att det är 

vanligare med 

någon form av 

bestämd klädstil 

beroende på kön? 

     

 

Om du svarade 

”ja” på något sätt 

på föregående 

fråga, för vilket 

kön är en bestämd 

klädstil tydligast?  

Ringa in ditt svar. 

Du kan ringa in 

flera alternativ. 

 

 

Mest killar 

 

 

Delvis killar 

 

 

Lika mycket 

oavsett kön 

 

 

Delvis 

tjejer 

 

 

Mest tjejer 

 

Hur anser du att den eventuella rådande klädstilen ser ut på din skola? Är det någon 

skillnad mellan könen? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________ 

Tack för att du tog dig till att besvara frågorna och därmed hjälpa oss med vårt 

examensarbete! 

<|^_^|> 

/Kalle och Ludvig 

 


