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Förord 
 
 
Vi har ett antal personer att tacka för de resultat vi har uppnått. Ett stort tack riktas först och 
främst till vår handledare Anna Öqvist vid Institutionen för lärarutbildningen för att hon alltid 
tagit sig tid att läsa, kommentera och korrigera våra utkast. Därefter vill vi tacka våra 
praktikhandledare Catharina Essberg och Kerstin Jonsson. Dessa har bidragit med sina 
synpunkter, samt varit ett stort stöd då vi valde ut elever till våra gruppintervjuer. Vi vill också 
rikta ett tack till de elever som deltagit i undersökningen och delgett oss härliga kommentarer. 
Utan er hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Slutligen tackar vi varandra för ett gott 
samarbete och många kreativa stunder.  
 
Luleå december 2003 
 
         Anna Friberg 
         Annette Hagström 
         Therese Karlsson 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
 
Syftet med vår undersökning var att beskriva om det föreligger skillnader mellan pojkar och 
flickor i år 8 och 9, när det gäller åsikter om och attityder till mediapåverkan, skönhet och 
relationer. För att studera detta använde vi oss av enkäter och gruppintervjuer. Undersökningen 
genomfördes på två grundskolor i Luleå Kommun och undersökningsgruppen bestod av två 
klasser, en år 8 och en år 9. Resultatet visade att eleverna i år 9 uppnått en högre mognadsgrad 
och har lättare att svara på frågor om samlevnad samt att diskutera kring detta, än vad eleverna i 
år 8 har. Vi kunde också se en stor skillnad mellan flickor och pojkar, där flickorna var mer 
tydliga i sina åsikter, speciellt när det gäller relationer.   
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Många ungdomar upplever puberteten som en förvirrade period. Frågor väcks kring den egna 
personen: Vem är jag? Vad är min roll i samhället? Under detta stadium sker ett sökande efter 
den egna identiteten. Från att ha varit barn tas klivet in i vuxenvärlden. Detta steg kan vara svårt 
att klara av på egen hand. En rad influenser sker från det sociala nätet runt tonåringarna. Även om 
identitetssökande leder till att personen blir en självständig individ spelar samhörighet med andra 
personer i omgivningen en viktig roll. Därför är det viktigt att föräldrar och skolan är goda 
föredömen och efter bästa förmåga försöker hjälpa ungdomarna i sökandet efter att bli 
självständiga individer. 
 
Vi har valt att göra ett arbete inom sexual- och samlevnadsundervisning, framförallt om hur 
ungdomar påverkas av de skönhetsideal som råder, media och människorna i sin omgivning. Hur 
ser de på varandra och sig själva när det gäller utseende, mode och livsstil? Vad kan vi som lärare 
göra för att skapa positiva effekter av massmedias influenser? Detta ämne är högaktuellt, då det 
sociala umgänget och fritiden för ungdomar tar upp en större del av skolans vardag.  
 
När puberteten inträffar varierar från person till person. Det är viktigt att ha i åtanke då sexual- 
och samlevnadsundervisningen ska hållas i grundskolan. Upplägget bör därför utgå från elevens 
mognad.  Vissa elever, som ännu inte kommit en bit in i puberteten, kan uppleva att detta intima 
ämne är pinsamt. Pedagoger måste visa stor självsäkerhet i ämnet och lägga upp undervisningen 
på ett sådant sätt att eleverna känner sig trygga. Genom att skapa diskussioner kring viktiga 
samlevnadsfrågor tillåts eleverna bearbeta frågorna utifrån sin egen utveckling. Det blir lättare att 
vid ett senare tillfälle gå in på de mer intima delarna i ämnet som rör sexualiteten. Allt fler elever 
har då nått ett högre mognadsstadium. Undervisningen bör ske i samverkan med omgivningen 
och det är viktigt att eleverna får ta del av flera vuxnas syn på sexualitet och samlevnad.  Delen 
som behandlar samlevnad kan och bör integreras med flera ämnen inom skolan. Inom de 
samhällsorienterande ämnena kan etiska, sociala och psykologiska frågor diskuteras och debatter 
skapas. På så sätt kan eleverna själva få göra ställningstaganden och reflektera över sina åsikter i 
de livsfrågor som rör samlivet. Därför spelar elevinflytandet en stor roll. Läraren kan få bra idéer 
från sina elever kring vad de finner intressant och vad de vill veta mer om. Det är dock viktigt att 
tänka på att det är lärarens uppgift att garantera vissa baskunskaper utifrån den fastställda 
läroplanen. 
 
 
Styrdokumenten 
 
Grundskolans huvuduppgift är att förmedla bestående kunskaper och grundläggande värden för 
att förbereda elever att leva och verka i samhället. I skollagen finns grundläggande bestämmelser 
om hur det offentliga skolväsendet ska utformas. 1994 kom den läroplan som fortfarande 
fungerar som en riktlinje för undervisning i grundskolan. Denna handledning, som ska styra 
skolan, innehåller skolans värdegrund och mål att sträva efter samt att uppnå. Här står bland 
annat: 
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”Skolan ska sträva efter att varje elev befäster vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.17). 
 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier 
och deras roll” (Utbildningsdepartementet, 1994, s.18). 
 
En mer detaljerad beskrivning om vilka mål som eftersträvas finns angivet i kursplanen över de 
olika ämnesområdena. Som exempel kan nämnas att i ämnet religion ska eleven ”kunna 
reflektera över och formulera sig i för dem viktiga livsfrågor och religiösa och etiska frågor” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.40).  
 
I biologi, under avsnittet människan, står att läsa att ”eleverna ska få möjlighet att, utifrån 
perspektivet att ta ansvar för sig själva och andra, diskutera frågor om kärlek, sexualitet och 
samlevnad” (Utbildningsdepartementet, 1994, s.10). 
 
 
Sexual- och samlevnadsundervisning i skolan 
 
Inom skolämnet biologi ingår avsnittet sexual- och samlevnadskunskap. Sexualkunskapen får 
ofta det stora utrymmet, medan samlevnadsfrågorna hamnar i skymundan. Vår åsikt är att 
samlevnadsfrågor bör behandlas och diskuteras innan sexualundervisningen inleds. Detta för att 
skapa en bra grund för undervisningen i sexualkunskap, samt ge eleverna en positiv attityd till 
samlevnadsfrågor. 
 
 
Historik 
 
Centerwall (1995) ger i sin bok en kort historik kring sexual- och samlevnadskunskap som 
skolämne. Redan 1908 kom en riksdagsmotion som föreslog att skolan borde informera om 
veneriska sjukdomar. Den avslogs dock med endast tre röster i övervikt. De följande åren kom 
flera motioner som föreslog en generell sexualundervisning i skolan. Samtidigt publicerades på 
30-talet en rad handledningar och informationsskrifter om sexual- och hygienfrågor. Dock fanns 
fortfarande, sedan 1910, en lag, som förbjöd spridandet av information kring preventivmedel. 
Den avskaffades dock 1938 och kvinnan fick rätt till abort på vissa indikationer.  
 
År 1942 infördes sexualundervisningen i folkskolan och 1945 kom den första officiella 
handledningen, som fick mycket kritik av RFSU och Socialstyrelsen. Den gjordes om och 
fördömandet av sexuellt samliv mellan ogifta vuxna ströks. Dock faststod kravet på avhållsamhet 
för de unga. 
 
1955 blev sexualundervisningen i skolan obligatorisk och en ny handledning publicerades året 
därpå. Den var utökad och moderniserad, men innehöll fortfarande en ståndpunkt om att det enda 
rätta för människor under uppväxten var avhållsamhet från sexuellt samliv ur såväl psykologiskt, 
som medicinskt och socialt perspektiv.  
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År 1977 publicerades från Socialstyrelsen en handledning Samlevnadsundervisning (i 
Centerwall) som, på grund av sina analyser och faktagrund, var av ett helt annat slag. Den var 
värdeneutral och avslutade den kamp som under mer än ett århundrade pågått kring människans 
kropp och moral. Handledningen formulerade vissa grundläggande positiva värderingar, som 
fortfarande utgör en etisk grund för sexual- och samlevnadsundervisningen. 
 
1 ”Skolans uppgift att väcka respekt för människans egenvärde leder till att kraven på visad 

hänsyn till andra människor och ansvar för konsekvenserna av de egna handlingarna ska 
föras fram i sexual- och samlevnadsundervisningen.” 

 
2 ”Undervisningen bör även präglas av att förespråka att ett sexuellt umgänge som ingår i en 

personlig gemenskap har mer att ge än ett tillfälligt och opersonligt sexualliv.” 
 
3 ”Skolan ska sträva efter att ge värderingar kring trohet och rätten till personlig integritet.” 
 
4 ”Skolan bör ta avstånd från den sexuella dubbelmoralen för att motverka de traditionella 

könsrollerna, dvs. prägling av män och kvinnor som motverkar jämställdhet mellan könen.” 
 
5 ”Skolans uppgift är att bidra till argumentering mot rasdiskriminering när det gäller 

förhållandet mellan könen. Attitydförändringen mot homosexualitet bör fortsätta i positiv 
riktning. Det är betydelsefullt att bidra till tolerans när det gäller ungdomars syn på 
samlevnadsfrågor.”  

 
Idag ser samhället annorlunda ut och ungdomar har en helt annan syn på och visar större respekt 
för opersonligt och tillfälligt sexualliv. 
 
 
Puberteten 
 
Begreppet pubertet står för den tid i livet då en pojke eller flicka blir könsmogen. Det handlar om 
att en kroppslig och psykologisk utveckling från barn till vuxen sker. Tiden för pubertetens start 
varierar runtom i världen. Den fysiska utvecklingen hos flickor och pojkar sker under olika lång 
tid. I genomsnitt varar perioden tre år för flickor och fyra år för pojkar. Den kroppsliga 
utvecklingen är i huvudsak ärftlig och fysiologiskt betingad, men den påverkas också av 
miljöfaktorer, såsom hård träning. Kroppens inre kemi förändras och produktionen av en rad 
olika hormoner sätts igång. Dessa stärker den fysiska utvecklingen på ett sådant sätt att pojkar 
bland annat får mer muskelmassa, skäggväxt och en grövre röst. Hos flickor börjar brösten att 
växa, menstruationscykeln startar och höfterna vidgas (Hwang & Nilsson, 1995). 
 
 
Ungdomsperioden 
 
Hwang & Nilsson beskriver vidare att ungdomstiden kan upplevas som en utmanande och 
komplicerad period. Mellan åldern 10 och 20 år sker det stora kroppsliga, kognitiva och sociala 
förändringar. Fysiskt sett är en tonåring mogen vid 15 års ålder, men det kan dröja ytterligare 
några år innan han eller hon betraktas som socialt mogen.  
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Ungdomen som livsfas har inte alltid funnits. Holmberg (1994) hänvisar i sin bok till John R 
Gillis. Denne har i sin bok beskrivit hur åldersrelationer i Europa har förändrats från 1700-talet 
och framåt. Ungdom som samhällskategori uppstod under 1700-talet. Det är en socialt, 
psykologiskt och kulturellt präglad fas i varje människas liv. En period då ungdomar frigör sig 
från ursprungsfamiljen och utvidgar nya sociala och känslomässiga kontakter.  
 
Idag har ungdomstiden förlängts, människor går in i den tidigare och ut ur den senare. Skoltiden 
har blivit längre och ungdomar kommer allt senare ut i arbetslivet. Traditionella ungdomsjobb 
som tidigare fanns som en inkörsport i arbetslivet har försvunnit. Ungdomar förblir kvar i denna 
period under en längre tid nu än förr. Den psykologiska förändringen ligger delvis i barns 
kunskap om vad det innebär att vara vuxen. På grund av att media producerar en mängd bilder 
som gestaltar det vuxna livet, blir barn tidigare mer medvetna om vuxenvärlden. 
 
 
Identitet 
 
Under tonårstiden utvecklas de unga till unika individer genom att skapa sig en identitet. 
Barnidentiteterna fogas samman till en ny vuxenidentitet. Den socioemotionella utvecklingen, att 
bilda en oberoende relation till föräldrarna, en ny närhet till vännerna och se på sig själv med en 
ny insikt, hjälper de unga att till slut uppnå en vuxens status och mognad (Hwang & Nilsson). 
 
E. H. Erikson (i Hwang & Nilsson) ansåg att identitetssökande representerar ett mänskligt behov 
som är lika viktigt som mat, säkerhet och sexuell tillfredsställelse. För att få en positiv 
identitetsbildning behöver de unga få känna kontinuiteten med det som varit, solidaritet med 
samhällets ideal och samtidigt hitta vägen framåt i livet. Detta sker genom att integrera olika 
bilder och perceptioner, samt att hitta ett samspel med andra, både med jämnåriga och med 
vuxna. Personer i de ungas omgivning fungerar som en spegel. Dessa förmedlar den information 
tonåringarna behöver för att få en bild av vem de är eller borde vara. Via andras reaktioner 
formas självkänsla, självrespekt och självförtroende. Den sociala miljön är också avgörande för 
om ungdomstiden blir konfliktfylld och utdragen eller kort och problemfri. Risken för att 
tonårstiden upplevs kaotisk ökar ju fler identitetsalternativ som erbjuds och ju fler sociala miljöer 
som står öppna för ungdomarna. Dessutom tillkommer tvivel inför framtiden när det gäller bland 
annat arbetslöshet och samhällsfrågor. 
 
Under puberteten och framåt, väcks frågor som Vem är jag? Vem skulle jag kunna vara? Denna 
period kallar Erikson för identitet - identitetsförvirring. Sexuell identitet, yrkesidentitet och 
personlig identitet grundas och är viktiga i detta skede. För att få en stabil helhetsbild, som i stort 
sett ska utgöra grunden för hela den vuxna identiteten behöver ungdomar integreras av positiva 
vuxna förebilder. Utan detta kan en splittrad identitet medföras, vilket kan resultera i revolt, 
överdriven anpassning eller till depression.  
 
De flesta tonåringar upplever någon gång självmedvetenhet, beslutsångest, prestationsångest, 
svårigheter med nära relationer och oro över att inte kunna fungera sexuellt. Detta är dock 
normalt, men en negativ utveckling av ungdomskrisen – identitetsförvirring – leder till en 
osammanhängande och ofullständig jaguppfattning. Det kan röra sig om allt från att inte riktigt 
veta vem man är till närmast psykotiska förvirringstillstånd. E. H. Erikson menade att 
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identitetsblivandet är en förutsättning för att vidare kunna utveckla en nära relation till 
medmänniskor. Uppfattningen att människor måste känna sig själva innan de kan älska en annan 
människa är numera allmänt accepterad. Många psykologer anser att självkännedom och närhet 
till en annan människa kan förknippas med varandra, eftersom man lär känna sig själv genom att 
vara nära någon annan person.  
 
Identitetsfrågor är viktiga för självkänslan och dess utveckling under tonårstiden. Omkring en 
fjärdedel av alla ungdomar har problem med sin självkänsla, och det gäller fler flickor än pojkar. 
Ungdomar med svag jaguppfattning och dålig självkänsla är förhållandevis tystlåtna av sig. 
Därför är det viktigt att både föräldrar och lärare är observanta och ser de tystlåtna barnen.  
 
 
Närhet 
 
Närhet, i form av gemenskap, solidaritet och omsorg, har stor betydelse för tonåringar. Identitet 
och närhet är begrepp som hör ihop. I en nära relation får två parter en delad värld och delade 
upplevelser, samtidigt behåller de sina personliga identiteter. Det handlar om gemenskap, men 
också om individualitet, inom gemenskapen. För att känna närhet till en annan människa måste 
tonåringarna finna sin egen identitet, annars riskerar de att bli rädda för närheten. I ett förhållande 
mellan två människor som ännu inte utvecklat sin identitet eller sin självständighet kan det till det 
yttre verka som om de står varandra mycket nära, men det handlar då snarare om en ytlig närhet 
(Hwang & Nilsson). 
 
 
Kroppsuppfattning 
 
I dagens västerländska kultur läggs stort fokus kring kropp och utseende i media. Det är därför 
inte konstigt att de flesta ungdomar tillbringar stor tid framför spegeln, för att prova kläder, smink 
och frisyrer. Många funderar över hur de uppfattas av andra. En viktig uppgift under puberteten 
är att få en riktig och realistisk kroppsuppfattning. Under den här perioden ska ungdomar skapa 
sig en självbild. Influenser kommer från olika håll och en viktig del är hur andra uppfattar ens 
yttre. De flesta refererar till det kulturellt accepterade kroppsidealet, vilket i vår kultur är en smal 
kvinna respektive en muskulös och lång man. Få når upp till dessa skönhetsideal. Vuxna har 
oftast accepterat skillnaden mellan sig själva och idealutseendet, men många ungdomar vill se ut 
som idealet (Hwang & Nilsson). 
 
Idealbilder kopplas ofta ihop med skönhet och sexualitet. Väggarna i ungdomars rum pryds av 
bilder på allt ifrån popband till fotomodeller och skådespelare. Kanske kan det sägas att det är de 
ungas ideal som hänger på väggarna och att många ungdomar strävar efter att motsvara dessa. 
Bilderna handlar ofta om skönhet, kropp, sexualitet eller kanske kärlek. En orsak till att bilderna 
som pryder ungdomars väggar idag är mer utmanande, kan vara att det har skett en ökande 
sexualisering i medierna under 90-talet. Den nakna kroppen har fått större utrymme i det 
offentliga rummet. Dagligen möts de unga av reklam för underkläder och skönhetsprodukter i sin 
omgivning. De kläder som förr tillhörde intimsfären har tagit klivet ut till stora reklampelare. 
Kändismodeller, som symboliserar västvärldens kroppsideal, marknadsför dessa produkter och 
orsakar heta diskussioner (Hyltén-Cavallius, 1999). 
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Enligt F. Ambjörnsson, S. Ambjörnsson, Jönsson, Janke och Sörensson (1997) finns det mycket 
som påverkar självförtroendet och hur ungdomar mår. Reklamens ideal och bilder i media är 
svåra att värja sig emot. Idealbilderna smyger sig in vardagen och väcker omedvetna tankar. 
Såväl kompisar, som föräldrar och lärare har åsikter om vad som är rätt utseende. Ungdomar blir 
lätt förvirrade och en känsla av otillräcklighet kan infinna sig. Plötsligt har frågan Vem är jag? 
blivit väldigt svår att svara på.  
 
 
Könsroller 
 
Kvinnoforskare framhåller att den nuvarande generationen unga flickor bär med sig en mer 
komplicerad bild av kvinnlighet än sina mödrar. Det beror på att de dels ska uppöva egenskaper 
som tidigare hört till det manliga, till exempel framåtanda och konkurrenskraft. De skall vara 
aktiva i det offentliga livet och kunna hävda sig på männens villkor när det gäller utbildning och 
framtida yrke. De både utforskar och erövrar traditionella maskulina kulturformer inom till 
exempel sportens och musikens område, samtidigt som de för vidare och ofta överdriver 
traditionella feminina kulturutryck i kläder, make up och kroppskultivering (Jacobson, 1994). 
 
I varje samhälle finns förväntningar på vilka egenskaper, intressen och beteenden, som ingår i 
typiskt kvinnliga respektive manliga könsroller. Många gånger kopplas det kvinnliga till det 
känslomässiga och estetiska. Att bli kvinna innebär för tonårsflickan att bland annat utveckla 
sådana egenskaper som hör ihop med den kvinnliga könsrollen, som till exempel att vara 
intresserad av skönhet. Hur en person klär sig förknippas mer eller mindre starkt med 
könstillhörighet i ett historiskt perspektiv. Byxorna har varit en maskulin symbol för makt och 
överhöghet och tillhört männen, medan kvinnan i de västliga kulturerna fram till 1920-talet varit 
hänvisade till att bära långa, rörelsehindrade kjolar. Den maskulina byxan har förknippats med 
energi och aktivitet eftersom den klär och visar upp benen. Dock är den feminina respektive den 
maskulina klädseln föränderlig i tid, rum och social miljö. Maskulina genussymboler förlorar sin 
laddning i och med att de erövras av kvinnan och används i hennes vardagsklädsel.  
 
”Människor lär sig tolka och använda färger och former för att symboliskt markera skillnader 
mellan till exempel manligt och kvinnligt, formellt och informellt, vardag och fest, modernt 
och omodernt, ung och gammal” (Jacobson, 1994, s. 218).  
 
 
Livsstil, kläder och mode 
 
Enligt den tyske socialisationsforskaren Ziehe (i Jacobson) har historiska förändringar i samhället 
lett till att människor idag inte längre styrs av olika traditioner när det gäller identitet och livsstil. 
Ungdomarna väljer själva sin livsstil och skapar på så sätt en personlig identitet. Ziehe anser att 
det är marknadskrafterna och inte traditionen som påverkar oss, detta gäller till exempel 
skapandet av det egna utseendet. Livsstilarna får allt större betydelse genom att de går hand i 
hand med identitetsframställningen. Begreppet livsstil kan tolkas på många sätt. Det har blivit en 
slags samlingsbeteckning för olika aspekter av hur människor lever sina liv. Faktorer som klass, 
kön, ålder och etnisk bakgrund är inte tillräckliga för att bestämma en livsstil. Viktiga punkter är 
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också individens personlighet, självuppfattning, värderingar och attityder. Dessa uttrycks i olika 
beteenden och handlingar som till exempel val av fritidssysselsättning, kläder och musiksmak.  
 
Bjurström (i Jacobson), som har försökt bestämma begreppet livsstil, har funnit att det är svårt att 
avgränsa det rent generellt. Trots att det används relativt ofta inom samhällsvetenskapen har det 
sällan blivit klart definierat. Begrepp som kultur, livsform, livsstil och identitet överlappar till 
viss del varandra. Ställer vi begreppet livsstil i relation till begreppet stil, så används det senare 
för att beskriva de yttre sidorna (t ex kläder, frisyr, musik osv.) hos en ungdomskultur, som 
skiljer dess medlemmar från andra i omgivningen. Den franske sociologen Bourdieu (i Jacobson) 
beskriver hur symboliska uttryck gör det möjligt att avläsa en livsstil. Kroppshållning, språk, 
attityder, politiska åsikter, kläder, möbler, musik, mat, umgängesvanor, kan enligt Bourdieu 
betraktas som ett uttryck för livsstilen i fråga.  
 
Vi människor kan uttrycka oss på många olika sätt, genom ord, genom rösten eller med 
kroppsspråk. Klädselns betydelse som uttrycksmedel glöms ofta bort i det sammanhanget. Men 
faktum är att kläderna har massor att berätta om oss, vare sig vi vill det eller inte. Kläderna kan 
berätta om våra attityder och värderingar, om framgång och triumf. Ibland kan de till och med 
avslöja våra innersta drömmar och önskningar. Redan på 1930-talet lanserade Bogatyrev tanken 
att tolka det budskap som en folkdräkt innehåller. Han ansåg att dräkten visade på två olika 
symboliska funktioner, dels skiljde den sociala kategorier och relationer åt, dels visade den på 
värderingar och attityder. Dräkten kommunicerade och förstärkte sociala roller och visade på så 
sätt etiska, moraliska och nationella ideal hos dem som bar den.  
 
Kläder används i många avseenden som ett visuellt kommunikationsmedel. Med vår smak och 
vårt klädbruk förstärker vi kategorier som kön, ålder, sociala roller och situationer. Klädseln har i 
långa tider använts för att särskilja individer, grupper, tidpunkter och situationer, men också för 
att förena. Med vår klädsel kan vi uttrycka social gemenskap med en grupp och samtidigt visa 
vårt avståndstagande till andra grupper. Fritidssysselsättningar, musiksmak, moden och nya 
klädstilar sprids allt snabbare, får bred genomslagskraft och är hastigt övergående. Sådana vågor 
utbreder sig i viss mån oberoende av medier och reklam.  
 
Begreppet stil rör klädernas form. Stil kan förklaras som ”de medel med vilka en människa 
gestaltar sin identitet och uttrycker en livsstil” (Jacobson, 1994, s.26). Den existerar oberoende 
av mode och kan vara modern eller omodern. Begreppet mode definieras oftast som en periodisk 
förändring av stilen. Ett nytt mode bildas genom en nyhet skapad av till exempel en 
modedesigner. Denna nyhet upptas efter hand av allt fler människor och på så sätt blir den ett 
mode. I nästa steg blir modet allmänt accepterat och vi har fått en ny norm för klädstil och 
kroppsideal. Med hjälp av kläderna kan vi signalera något om de drag som utmärker oss som 
personer.  
 
Modeindustrins marknad är internationell och för att överleva måste den kunna känna pulsen och 
fånga in stämningarna hos ungdomsgenerationen. Att modeindustrin och reklamen utnyttjar 
uttryck från de ungdomskulturella stilarna och lanserar dem som nya trender är inget nytt 
fenomen. Ungdomliga stilar som Beatlesstil, hippielook, modepunk och Second Hand mode har 
under årens lopp fångats upp av modeindustrin och lanserats som moden. Människorna i till 
exempel jeansreklam är ofta unga och attraktiva, samt fyllda av livsglädje och optimism, eller så 
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är de tuffa och aggressiva rebeller, klädda i välanvända, maskinslitna eller blekta jeans som 
sänder signaler om en hård värld.  
 
Det är inte bara intensiteten som betonas i reklamen, utan också individualiteten. Det är viktigt att 
i sin klädsel uttrycka en egen individuell stil. Budskapen i reklamen är ofta uppbyggda kring 
nyckelorden personlighet, stil och smak. Dessa ord kopplas ofta samman med ord som till 
exempel frihet, trend eller den rätta känslan. Enligt reklamen kan man skilja sig från mängden 
genom att köpa massproducerade varor som till exempel jeans av märket Levis. Så motstridiga är 
ofta reklamens budskap.  
 
Jakobson beskriver sin avhandling hur tonårsflickor använder klädseln för att bearbeta sin 
identitet, och hur de utnyttjar bilderna av ungdomlighet och kvinnlighet som massmedia och 
reklam utsänder. Tonårsflickor ska inte bara gestalta en generationsidentitet, utan också utveckla 
en kvinnoidentitet och egenskaper som hör ihop med den kvinnliga könsrollen. För flickorna i 
Jacobsons undersökning var klädernas estetiska funktion viktigast, dvs. att plaggen var 
klädsamma och hade rätt modell och färg. Praktiska egenskaper som till exempel 
värmeisolerande förmåga och hållbarhet, var inte speciellt viktigt för de flesta av de tillfrågade. 
Många ungdomar fryser hellre än tar på sig en mössa när det är kallt ute. Inte ens när 
temperaturen går ner mot – 20 grader Celsius bär högstadie- och gymnasieelever något på 
huvudet. Utseendet, och hur de uppfattas av andra, är viktigare än att hålla sig varm.  
 
Idag ger modet flera möjligheter att bearbeta sin identitet och gestalta en livsstil via klädseln. Det 
är i många fall inte solklart vilka kläder och stilar som tillhör en viss grupp eller ett visst kön. 
Gränserna suddas ut, moden kommer och går, men identitetssökande och intresset för kläder 
fortgår. ”Människan skapar kläderna, men kläderna skapar också människan” (Jacobson, 1994, 
s. 219).  
 
 
Mediapåverkan 
 
Det pågår ständigt en debatt om massmedias och reklamens möjlighet att påverka vårt val av 
identitet och livsstil. Grogan (1999) behandlar i sin bok massmedias effekt på ungdomars 
kroppssyn och hur idealen framställs i reklam, tidningar och TV. Ett flertal undersökningar har 
gjorts inom detta område. Fokuseringen kring dessa undersökningar har dock riktat in sig mest på 
kvinnor, eftersom det sker en större exponering av kvinnor i media. De framställs som smala och 
slanka, medan män framställs att vara av normalvikt och muskulösa. Skådespelare, modeller och 
atleter blir ett referenssystem för både män och kvinnors utseende. Data från olika studier av 
mediapåverkan visar att både män och kvinnor kan tycka sämre om sitt utseende och sina kroppar 
efter att ha tittat på idealiserade mediabilder. För att komma ifrån de negativa effekterna av 
mediapåverkan menar psykologer att människor kan bli mindre påverkade genom att ändra på sitt 
sätt att tolka den sociala information som media erbjuder. 
 
”If people are encouraged to question the self-relevance and similarity to themselves of media 
images, then it would be unlikely that upward comparisons would be made, since the model 
would be an inappropriate target” (Grogan, 1999, s.114). 
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Jacobson skriver att det är två motstridande uppfattningar till massmedias påverkan på ungdomar. 
Den ena ser ungdomen som negativt påverkad av kommersiella krafter, och menar att reklamen 
inte bara påverkar deras köp- beteenden, utan också ungdomars arbete med att hitta sig själva. 
Denna uppfattning bygger på analyser, som betonar att reklam och massmedia spelar en 
framträdande roll, när det gäller att bygga upp speciella livsstilar och identiteter. När reklamen 
leder till att konsumenten köper en vara, köper han eller hon inte bara en produkt, utan löftet om 
en hel livsstil. Den andra uppfattningen anser att det kommersiella utbudet till ungdomen inte är 
något att orda över. Det är ungdomarna själva som skapar musik- och klädstilarna, och på så sätt 
livsstilarna. Massmediaindustrin har inte tillräcklig fantasi och kreativitet för att skapa dessa 
trender. Den har snarare en förmedlande roll, att sprida livsstilar och tjäna pengar på dem. Det är 
ungdomarna själva som utnyttjar det massmediala utbudet, de tar till sig det som passar och 
förkastar annat.  
 
Dessa båda uppfattningar betonar på olika sätt förhållandet mellan livsstilar och identitet, 
massmedierna och konsumtionen. Idag produceras varor - med hjälp av reklam, mode och 
marknadsföring - direkt som symboliska uttryck för olika livsstilar och identiteter. Ungdomarna 
beskrivs ofta som den målgrupp som den så kallade livsstilsreklamen vänder sig till och som 
anses speciellt lättpåverkad. Bjurström (i Jacobson) menar att det saknas empiriska studier som 
kan bekräfta dessa antaganden och att det är oklart vilken typ av påverkan som menas. 
Ungdomarna kan beröras emotionellt men, även deras attityder och värderingar kan påverkas.  
 
 
Veckotidningar 
 
I affärer finns en uppsjö av olika tidskrifter om mode, utseende och ideal, som framför allt riktar 
sig till unga tjejer. Hirdman (2001) har i sin avhandling tittat på hur män, kvinnor och relationen 
dem emellan framställs i tidskriften Veckorevyn. På 20-talet kom det yttre att bli en allt viktigare 
symbol för kvinnlighet och det skedde en ökad framtoning av kosmetika, tvålar och schampo i 
annonser. Hollywood bidrog med stjärnor som skapade nya normer för skönhet. Detta genom att 
för en masspublik ”visa vikten av att se bra ut” (Hirdman, 2001, s.32). Veckorevyn lanserades 
första gången på 30-talet av Åhlén & Åkerlund som en familjetidning. Dagens Veckorevyn har 
en fått en mer ungdomlig karaktär och riktar sig framför allt till unga tjejer. Tidningen är 
utformad på ett sådant sätt att läsaren hamnar i fokus med ett du-tilltal. Parallellt med detta har 
kända personer fått en allt större betydelse och ”läsaren får i otaliga artiklar veta hur hon bör gå 
till väga för att få ögon, mun, hår eller kropp som diverse kända personer” (Hirdman, 2001, 
s.193). Samtidigt erbjuds även tips och råd, i form av testfrågor, text och bilder, hur läsaren ska få 
ett bättre sexualliv, en snyggare kropp och bättre självförtroende.  
 
 
Såpoperor 
 
Undersökningar har visat att såpoperor påverkar människor och får oss att glömma verkligheten 
för en stund. Det som utmärker en såpopera är att: 
• den har en stor omfattning 
• den pågår under en lång tidsperiod 
• den täcker upp ett stort antal personer 
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Innehållet i en såpopera är inte framåtsträvande, utan utmärks istället av variationer på vissa 
återkommande känslokonflikter. Tittarna identifierar sig inte med en enda karaktär, utan 
identifikationerna kan fördela sig över en hel grupp av rollfigurer. Handlingen i en såpopera leder 
gärna till diskussion bland de unga tittarna (Holmberg). 
 
Såpoperor är uppbyggda på de olika karaktärernas förhållningssätt till varandra. Det finns två 
upplevelseformer som tittarna växlar mellan; fördjupning och distans. Fördjupningen kan bestå i 
att tittaren jämför såpoperan och verkligheten, men också i att tittaren föreställer sig hur det 
skulle kännas att vara en av personerna i serien. Med distans avses att tittarna vet att innehållet i 
programmet är fiktion. Denna gräns mellan fördjupning och distans kan vara något som många 
ungdomar har svårt att åtskilja när det gäller TV och verklighet.  
 
 
Skolans roll  
 
Skolans behov av kunskap om ungdomskultur och mediapåverkan har förmodligen ökat under 
senare tid. Media har fått en allt centralare roll i samhället, samtidigt som skolan har utvecklats. 
Idag har elevernas fritidskultur och sociala liv hamnat mer i fokus än förr. De skarpa gränser som 
tidigare fanns mellan skola och fritid har blivit allt vagare. Det är inte längre lika lätt att skilja på 
vad som är skola i traditionell mening och vad som är fritid. Förutom den traditionella 
undervisningen fokuserar skolan på att förbereda eleverna för vuxenvärlden. Lärarna som 
undervisar idag ställs i högre grad inför elevernas livsfrågor. Fritidskulturen och skolkulturen 
blandas och det blir allt svårare att få barn och ungdomar att arbeta med saker som inte behandlar 
deras egna erfarenheter. De diffusa gränserna mellan fritid och skola leder till nya kunskapsbehov 
hos skolans personal. Lärarna behöver mer kunskap om den mediakultur som med all säkerhet 
blir en allt väsentligare del av barn och ungdomars liv (Holmberg). 
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Syfte 
 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga åsikter och attityder hos elever i år 8 och år 9 rörande 
mediapåverkan, skönhet och relationer. Vi avser även att se om det föreligger skillnader mellan 
pojkar och flickor. 
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Metod 
 
 
För att vi skulle kunna genomföra vår empiriska undersökning på ett så tillfredställande sätt som 
möjligt, valde vi att utgå från boken Forskningsmetodikens grunder, att planera genomföra och 
rapportera en undersökning (R. Patel, B. Davidson, 2003).  
 
För att få relevant bakgrundsmaterial inleddes arbetet med en litteraturstudie. Denna kom senare 
att ligga till grund för de kvantitativa och kvalitativa metoder vi utnyttjade under vår praktik. 
Genom att använda en kvantitativ undersökning, i form av enkät, avsåg vi att erhålla ett resultat, 
kring ungdomars uppfattningar om sig själva och sin omgivning, som senare kunde omvandlas 
till siffror eller tabeller. Den kvalitativa metoden gjordes i form av intervjuer för att få fram ett 
material där vi skulle kunna ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 
t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen” ( R. Patel, B. Davidson, 2003, 
s. 78). 
 
Försökspersoner 
 
Eftersom vi ville veta vad tonåringar har för åsikter och värderingar inom området 
samlevnadskunskap valde vi att genomföra vår undersökning i två klasser, en år 8 och en år 9. 
Dessa klasser ingår i det utbildningsområde som vi blivande 4-9 lärare kommer att arbeta inom. 
En annan anledning till att vi valde just dessa klasser är att eleverna befinner sig mitt i puberteten 
just i dessa åldrar. Vår undersökning skedde vid två skolor i Luleå kommun. Sammanlagt har 42 
personer svarat på en enkät. Till intervjutillfällena valdes tio personer från varje klass ut. Dessa 
grupper bestod av fem pojkar och fem flickor från varje årskurs. Vilka elever som skulle delta vid 
de olika intervjuerna valdes i samråd med praktikhandledarna vid de respektive skolorna. Innan 
vårt arbete vid de två skolorna startade skickades ett brev med eleverna hem till deras föräldrar 
(se bilaga 1). 
 
Bortfall 
 
Då enkäten lämnades ut var sju elever i år 9 och tre elever i år 8 frånvarande.  
 
Material 
 

• Enkät - I vår undersökning användes en enkät, som omfattade 14 stycken frågor med fasta 
svarsalternativ, rörande ämnen inom sex- och samlevnadkunskap (se bilaga 2).  

 
• Bandspelare – Denna användes för att spela in de olika intervjutillfällena. 
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Genomförande 
 
Förarbete 
 
I september år 2002 bestämde vi oss för att skriva ett examensarbete om ungdomars åsikter om 
och attityder till mediapåverkan, skönhet och relationer inom området sex- och samlevnad. Vi 
började med att utforma ett PM samt göra en litteratursökning. PM:et godkändes och en 
handledare utsågs i december. 
 
Under våren 2003 deltog vi vid flera seminarier och fördjupade oss i den litteratur som sedan 
användes till att skriva bakgrunden. Ett syfte formulerades och en metod utarbetades för att ge en 
grund till hur vi skulle genomföra den tänkta analysen under höstterminen år 2003. I slutet av 
terminen fastställdes även praktikplatserna och handledare utsågs på de respektive skolorna. 
 
Tidsplan 
 
Vårt arbete fördelades på följande sätt: 
 
HT 2002:  Arbete med PM och litteratursökning 

Godkännande av PM 
Handledare utsågs 

 
VT 2003:  Litteratursökning och seminarier för bakgrunden 

Arbete med bakgrund, syfte och metod 
Regelbundna möten med handledare 
Inlämning till handledare samt bedömning 
Praktikplats för slutpraktik fastställd 

 
HT 2003:  Genomförande av undersökning  

Sammanställning av resultat och diskussion 
 
VT 2004 Redovisning samt opponering av examensarbetet 
 
Utvecklingsarbete i år 8 
 
Under hela sex- och samlevnadsavsnittet arbetade eleverna varierat: i små gruppkonstellationer, 
enskilt och på lärarledda lektioner. Eleverna fick välja hur de ville arbeta med området och alla 
fick sina alternativ tillgodosedda. Området planerades och utfördes av oss lärarstudenter. Även 
provet konstruerades av oss. Eleverna hade tillgång till olika material och dessa diskuterades vid 
varje lektionstillfälle. Vi valde att genomföra intervjuerna efter detta avsnitt för att eleverna 
lättare skulle kunna diskutera de olika teman som vi tog upp. Anledningen till att inget 
utvecklingsarbete i år 9 genomfördes var att dessa elever redan hade behandlat avsnittet sex- och 
samlevnad. Arbetet i år 8 såg ut som följer: 
 
Första praktikveckan:  
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Under denna vecka lämnades föräldrabrevet ut och enkäten genomfördes. Vi startade upp sex- 
och samlevnadsavsnittet med diskussioner i helklass om relationer. Eleverna fick också arbeta i 
grupper med olika diskussionsuppgifter, som togs framtogs spontant vid lektionstillfället. 
 
Andra praktikveckan: 
 
Denna vecka var det kulturvecka i skolan och måndagen började med filmvisning. Filmen 
handlade om relationer och var beställd från Utbildningsradion. Veckan fortsatte med frågor 
kring puberteten, vad som händer i kroppen och olika livsstilar. Eleverna fick se filmen 
Tillsammans av Lukas Moodysson. Därefter fick eleverna reflektera över filmen i smågrupper.  
 
Tredje praktikveckan: 
 
Eleverna fick ut stenciler om de olika könsorganen att arbeta enskilt med. En gemensam 
genomgång av mannens och kvinnans könsorgan gjordes i helklass av oss. Vi gick igenom 
befruktningen och diskuterade ämnet sex.  
 
Fjärde praktikveckan: 
 
Denna vecka arbetade vi med de olika könssjukdomarna och preventivmedel. Det fanns även tid 
till frågeställningar inför besöket på ungdomsmottagningen. Veckan avslutades med ett prov i 
form av en tankekarta.  
 
Enkät 
 
Enkätundersökningen genomfördes tidigt under praktiken för att skapa ett underlag till 
intervjuerna. Enkäten bestod av 13 frågor, som var kopplade till vårt bakgrundsarbete. Med dessa 
frågor avsåg vi att få en övergripande bild av elevernas åsikter och attityder. Enkäten besvarades 
anonymt. 
 
Intervjuer 
 
Efter att enkäten besvarats och sammanställts valdes tio elever ut från klasserna, fem flickor och 
fem pojkar. Flickorna intervjuades separat och pojkarna likaså. Alla eleverna deltog frivilligt och 
anonymt. Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen i slutet av vår praktik. Då hade vi haft en 
chans att få en bild av eleverna, innan det var dags att försöka få intervjugrupperna att svara på 
våra frågor på bästa sätt. Vi valde att spela in alla intervjuer med bandspelare för att inte avbryta 
eleverna. Gruppintervjuerna baserades på dessa tre teman (se bilaga 3):  
 

• Mediapåverkan 
Här ställdes frågor som behandlade olika ämnen såsom dokusåpor, veckotidningar och 
reklam. 

 
• Skönhet 

Här diskuterades idealbilder, mode, kroppssmyckningar och skönhetsoperationer. 
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• Relationer 
Könsroller, närhet och vad som är viktigt i en relation var några av de saker som eleverna 
fick diskutera vid det sista intervjutillfället. 
 

När praktiken avslutades, bearbetades och analyserades det insamlade materialet. 
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Resultat 
 
 
I detta kapitel kommer resultatet från våra undersökningar under praktikperioden at redovisas. 
Enkäten presenteras i form av stapeldiagram för att ge en övergripande sammanfattning till vad 
eleverna svarat. De olika temadiskussionerna vid intervjutillfällena redovisas på ett sådant sätt att 
läsaren ska få en inblick i vad varje klass och grupp har svarat på de ställda frågorna. 
 
 
Sammanställning av enkätundersökning 
  
Totalt 42 elever svarade på vår enkät. Av dessa var 22 elever niondeklassare, 13 flickor och nio 
pojkar. 20 elever gick i år 8, åtta flickor och 12 pojkar. Kommentarer finns att läsa under varje 
diagram. 
 
 
Har du pojk- eller flickvän? 
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Figur 1. 
 
Figur 1 visar att endast en liten del av eleverna var tillsammans med någon vid tillfället då 
enkäten gjordes. I år 9 hade tre av flickorna pojkvän, medan endast en av pojkarna var 
tillsammans med någon. I år 8 var det en pojke och en flicka som var tillsammans med någon. 
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Vem/Vilka tycker du att du kan prata med när det gäller relationer? 
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Figur 2. 
     
Figur 2 visar att de allra flesta väljer att prata med sina kompisar när det gäller relationer. Här 
svarade pojkar och flickor i båda klasserna relativt lika, dock var det endast flickor som valde att 
prata med sina föräldrar. Ingen av eleverna valde alternativen lärare eller andra vuxna. Eleverna 
var inte begränsade att välja ett visst antal alternativ. 
 
 
Vad tycker du är viktigast när man är ihop med någon? Välj tre alternativ.  
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Figur 3. 
 
Figur 3 visar att elevernas åsikter om vad som är viktigast i ett förhållande varierar. Pojkarna i år 
8 anser att utseendet är viktigare än vad flickorna gör. Många av eleverna i år 9 valde sex, till 
skillnad från eleverna i år 8, där ingen valde detta alternativ. 
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Tycker du att utseendet är viktigt? 
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Figur 4. 
 
Flickorna i år 8 ansåg inte att utseendet var lika viktigt som de jämnåriga pojkarna. I år 9 svarade 
lika många flickor som pojkar ja på denna fråga, vilket visas i figur 4. 
 
 
Anser du att du är nöjd med dig själv och din kropp? 
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Figur 5. 
 
Figur 5 visar att relativt många av eleverna är nöjda med sig själva. Mest nöjda var pojkarna, 
både i år 8 och år 9. Det var endast flickorna som svarade vet ej på denna fråga. 
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Skulle du kunna tänka dig att genomgå en skönhetsoperation av något slag? 
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Figur 6. 
 
Figur 6 visar att endast tre av flickorna i år 9 kan tänka sig att genomgå en skönhetsoperation. 
Övriga elever svarade nej eller vet ej på denna fråga. Bland flickorna i år 8 valde fler elever 
alternativet vet ej, än i de övriga elevgrupperna. 
 
 
Om ja, vilken typ av skönhetsoperation? 
 
De elever som svarade ja på denna fråga tog upp bröstförstoring och fettsugning som 
skönhetsoperationer.   
 
 
Anser du att du har en egen klädstil? 
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Figur 7. 
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Figur 7 visar att en stor del av eleverna tycker att de har en egen klädstil. Pojkarna i år 8 var mest 
osäkra och många valde alternativet vet ej, medan alla utom två av pojkarna i år 9 svarade ja på 
denna fråga. En större del av flickorna i år 9 än i år 8 svarade nej på frågan. 
 
 
Tittar du på vad som är mode när du väljer dina kläder? 
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Figur 8. 
 
Figur 8 visar att de flesta av eleverna inte tittar på modet när de väljer sina kläder. Eleverna i år 9 
svarade ja i större utsträckning än eleverna i år 8. Fyra pojkar i år 8 valde alternativet vet ej, till 
skillnad från pojkarna i år 9 där alla svarade ja eller nej. Anmärkningsvärt är att ingen av 
pojkarna i år 8 svarade ja på denna fråga. Bland flickorna var svaren ganska lika oavsett ålder. 
 
 
Tittar du på dokusåpor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. 
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Figur 9 säger att fler flickor än pojkar i båda åldersgrupperna ser på dokusåpor. Ingen av pojkarna 
i år 9 svarade ja. Många, både flickor och pojkar, valde alternativet ibland. Ingen av flickorna i år 
8 svarade nej på denna fråga. (En av flickorna i år 9 hade inte givit något svar.) 
 
 
Läser du veckotidningar som t.ex. Veckorevyn eller Slitz? 
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Figur 10. 
 
Som figur 10 visar, så läser fler flickor än pojkar veckotidningar alltid eller ibland. Pojkarna i år 8 
svarade nej på denna fråga, bortsett från en som svarade ja. Ingen av flickorna i år 8 svarade ja. I 
år 9 var svaren relativt lika bland pojkar och flickor. 
 
 
Påverkas dina inköp av reklam? (T.ex. smink, kläder, sportartiklar, musik) 
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Figur 11. 
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Figur 11 visar att eleverna inte anser att deras inköp påverkas av reklam. Dock har många svarat 
att inköpen påverkas ibland. Endast en av pojkarna i år 9 svarade ja på denna fråga.  
 
 
Har du fått ta del av samlevnadsundervisning i skolan? 
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Figur 12. 
 
Figur 12 visar att de allra flesta elever har fått ta del av samlevnadsundervisning i skolan. Ingen 
av flickorna i år 9 svarade nej på denna fråga. (En flicka i år 9 samt en pojke i år 8 lämnade inget 
svar på denna fråga.) 
 
 
Vad tycker du borde ingå i samlevnadsundervisningen i skolan? 
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Figur 13. 
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Figur 13 klargör vilka alternativ som var vanligast förekommande bland eleverna i år 8 och 9. 
Bland flickorna i år 8 valde alla alternativet puberteten, detta förslag valdes också till stor del av 
pojkarna i år 9. Ingen av pojkarna i år 8 valde preventivmedel som ett förslag till 
samlevnadsundervisning. Sexualitet, könssjukdomar och kärlek var de alternativ som valdes av 
många elever i alla grupper.  
 
 
Kommentarer till enkäten 
 
Eleverna i år 9 önskade ett större antal alternativ på vissa frågor. På frågan ”Är du nöjd med dig 
själv och din kropp”? var många elever tveksamma och ansåg att det var svårt att svara ja eller 
nej. Till frågan ”Vad tycker du borde ingå i samlevnadsundervisningen i skolan”? fanns 18 
alternativ, där eleverna kunde ringa in så många de önskade. Alla förslag valdes av någon eller 
några. Två av flickorna i år 8 och en flicka i år 9 ringade in alla alternativ. (En pojke i år 9 och 
två pojkar i år 8 svarade ingenting på denna fråga.)  
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Sammanställning av intervjuer  
 
I år 9 medverkade fem pojkar och fem flickor vid de tre olika intervjuerna. Samma personer har 
deltagit vid varje tillfälle. I år 8 var deltagarna även här fem stycken i varje grupp. Vid ett 
intervjutillfälle tvingades vi byta ut några deltagare i flickgruppen. Detta på grund av att eleverna 
var väldigt tystlåtna och inte villiga att diskutera. 
 
 
Tema 1: Mediapåverkan 
 
Tittar ni på dokusåpor/såpoperor? Vilken/vilka? 
 
Flickor år 8: Eleverna svarade att de tittar på dokusåpor/såpoperor ibland. De tittar på 
Masterplan, men det är ganska segt och sämre än Big Brother. Expedition Robinson tycker de är 
ganska bra för att de tävlar mot varandra.  
 
Flickor år 9: Flickorna i den här gruppen tittar på dokusåpor ibland eller följer alltid några av 
dem. Mest populära var Big Brother, Villa Medusa och Expedition Robinson. I övrigt nämndes 
även Baren, Farmen, Fame Factory och Popstars.  
 
Pojkar år 8: Här svarade eleverna att de ser på dokusåpor ibland, men följer ingen speciell. Om de 
tittar så är det på Big Brother, Masterplan eller på Expedition Robinson. De kände inte till 
begreppet såpopera, men kunde efter viss förklaring komma på några såpoperor, dock inte till 
namnet. De tror att det är vanligare med dokusåpor än såpoperor idag. 
 
Pojkar år 9: De flesta tittar ibland och då är det framförallt Big Brother och Expedition Robinson 
som gäller. Efter att ha förklarat begreppet såpopera för eleverna visade det sig att någon tittade 
ibland på såpoperor såsom Days of our lives, Vänner och fiender och Skilda världar.  
 
 
Vad är det som gör en dokusåpa/såpopera intressant? 
 
Flickor år 8: De hade svårt att svara på denna fråga, då de inte tyckte att dessa alls var intressanta. 
 
Flickor år 9: Framför allt intrigerna väcker deras intresse såsom när deltagarna bråkar, dricker 
sprit, har sex och får olika uppdrag som de ska genomföra. Här syftar flickorna främst på 
dokusåpan Big Brother. 
 
Pojkar år 8: Här ansåg eleverna att det var sex, se vem som vinner, se hur folk lever och deras 
nyfikenhet som gör dokusåporna intressanta. 
 
Pojkar år 9: Alla var överens om att många av de nya dokusåporna går ut på att sätta samman folk 
med olika livsåskådning för att skapa konflikter. Samtidigt förekommer mycket sprit vilket inte 
är intressant, men gör programmet roligt att se på, eftersom andra människor gör bort sig i TV. 
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Varför tror ni att vissa människor vill vara med i dokusåpor? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att vissa människor vill vara med för att bli kändisar och vinna 
pengar. 
 
Flickor år 9: Här ansåg flickorna att vissa människor ställer upp för att synas på TV och få 
uppmärksamhet. ”De kan bli kändisar och det kan leda till andra jobb som bland annat modell 
och bartender.” 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att det var för pengarna, bli kända, vara med i TV, ”Så att folk vet 
vem man är” och att det är lättare att träffa tjejer. Pojkarna tror också att man endast är känd i 
någon månad eller tills nästa dokusåpakändisar kommer fram.  
 
Pojkar år 9: Här svarade pojkarna att de trodde först och främst att människor ställer upp i TV för 
att få synas och bli kända. Att man sen kunde vinna pengar var av mindre betydelse. 
 
 
Skulle ni kunna tänka er att ställa upp i en dokusåpa? Vilken och varför? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna att de inte kunde tänka sig att vara med, men om de var 
tvungna så är det hellre för pengarna än att bli kändis. 
 
Flickor år 9: En av flickorna svarade att hon inte kunde tänka sig att vara med i någon av 
dokusåporna just nu. En skulle kunna tänka sig att vara med i Big Brother för ”de verkar ha så 
kul där inne”. En flicka kunde inte tänka sig att vara med överhuvudtaget och då konstaterade 
alla, att ställa upp i en dokusåpa har med personlighet att göra. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade lite olika. Vissa kan tänka sig att vara med, men ”bara om man 
vinner”. Andra svarade blankt nej. Ett citat som kom upp var: ”Fan vad tråkigt att sitta 100 
dagar i ett hus med en massa jävla skitskallar.” Eleven syftade här på dokusåpan Big Brother. 
De som kunde tänka sig att vara med i en dokusåpa nämnde Bachelor: ”man får vara omgiven av 
snygga tjejer”, Expedition Robinson: ”riktiga tävlingar”, Masterplan: ”coola uppdrag” eller 
Fame Factory. 
 
Pojkar år 9: Här svarade pojkarna att de skulle kunna tänka sig att ställa upp i Expedition 
Robinson om de var tvungna att välja en. Det var den dokusåpan som verkade vara mest seriös. 
Röstningsmomentet var dock inte bra utan det var den starkaste som skulle vinna. En elev 
uttryckte sig om dokusåpan Big Brother: ”Sitta instängd i ett svettigt hus med en lättfotad kvinna 
och massa andra knäppgökar i 100 dagar, nej tack!” 
 
 
Vilken/vilka veckotidningar läser ni? Varför? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade Veckorevyn, men de tyckte ändå att den är inte så bra för det är 
nästan 50 procent reklam och man bläddrar mest igenom den. En av flickorna svarade att hon 
läser Hänt Extra ibland hos mormor. 
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Flickor år 9: De här flickorna läste Veckorevyn, Frida, Slitz, Solo och Aftonbladet. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att de läser serietidningar som Kalle Anka eller Knasen eller så 
läser de datatidningar. På frågan om de läser tidningar som Slitz svarade en av pojkarna: ”Nej 
inte ännu, kanske senare” och syftade då på att han kanske kommer att läsa sådana tidningar när 
han blir äldre. Det händer trots allt att de bläddrar i det som kallas skvallertidningar för att de är 
lite nyfikna på andras liv. Enligt pojkarna kan det vara så att de som är intresserade av dokusåpor 
också gärna läser skvallertidningar.  
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade här att de förut hade läst olika serietidningar, men nu för tiden så 
läste de datortidningen PC Gamer, Illustrerad Vetenskap, rollspelstidningen White Dwarf och 
Kuriren. 
 
 
Vilken tidning tror ni att killar/tjejer läser? 
 
Flickor år 8: Flickorna trodde att pojkarna läser olika speltidningar och datortidningar. 
 
Flickor år 9: När det gällde äldre killar var flickorna helt överens om att de läste Slitz, medan 
pojkarna i deras klass läste PC Game, sporttidningar och speltidningar. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade Veckorevyn. 
 
Pojkar år 9: Här svarade pojkarna: Frida, Okej och Veckorevyn. 
 
 
På vilket sätt tror ni att ni påverkas av reklam? 
 
Flickor år 8: De flesta av flickorna ansåg att reklam inte påverkade dem. 
 
Flickor år 9: En flicka svarade att hon inte alls blir påverkad av reklam, medan någon annan säger 
att det kan hända ibland. Framför allt är det reklam för skivor och kläder som är påverkande men 
”man springer inte och köper det med en gång”.  De diskuterade även att det beror på vilken stil 
man har om man påverkas av reklamen eller inte. I tidningar tycker de, att reklamen riktade sig 
framför allt mot dyra affärer i Stockholm. Innekrogar och ställen ger ut reklam om var det är 
populärt att gå ut. 
 
Pojkar år 8: ”Vi påverkas inte av reklam”, var det spontana svaret från pojkarna. Vid närmare 
eftertanke ändrade de dock sin åsikt och sa att vissa reklamer påverkas man nog av, som bland 
annat tv-shop och reklam för filmer (trailers). 
 
Pojkar år 9: Här svarade en pojke att ”När man är sugen på något och ser reklam kan man 
påverkas att köpa”. Pojken syftade då på Coca-colareklamen. En annan pojke anser att han 
påverkas om han ser reklam för ett snyggt klädesplagg, dock inte för att det är snyggt utan då kan 
han snabbt köpa kläder och slipper att leta i olika affärer. 
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Behövs reklam? Varför/Varför inte? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade ibland, men det beror på vad det är. De kan dock inte ge några 
exempel. 
 
Flickor år 9: Här svarade flickorna att de tycker att reklam kan vara bra för vissa osäkra personer.  
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade: Nej, reklam behövs inte, den är bara i vägen. ”Fast det är bra som 
paus för då kan man gå på toa eller göra popcorn.”  Här åsyftas att reklampausen förstör filmer 
och tv-program. Även efter en förklaring att det är själva reklamen och inte reklampausen vi 
menar, så var det svårt att få fram något svar. Pojkarna säger att de inte tittar särskilt ofta på 
reklamen. De byter TV- kanal under tiden som reklamen visas för att sedan byta tillbaka. 
 
Pojkar år 9: Alla pojkarna är överens om att reklamen fyller sin funktion, men att det finns 
alldeles för mycket av den. 
 
 
Vilken reklam tycker ni är bra? Varför? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna att ICA:s TV-reklam är bra, för att den är rolig. Även här 
kommer reklampauserna på tal och de anser att TV4:s reklampauser är sämst. När man ser på en 
spännande film blir det allt för många avbrott. ”De visar alltid samma reklam och det är segt.” 
Det är mest från TV:n man får reklamintryck. 
 
Flickor år 9: Flickorna svarade likadant att ICA:s reklam är rolig, för man får skratta. De tycker 
även att reklamen för Norrlands Guld är bra och rolig.  
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att Filmreklam, ICA-reklamerna och McDonaldsreklamen är bra.  
 
Pojkar år 9: Här svarade pojkarna att ICA:s reklam är bra, för det är som en serie där man gärna 
vill veta vad som händer nästa gång. De tycker att den fungerar lite som smygreklamen i olika 
filmer.  
 
 
Om ni fick vara en känd person, vem skulle det vara och varför? 
 
Flickor år 8: En flicka svarade att hon inte vet, men skulle nog vilja vara sig själv. Victoria 
Svensson eller Hanna Ljungberg är två personer som några kan tänka sig att vara för att de har 
presterat något bra inom fotboll. Diviga kändisar vill flickorna inte vara, då de anser att dessa tror 
sig vara mer värda än vanliga människor. 
 
Flickor år 9: ”- Man tänker på hur hon är,” säger en flicka. Med det menar hon framför allt 
karriär, pengar, vilken bakgrund personen har och om hon är divig. En annan flicka skulle vilja 
vara en person som inte är så känd, men ändå har mycket pengar. En flicka skulle vilja vara 
någon från en dokusåpa och en svarade att hon inte har någon som helst aning. 
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Pojkar år 8: Pojkarna räknade upp olika slags kända personer, bland annat skådespelare, 
fotbollsspelare, skidåkare och ”han som äger Playboy”. Efter en stunds diskussion kom killarna 
fram till att det inte alltid är så bra att vara känd, fast berömmelse vill man ju ha. Men det kan 
också bli så att tjejer utnyttjar en bara för att man är känd. 
 
Pojkar år 9: Även här svarade några pojkar att de skulle kunna tänka sig att vara någon manlig 
skådespelare. Arnold Schwarzenegger, ”eftersom han är stor och biffig och utstrålar en 
personlighet som tilltalar mig” och Bruce Willis för att ”Han är en bra skådis”. Pojken syftade 
då på att han gillar Bruce Willis stil och för att han tjänar mycket pengar. En pojke vet inte vem 
han vill vara och en annan svarade att han vill vara någon som har mycket pengar, men som inte 
är så känd, för då får man vara ifred. En pojke vill vara Zakk Wylde, gitarrist i bandet Black 
Lable Society. ”Han är stentuff, Show no mercy liksom. Han är en inspirationskälla för mig 
eftersom jag sysslar med musik”. 
 
 
Sammanfattning av tema mediapåverkan 
 
Inom temat mediapåverkan startade intervjuerna med diskussioner kring dokusåpor/såpoperor 
och de flesta elever svarade att de ibland tittade på dokusåpor. Detta varierade dock beroende på 
vilka som sändes i TV för tillfället. Eleverna ansåg att det var endast av nyfikenhet som de tittade 
på dokusåpor. Flickorna i år 9 och pojkarna i år 8 svarade att det var mycket sex och alkohol i 
dessa. Alla eleverna var överens om att deltagandet handlade enbart om pengar och kändisskap. 
Vissa flickor i år 9 och en del pojkar i år 8 samt år 9, skulle kunna tänka sig att ställa upp i en 
dokusåpa, till stor del för att vinna pengar, inte för att bli kända.  
 
Alla flickorna läste Veckorevyn och olika veckotidningar som är riktade till deras åldersgrupp. 
Olika datatidningar var det vanligaste svaret bland pojkarna, men en del pojkar i år 8 läste 
fortfarande serietidningar. Eleverna var medvetna om vilka slags tidningar det andra könet 
föredrog att läsa. 
 
Flickorna i år 8 ansåg att de inte blev påverkade av reklam. De övriga eleverna påverkades i olika 
grad beroende på vad reklamen riktade sig mot. Pojkarna i år 9 tyckte att reklamen fyllde sin 
funktion på olika sätt, medan pojkarna i år 8 inte tyckte att den behövdes. Alla flickorna ansåg att 
reklam kan behövas ibland.  
 
Om eleverna fick vara en känd person, ville de flesta vara en som hade mycket pengar. Flickorna 
i år 8 valde kända personer som hade presterat något inom idrott, men de trivdes bra med att vara 
sig själva. Alla pojkar kunde tänka sig att vara någon känd skådespelare. 
   
 
Tema 2: Skönhet 
 
Hur ser er idealbild ut? Varför? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade här hur de tycker att killar ska se ut. Han ska vara ganska lång, ha 
lagom med muskler, en snygg kropp, men det kvittar om han är mörk eller ljushårig. 
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Flickor år 9: Här svarade flickorna med både utseende och personligheter. Några saker som 
räknas upp är att han ska ha fina ögon, fin rumpa, mörkt hår och vara lång. Hans personlighet är 
viktig tycker de. Han ska vara snäll, men inte för mesig. ”Lite av en bad boy måste han vara.” 
Han ska ha en stark personlighet, ha humor och det är det inre som räknas. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna missuppfattade frågan och svarade att man i allmänhet ska vara smal. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade att hårfärgen spelar inte så stor roll, men rakat huvud är fult. Hon 
får inte vara för fet eller för smal. ”Ansiktet spelar mest roll.” Här syftar en pojke på att det är det 
första som man lägger märket till. ”Om tjejen är smartare får det henne att se snyggare ut, 
korkade tjejer blir mer oattraktiva”, säger en annan pojke. De konstaterar också att det är viktigt 
att hon har liknande intresse som de själva. 
 
 
Hur ser ideal ut enligt media? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna att ideal enligt media är smala tjejer, ”typ modeller som ser 
perfekta ut”. Deras hår och smink är perfekt. Men de är nog inte så perfekta egentligen. Killarna 
är också snygga och vältränade. 
 
Flickor år 9: Flickorna ansåg att killar ska vara långa och ha magrutor. De går alltid i kalsonger 
eller byxor och bar överkropp och ser bra ut. Tjejerna är smala med stora bröst, perfekt hy och 
långa ögonfransar. Bilderna är retuscherade och ”alla är glada”. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna var alla överens om att tjejer är smala. Varför det är så vet de inte riktigt, 
men säger att det är modetidningar som bestämmer det och att man retuscherar alla bilder på 
datorer. Killar ska ha magrutor. 
 
Pojkar år 9: En pojke sa direkt att tjejerna är ”jäkligt smala med jäkligt lite kläder”. De övriga 
håller med och konstaterar att de modeller som går på catwalken är fula, äckliga och alldeles för 
smala. ”Smink förvränger dem.” De säger också att killar alltid är ”biffiga”. 
 
 
Hur tror ni att tjejer/killar vill att ni ska se ut och vara?  
 
Flickor år 8: Flickorna svarade kort att tjejer ska vara smala och många killar vill ha tjejer med 
stora bröst. 
 
Flickor år 9: Här säger flickorna att det beror på. Vissa killar föredrar mörkhåriga och vissa 
ljushåriga. Några killar gillar stora bröst medan andra vill ha små. Tjock eller smal spelar ingen 
roll och hur killar ser på tjejer varierar från person till person. ”Alla är olika, det finns ingen sån 
där idealtjej.” 
 
Pojkar år 8: Alla pojkarna svarade att killar ska vara långa och en pojke ansåg att man skulle ha 
stora fötter. 
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Pojkar år 9: Pojkarna trodde att tjejerna vill ha killar som är muskulösa och välbyggda, det vill 
säga män som tränar. 
 
 
Är ni intresserade av mode? Klär ni er efter modet? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna: Ja, lite. En av tjejerna svarade att hon helst tar på sig det som 
är bekvämt. Tjejerna anser att de inte tittar så mycket på modet när de ska välja kläder. 
 
Flickor år 9: Flickorna svarade att det händer ibland. De kan påverkas av att en person har snygga 
kläder och vill sedan köpa likadana. Vissa märken är mer populära än andra. 
 
Pojkar år 8: En pojke svarade direkt att han inte är ett dugg intresserad av mode och en annan 
pojke säger: ”Jag har alltid kört med min egen stil.” Inte ens när vi frågade om vissa 
modemärken som är populära, ansåg pojkarna att de påverkas och klär sig efter modet. De köper 
det som är bekvämt. Vidare trodde de att det kanske är lättare att påverkas av mode om man är 
tjej, men en pojke konstaterade att det är nog olika för alla. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade att de inte är speciellt intresserade av mode och en kille tycker att 
det är svårt att köpa kläder nu, för det är inte alls hans stil som finns ute i affärerna. 
 
 
Hur gör man om man vill vara originell och får man ha en egen stil på skolan? 
 
Flickor år 8: Ja, det är ok att vara originell tycker flickorna, samtidigt som de säger att man inte 
skulle bli mobbad för att man har en egen stil. Vissa elever på skolan har väldigt speciell stil. 
 
Flickor år 9: Här svarade flickorna: ”att vara originell är att vara sig själv” och här på skolan 
finns det en mängd olika stilar, är de alla överens om. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna ansåg att om man vill vara originell så ”struntar man i vad alla andra 
säger”. På skolan får alla klä sig som de vill. 
 
Pojkar år 9: En pojke citerade något som han hört från någon annan: ”Det är mainstream att inte 
vara mainstream.” Med detta åsyftade han att det just nu är inne att inte vara inne. Killarna 
började även diskutera införandet av skoluniformer. Det skulle vara väldigt praktiskt för man 
behöver inte tänka på vad man ska ha på sig, tycker de. Ändå är valfriheten att få ha vilka kläder 
man vill väldigt skönt. På pojkarnas skola finns det många olika stilar. En pojke säger att ”de går 
klädda hur som helst, vissa med randiga tröjor och prickiga byxor och det råder fullt krig mellan 
deras plagg”. 
 
 
Vad tycker ni om kroppssmyckningar? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att det är snyggt på vissa men inte på andra. Beror på vem det är 
och vart smycket sitter. 
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Flickor år 9: Framför allt diskuterades piercing bland flickorna och de konstaterade att det kan 
vara snyggt till en viss gräns. Piercing i navel, ögonbryn och över läppen är snyggt. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna ansåg att kroppssmyckningar är snyggt, men det beror på hur mycket. En 
gör inte så mycket, men om hela kroppen är smyckad är det fult. Vissa passar i det. 
 
Pojkar år 9: Här svarade pojkarna att för mycket är inte snyggt och piercing på killar är ”fjolligt”. 
Små tatueringar kan vara snyggt. 
 
 
Skulle ni kunna göra en piercing/tatuering? Varför/Varför inte? 
 
Flickor år 8: Tre av fem flickor kunde tänka sig att pierca sig i naveln eller i läppen. De övriga 
två var mer tveksamma för att de inte känner för det eller tycker att det verkar obekvämt. I 
framtiden kan vissa av flickorna överväga att tatuera sig, men den ska i så fall vara liten och 
kunna döljas. 
 
Flickor år 9: En flicka svarade ja. Hon kunde tänka sig att pierca bröstvårtan, tungan, näsan, 
ögonbrynen, ovanför läppen eller i naveln. En annan flicka kan tänka sig att tatuera en liten bild 
på skuldran eller längs armen och upp på halsen. Någon tyckte att det är ganska snyggt med en 
tatuering vid byxlinningen vid midjan och skulle kunna göra det.  
 
Pojkar år 8: De flesta av pojkarna sa att de inte kan tänka sig att göra en piercing. Om pojkarna 
skulle göra en piercing så skulle den sitta i ögonbrynet i så fall. På vaden eller på armen kan det 
var snyggt med en tatuering. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade att möjligtvis en liten tatuering på ett ställe där den går att täcka 
över. En kille skulle pierca ögonbrynet om han var tvungen att välja, medan en annan tyckte att 
det kan vara snyggt med en piercing där, om den sitter på en tjej. En pojke svarade att han ”skulle 
bara göra något sådant under pistolhot”.  
 
 
Varför har det blivit så populärt? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att vissa tycker väl att det är fint och så har det fortsatt. 
 
Flickor år 9: Flickorna började spekulera i om att det har med kulturer att göra. På 1980 – talet 
hade ju punkarna piercing och det har kommit igen nu på 2000 – talet. 
 
Pojkar år 8: Här svarade pojkarna att det kan bero på att det kanske ser snyggt ut. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna ställde sig undrande till det och svarade ”Är det populärt”? 
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Vad är skönhetsoperationer för er? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade fettsugning, silikonbröst och att man gör om sig. Flickorna ansåg 
inte att det är en skönhetsoperation om man tar bort ett födelsemärke eller opererar sig efter en 
brännskada. 
 
Flickor år 9: Här är alla flickorna överens om att det handlar om att förbättra sitt utseende genom 
till exempel fettsugningar, ansiktslyftningar eller förstora brösten. Man kan göra operationer om 
man har missbildningar eller andra skador. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att skönhetsoperationer är när man ändrar sitt utseende och ansåg 
även att tjejer som skönhetsopererar sig är falska. 
 
Pojkar år 9: En pojke tyckte att detta med skönhetsoperationer har gått till överdrift och det är 
löjligt att människor vill göra det för att se snygga ut. En annan pojke sa att det är upp till var och 
en om de vill operera sig. Bröstförstoringar och andra ingrepp kommer upp. Alla var dock 
överens att det är okej att operera sig vid brännskador och andra missbildningar. 
 
 
Varför skönhetsopererar man sig? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att man gör det för att man inte är nöjd med sitt utseende.  
 
Flickor år 9: Här svarade flickorna att det är för att man inte är nöjd med sig själv, eller så kanske 
man lider för att man är fet eller har för små bröst. I det fallet är det helt okej att operera sig. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna hade svårt att svara på frågan och visste inte riktigt. De trodde att det kan 
vara så att folk tycker att det är snyggt. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade att folk som skönhetsopererar sig är nog missnöjda med sitt 
utseende. 
 
 
Skulle ni kunna operera er? Varför/Varför inte? 
 
Flickor år 8: En flicka svarade med ett bestämt nej, ”man vet aldrig, det kan bli fel”. ”Om man 
inte är nöjd, vad ska man göra då? En till operation, så håller det på sådär helt länge och då blir 
man helt seg”. Flickorna påpekade också att det kan bli fel och så är det väldigt dyrt att 
skönhetsoperera sig. 
 
Flickor år 9: De flesta skulle inte kunna tänka sig att göra en operation nu, men några tycker att 
det kan de göra när de blir äldre. Några av de förslag som kommer på tal är ansiktslyftning och 
att lyfta brösten. ”Man vill ju inte ha taxöron”, sa en av flickorna. Att fylla ut brösten med 
implantat är dock inte okej, enligt dem. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade nej, men ändrade sig sedan och kunde tänka sig göra en operation 
om de skulle råka ut för svåra brännskador.  
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Pojkar år 9: ”Om man har överdrivet med pengar kanske, för att det är ju så dyrt.” En av dem 
kunde tänka sig att bleka tänderna och de skulle genomföra en operation om de till exempel blev 
sjukligt feta. Det är ett misslyckande att bland annat spruta in silikon i muskler eller använda 
anabola steroider för att bli mer muskulös. ”Det kan man fixa på naturlig väg.” 
 

Sammanfattning av tema skönhet 

Idealet för eleverna i år 8 var att killar skulle vara långa och tjejer skulle vara smala. Eleverna i år 
9 nämnde olika ideal, men övergick mer till vilka personligheter som de föredrog. Både flickorna 
och pojkarna ansåg att media får alla modeller att se perfekta ut med hjälp av retuscherade bilder. 
Flickorna i år 8 trodde att killarna vill att tjejerna ska ha stora bröst och vara smala, medan 
flickorna i år 9 svarade att det varierar från person till person hur deras idealbild ser ut. Alla 
pojkarna trodde att tjejer vill att killar ska vara långa och vältränade. 
 
Kläder som är modeinriktade användes främst av flickorna i år 9 och då valde de helst populära 
märkeskläder. Flickorna i år 8 köpte kläder som ibland var modeinriktade, men mestadels 
föredrog de bekväma kläder. Alla pojkar köpte kläder som var bekväma och de ansåg att de inte 
alls var intresserade av mode. För övrigt var alla eleverna överens om att det var helt okej att klä 
sig hur man ville och inte följa dagens mode.  
 
Kroppssmyckningar av olika slag tyckte de flesta av pojkarna i år 9 inte var snyggt. Däremot var 
övriga elever av annan åsikt. Piercing i ögonbrynet kunde pojkarna tänka sig att göra och 
flickorna kunde tänka sig att pierca sig på andra ställen på kroppen. Vissa elever var positiva till 
tatueringar.  
 
Skönhetsoperationer för eleverna innebar fettsugning, bröstförstoring och att ändra sitt utseende. 
De flesta elever svarade att skönhetsoperationer genomförs för att det finns ett missnöje med 
utseendet. Ingen i år 8 kunde tänka sig att göra skönhetsoperationer, mest av rädsla för att dessa 
skulle misslyckas. Eleverna i år 9 skulle däremot senare i livet kunna operera små skönhetsfel om 
de hade pengar.  
 
 
Tema 3: Relationer 
 
Vad är kärlek för er? Hur känns det att vara kär? 
 
Flickor år 8: Flickorna tyckte att detta är en komplicerad fråga, men kom fram till att kärlek och 
ärlighet hör ihop. Kärlek är när man tycker om varandra och när man känner lite mer för någon, 
än vad man känner för en kompis. ”Man blir lite gladare”, konstaterade de.  
 
Flickor år 9: Flickorna svarade att de inte vet riktigt, det är en konstig känsla. En av flickorna sa: 
”Det pirrar i början, men det går över efter ett tag, men man är ändå kär.” Efter en stunds 
diskussion kom flickorna fram till att i deras ålder blir man nog mest förälskad. ”Man blir bara 
riktigt kär en gång i livet och det är i den man gifter sig och skaffar barn med.” Flickorna var 
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överens om att man blir mer seriös när man blir äldre. När man är ung kan man träffa många och 
bli förälskad många gånger. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att kärlek är en tjej. Det är också när man tycker om någon väldigt 
mycket, men inte sexuell tilldragelse, utan mer att man tycker att det är kul att vara med henne. 
Det känns bra och man är lycklig och ”inte negativ”. Alla pojkarna sa att de har varit kära. 
 
Pojkar år 9: De tyckte att det var svårt att beskriva kärlek, men en av pojkarna sa: ”Som små barn 
skulle säga, det pirrar i magen. Man blir glad, pigg och positiv till det mesta.”  
 
 
Hur ska man vara mot varandra i en relation? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att man inte ska vara dum och istället vara ärlig. 
 
Flickor år 9: Här ansåg flickorna att man ska vara snäll, ärlig, kunna lita på varandra och veta var 
man står.  
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att man ska vara snäll, ärlig, öm, hjälpsam, trogen och låna ut saker 
om det behövs. Närhet är också viktigt.  
 
Pojkar år 9: Här ansåg pojkarna att i en relation är det viktigt med ärlighet, att man kan lita på 
varandra och att man tycker om varandra. Pojkarna i år 9 tycker också att respekt är viktigt. 
 
 
Vad tycker ni är bra/dåligt i en relation? Varför? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna att det som är bra är humor och att man kan göra saker med 
varandra. Dåligt är svartsjuka. 
 
Flickor år 9: Bråk är inte bra men måste finnas svarade flickorna. ”Ingen kärlek utan bråk” säger 
en av flickorna.  
 
Pojkar år 8: Bra saker, enligt pojkarna, är hångel, kramar, att man har någon att göra saker med, 
prata med och gosa med. Det är dåligt om man går bakom ryggen på varandra och svartsjuka. 
Pojkarna trodde att killar är mer svartsjuka än tjejer. Att tjejer är mer godtrogna och killar mer 
misstänksamma. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna ansåg att det är bra om man har gemensamma intressen. Dåligt är om man 
blir oense om saker och inte har något gemensamt. 
 
 
Kan man ha ett parförhållande utan att vara kär? 
 
Flickor år 8: Flickorna ansåg att det inte skulle hålla i längden. ”Man kan inte vara tillsammans 
med någon man inte tycker om, det funkar inte.” 
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Flickor år 9: Här svarade flickorna att de kunde tänka sig det bara för att ha någon. Man kan bli 
kär senare. Men några känslor måste man ha, annars går det inte. Flickorna tror att det blir ett 
bättre förhållande om man är kompisar innan man blir ett par. 
 
Pojkar år 8: Nej, det finns ingen vits med det svarade pojkarna. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna svarade att allt är möjligt. En av pojkarna sa: ”Kärlek är överskattat, jag 
har aldrig förstått mig på det.” 
 
 
Hur ser er drömkille/tjej ut och vilka egenskaper har han/hon? 
 
Flickor år 8: Flickorna svarade att han ska vara snäll och ärlig. Utseendet spelar inte så stor roll.  
 
Flickor år 9: Flickorna ansåg att han ska vara lite romantisk, humoristisk, ha en stark personlighet 
och ett bra självförtroende. Man ska kunna prata med honom om vad som helst. Killen ska inte 
påverkas av vad kompisarna tycker om tjejen. 
 
Pojkar år 8: Här svarade pojkarna att hon ska se bra ut, gärna vara smal - men inte för smal, ha 
lagom långt hår, men färgen på håret spelar ingen roll. Gärna stora, men inte för stora bröst (inte 
opererade). Hon ska vara naturlig och ärlig, snäll och intellektuell. Helst ska hon vilja vara nära 
men inte bli tjatig. Hon ska bry sig om en, vara pratsam men inte för mycket. Det är också bra om 
hon är sportig och håller igång, men inte för mycket så att man hinner träffas. Det är bra om man 
har några gemensamma intressen. 
 
Pojkar år 9: Pojkarna tyckte att det är svårt att beskriva sin drömtjej, men kom fram till att hon 
ska ha humor, samma intressen, vara intelligent, ungefär jämnårig och gärna ha långt hår.  
 
 
Vem pratar ni känslor/kärlek med? Varför? 
 
Flickor år 8: Här svarade flickorna att de pratar oftast med sina kompisar. Att diskutera med 
föräldrarna är inte aktuellt för flickorna. Fast de tror att föräldrarna märker att man är kär när man 
träffar sin pojkvän hemma.  
 
Flickor år 9: Flickorna svarade att de pratar med kompisar, föräldrar, pojkvännen och syskon. 
Vissa saker kan vara pinsamma att prata med föräldrarna om. 
 
Pojkar år 8: De flesta pojkarna svarade att de funderar själv eller pratar med kompisar. Det är 
viktigt att det stannar mellan kompisarna. Man har ett förtroende. Men man pratar inte med 
föräldrarna – det är bara pinsamt om de vet att man tycker om någon. Föräldrarna retar en och 
frågar ut en.  
 
Pojkar år 9: Alla pojkarna var överens om att det är kompisar man pratar med. Föräldrarna har 
inget med det att göra. 
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Vad är typiskt manligt/kvinnligt?  
 
Flickor år 8: Det är manligt med muskler och kvinnligt med smink, svarade flickorna. 
 
Flickor år 9: Flickorna svarade här att manligt är hår, sättet, gångstil och hållning. Kvinnligt är 
former, kvinnlig gångstil och kvinnlig hållning. Med detta menade flickorna sättet att vara, att 
man är manlig eller kvinnlig. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att manligt är mopeder, motorer, bilar, sport, att vara stark, 
rörmokare och småhäng på byxorna. Det kan även vara manligt att laga mat, fast vissa kockar är 
rätt ”fjolliga”, enligt pojkarna. Det är däremot inte manligt att slåss utan bara töntigt. På frågan 
om det är manligt att visa sina känslor och att gråta, svarade en av pojkarna: ”Det är väl 
mänskligt, men man vill inte visa sina känslor offentligt.” Män skulle förr i tiden ta hand om sina 
kvinnor och om han grät så var han ingen man. Kvinnligt är att städa, sminka sig, använda bh och 
smycken och vaxa benen. Pojkarna sa också att manligt och kvinnligt ligger kvar sedan förr i 
tiden. Männen skulle skaffa hem mat och kvinnan sköta hushållet. 
 
Pojkar år 9: Här ansåg pojkarna att det är manligt att var teknisk och kunna fixa och meka. 
Skogshuggare är också manligt. Handväskor och att shoppa är kvinnligt.  
 
 
Tror ni att ni kommer att gifta er?  
 
Flickor år 8: ”Får vi ju se, vem vet?” var det enda flickorna svarade på denna fråga. 
 
Flickor år 9: Dessa flickor var osäkra på om de kommer att gifta sig och tyckte inte att de kunde 
svara på den frågan.  
 
Pojkar år 8: Tre av pojkarna svarade ja på denna fråga, medan två var mer tveksamma. 
 
Pojkar år 9: Ja, förmodligen, sa pojkarna och fortsatte: ”Kvinnan vill ju ha ett bröllop.” 
 
 
Vad innebär giftermål för er? 
 
Flickor år 8: En av flickorna svarade spontant: ”Älska varandra i nöd och lust, annars skiljer 
man sig.” 
 
Flickor år 9: Flickorna ansåg att det är ett stort ansvar, men också att man sätter en ring på fingret 
och har en stor fest. ”Har man varit ihop med någon jättelänge så gifter man sig”, sa en av 
flickorna. 
 
Pojkar år 8: Pojkarna svarade att man går till prästen och lovar varandra saker. Man ska tillbringa 
livet ihop, uppfostra barnen och ta hand om dem. Man ska vara omtänksam och trogen, leva ihop 
och älska varandra. En av killarna som var tveksam till giftermål svarade: ”Man skiljer sig bara 
ändå.” 
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Pojkar år 9: Giftermål innebär inte samma saker som förut, enligt pojkarna i år 9. Idag kan man 
skilja sig direkt om man blir less. Det är tänkt att man ska leva med den andra personen resten av 
livet om man gifter sig.  
 
 
Sammanfattning av tema relationer 
 
Många av eleverna ansåg att det var svårt att beskriva vad kärlek är, men pojkarna i år 8 hade 
många definitioner på detta. Alla eleverna ansåg att det är viktigt att vara ärlig i en relation, samt 
att visa respekt för varandra och känna närhet. Däremot ansågs svartsjuka och bråk som dåliga 
inslag i ett förhållande. Ett parförhållande utan kärlek kan ingen av eleverna i år 8 tänka sig, 
medan eleverna i år 9 ansåg att det var helt okej.  
 
Flickorna i år 9 tyckte att det var viktigt att kunna prata med sin drömpartner, medan flickorna i 
år 8 ansåg att det räckte med att han var snäll och ärlig. Pojkarna i år 8 och 9 fokuserade mer på 
drömtjejens utseende. Alla eleverna diskuterade känslor med sina kompisar och tyckte att det var 
pinsamt att prata om detta med sina föräldrar.  
 
När pojkarna skulle definiera manligt och kvinnligt nämnde de olika yrkesroller och egenskaper, 
medan flickorna talade mer om utseende och stil.  
 
Alla pojkarna trodde att de skulle gifta sig, någon gång i framtiden, medan flickorna var väldigt 
osäkra på detta. Giftermål innebär för eleverna att man älskar varandra mycket och under en lång 
tid. Flickorna i år 9 ansåg att det var ett stort steg att ingå ett äktenskap. De resterande eleverna 
nämnde även skilsmässa i samband med giftermålet. 
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Diskussion 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Att använda sig av enkät har i vårt fall visat sig ge ett delresultat i undersökningen. Detta var 
dock väntat då den användes endast i syfte att försöka få fram en övergripande bild över 
ungdomars åsikter och attityder. Frågorna hade fasta svarsalternativ vilket leder till en hög 
standardisering. Tillförlitligheten är inte hundraprocentig då vissa elever kanske inte visar 
intresse att svara på de sökta frågorna, så sanningsenligt som möjligt, utan fyller i svaren endast 
för att de måste. En kommentar som några elever gav till enkäten var att det gärna hade fått 
finnas med fler alternativ, till exempel vet ej, på de frågor som enbart bestod av ja- och 
nejalternativ. En svårighet i tolkningen av enkätsvaren låg i att bedöma om eleverna svarat 
individuellt eller samarbetat med sin bänkkamrat. 
 
Intervjuerna gjordes i segregerade pojk- respektive flickgrupper. Genom att skilja flickor och 
pojkar åt tror vi att eleverna vågade öppna sig mer för de olika diskussionsämnena. De blev mer 
avslappnade och kunde prata ostört och alla fick en chans att säga sitt. Vi kunde även se att 
eleverna är intresserade av ämnet och att de har många olika värderingar.  
 
Flickorna i år 8 var oerhört tystlåtna och gav korta svar på de flesta frågor. I denna grupp var vi 
tvungen att byta ut elever som inte sagt någonting under en hel intervju. Om vi inte gjort detta 
byte, tror vi att resultatet skulle ha påverkats mer än det nu gjorde. Kanske blev eleverna 
hämmade av bandspelaren som användes vid varje intervju. Att de inte kände oss sedan tidigare 
kan också ha påverkat resultatet. Vidare kan det ha uppstått missförstånd då eleverna misstolkat 
frågan vi ställt. Främst märkte vi denna tendens då intervjuerna handlade om skönhetsideal. Dock 
tror vi att de ungdomar, som deltog vid intervjutillfällena, har många kloka åsikter och tankar 
inom sig, men att de var för osäkra för att delge oss dessa. Resultatet kan dock inte ses gälla 
generellt för alla ungdomar, då det varit få utvalda vid varje intervjutillfälle, men vi anser dock 
att vi uppnått goda resultat.  
  
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har kunnat utläsa att det sker en stor utveckling hos eleverna från år 8 till år 9. Delvis kan detta 
bero på att i år 8 har sex- och samlevnadsundervisningen precis behandlats, medan i år 9 är det en 
tid sedan eleverna har haft sin sex- och samlevnadsundervisning. De har hunnit mogna och forma 
sin identitet mer än eleverna i år 8. Endast ett fåtal av eleverna som vi intervjuade var 
tillsammans med någon. Bland flickorna i år 9 var det tre stycken som hade pojkvän. Detta kan 
bero på att de flickor i år 9 som intervjuades, var väldigt mogna och hade kommit långt i sin 
utveckling. Hwang & Nilsson menar dock att det till det yttre kan verka som att ett ungt par står 
varandra mycket nära, men det handlar oftast om en ytlig närhet, eftersom de unga ännu inte har 
hittat sin identitet fullt ut. 
 
Vi har även reflekterat över att pojkarna och flickorna många gånger svarat väldigt olika på våra 
frågor. Detta beror naturligtvis på att de har olika personligheter, men redan tidigt i åldrarna kan 
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man se stora skillnader mellan könen. Enligt E. H. Eriksson har omkring en fjärdedel av alla 
ungdomar problem med sin självkänsla och det gäller fler flickor än pojkar. Detta kunde vi 
uppmärksamma speciellt på flickorna i år 8, som var väldigt tystlåtna och blyga. Eriksson menar 
att ungdomar med dålig självkänsla är förhållandevis tystlåtna av sig.  
 
En av frågorna i vår enkät var Vad tycker du är viktigast när man är ihop med någon? Enligt 
många av eleverna är det viktigast med kärlek, ärlighet och respekt. Men vår undersökning visar 
också att eleverna i år 9 i högre grad anser att sex är viktigt, än vad eleverna i år 8 gör. Detta kan 
bero på influenser från media, men också på att eleverna i år 9 kommit längre i sitt formande av 
en självbild. Däremot anser fler av pojkarna, jämfört med flickorna, att utseendet är viktigt. Vi 
tror att för flickorna är det viktigare hur pojkvännen är till sättet, än hur han ser ut. Eleverna 
påpekade flera gånger att de värderar tillförlitlighet och närhet. ”Det är viktigt att veta var man 
står”, sa en av flickorna i år 9. Detta tolkar vi som ett tecken på osäkerhet bland ungdomarna. 
Eriksson kallar denna period i de ungas liv för identitetsförvirring och menar med detta att 
ungdomarna ännu inte har en helhetsbild av sig själva. Identitetsblivandet är, enligt Eriksson, en 
förutsättning för att kunna utveckla en nära relation till andra människor. Vi tror att om frågan 
vad som är viktigt i en relation, hade ställts bland gymnasieelever hade svaret varit annorlunda. 
Tonåringarna som vi intervjuade trodde att man blir seriösare när man blir äldre. Förmodligen 
hade inte en lika stor del av eleverna på gymnasiet svarat att utseendet finns bland de tre 
viktigaste punkterna i ett förhållande. Utseendet är det första intrycket, men vi anser att dessa 
åsikter brukar förändras med åren.  
 
I den sista frågan i vår enkät skulle eleverna ringa in de alternativ de anser borde ingå i 
samlevnadsundervisningen i skolan. Vi kan se tydliga tendenser på elevernas olika åldrar och 
mognad, i och med att nästan alla flickor i år 9 valde sexualitet som ett alternativ. Kärlek valdes 
av många, både pojkar och flickor i båda klasserna, likaså könssjukdomar. Däremot hade alla 
flickor i år 8 och de flesta pojkar i år 9 valt puberteten som ett förslag. Detta kan tolkas som att 
flickorna i en tidigare ålder är intresserade av puberteten, och förmodligen har kommit längre in i 
den. Pojkarna i år 8 har inte valt detta alternativ i någon högre utsträckning. Enligt Hwang & 
Nilsson kommer oftast flickor in i puberteten före jämnåriga pojkar. Däremot har pojkar generellt 
sett en längre pubertet. Av svaren att döma kan vi också se att flickorna, både i år 8 och 9, har 
valt alternativet preventivmedel i större utsträckning än pojkarna. Vi undrar om flickorna är mer 
medvetna om vikten av att skydda sig, eller om pojkarna anser att de kan tillräckligt mycket 
redan och därför inte har valt förslaget.  
 
De flesta ungdomar pratar helst med sina kompisar när det gäller relationer. Vissa tycker att de 
kan prata med föräldrar eller syskon, men många anser att föräldrarna inte förstår och att det mest 
är pinsamt att prata med dem. Vi märkte att flickorna i år 9 hade betydligt lättare att samtala om 
känslor och relationer, än de jämnåriga pojkarna. Dessa blev, under intervjuerna, väldigt fåordiga 
och verkade tycka att ämnet var lite jobbigt. Däremot var pojkarna i år 8 pratsamma och öppna 
kring denna fråga. Detta visar att personligheten hos ungdomarna många gånger spelar större roll 
än åldern. 
 
Många hade svårigheter att svara på frågan om de är nöjda med sig själva och sin kropp. De 
ansåg att det är svårt att säga ja eller nej, utan att ett ”nja” alternativ borde ha funnits. Andelen 
pojkar som anser sig vara nöjda är dock större än andelen flickor i båda klasserna. Intressant är 
också att några av flickorna i år 9 kunde tänka sig att genomgå en skönhetsoperation av något 
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slag och de angav då bröstförstoring och fettsugning. Detta trots att flickorna på tidigare fråga 
svarat att de var nöjda med sin kropp. Vi tror att de åsyftade att operationerna skulle genomföras 
då de blivit mycket äldre och kroppen förändrats. I övriga grupper svarade alla nej eller vet ej på 
frågan om skönhetsoperationer. När vi diskuterade detta med eleverna under intervjuerna, 
svarade flera av dem att de som skönhetsopererar sig är missnöjda med sig själva. Vi tror att 
dessa elever är för unga för att ha funderat på att operera sig, samt att många inser att deras 
kroppar inte har vuxit klart. Bland betydligt äldre ungdomar kunde svaren förmodligen ha sett 
annorlunda ut.  
 
En aspekt som är intressant är att relativt många av eleverna i de olika grupperna anser att de har 
en egen stil. De säger också att de inte tittar på vad som är mode. När vi frågade eleverna om inte 
det mesta som säljs i klädbutikerna är mode, blev de osäkra och kunde inte ge något riktigt svar. 
En av grupperna fick följdfrågan om de handlar sina kläder på Second Hand affärer, men nekade 
då. Jakobson skriver i sin avhandling att stil är det som en människa använder för att gestalta sin 
identitet. Stil existerar oberoende av mode och den kan vara modern eller omodern. Jakobson 
förklarar också att ett nytt mode bildas genom att en nyhet, skapad av till exempel en 
modedesigner, upptas av många människor. Detta leder till att modet blir accepterat och en ny 
norm för klädstil och ideal har bildats. Reklamen hjälper till att förstärka denna norm. Vidare 
menar Jakobson att när reklamen leder till att ungdomarna köper en produkt, köper de också 
löftet om en hel livsstil. Eleverna som vi intervjuade verkade tro att de har en egen stil, egna 
åsikter och ideal. Men våra tolkningar är att de allra flesta klär sig väldigt lika, har liknande 
frisyrer och snarlika åsikter. 
 
Under tonårstiden är det så oerhört viktigt att passa in i den övriga gruppen, att massor av energi 
åtgår till detta. Ungdomarna vill så gärna bli sedda och hörda, men de är väldigt osäkra på sig 
själva. De anser att de inte påverkas av reklam och massmedia, men kan i nästa andetag nämna 
många olika dokusåpor och så kallade skvallertidningar. Även om eleverna säger att de inte följer 
eller över huvudtaget tittar på dokusåporna, så kan de namnet på många av personerna som 
medverkar. De kan också berätta vad programmet handlar om och beskriva vad som är intressant 
med en dokusåpa. Det är fortfarande inte riktigt accepterat att erkänna att man har koll på sådana 
tv-program eller läser tidningar där kända människor medverkar. Faktum är att eleverna påverkas 
mycket mer än de själva tror. Detta är vi fullständigt övertygade om, men eleverna själva har inte 
insett detta.  
 
Holmberg anser att skolan behöver mer kunskap om den mediakultur som tar en allt större plats i 
ungdomars liv. Vi håller fullständigt med Holmberg när han säger att de gränser som förr fanns 
mellan skola och fritid nu har blivit svagare. Det är därför viktigt att lärarna tar del av elevernas 
livsfrågor och arbetar med dessa. Även om media många gånger handlar om sex och samlevnad, 
så tror vi att skolan fortfarande har en viktig roll i att upplysa ungdomar, men tyngdpunkten bör 
då ligga på just samlevnadsundervisningen. Vi anser att skolan och hela samhället bör belysa 
frågor kring mediapåverkan, relationer och skönhetsideal. 
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Egna reflektioner 
 
Mediapåverkan, skönhetsideal och relationer är de tre teman som vi har baserat vårt arbete på, 
eftersom att vi anser att de är väldigt intressanta. Detta för att de kan ge oss en insyn i elevernas 
vardag, samt vilka tankar och åsikter de bär på. Barn och ungdomar får under hela sin uppväxt 
och skoltid nya influenser som ska hanteras, då de ska skapa sig en självbild. För att få en insikt i 
ungdomarnas erfarenheter genomfördes våra intervjuer i de klasser som redan hade berört ämnet 
samlevnad. En viss mognad bör finnas hos eleverna för att de ska kunna tillgodogöra sig 
samlevnadsfrågorna på bästa sätt.  
 
I skolan behandlas samlevnadsfrågor ofta inom ämnet biologi. Under avsnittet Människan, kan i 
kursplanen läsas att eleverna ska lära sig att diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. 
Vi tycker att det är ett väldigt stort begrepp. För att eleverna ska kunna ta till sig och samtala om 
dessa frågor bör man använda sig av längre tidsperioder än, som i många skolor, en veckas 
temastudier. Om man diskuterar samlevnadsfrågor kontinuerligt under hela skoltiden kan detta 
leda till att eleverna blir mer frispråkiga och trygga i sina klasser. Många tystlåtna och blyga 
elever kommer i skymundan när frågorna diskuteras i stora klasser. Dessa elever skulle 
förmodligen komma bättre till tals i mindre grupper. Det finns idag stora brister när det gäller 
skolans roll inom samlevnadsundervisningen. Kanske prioriteras detta tema inte i samma grad 
som många andra ämnen. Kanske tycker lärarna att det är svårt att genomföra denna 
undervisning, vilket leder till att samlevnadsfrågorna kommer i skymundan. Det är av största vikt 
att lärarna har en grundtrygghet och är säkra på sin sak när de ska leda diskussioner som 
behandlar samlevnadsfrågor. 
 
Vi har reflekterat över lärarens roll och det föråldrade skolmaterialet som finns ute på skolorna. 
Läraren ska kunna lägga en stor vikt på att förbereda frågor, material och vara öppen för 
diskussioner på ett inte alltför personligt plan. De många gånger allt för omoderna skolböckerna 
kan kompletteras med material från till exempel RFSU (Riksförbundet För Sexuell Upplysning). 
Även filmer eller tv-program från Utbildningsradion kan användas i undervisningen. Ett ständigt 
flöde av nya intryck och förändringar sker i en allt snabbare takt i dagens samhälle. Media har ett 
stort inflytande på både elever och lärare. Det är nu viktigare än någonsin att samtala med 
ungdomarna om influenser som kastas över dem från alla håll.   
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Förslag till fortsatt forskning 
 
 
Vi har konstaterat att den sexuella biten lär sig ungdomar utan att skolan detaljerat undervisar i 
detta. Viktigare är att de unga får en god självbild, en respekt för andra människor och funderar 
kring relationer och närhet. Det vore intressant att genomföra en undersökning om 
samlevnadskunskapen skulle kunna vara ett eget skolämne. Det är mycket som förändras i 
elevernas liv under skolår 7-9 och många frågor som förblir osagda och obesvarade. Kanske 
skulle dessa frågor få mer tid till att bearbetas om de fick ingå i ett eget skolämne. Vid vissa 
skolor har försök gjorts med ett ämne som kallas livskunskap. Detta ämne har fått med beröm 
godkänt av elever som deltagit.  
 
Undersökningar kan också göras kring att integrera samhällskunskapen och biologiämnet i högre 
grad. Även andra ämnen som religion, idrott och estetiska ämnen kan involveras. Vidare kan 
könsrelaterade aspekter undersökas. Här avser vi att segregera eleverna i pojk- respektive 
flickgrupper.  
 
Djupare undersökningar på samma tema, men under en längre tidsperiod än den vi haft, kan ge 
ett annat resultat. Men tyngdpunkten kan också läggas på andra teman än dem vi valt att arbeta 
kring. Exempelvis kan forskning göras kring kroppsuppfattning och självbild hos ungdomar. 
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  Bilaga 1 
 

 

Föräldrarbrev 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet som ska i ert barns klass 
genomföra vårt examensarbete och vår slutpraktik under v. 42 till v. 48. Examensarbetet 
behandlar samlevnadsfrågor i olika perspektiv. Ert barn kommer att delta i en undersökning, 
naturligtvis anonymt. Undersökningen består av en enkät, gruppintervjuer samt 
värderingsövningar. Om ni har frågor angående detta kan ni kontakta oss via elevernas mentor 
under ovanstående veckor.  
 
Med vänliga hälsningar Anna, Annette och Therese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 2 (1:2) 
 

 

Undersökning i år 8 och 9 i ämnet samlevnadskunskap 
 
Stryk under det/de alternativ som passar dig.      
 
Kille / Tjej  
 
Har du pojk-/flickvän?   
Ja   Nej 
 
Vem/vilka tycker du att du kan prata med när det gäller relationer? 
Föräldrar     Lärare     Andra vuxna     Syskon     Kompisar     Annan    
 
Vad tycker du är viktigast när man är ihop med någon? Välj tre alternativ. 
Kärlek   Respekt  
Ärlighet  Romantik 
Vänskap  Klädstil 
Sex   Ömhet 
Utseende  Pengar 
Humor  
 
Tycker du att utseende är viktigt? 
Ja  Nej 
 
Anser du att du är nöjd med dig själv och din kropp? 
Ja  Nej  
 
Skulle du kunna tänka dig att genomgå en skönhetsoperation av något slag? 
Ja Nej Vet ej 
 
Om Ja, vilken typ av skönhetsoperation? 
 
            
 
Anser du att du har en egen klädstil?  
Ja Nej Vet ej   
 
Tittar du på vad som är mode när du väljer dina kläder? 
Ja Nej Vet ej 
 
Tittar du på dokusåpor? 
Ja  Nej Ibland 
 
Läser du veckotidningar som t.ex. Veckorevyn eller Slitz? 
Ja  Nej Ibland 
 



  Bilaga 2 (2:2) 
 

 

Påverkas dina inköp av reklam? (T.ex. smink, kläder, sportartiklar, musik) 
Ja Nej Ibland      Vet ej 
 
Har du fått ta del av samlevnadsundervisning i skolan? 
Ja  Nej 
 
Vad tycker du borde ingå i samlevnadsundervisningen i skolan?  
 
Kärlek/Förhållanden  Sexualitet   Respekt 
Vänskap   Rasism    Närhet 
Mobbing   Jämställdhet   Puberteten 
Preventivmedel  Hur ett barn blir till  Livsstil/Mode 
Mediapåverkan  Skönhetsideal   Vuxenkontakt  
Kroppsuppfattning  Identitet   Könssjukdomar   
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 3 (1:2) 
 

 

Intervjufrågor  
 
 
Tema 1: Mediapåverkan 
 
Tittar ni på dokusåpor/såpoperor? Vilken/Vilka? 
Vad är det som gör en dokusåpa/såpopera intressant? 
Varför tror ni att folk vill vara med i dokusåpor? 
Skulle ni kunna tänka er att ställa upp i en dokusåpa? Vilken och varför? 
 
Vilken/vilka veckotidningar läser ni? Varför? 
Vilken tidning tror ni att tjejer/killar läser och varför? 
 
På vilket sätt tror ni att ni påverkas av reklam? 
Behövs reklam? Varför/Varför inte? 
Vilken slags reklam tycker ni är bra? Varför? 
Om ni fick vara en känd person, vem skulle det vara och varför? 
 
Tema 2: Skönhet 
 
Hur ser er idealbild ut? Varför? 
Hur ser ideal ut enligt media (för killar/tjejer)? 
Hur tror ni att killar/tjejer vill att ni ska se ut och vara? 
 
Är ni intresserade av mode? Klär ni er efter modet? 
Hur gör man om man vill vara originell och får man ha en egen stil på skolan? 
 
Vad tycker ni om kroppssmyckningar? 
Skulle ni kunna göra en piercing/tatuering? Varför/varför inte? 
Varför har det blivit så populärt? 
 
Vad är skönhetsoperationer för er? 
Varför skönhetsopererar man sig?  
Skulle ni kunna operera er? Varför/varför inte? 

Tema 3: Relationer 
 
Vad är kärlek för er? Hur känns det att vara kär? 
Hur ska man vara mot varandra i en relation? 
Vad tycker ni är bra/dåligt i en relation? Varför? 
Kan man ha ett parförhållande utan att vara kär? 
 
Hur ser er drömkille/tjej ut och vilka egenskaper har han/hon? 
Vem pratar ni känslor/kärlek med? Varför? 
 
Vad är typiskt manligt/kvinnligt? (Svara för båda sidorna) 



  Bilaga 3 (2:2) 
 

 

Tror ni att ni kommer att gifta er?  
Vad innebär giftermål för er? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




