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Maybe we should think about what we want to say with our clothes - School-age educare 

teacher’s perceptions of their clothing and what affects them in their choice of work clothes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Antal sidor: 30 

 

Kläder och mode är ett hett ämne i samhället och kläder har en stor betydelse för vår sociala 

status. Människor värderar varandra utifrån hur vi klär oss och ser ut och skolan är en plats där 

många olika människor möts varje dag. Som fritidslärare innebär det att vara en förebild för 

barn och unga och hjälpa dem i deras utveckling och lärande. Vårt syfte är därför att 

undersöka vad kvinnliga fritidslärare säger om sin klädsel och vad som påverkar dem i deras 

klädval i deras yrkesverksamhet. Vi utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ge deltagarna möjlighet att 

svara på frågorna på sitt eget sätt. Studien utgår från en kvalitativ metod med inspiration från 

hermeneutikens tolkningslära. Resultatet visar att fritidslärarna är väl medvetna om vad de 

väljer att ta på sig för kläder och att kläderna ska vara anpassade för fritidsverksamhetens 

arbetsuppgifter. Resultatet visade att normer om hur man bör klä sig fortfarande lever kvar 

och att det är sällsynt att fritidslärare väljer att sticka ut med sina kläder. 

 

Sökord: Kläder, fritidslärare, kvalitativ metod, socialkonstruktivism, normer. 
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1. Inledning 

Vad är det som påverkar fritidslärare när de ska välja kläder inför sin arbetsdag. Ska det 

vara praktiskt, snyggt, bekvämt eller stiligt? Det finns flera saker som påverkar 

människor när det kommer till vilka kläder de vill ha på sig. Det kan vara arbetsuppgifter, 

vad man trivs i eller normerna om vad som är en lämplig klädsel. En lärare ska välkomna 

olika personer med olika bakgrund och personligheter (Skolverket, 2016) och där ingår 

varje persons klädstil som ett sätt att uttrycka sig på eftersom kläderna även berättar om 

vem du är som person. Om fritidslärare anpassar sig efter normerna, kan de då föregå 

med gott exempel för eleverna samtidigt som de ska kunna se ut och få vara hur de vill? 

Något som fångade vårt intresse för valet av klädsel i fritidshemsverksamheten var när en 

av oss gjorde sin VFU. Några vårdnadshavare kommenterade en kvinnlig fritidslärares 

smink och klädval och vi hamnade i en diskussion om huruvida vårdnadshavare har rätt 

att lägga sig i hur fritidslärare går klädda. På ett sätt kunde vi förstå att vårdnadshavare 

inte vill lämna sina barn hos vuxna som har för mycket smink och utmanade kläder för 

de vill inte att eleverna ska ha den läraren som förebild och ta efter hens stil. Samtidigt 

har fritidslärare på sig det de tycker om och att välja sina kläder ser många som en 

självklarhet. Vår uppfattning är att kläder vi har på oss och hur vi ser ut har en stor 

betydelse för hur människor uppfattar och bemöter varandra och vi känner att utseendet 

och de kläder man bär säger så mycket mer om en person än vad man föreställer sig. På 

grund av detta vill vi undersöka vad kvinnliga fritidslärare säger om vad som påverkar 

deras val av kläder och vad de vill sända ut för signaler med sin klädstil. 

Vår undersökning är relevant för den fritidshemspedagogiska praktiken för inom 

fritidshemmet har lärare goda möjligheter att arbeta med att hjälpa eleverna utveckla sin 

identitet och sina sociala relationer. Elever kan ha åsikter om hur andra bör se ut och bete 

sig och där har fritidsläraren en stor och viktig roll att förklara att alla människor har rätt 

att se ut som de vill och ska bli accepterade för den de är. Enligt styrdokumenten ska 

elever ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen” (Skolverket, 2016, s. 12). En elev måste förstå andras 

och egna känslor för att skapa goda relationer som håller länge. Genom att eleverna får 

känna sig respekterade och omtyckta skapas det en positiv energi som återspeglas i 

verksamheten. Förutom känslor är moraliskt handlande en viktig del i relationsskapandet 
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som gör att människor förstår och accepterar att alla är olika (Ihrskog, 2011). Elever och 

unga formas efter sociala medier till exempel genom reklam och modebloggar som kan 

visa att det är ”inne” med korta shorts och magtröjor och då tror elever att det är så de ska 

se ut för att passa in och höja sin status. Inom fritidshemmet har fritidslärare en stor 

möjlighet att arbeta med sociala relationer och identitetsskapande därför bör fritidslärare 

vara medvetna om hur mycket kläderna påverkar oss och därför visa att kläderna inte ska 

vara avgörande för hur vi beter oss mot varandra.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad kvinnliga fritidslärare säger om sin klädsel och 

om vad som påverkar dem i deras klädval i yrkesverksamheten. 

 

3. Frågeställningar 

* Vad styr kvinnliga fritidslärarens val av kläder? 

* Upplever kvinnliga fritidslärare att rektorn har rätt att ställa krav på hur de klär sig?  

* Finns det regler eller andra bestämmelser som kan styra kvinnliga fritidslärares val av 

kläder? 

* Upplever kvinnliga fritidslärare att de kan hävda sin rätt angående sitt klädval om det 

råder delade meningar mellan dem och kollegor eller rektorn?  
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4. Bakgrund 

Redan för ca 35 år sedan kunde man påvisa att kläderna hade en stor betydelse för hur 

studenter uppfattar sina lärare. Studenterna tillskrev sina lärare vissa egenskaper 

beroende på deras klädstil. En formell lärare klädd i kostym upplevde studenterna tog sitt 

arbete på allvar, var organiserad och reserverad. Till skillnad från de lärare som hade en 

informell klädsel som var mer lik studenternas, dessa lärare upplevdes vara mer 

entusiastiska, rättvisa och flexibla i sitt arbete (Rollman, 1980). 

I Lärarförbundets (2012) tidning finns en artikel som handlar om vad förskollärare  

tycker och tänker om sina kläder de arbetar i. Förskollärarna var eniga om att det var 

viktigt att ha kläder man känner sig bekväm i, som visar personlig stil och som är 

funktionella i arbetet. De var även eniga om att man inte bör använda för korta kjolar, för 

urringade tröjor, högklackade skor eller kläder med olämpliga tryck. 

I andras ögon värderas vi på många olika sätt men framförallt genom vårt yttre, att passa 

in, sticka ut eller göra revolt blir till personliga uttryck för alla och kläderna vi bär är inte 

bara till för att skydda oss mot sol eller kyla. Följa modet är ett sätt att visa upp bland 

annat sin sociala status och utseendet blir som en mask man kan sätta på sig och visa upp 

för omgivningen. På det sätt vi använder kläder är det tydligt att mode och trender har en 

stor betydelse för oss. Trender som kommer och går kan påverka, både positivt och 

negativt, hur människor tänker och beter sig. Vi bär kläder som en kroppsprydnad för att 

uttrycka personlighet och känslor. Du kan visa din status, vart du kommer ifrån, sociala 

tillhörighet eller kön och på så vis avgränsa dig från andra individer och samhällsgrupper 

(Malm, 2012).  
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5. Tidigare forskning     

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som handlar om vilka signaler lärare kan 

sända ut med sin klädsel och normernas betydelse. Studierna är amerikanska på grund av 

att vi inte kunde hitta forskning gjord i Sverige eller i angränsande länder. Forskningen är 

relevant eftersom den handlar om hur kläder kan påverka människor på olika sätt genom 

att uttrycka status och respekt. 

 

5.1 Status och respekt 

Simmons (1996) har ställt sig frågan om hur starkt förhållandet är mellan hur en lärare 

klär sig och hur denne uppfattas i klassrummet. I många andra yrken som vården, 

brandmän och poliser finns det klädkoder som gör att de blir enkla att identifiera. Det 

betyder inte att lärare behöver klä sig på ett sätt som skiljer dem från andra 

yrkesverksamma men att lärare bör vara medvetna om att de blir någon slags förebild i 

allt denne gör och där inkluderas även valet av klädsel. Simmons anser även att en 

motsägelse presenteras eftersom lärare är fria i sitt klädval men ombeds att göra en 

bedömning av vad som är professionellt att bära. Kläder är ett känsligt ämne på grund av 

de rättsliga konsekvenser som blir när lärare kanske tvingas gå i kläder som de egentligen 

inte vill, bara för att passa som lärare, och berövas då en del av sin personliga frihet. En 

lärares klädsel har istället blivit en fråga om ett individuellt val. Simmons har arbetat som 

ledare över lärarstudenter och har sett konkreta resultat av de effekter som 

lärarstudenternas kläder hade på eleverna. Ett eget exempel som hon beskriver är hur en 

manlig lärare upplevde att han saknade disciplin i klassrummet. Han var alltid nyrakad 

och klädd med avslappnade kläder som gav honom ett pojklikt utseende. Sedan ändrade 

han sin klädstil och började använda jacka och slips och detta gav ett professionellt 

utseende. Det gjorde att han också kände sig mer som en lärare och det ledde till att 

eleverna började respektera honom och disciplinen i klassrummet blev bättre. Lärare är 

förebilder och bör därefter tänka på sitt val av kläder. Simmons (1996) hävdar att en 

olämplig klädsel kan vara skadlig och ohälsosam i inlärningsmiljön. En olämplig klädsel 

kan vara att antingen bära för små utmanade kläder eller skjortor med tvivelaktiga 

slogans. Lärare ska varken klä sig formellt eller ”söndagsklädd” då en överdriven klädsel 

kan vara lika skadlig som en vardaglig klädsel. Enligt Simmons (1996) är det bästa att 
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använda sunt förnuft för att skapa en positiv bild när det gäller klädsel för lärare. En 

konservativ, välkoordinerad och tankeväckande garderob är något som behövs. Ett 

neutralt, blygsamt mode kommer ge en bättre allmän bild av den typ av verksamhet som 

görs samt ge luft av auktoritet och värdighet. Simmons (1996) hävdar att desto mer 

anständighet som kan förmedlas genom kläder desto bättre. 

I en enkätundersökning som Mosca & Buzza (2013) genomförde kom de fram till att 

formella kläder skulle på ett positivt sätt påverka hur en administratör, kollegor, studenter 

och vårdnadshavare uppfattar en lärare. Detta skulle hjälpa läraren att upprätthålla 

respekt, skapa trovärdighet och ge läraren auktoritet både hos elever och vårdnadshavare. 

De menar att läraren borde anpassa sina kläder efter situationerna denne befinner sig i. 

Många dagar under ett skolår kan och bör lärare klä sig i vardagskläder om det är 

aktiviteter under dagen som tillåter det. Men ska de närvara på en konferens eller ha 

öppet hus borde de fånga möjligheten att klä sig mer välklätt och formellt. Mosca & 

Buzza (2013) menar att kläderna säger lika mycket om individen som person som 

individens lärarroll. Lärare bör klä sig på ett sätt som är till nytta för dem själva och kan 

visa en uppfattning om deras känslor gentemot klassen och världen i allmänhet. Mosca & 

Buzza (2013) säger att lärare bär en mängd olika klädstilar som ibland återspeglar humör 

eller, oftast, reflekterar helt enkelt timing. En del av det har också att göra med 

motivation när vi klär oss till exempel att använda idrottskläder när man ska träna. 

Genom att lärarna klär sig i lämpliga kläder för sin arbetsuppgift får de den respekt som 

behövs för att vara ett positivt exempel för sina elever. En viktig punkt att komma ihåg är 

att alla barn är mycket bra på att modellera beteendet hos de lärare eller andra vuxna de 

observerar. Positiva effekter som kan uppstå om lärare anpassar sin klädsel efter 

verksamheten är att elever lägger märke till hur deras lärare klär sig och ser ut. Lärarens 

respekt i klassrummet börjar med utseendet och man bör sträva efter att vara en positiv 

förebild för alla elever (Mosca & Buzza, 2013). 

 

5.2 Lärare som personlighet eller yrke 

Workman & Freeburg (2010) undersökte genom rollteori hur kläder kan ge uttryck för 

om en lärare tar sitt arbete på allvar eller inte. Inom rollteorin har statusen betydelse och 

människor delas in i olika positioner. Vissa menar att lärares kläder kan främja 



 

7 

 

 

professionaliteten, förbättra klassrumsmiljön för lärandet och betonar att lärare bör 

överväga sin status i den pedagogiska hierarkin. När en person blir placerad i en kategori 

förväntas den personen ha ett visst beteende utefter sin kategori samtidigt som andra 

människor förväntas bemöta personen på ett visst sätt. En lärare har en viktig position i 

samhället och som en del av sin lärarroll bidrar kläderna till hur läraren uppfyller sin roll 

och professionella identitet. Lärare är en social identitet vilket betyder att man blir 

tilldelad egenskaper av bland annat elever, administratörer och vårdnadshavare och lärare 

använder kläder, tal, beteende och vanor för att uttrycka sig. Hos en lärare som omfamnar 

sitt yrke finns en nära koppling mellan lärarrollen, social identitet, och den personliga 

identiteten. Denna lärare accepterar då de egenskaperna som samhället tillskriver dennes 

roll som lärare. En person som inte omfamnar sitt yrke håller ett avstånd mellan sin 

identitet och lärarrollen och blir på så vis inte en lärare som signalerar ut rätt värderingar 

till eleverna hävdar Workman & Freeburg (2010). Varje lärare är en representant för sin 

skola och skolorna förväntas överföra det som anses, av den allmänna befolkningen, 

värdefulla kulturella värderingar, kunskap, moraliska värderingar, attityder, historia och 

myter till eleverna. De kom fram till att lärare kan delas in i två olika kategorier. 

Antingen omfamnar man sin lärarroll och då finns det en nära koppling mellan roll och 

identitet och man accepterar de egenskaper som samhället tillskriver kategorin lärare. 

Eller så håller man ett avstånd mellan sin privata identitet och sin sociala identitet, 

lärarrollen. När en lärare saknar inre identifikation med sin lärarroll distanserar de sig 

själva från sin roll och då kommunicerar man till andra en frigöring från en lärares 

rollförväntningar. Så när lärare inte klär sig som ”de borde” signalerar de inte ut rätt 

värderingar till eleverna (Workman & Freeburg, 2010). 

 

5.3 Normer 

Arnett, Freeburg, Robinson & Workman (2011) skriver att normer är konkreta och ger 

konkreta bevis på kultur. Ordet "klädnorm" kan betyda vad man bör ha på sig och vad 

man inte bör ha på sig för kläder. Forskarna har använt sig av en kvalitativ, induktiv 

forskningsmetod och utgått från en teori om social kontroll. Den sociala kontrollen 

identifierar en process där fokus handlar om att man upprätthåller ett påbud inom sociala 

sammanhang. Forskarna lyfter fram vad de menar med social kontroll och menar att den 

kan delas in i 6 olika faser.  För att förstå faserna har de använt sig av följande exempel. 
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Normer - vad en lärare förväntas ha på sig av sin omgivning. Normöverträdelse - en 

lärare använder kläder utanför normen, exempelvis att läraren skulle komma i badkläder 

till skolan. Erkännande om normöverträdelse - eleverna observerar läraren och dennes 

val av kläder i klassrummet. Rapport om normöverträdelse - elever, annan personal eller 

vårdnadshavare kommenterar lärarens val av kläder och tar det vidare till huvudmannen. 

Sanktioner om normöverträdelse - bestraffningar eller belöningar som förstärker 

överensstämmelsen med normer. Forskarna kom fram till att lärare är beroende av det 

outtalade sambandet mellan moral och klädsel. För att en lärare ska kunna utstråla 

auktoritet, disciplin och respekt genom sina kläder bör de då stämma överens med de 

normer som skapar intryck av kompetens, lämplighet och korrekthet. Klädnormer och 

principer för lärare var att de skulle projektera en positiv bild i samhället eftersom lärare 

är förebilder för eleverna och skolväsendet. Det skulle finnas en respekt för auktoritet, 

disciplin och traditionella värderingar, samt säkerhet och också skapa skillnad mellan 

lärare och elever. Lärare bör klä sig professionellt och i kläder som skiljer dem från 

eleverna. Sociala färdigheter såsom lämplighet är något som en lärare signalerar om de 

bär kläder som stämmer överens med de normer som finns i samhället. Det är lärarens 

uppgift att skapa en lärande miljö med fokus på det värde som hör samman med ett 

grundläggande arbetsansvar för att kunna föra det vidare till eleverna. En lärare som går 

olämpligt klädd kan medföra att det blir en distraherande arbetsmiljö i klassrummet och 

det kan vara störande för elever, annan personal och vårdnadshavare. Eftersom lärare är 

förebilder för eleverna ska de visa och ge en bild av undervisningen som ett respekterat 

yrke (Arnett, Freeburg, Robinson & Workman, 2011). 

 

Sammanfattning 

Det framgick inte tydligt i alla artiklar vilken metod och teorival forskaren har använt sig 

av men vi har använt den information vi har hittat. All forskning kommer från en 

tillförlitlig databas och studierna vi presenterat är peer reviewed, vilket innebär sakkunig 

granskning. Bedömningen görs av kunniga forskare inom det forskningsfält artikeln 

handlar om. 

I genomgången av tidigare forskning kan vi se att samtliga forskare är eniga om att 

lärares klädsel påverkar personer i sin omgivning samt att en lärare bör vara en förebild 
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och föregå med gott exempel. Om lärarna skulle vara mer välklädda skulle det höja status 

och respekt både i och utanför skolan. All den tidigare forskningen är gjord i USA men vi 

finner den relevant för vår studie då vi håller med om att kläder har en stor påverkan på 

människor och att normer fortfarande har en stor betydelse i svenskt samhälle. 

Styrdokumenten i Sverige säger att fritidslärare ska arbeta med normer och värden och 

vara normkritiska i sitt arbete (Skolverket, 2016). Trots att lärare arbetar utifrån ett 

normkritiskt förhållningssätt visar studierna att normerna är djupt rotade i människan och 

att förändring tar tid.  
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6. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektivet som använts i studien samt två 

centrala begrepp för att skapa större förståelse för perspektivet. 

6.1. Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Vi har utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår undersökning. Wennerberg 

(2001) säger att människor inom socialkonstruktivismen konstruerar verkligheten i 

samspel med varandra på olika platser och i olika sammanhang, detta kallas för en social 

institution. Eftersom människan utvecklas och anpassar sig gör också de sociala 

institutionerna det eftersom det är människan som konstruerar dem. Ofta finns det en 

oklarhet om vad det konkret är som konstrueras men det är lika problematiskt att det inte 

klargörs vad det innebär att något är konstruerat. Människan har konstruerat sociala 

institutioner för att skapa ett sammanhang och mening i sin vardag. För varje social 

institution finns det normer och regler som “berättar” hur verkligheten ser ut där. 

Människan anpassar språk, kläder och utseende beroende på vilken social institution 

denne befinner sig i (Wenneberg, 2001). Exempel på några sociala institutioner som 

människan har skapat är samhällsklass, familj, genus och ålder. Människan förändras och 

utvecklas kontinuerligt efter biologiska faktorer, erfarenheter och social inlärning. Utefter 

det formar och anpassar vi våra liv. Vi använder oss av språket för att göra åtskillnader 

och skapa kategorier. Det konkreta beteendet tolkas men beteendet i sig är inte 

systematiserat eller uppdelat, utan blir det först då tolkningar av aktörernas avsikter läggs 

till detta beteende. Människor skapar samhället genom till exempel vanor, 

externalisering, rollbildning och institutionalisering. Detta är en process som sker 

omedvetet hos människan och förändras över tid beroende på människans utveckling och 

omgivning. Sociala företeelser och samhället uppfattas inom detta perspektiv som något 

konstruerat eller som resultatet av en evolution. Sociala konstruktioner är en produkt av 

historiska händelser, sociala krafter och ideologi (Wenneberg, 2001). Inom 

socialkonstruktivismen har språket en stor betydelse eftersom det är så människan 

kommunicerar och förstår varandra och på så vis skapas ett sammanhang och en mening 

för oss (Thurén, 2007). Vi lär oss och utvecklas i kulturen och vår gemenskap där språket 

är i centrum. Språket, precis som kulturen finns överallt runtomkring oss och formar 

människan och vårt sätt att förstå världen (Imsen, 2006). Språket förutsätter en 

växelverkan mellan två personer där en person säger något och den andra svarar på det 
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och det leder till ett nytt gensvar (Ihrskog, 2011). Socialkonstruktivismen betonar rollen 

för kultur och sammanhang när det gäller att utveckla personliga och delade tolkningar 

samt förståelse för verkligheten, men menar att en konstruerad produkt inte kan komma 

före social uppfostran. Det finns två aspekter av sociala sammanhang som påverkar 

lärandets framsteg och omfattning, Den ena är det som den lärde erhållit från sin 

speciella kultur, språket, användningen av matematiska system och logik som utvecklas 

genom livet. Den andra aspekten är interaktioner med mer kunniga samhällsmedlemmar. 

Social interaktion med andra kunniga är nödvändigt för att yngre samhällsmedborgare 

ska lära sig om regler och normer för att bli en del av samhället (Pritchard & Woollard, 

2010). Inom socialkonstruktivismen finns det fyra olika grenar som har olika inriktningar 

men alla har en gemensam grund. Socialkonstruktivism I - Ett kritiskt perspektiv: Denna 

inriktning utgår från att man ska avslöja att något som på ytan ter sig som naturligt eller 

som ett resultat av en naturlig utveckling men faktiskt inte är det, att det under den 

naturliga ytan döljer sig en komplicerad social påverkan som det kan vara svårt att få syn 

på. Socialkonstruktivism II - En teori om det sociala: En stor fråga för denna inriktning 

har varit hur ett samhälle eller en social ordning över huvud taget är möjlig. Människan 

har gått från att vilja överleva och reproducera sig till att vara i en social ordning av 

makt, intersektionalitet och social skiktning. Socialkonstruktivism III - En 

kunskapsteoretisk position: Handlar om vad kunskap är. Socialkonstruktivism IV - En 

ontologisk position: Läran om det som finns. Vad består verkligheten eller världen av? 

(Wenneberg, 2001). 

Vi har valt att utgå från socialkonstruktivismen med en inriktning mot 

socialkonstruktivism I och II. Det kritiska perspektivet är lämpligt när man vill bryta ner 

och förstå något som redan verkar givet eller självklart för att få nya perspektiv på det. I 

vårt fall handlar det om klädernas betydelse i fritidshemmet som vi vill bryta ner för att 

få en större förståelse för. Teorin om det sociala är lämplig eftersom den handlar om hur 

verkligheten har kunnat bli som den är genom sociala interaktioner mellan människor. 

Kategorisering 

Sociala konstruktioner är kategorier människan skapar för att förstå samhället vi lever i. 

De avser en konstruerad grupp och för att föra samman saker och människor som har 

något gemensamt. Kategorierna hjälper människan att förstå världen och de hjälper oss 

att tolka och förstå det som omger oss. Människor kategoriserar kön, etnicitet och klass 
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men även saker som kläder och djur. Dessa sammanför människor genom att titta efter 

likheter och skillnader mellan de olika sakerna som till exempel manliga och kvinnliga 

kläder eller fågel och fisk (Mattson, 2010). Vuxna och barn handlar utefter olika 

beskrivningar. Beskrivningarna byggs på erfarenheter av egenskaper om att vara på ett 

visst sätt, ett exempel är hur vi påverkas av egenskapen att vara en kvinna och det bygger 

på människors uppfattningar och påbjuds av samhället vi lever i och av oss själva. 

Genom att människan gör dessa beskrivningar och tilldelar egenskaper skapas det olika 

kategorier. Människan tillskriver egenskaper som man ska ”ha” eller inte ”ska ha” 

beroende på om man till exempel är en man eller en kvinna, barn eller vuxen. Människor 

tillskrivs vissa egenskaper utefter den kategori de tillhör. Inom sin kategori hittar 

människorna likheter för att känna tillhörighet och samtidig letar de efter olikheter från 

andra kategorier för att stärka den egna samhörigheten inom sin kategori. Om en känd 

person eller en stark person i en närhet använder sig av nya egenskaper i ett institutionellt 

sammanhang blir människor i omgivningen förvånade/skeptiska. Men om tillräckligt 

många tar till sig den nya egenskapen bildas det en ny kategori och den blir en del av den 

gruppen och den sociala institutionen (Hacking, 2010). 

Identitet och självbild 

Enligt Frisén & Hwang (2006) handlar identitet om hur medveten en person är om sig 

själv som unik individ. Identitet kan delas in i kulturell identitet, etnisk identitet och 

nationell identitet. Identitet handlar om vem man är och hur man ser på sig själv. Vad är 

det som gör mig speciell och vad har format mig till den jag är och vem kommer jag att 

bli i framtiden? En identitet kan formas av personlig utveckling men även samhälleliga 

faktorer och innebörden av identiteten kan vara olika för olika personer. Det kan vara 

något man söker och är lika viktigt som mat, vatten och trygghet. Identitet är förknippat 

med vårt kön, vårt utseende och vår kroppsuppfattning och det är även egenskaper som 

känslor, intressen, behov och försvarsmekanismer. Individen utvecklas och identiteten 

formas utefter det. Människor kan behöva testa olika identiteter för att hitta ”den” man 

vill vara och trivs bäst med. Identitet kan ses som en social konstruktion. Den skapas i en 

social och kulturell omgivning och är en ständigt pågående process. 

Identitetsutvecklingen är relaterad till förändringar i samhället och det gör att människan 

fogar ihop en sammanhängande och meningsfull berättelse om sitt liv. I vår kultur kan 

man ”välja” sin sexualitet, kropp, yrke, liv och sätt att förhålla sig till den sociala 
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realiteten och kön, samhällsklass, familj och ålder är något som skapar en människas 

identitet (Frisén & Hwang, 2006).   
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8. Metod 

Undersökningens syfte är att ta reda på vad kvinnliga fritidslärare säger om sin klädsel 

och vad som kan påverka dem i deras klädval i yrkesverksamheten. Alvesson & 

Sköldberg (2008) beskriver en kvalitativ metod som ett tillvägagångssätt för att utifrån 

studiesubjektets perspektiv förstå de intervjuades upplevelser och föreställningar. Denna 

metod ger oss möjlighet att studera hur fritidslärare upplever, känner för, hur de väljer, 

vad som påverkar deras beslut och om de har några intentioner med sina kläder (Ahrne & 

Svensson 2015). 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod med en forskningsansats inspirerad från 

hermeneutiken. Enligt Thurén (2007) beskrivs hermeneutiken som en tolkningslära som 

inte bara hjälper oss att begripa intellektuellt utan även förstå och förmedla upplevelser 

av olika fenomen. Hellenes (1989) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en filosofisk 

metod som används för att få en ökad meningsförståelse. Först utgår man från den 

grundkunskap eller förståelse man har för att sedan göra en tolkning och med hjälp av 

tolkningen utveckla och öka förståelsen. 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju 

förbereds frågor i förväg men frågornas ordningsföljd kan variera. Författare har även 

möjlighet att ställa frågor som inte ingår i den ursprungliga ordalydelsen, om författarna 

kan anknyta dem till något intervjuaren säger (Bryman, 2011).  Denna metod fungerar för 

vår undersökning då det ger deltagarna möjlighet att besvara frågorna på sitt eget 

individuella sätt bara de håller sig till ämnet. 

 

8.1 Urval 

Vi intervjuade totalt tio kvinnliga fritidslärare varav en förnuvarande arbetar som rektor. 

Vi var på fyra skolor i samma kommun. Enligt Ahrne & Svensson (2015) är det bra om 

man kan intervjua mellan tio till femton personer för att göra undersökningen 

representativ. Samtliga intervjuade är utbildade till fritidslärare men några av dem arbetar 

på förskola och några på fritidshem. Vi valde att ta med en rektor då hon blev intresserad 

av ämnet och gärna ville delta i vår undersökning samt för att hon var relevant för 

undersökningen eftersom hon har många års erfarenhet av arbete i fritidshem.  



 

15 

 

 

8.2 Genomförande 

Vi möttes upp utanför skolorna och gick sedan gemensamt in för att presentera oss och 

gick sedan tillsammans med fritidsläraren som skulle delta i undersökningen till ett rum 

där vi fick sitta ostört under intervjun. Innan intervjun började vi med att ge 

tillståndsblanketten och även förklara muntligt vad undersökningen handlade om, 

deltagarnas rättigheter och våra skyldigheter. De skrev på och intervjun började och 

samtidigt spelades intervjuerna in på våra två mobiltelefoner för att försäkra oss om att 

ha en inspelning även om någon mobil gick sönder eller laddats ur. Vi började spela in 

när respondenten hade skrivit på tillståndsblanketten och började med att ställa frågorna 

ur frågeschemat som vi gjort utifrån våra frågeställningar. Respondenten fick svara hur 

hon ville och sedan kom vi med rullande följdfrågor för att hjälpa respondenten att 

fördjupa sig i sina svar om hennes uppfattningar om kläder i fritidshem.  

 

8.3 Bearbetning av material 

Vi har utgått ifrån en kvalitativ ansats med inspiration från hermeneutiken för att kunna 

göra en tolkning av vad kvinnliga fritidslärarna säger om kläder i sin yrkesverksamhet. 

Denna forskningsansats är enkel att knyta an till vår teori då båda grundar sig på samma 

sak, nämligen förstå människors uppfattningar och upplevelser av olika fenomen (Thurén 

2007). I analysen transkriberade vi ner intervjuerna på papper för att kunna läsa dem 

ordentligt och flera gånger. Vi skrev ner pauser, tystnader och hummanden, men vi valde 

att förenkla utdragen från intervjuerna i resultatet för att göra det mer lättläst och 

förståeligt. 

 

8.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Under tiden vi läste transkriberingarna använde vi oss av hermeneutikens tolkningslära 

som innebär att vi använde oss av vår egen grundkunskap om klädernas betydelse i 

fritidshem när vi tolkade det som de intervjuade sa i undersökningen. Vi sökte efter 

likheter och olikheter i svaren beroende på hur de intervjuade hade uttryckt sig och 

vilken innebörd svaren kunde ha för att kunna göra så rättvisa tolkningar av deltagarnas 

upplevelser som möjligt. Med hjälp av tolkningarna från intervjuerna och vår 
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grundkunskap skapades ny förståelse av klädernas betydelse och påverkan i 

fritidshemmet (Hellenes 1989).  Till slut kunde vi se saker som var gemensamt och saker 

som var olika varandra och det utgjorde grunden för vårt resultat som vi presenterar i 

olika teman (Malmqvist, 2007). Våra teman blev: ”Lämplig klädsel”,  ”Arbetskläder”  

och ”Det ”fria” valet av klädsel”. En förklaring till varje tema och djupare analys finns 

under kapitlet: Resultat och analys. 

 

8.5 Forskningsetiska principer 

I vår undersökning har vi förhållit oss till de etiska forskningsprinciperna. De består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun kunde påbörjas informerade vi deltagarna om 

vilka villkor som gällde för deras deltagande samt vad deras uppgift i undersökningen 

var. Deltagarna hade rätt att själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte 

och hade rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ville delta och kunde avbryta 

sin medverkan i undersökningen utan att det skulle påverka dem negativt.  Deltagaren 

ska inte utsättas för påtryckning eller påverkan av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Till 

sist avslutade vi med att berätta att deltagaren gavs största möjliga konfidentialitet och att 

deras uppgifter skulle förvaras oåtkomligt för obehöriga så att de förblir anonyma. Inget 

av det insamlade materialet får användas för kommersiellt bruk utan materialet får endast 

användas till undersökningen forskaren gör (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

8.6 Validitet  

”Validitet handlar om studiens giltighet, att studera det man avser undersöka” 

(Kihlström, 2007, s. 231). Vi anser att vår undersökning har en hög validitet för att vi har 

en bra kommunicerbarhet och resultaten är lätta att förstå. Vår undersökning har också en 

hög reliabilitet, som innebär trovärdighet, eftersom vi vid tidigare tillfällen har tränat på 

att intervjua och observera människor. Vi är två studenter som tillsammans har gjort 

undersökningen och vi har spelat in intervjuerna för att inte gå miste om det som sägs 

och för att göra så rättvisa tolkningar av svaren som möjligt (Kihlström, 2007). 

Undersökningen är trovärdig för att vi har intervjuat många fritidslärare.  
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9. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet som handlar om fritidslärarnas varierande 

uppfattningar av vad de säger om kläderna i sin yrkesverksamhet. Resultatet är indelat i 

teman som framkom under vår bearbetning av materialet och varje tema avslutas med en 

analys. I varje tema kommer det finnas några utdrag från de olika intervjuerna samt en 

djupare förklaring. Varje tema grundar sig i alla fritidslärares uppfattningar och det finns 

utdrag från olika fritidslärare eftersom syftet inte riktar sig mot vem av lärarna som sade 

vad. Namnen i resultatet är ändrade för att deltagarna ska förbli anonyma. 

 

9.1 Lämplig klädsel 

Det var viktigt för fritidslärarna att kläderna inte skulle påverka eleverna negativt på 

något sätt. Rut sade att hon brukade tänka på att inte använda kläder som kan vara 

allergiframkallande eftersom allergier är så vanliga idag och man vill inte vara 

anledningen till att en elev börjar må dåligt. 

Rut - Och sen kan det ju också vara, jag vet inte om det finns så mycket tyger som 

är allergiframkallande, men alltså lite tänker man ju på, att inte för, vad ska jag 

säga som angora tröjor och sånt här... 

Rut poängterar att det handlar om respekt, av samma anledning som man inte bör ha 

parfymer i offentliga omklädningsrum. Det var inte bara viktigt att tänka på att bära 

kläder eller parfym som var allergivänliga utan det var också viktigt att vara en förebild 

med sina kläder. 

Anna - Jag menar man har ju rätt och klä sig som man vill men på något sätt så 

outtalat så är det nog lite så att man kanske ska tänka lite på vad det är man vill 

förmedla med sina kläder. 

Förutom att det var viktigt för fritidslärarna att tänka på vad de vill förmedla med sina kläder var 

det också viktigt att tänka på att inte välja kläder som anses olämpliga. 

Sofie - Olämpliga kläder är typ korta kjolar hehe, trånga klänningar, och 

högklackade skor. 
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Sofie ansåg att dessa kläder var olämpliga på grund av att de var opraktiska att arbeta i 

och hon upplevde att de skulle hindra henne från att göra sina arbetsuppgifter. Lisa tyckte 

det var olämpligt att använda kläder med sexistiska budskap eller att lägga sexistiska 

värderingar i valet av kläder. 

Lisa - Jag tror det är viktigt för vi är ju förebilder, och just det här med att 

samhället är så pass sexistiskt och nästan så att barn har utmanande kläder, så 

tycker jag inte att vi ska lägga några sexistiska värderingar i det. Likaväl som i att 

jag inte behöver gå i snickarbyxor bara för att vara manlig eller så, eller att killar 

ska gå i feminina kläder för att ta fram sin feminina sida. Alla får ju ändå försöka 

formas till den de vill bli.  

Det innebar även en brist på respekt mot eleverna, vårdnadshavarna och annan personal 

att klä sig lättklätt och opraktiskt. Förutom att fritidslärarna inte bör klä sig sexistiskt 

ansåg de att andra kläder som kan ha en negativ påverkan är kläder med reklam eller 

politiska budskap. 

Sanna - Jag tänker om jag nu hade jaa... haft en eeh politisk åsikt o gått med tröjor 

med mitt budskap, partiets budskap på. om jag hade varit sverigedemokrat. Det är 

ju inte helt...eh okej. Är det ju inte. 

De tyckte även att det känns respektlöst mot vårdnadshavarna att gå i sådana tröjor. När 

det gäller politiska tryck på kläder om man till exempel har det partiet man håller på eller 

ett citat från vad någon politiker har sagt, är det inte lämpligt för fritidslärare får inte 

påverka eleverna att ”tro” på något och för att det kan uppfattas kränkande av vissa som 

tar det personligt. Det behöver inte bara vara kläder som anses respektlöst. Maja tyckte 

till exempel att det var olämpligt att ha mörka solglasögon på sig ute på skolgården. 

Maja - Inte i för mörka solglasögon för att då kan inte barnen se ens ögon och 

sådana grejer. 

När elever eller vårdnadshavare inte kan få ögonkontakt med personalen kan det skapas 

en otrygghet då vi oftast vill se den person i ögonen som vi kommunicerar med. Även 

kroppsspråket är en viktig del i kommunikationen mellan människor. När Kerstin 

berättade att hon fick en vikarie klädd i en chador, vilket innebär en helkroppstäckande 

klädsel men där ansiktet är synligt och som bärs av muslimska kvinnor. Kerstin blev 
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tveksam till om eleverna skulle känna sig obekväma med att inte kunna läsa vikariens 

kroppsspråk ordentligt på grund av de heltäckande kläderna. Hon funderade också på om 

vikarien kunnat utföra arbetsuppgifterna utan att kläderna varit ett hinder. 

Kerstin - Men då vet jag att jag ringde får då hade vi vikarie som...o så ringde jag 

vikarieförmedlingen o undrade lite över det här för man kan ju tycka också att det 

kanske inte är så praktiskt om man nu skulle behöva slänga sig över staketet för att 

något barn har rymt eller nånting. Men det kan man inte säga nej till utan 

huvudsaken är att ansiktet är synligt. 

För Kerstin var det viktigast att de anställda tar del av sina arbetsuppgifter och inte 

använder kläder som en orsak till att inte kunna utföra de arbetsuppgifter som krävs inom 

en fritidshemsverksamhet. 

 

9.1.1 Analys 

Arbetsmoral, respekt mot sig själv, elever och vårdnadshavare, förmedla bra värderingar 

och att ta sitt arbete på allvar är det som är gemensamt för temat lämplig klädsel. Utifrån 

den hermeneutiska cirkeln (Hellenes, 1989) tror vi, enligt vår tidigare kunskap, att när 

fritidslärare är på jobbet och intar ett professionellt förhållningsätt till verksamheten vill 

nog de flesta fritidslärarna inte att någon ska döma dem och deras arbete beroende på 

vilka kläder de bär. Resultatet visar att fritidslärarna inte väljer att klä sig sexistiskt då 

deras moral säger att det är fel att klä sig sexistiskt när man arbetar på ett fritidshem. 

Frisén & Hwang (2006) menar att moral betyder att man har en förmåga att förstå och 

handla i enlighet med vissa regler så som normer och värderingar. Mattson (2010) menar 

att människor påverkas av varandra och tillsammans tolkar och återskapar människan 

gemensamma antaganden om hur verkligheten ser ut och det leder till att man ser dessa 

antaganden som sanna och naturliga. Kopplat till teorin om det sociala i vårt perspektiv 

har människor i samspel med varandra givit kläder en stor betydelse för hur människor 

kommunicerar med varandra och uttrycker oss gentemot varandra (Wenneberg, 2001). 

En ny förståelse som vi har fått utifrån den hermeneutiska cirkeln var att vi kom fram till 

att en anledning till att fritidslärarna inte vill använda sig av sexistiska kläder kan vara för 

att det finns en gemensam föreställning om att kvinnor inte bör använda för utmanade 

kläder vare sig på arbetet eller annan offentlig plats. Arnett, Freeburg, Robinson & 
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Workman (2011) menar att en lärare är beroende av det implicita samband mellan moral 

och klädsel och kläder som en lärare bör använda ska stämma överens med de normer 

som finns i samhället. En lärare som använder olämpliga kläder kan medföra att det 

skapas en sämre arbetsmiljö eftersom det kan vara störande eller stötande för både elever, 

kollegor och vårdnadshavare. En lärare är en representant för skolan denne arbetar på och 

lärarna har förväntningar på sig att överföra sådant som skolan och den allmänna 

befolkningen säger är moraliska värderingar. Lärare vill inte använda sexistiska kläder 

eftersom de vet att det kan överföra fel moraliska värderingar (Workman & Winfrey 

Freeburg (2010). 

   

9.2 Arbetskläder 

Då fritidslärare många gånger har praktiska arbetsuppgifter var det viktigt för 

fritidslärarana att ha oömma kläder på sig. Det kan hända att de behöver hjälpa en elev ur 

en vattenpöl eller att det stänker vattenfärg på dem när de är i ateljén. Fritidslärarna ville 

inte använda kläder av svårskött material eller vita och ljusa kläder eftersom det blir 

krångligare att tvätta. 

Maja - Aldrig. Eller vita jeans. Aldrig här på jobbet, det skulle jag inte. 

Som det ser ut nu inom fritidshemsverksamheten behöver fritidslärarna använda sina 

egna pengar för att köpa kläder att använda på jobbet. Fritidslärarna vill därför inte att 

deras kläder ska kosta för mycket eftersom de ofta går sönder och ljusa kläder får fläckar 

som inte går bort och måste då slängas eller bytas ut. Ett alternativ som kom upp under 

intervjun var att använda arbetskläder. Signe var en av de som var väldigt positiv till 

arbetskläder eftersom hon då inte skulle behöva lägga ut egna pengar för kläder. 

Signe - Hm eh jag skulle tycka det var superbra. Med tanke på att men jag har ofta 

tänkt på det. Alltså min man jobbar på snickeri eh o snickrar möbler o jag tänker 

att han behöver ju aldrig liksom vara rädd om dom kläderna. Utan han har sina 

arbetar brallor o sen t-shirtar med företagsloggan o de. Det har han o det liksom 

det kladdas lim o det blir färg o ibland tar han hem det o tvättar det o ibland är det 

slitet o då hämtar han ut nya kläder o då det verkar superskönt. 
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De fritidslärare som kunde tänka sig att använda arbetskläder ville också vara med och 

välja ut dem. De ville ha olika modeller och färg på byxor och tröjor för att de skulle få 

möjlighet att visa sin personlighet. Några fritidslärare ville absolut inte ha arbetskläder 

för att det blir opersonligt. 

Sara - Det kändes inte så personligt, ute tycker jag det är bra för då är ju bra att 

man får det för det är ganska kostsamt att och så för en själv om man ska köpa det 

är ganska många olika grejer man ska köpa som behövs men arbetskläder inne är 

jag inte positiv till det kändes lite institutionsaktigt och lite och opersonligt och så. 

Istället kunde vissa av fritidslärarna tänka sig att få bidrag från kommunen för att kunna 

köpa de kläder som behövdes i arbetet. 

 

9.2.1 Analys 

Det rådde delade meningar mellan fritidslärarna när det handlade om arbetskläder. Det 

berodde på att de som inte ville använda arbetskläder var rädda för att ”tappa” sin 

personlighet och var rädda för att skolan skulle bli mer likt en institution. De ville behålla 

sin personliga stil och inte bli ”en i mängden”. Det var viktigt för dem att uttrycka sin 

identitet genom sina kläder. Frisén & Hwang (2006) menar att det är viktigt att kunna 

uttrycka sin identitet eftersom det talar om vem man är och vad det är som gör mig till en 

unik individ. Trots att viljan fanns om att vara unik och personlig kunde vi efter 

intervjuerna konstatera att alla fritidslärarna som deltog i undersökningen klädde sig 

väldigt likt varandra och ingen av dem uttryckte någon ”personlig” stil. Det fanns några 

som var mycket positiva till arbetskläder och det berodde på att fritidslärarna kände att de 

skulle upplevas som mer professionella i sitt arbete om de fick ”egna” kläder för sin 

arbetsplats. Människor skapar institutioner genom sociala samspel där vi söker efter 

likheter och olikheter som vi sedan tolkar och återskapar gemensamma föreställningar 

om som vi sedan gör till kategorier (Mattsson, 2010). En föreställning vi konstruerat och 

kategoriserat är att yrken som anses ha högre status ”ska bära” kläder som anses vara mer 

propra och fina. Detta för att påvisa att personer inom ett visst yrke har högre status än 

andra yrken. Enligt den sociala teorin menar Wenneberg (2001) att människan har skapat 

dessa skillnader, genom sociala interaktioner, mellan yrkeskategorier och det gör varje 

yrke unikt. Detta hjälper människor att förklara hur verkligheten kunnat bli som den 
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blivit med olika skikt- och maktordningar. Människan har gått från att vilja överleva och 

reproducera sig till att vara i en social ordning av makt, intersektionalitet och social 

skiktning (Wenneberg, 2001). Eftersom läraryrket anses vara ett yrke med låg status kan 

det vara ett försök att höja statusen genom att ha en viss klädstil för fritidslärare på 

liknande sätt som yrken med ”högre” status. Simmons (1996) menar att i många andra 

yrken används klädkoder och det gör personer enklare att identifiera som till exempel 

poliser, militärer, brandmän och vårdpersonal. Genom att börja använda sig av en viss 

klädstil inom läraryrket kan det skapa ett mer professionellt intryck och det kan innebära 

att läraryrket ges en egen identitet.  

 

9.3 Det ”fria” valet av klädsel 

Ingen av fritidslärarna upplevde att det fanns några juridiska regler eller bestämmelser 

om vad de bör ha på sig på sin arbetsplats.  

Maja - Näe, det har jag aldrig tänkt på att det skulle vara så, det är ju näe. 

Fritidslärarna upplevde inte att det fanns juridiska krav på hur de skulle klä sig men om 

deras val av kläder ansågs opassande hade rektorn fått ansvara för att tala om detta.  

Anna - Det är ju ett rimligt krav att ställa att jag måste vara klädd för det så att 

man kan delta i allting. 

En fritidslärare bör använda kläder som gör att denne kan delta i allt som berör elevernas 

lärande och utveckling. Om rektorn ska kunna ställa krav på sina medarbetares kläder 

ansåg de intervjuade att rektorn skulle ha en bra förklaring på varför klädseln ansågs 

olämplig för att minimera risken för personangrepp. Intervjun fortsatte med frågan om 

fritidslärarna skulle våga stå upp för sin klädsel om det skulle råda delade meningar 

mellan dem och rektorn. 

Signe - Om det skulle vara ett problem då skulle jag absolut kunna det. Eh jag har 

inte så svårt för att tala för min sak men eh som sagt det är ju så svårt att när man 

inte har kommit till den problematiken hur det skulle vara men eh det är lite 

speciellt inom vår verksamhet mycket kvinnor och män klär sig väldigt lika och 
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det så att skulle det problem någonsin uppstå så skulle jag nog kunna tala för min 

sak. 

Sara hade dock fått sin klädstil ifrågasatt en gång av sin handledare när hon utbildade sig 

till fritidslärare. Sara hade rekommenderats att ta bort kläder med dödskallar och sluta 

använda nitarmband och nithalsband för handledaren tyckte inte att det gjorde henne till 

en lämplig förebild. Hon hade blivit upprörd och sagt att hon borde väl få ha på sig det 

hon vill. 

Sara - Men då hade jag nåt nitbälte o nåt nitarmband o lite så där. O då var det min 

handledare som sa det att eh du kanske ska försöka tänka på vad du har på dig. O 

jag blev så där jaha vaddå!? Jag får väl ha på mig vad jag vill. 

Sara fortsatte berätta att hon efter ett tag kunde förstå vad handledaren hade menat och 

till slut valde hon att sluta använda kläder och accessoarer som stack ut för mycket. Men 

hon berättade att hon fortfarande ibland använder örhängen med dödskallar på för att visa 

sin personliga stil. Under intervjuerna har vi frågat lärarna om de upplever att det finns 

regler eller krav som styr deras klädval och vi passade även på att fråga om de upplever 

att det finns några oskrivna regler om hur de bör gå klädda inom sin verksamhet. Sofie 

och Sanna tyckte att det gjorde det. 

Sofie - Jag menar man har ju rätt och klä sig som man vill men på något sätt så 

outtalat så är det nog lite så att man kanske ska tänka lite på vad det är man vill 

förmedla med sina kläder. 

Sanna - Det blir oskrivna regler och det är samma sak som att man har regler för, 

vi får inte klättra på den, vara på taket, vi får inte bryta grenar...sådana outtalade 

självklara etiska regler egentligen. 

Samtliga fritidslärare hade uppfattningen att de klädde sig neutralt och hade liknande 

kläder för att ingen ville sticka ut ur mängden. Alla upplevde att det inte fanns någon i 

deras arbetslag som hade annorlunda kläder på sig utan alla höll sig inom samma ram. 
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9.3.1 Analys 

Hur kan fritidslärarna vara säkra på att de väljer kläder utifrån egen vilja eller påverkas 

de av oskrivna regler och normer som finns i samhället? De flesta fritidslärarna tyckte 

inte att det fanns några oskrivna regler på sin arbetsplats och att alla fick klä sig som de 

ville. Utifrån den hermeneutiska cirkeln (Hellenes 1989) är vår tolkning är att vi inte tror 

att fritidslärarna är medvetna om att det finns oskrivna regler. Något som styrker vår 

tolkning var att alla intervjuade hade liknande kläder på sig. Resultatet i undersökningen 

visar att fritidslärarna valde att ta på sig kläder som var praktiska och ansågs lämpliga att 

använda i fritidshem. Kopplat till teorin om det kritiska perspektivet kan vi se att 

fritidslärarna i undersökningen upplever det som naturligt att gå klädda i lämpliga kläder 

anpassade för fritids. Men enligt Wenneberg (2001) döljer det sig en komplicerad social 

påverkan under denna naturliga yta av oskrivna regler som styrs av normer, status och 

respekt. Vår nya förståelse utifrån hermeneutiska cirkeln är att vi tror att detta i sin tur 

styr de val som fritidslärarna gör när de väljer sin klädsel. En tanke som slog oss då var 

att om de inte är medvetna om att det finns oskrivna regler för hur man bör klä sig, tror vi 

att de endast upplever att de tar på sig det de själva känner för men egentligen styrs 

fritidslärarna av oskrivna regler.  

Workman & Winfrey Freeburg (2010) skriver att om man ska vara en duktig lärare och 

en bra förebild så bör man låta lärarrollen bli en del utav personens identitet. Frisén & 

Hwang, (2006) menar att inom socialkonstruktivismen ses identiteten som något som 

skapas i en social och kulturell omgivning och är ständigt pågående. Fritidslärarna valde 

att klä sig neutralt och de ville inte sticka ut för att inte bryta mot de normer som finns i 

skolans verksamhet. Trots detta var det ingen av de intervjuade som riktigt reflekterat 

över om det fanns normer på arbetsplatsen. Fritidslärarna hade väldigt lika tankar och 

funderingar på vad som ansågs vara bra kläder att använda och vilka kläder som var 

mindre lämpliga att använda i fritidshem. Detta tyder ändå på att de på något sätt 

påverkas av att det förekommer oskrivna regler på deras arbetsplats. De flesta av 

fritidslärarna upplevde att de kunde hävda sin rätt i sitt val av kläder om det rådde delade 

meningar mellan dem och deras arbetsgivare. Dock så var det en av dem som ställdes 

inför detta och det slutade med att hon till sist valde att ”plocka bort” sin stil och 

anpassade sig efter gruppen. Då kan vi återigen ställa frågan om de intervjuade 

fritidslärarna verkligen hade kunnat hävda sin rätt och vågat stå upp för den? Saken är 

den att ingen av dem någonsin upplevt att de behövt hävda sig angående sina kläder då 
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ingen av dem bar en ”säregen” klädstil. De valde att klä sig neutralt och använde jeans, 

topp och en tröja alternativt en kofta för att de ansåg att det passade för deras arbete.  Det 

var ingen under intervjun som ville sticka ut men de hade självklart accepterat att arbeta 

med en kollega som haft en ”säregen” klädstil förutsatt att inte kläderna hindrade arbetet. 

Mosca & Buzza (2013) menar att en lärare kan klä sig på ett sätt som är till nytta för dem 

själva. Lärare bär oftast en mängd olika stilar utan att tänka på det och valet av kläder 

återspeglar ofta vilket humör de är på. Mattsson (2010) beskriver att när vi ska tolka och 

förstå likheter och olikheter i vår omgivning använder vi oss av kategorier. En kategori är 

socialt konstruerad och lärare räknas som en kategori. Det betyder att människor i 

samhället har en uppfattning om hur en lärare bör se ut och hur de bör vara. Därför är det 

få lärare som vågar ”sticka ut” och de som inte bryr sig om att passa in med sina kläder i 

skolans verksamhet väljer ändå tillslut att anpassa sig efter sin omgivning.  
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10. Diskussion 

Den tidigare forskningen pekar på att lärare bör använda kläder som skiljer dem från 

eleverna och kläder som ser professionella ut. Det kan vara att använda kläder som 

signalerar någon form av lämplighet och som stämmer överens med normerna i 

samhället. När lärare känner att de måste passa in i en lärarroll som innebär att ha en viss 

typ av klädsel, visar de samtidigt eleverna att man inte kan gå klädd i vilka kläder som 

helst. När lärarna känner att de måste ha en viss klädstil för att passa in kan man börja 

fundera på hur stor del av de kläderna som representerar deras identitet eller om lärare 

måste göra kläderna till en del av sin identitet. Enligt Workman & Freeburg (2010) ska 

en bra lärare göra sin lärarroll till en del utav sin identitet. Enligt Frisén & Hwang (2006) 

påverkas lärare av samhälleliga faktorer som människor konstruerar i samspel med 

varandra. Arnett, Freeburg, Robinson & Workman (2011) skriver att det inte finns  

mycket forskning om vilka kläder en lärare bör använda, men att den forskning som finns 

kan påverka samhällets allmänna åsikt och lärarens roll i yrket. Detta stämmer in på den 

läraren som upplevde att hon var tvungen att byta sin klädstil från mörka jeans och 

dödskallar till en alldagligare klädstil för att vara en bättre förebild för eleverna. Vad är 

det som säger att hon skulle vara en sämre lärare för att hon går klädd i en tröja med en 

dödskallar på?  Utanför skolan träffas många människor som ser ut på olika sätt beroende 

på religion, stil och intressen med mera. Om elever får en möjlighet att umgås med lärare 

som har en annan stil och trivs med att umgås med dessa personer lär sig eleverna att inte 

döma personer efter deras utseende. Detta i sin tur kan hjälpa dem att inte känna 

osäkerhet eller rädsla när de träffar andra personer utanför skolan både i ung och vuxen 

ålder. 

Trots att människor ska ha rätt att välja sin egen identitet och kläder som passar är det 

viktigt att tänka på att det finns normer som till exempel säger att kvinnor inte kan eller 

bör gå i vissa kläder som av samhället anses olämpliga. Resultatet av vår studie visar att 

kläder som snäv kort kjol, urringat, trasiga kläder, högklackade skor ansågs av samtliga 

intervjuade fritidslärare vara olämpliga och opraktiska att använda sig av i yrket. Arnett, 

Freeburg, Robinson & Workman (2011) menar att olämplig klädsel hos lärare kan vara 

stötande för elever, vårdnadshavare och andra lärare och som kan leda till en 

distraherande arbetsmiljö i klassrummet. Respekt för auktoritet, disciplin och 

traditionella värderingar är något lärare bör förmedla och det kan de göra genom att 
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använda kläder som överensstämmer med de klädnormer som finns i samhället, som 

hjälper till att skapa intryck av kompetens, lämplighet och korrekthet. Det var viktigt för 

de intervjuade fritidslärarna att kunna umgås med eleverna både utomhus och inomhus 

och inte låta kläderna begränsa arbetet. Fritidslärarna valde att inte klä sig i urringade och 

korta kjolar eller klänningar eftersom de vill representera sin skola, fritidshemmets yrke 

och för deras eget välbefinnande. Vi tror att när fritidslärarna följer normerna och vet att 

de är goda förebilder känner de sig bra till mods. Kopplat till den tidigare forskningen 

kan vi se att lärare i allmänhet är förebilder för elever i skolans värld och de är beroende 

av det implicita sambandet mellan moral och klädsel. Lärare har ett grundläggande 

ansvar med uppgift att skapa en lärande miljö med fokus på skolans värden som ska 

återspeglas i verksamheten och som leder till ett ansvarstagande hos eleverna (Arnett, 

Freeburg, Robinson & Workman 2011). Normer kan begränsa oss både negativt och 

positivt. Negativt i vår bemärkelse är det som framkom i vårt resultat om den läraren som 

”tvingades” byta klädstil på arbetsplatsen för att passa in i skolans värld. Normer i positiv 

bemärkelse kan vara att forma människor efter sämhällets normer om att inte bära 

sexistiska kläder i skolan. 

Det är intressant att den tidigare forskningen påtalar att man som lärare får mer respekt 

om man förhåller sig till de normer som finns. Simmons (1996) säger att det behövs en 

konservativ, välkoordinerad och tankeväckande garderob och att ett blygsamt mode 

kommer ge en bättre bild av verksamheten samt ge luft åt auktoritet och värdighet. Desto 

mer anständighet som kan förmedlas desto bättre (Simmons, 1996). Det bästa vore 

kanske att tänka praktiska kläder och använda sunt förnuft i sitt val av klädsel på fritids. 

Med sunt förnuft menar vi att fritidslärare väljer kläder efter arbetsuppgifterna till 

exempel ”kläder efter väder”. Vi håller också med om det fritidslärarna i vår 

undersökning sa att fritidslärare inte bör välja utmanande eller sexistiska kläder när man 

arbetar med barn. Vi upplever att samhället redan är tillräckligt sexistiskt genom både 

musik, tv och radio och därför bör skolan vara en motvikt till det. Workman & Freeburg 

(2010) säger att en lärare som anses vara duktig och tar sitt arbete på allvar är den läraren 

som gör lärarrollen till en del utav sin identitet. En tanke som slog oss var att det kanske 

endast är de personer som tycker att lärarrollen kan bli eller är en del utav deras identitet 

som faktiskt utbildar sig till lärare. De personer som inte känner att de kan eller vill 

tillhöra den kategorin kanske inte väljer att börja arbeta som lärare. 
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Från den tidigare forskningen och resultatet i vår studie kan vi se att det finns mycket 

som styr hur lärare bör gå klädda. Det ska vara kläder som ger ett bra intryck och som 

säger att man är en ansvarstagande vuxen och en bra förebild, men också kläder som ger 

rörelsefrihet, är oömma och inte hindrar arbetet. Hur blir det då med den privata delen 

med kläderna som kan uttrycka egen stil och personlighet? Freeburg & Workman (2010) 

menar att lärarkläder kan främja professionaliteten och förbättra klassrumsmiljön. Detta 

bör lärare tänka på när de väljer kläder för det i sin tur påverkar statusen i den 

pedagogiska hierarkin (Freeburg, & Workman 2010). Många av fritidslärarna vi 

intervjuade kunde tänka sig att ha arbetsklädern men några av dem ville absolut inte bära 

arbetskläder för då skulle det se ut som om de “arbetade på Ica Maxi” som en av 

fritidslärarna uttryckte sig. De som var positiva till arbetskläder hade en vädjande önskan 

om att få vara med och bestämma design och färg på kläderna och det skulle finnas flera 

olika modeller att välja mellan. Vår uppfattning av detta blir att lärarna inte kunde tänka 

sig att klä sig i vilka kläder som helst för att de ville att deras personliga stil ska 

återspeglas i kläderna. Några tyckte att ett bättre alternativ till arbetskläder hade varit om 

kommunen kunnat bidra med pengar till kläder. Mosca & Buzza (2013) menar att kläder 

kan säga lika mycket om individen som det säger om läraren. Lärarens respekt i 

klassrummet börjar med utseendet och man bör sträva efter att vara en positiv förebild 

för alla elever. Kläder är ett hett ämne och som otfast säger något om en människas 

personlighet, som läraren som jämförde arbetskläder med att arbeta på Ica Maxi, att det 

skulle vara något negativt i fråga om status och något människor ser ner på. Utifrån vårt 

resultat kan vi se hur de samhälleliga normerna påverkade punkarläraren så pass mycket 

att hon tyckte det var värt att ändra sin klädstil för att passa in i lärarrollen. Hon hade 

förmodligen fått kämpa med att försöka bryta de normer som finns inom kategorin för 

lärare för att göra det accepterat att gå klädd i de kläderna och ändra det som reglerar 

lärarkategorin. 

Det vi kommit fram till i vår studie är att i spänningen mellan det man bör ha på sig 

(normen) och att det inte borde spela någon roll vad man har på sig (det fria valet) 

kommer nog valet av kläderna i fritidshemmet aldrig att vara helt frivilliga. Hur uppnår 

vi fritt val av klädsel i fritidshemmet? Enligt vår mening är det när man inte längre står 

under påverkan från omgivningen/andra vilket blir svårt att åstadkomma när man lever i 

ett samhälle med andra. Normer och förväntningar bygger inte på fri vilja utan är 

påverkan av andra både när de skapas och de följs. 
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10.1 Metoddiskussion 

Valet av en semistrukturerad intervju fungerade bra för vår undersökning. För att det var 

enkelt att hålla sig till ämnet med de grundfrågor som vi utgick ifrån och möjligheten att 

ställa egna följdfrågor gjorde det lätt för oss att hålla igång intervjun och ge oss en tydlig 

bild av vad lärarna säger om kläder i yrkesverksamheten. Vi hade tyvärr inte kommit 

överens om innan intervjuerna om vem som skulle starta intervjun och vem som skulle 

ställa vilka frågor. Det ledde till att vi ibland pratade med varandra om vem som skulle 

ställa en fråga mitt under intervjuerna och det kändes inte särskilt professionellt. Valet vi 

tog att ha två mobiler att spela in på var bra för att säkra att vi alltid hade en som 

fungerade om den ena gick sönder eller att batteriet laddats ur. Det kändes också 

naturligare att ha mobilen liggandes på bordet mellan oss och respondenten istället för en 

bandspelare som inte brukar finnas framme. När vi lyssnade på inspelningarna märkte vi 

att vi ibland höll med eller lade egna värderingar som en respons på det respondenten 

sade. Det var inte bra eftersom vi skulle hade velat vara helt neutrala för att inte påverka 

respondenternas svar eftersom det endast är lärarnas egna uppfattningar som 

undersökningen syftar till att ta reda på. Alla personer vi intervjuade var kvinnor. Det 

innebär att vår undersökning inte är generell för alla fritidshem och detta är endast hur 

kvinnor upplever kläder på sin verksamhet.  
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11. Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att lärarnas kläder påverkar hur elever och andra personer 

uppfattar dem. Vår insamlade empiri utgjorde vårt resultat och det visade sig att 

fritidslärarna är väl medvetna om vad de väljer att ta på sig för kläder och att kläderna 

ska vara anpassade för fritidsverksamhetens arbetsuppgifter. Resultatet visade att normer 

om hur man bör klä sig fortfarande lever kvar och att det är sällsynt att fritidslärare väljer 

att sticka ut med sina kläder. 

Vår undersökning riktar sig främst till lärare i fritidshem men även till andra verksamma 

lärare. Eftersom kläder påverkar oss så pass mycket är det bra att man diskuterar och 

synliggör detta i verksamheten. Med denna studien hoppas vi att fritidslärare ska få upp 

ögonen för att det finns klädnormer som begränsar valet av klädsel i fritidshem och hur 

mycket kläder påverkar oss människor. 

 

Framtida forskningsfråga 

Vi tycker det hade varit intressant att undersöka mer om hur arbetskläder hade påverkat 

fritidshemmet. Antingen hur elever uppfattar sina fritidslärare i arbetskläder eller om hur 

fritidslärarna själva upplever det eller om arbetskläder skulle göra skillnad i fråga om 

status och respekt?  
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Bilaga 1 

Anhållan om tillstånd från er som vill delta i undersökning inom ramen för ett 

examinationsarbete vid lärarutbildningen vid Jönköping University 

Vi heter Jennifer och Isabelle och är två studenter som utbildar oss till lärare vid Jönköping 

University. Vi ska under tio veckor skriva ett examensarbete med fokus på fritidshem. 

Undersökningens syfte handlar om Undersökningen syfte är att ta reda på hur fritidslärare och 

elever tänker kring vad som är en lämplig arbetsklädsel för fritidslärare. 

Vi kommer att göra en semistrukturerad intervju som innebär att vi kommer ställa ett antal frågor 

utifrån ett frågeschema. Frågorna är utformande så att deltagaren ges stor frihet att svara på sitt 

eget sätt. Vi kommer även ställa kompletterande frågor utifrån era svar som kan ge oss en djupare 

förståelse för ämnet. Vi kommer att banda intervjuerna vi genomför, vilket innebär att er röst 

kommer att spelas in. Alla deltagare kommer att garanteras anonymitet. De skolor/enheter som 

finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara 

möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet 

helt frivilligt. Ni har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att 

avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. På er skola kommer undersökningen att 

genomföras 10 maj 2017 och vi vill med detta brev be ert samtycke för att delta i denna intervju 

som ingår i undersökningen. Vad vi behöver från er är att ni som skriver under detta brev. Sätt 

således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

 Ja, jag deltar gärna i denna undersökningen 

 

 Nej, jag vill inte delta i denna undersökningen 

 

Datum ……………………………………………. 

……………………………………… ………………………………………….    

Underskrift   Namnförtydligande 

 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser eller telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar 

 

Handledare för undersökningen är Rebecka Florin Sädbom  

Kursansvarig lärare är universitetslektor Anna Klerfelt, Jönköping University, Högskolan för 

lärande och kommunikation. 

Jennifer Winslöw 0722 303 203 wije1417@student.ju.se 

Isabelle Gustafsson 0763 902599 guis1412@student.ju.se  
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