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Studiens syfte är att undersöka om elever i år 9 är kritiskt granskande mot tidskrifters 

skönhetsbilder. För att dra paralleller mellan elevernas åsikter och föreställningar och det 

rådande samhället används för studien relevanta delar av följande teorier: 

socialkonstruktivism, kulturteori, postmodernism, vardagslivets estetisering samt kritisk 

teori. Tillsammans kompletterar dessa teorier varandra för att kunna förklara den 

verklighet som eleverna lever i.  

Studiens visuella metod bygger på fyra olika videofilmade fokusgruppsintervjuer 

med 5-6 elever i varje grupp. Vid bearbetning och analys av materialet användes Kvales 

(1997) metod ”ad hoc” samt trippelhermeneutiken (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

Det syns genomgående i alla fokusgrupperna att eleverna saknar ett kritiskt 

förhållningssätt till bilder. Eleverna ser bara ”den verklighet” som de lever i just nu och 

funderar inte nämnvärt över hur skönhetsideal kan förändras med tiden och samhället. 

Eleverna ser bilder som utfyllnad för att till exempel göra en text roligare att läsa. Överlag 

saknar eleverna den källkritiska förmågan som Skolverket (2000) satt upp som både 

strävansmål och uppnåendemål inom de olika ämnena. Vissa projekt kan dock påverka 

något.  

 

Nyckelord: skönhetsideal, källkritik, bilder, grundskolan
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1. Inledning   

Idag lever vi i ett informationssamhälle ständigt utsätta för olika typer av information och 

intryck ifrån olika medier. Bilder spelar en stor och viktig roll i dagens visuella 

informationssamhälle och används för att sända ut olika budskap till betraktaren. 

Avsändaren vill att betraktaren ska känna igen sig i bilderna som avser att spegla 

vardagen (Konsumentverket, 1999). Konsumtionssamhället präglas av visuella bilder som 

övertygar oss om att ansträngning och ”trim” hjälper oss i kampen att uppnå det 

eftersträvade utseendet. Åldrandet ska bekämpas till varje pris så rynkor, löst hull, 

gubbfläsk och hårlossning inte längre syns. Visuella bilder påminner oss dagligen om vad 

människan är och vad hon kan bli - om hon anstränger sig. Dessa bilder gör oss medvetna 

om utseendet och om kroppen (Featherstone, 1994; Hedén 1996). Lindberg och Åberg 

(1995) skriver att ”Vi lever mitt i ett informations- och medieflöde som hotar att dränka 

oss om vi saknar förmågan att sovra, välja och tolka”. Alla dessa medier vill någonting, 

de vill väcka tankar och känslor, de vill sälja varor eller berätta nyheter. Hur lär 

människan sig att välja och sålla bland alla dessa bilder som ständigt flyger förbi? Vems 

ansvar är det att hon lär sig det?  

 

Regeringen och riksdag har satt upp jämställdhetsmål för män och kvinnor, men trots 

detta så skildrar medierna män och kvinnor olika. Mannen framställs som stark, 

kompetent, utåtriktad och är ofta chef, politiker, hjälte eller brottsling. Kvinnan framställs 

som smal, vacker, inåtvänd och hon är ofta mor/maka, sexobjekt eller offer (Broman et. 

al, 1999). 1999 antog EU en resolution om balanserad könsfördelning, där 

medlemsstaterna rekommenderades att ”…medvetande göra allmänheten om betydelsen 

av att sprida en bild av kvinnan och mannen som varken förstärker eller stödjer 

diskriminerande stereotyper om ansvarsfördelningen mellan könen…” (Broman et. al., 

1999).  

 

Kommunikation och media präglar vår vardag. Sinnesintryck domineras av bildflöden, 

som får verklighet och fantasi att smälta samman (Lehnert, 2000). Bilden får en allt större 

plats i dagens tidskrifter. Flera sidor fylls av reklam med olika bilder och modereportage 

fyller halva tidningar. Dessa bilder förespråkar bestämda stereotypa bilder som i sin tur 

förespråkar bestämda könsroller för män och kvinnor. Dessa stereotypa bilder styr det 

yttre hos många unga och det påverkar i allra högsta grad skönhetsidealen i dagens 
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samhälle. Självklart påverkas vi olika mycket och av olika bilder men att vi inte skulle 

påverkas alls är högst osannolikt (Broman et. al., 1999). 

 

Skolan har ett ansvar i att förbereda eleverna för den verklighet som råder utanför skolans 

fyra väggar. Skolverket (2004) skriver att skolan ska förbereda elever ”…för att leva och 

verka i samhället” och skriver även att skolan skall ”…förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver”. Det är 

därför alla lärares uppgift och ansvar att lära elever att vara kritiskt granskande. Mycket 

av den fokus källkritik har i dagens skola ligger på texter, Internet och olika läromedel 

medan bilden inte uppmärksammas på samma sätt (Wiklund, 1999). Då bilder spelar en 

allt mer central roll i dagens samhälle menar vi att det är av stort intresse att undersöka 

elevers kritiska granskande av bilder. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om elever i en grupp niondeklassare är kritiskt granskande 

mot skönhetsbilder i tidskrifter.  

 

Studiens frågeställningar:  

 Hur tänker eleverna kring skönhetsideal och är de medvetna om att skönhetsideal 

är något ständigt föränderligt? 

 Finns en gemensam typ av bild som speglar någon speciell stereotypisk könsroll i 

elevernas bildval?  

 Speglar elevernas val av bilder deras utseende? Om ja, hur? 

 Använder sig eleverna av olika källkritiska kriterier i sitt möte med tidskrifters 

skönhetsbilder?  

 Upplever eleverna sig påverkade av skönhetsbilderna? Om ja, hur? 

 

1.2  Avgränsningar 

Media är ett oerhört brett område och vi har därför valt att endast fokusera oss på bilder 

föreställande personer i tidskrifter. Denna studie är begränsad och undersöker endast en 

grupp niondeklassares möte med tidskrifter.  

 

1.3 Disposition 

Efter denna inledning, syfte och frågeställningar följer i kapitel 2, studiens bakgrund som 

innefattar skönhetsideal – en kort tillbakablick samt dagens skönhetsideal, skolans ansvar 

och nationella projekt. Kapitlet avslutas med redogörelse för tidigare forskning inom 

området för källkritik. I kapitel 3 diskuteras våra teoretiska utgångspunkter och våra två 

kärnområden: könsroller i medier samt bilder och källkritik. Sedan i kapitel 4 presenteras 

vår metod, urvalet, studiens upplägg, vårt etiska ställningstagande, hur vi bearbetat och 

analyserat materialet samt våra kritiska reflektioner. I kapitel 5 presenteras vår analys av 

resultatet för att sedan avslutats med slutdiskussion i kapitel 6. 
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2. Bakgrund 
Förr i tiden hade inte det yttre lika stor betydelse som det har i dagens samhälle (Eco, 

2005). Skönhetsidealen har sett olika ut under olika tidsepoker. För att förstå dagens 

skönhetsideal måste man gå bakåt i tiden och se vad som har förändrats med tidens gång. 

Först kommer en kort historisk tillbakablick som tar oss från Aristoteles till 1800-talets 

slut sen följer en djupdykning in i 1900-talets ideal i västvärlden. Efter det diskuteras 

skolans roll samt vilket ansvar skolan har idag. Skolan har ett stort ansvar som inbegriper 

att förbereda elever inför den verklighet som råder utanför skolan. En verklighet som 

kräver källkritiska kunskaper för att kunna sortera bland det oändliga bildflödet. Till hjälp 

har skolan två nationella projekt som även de arbetar för att öka elevernas förståelse för 

källkritik. Slutligen presenteras den tidigare forskning som gjorts inom området för att 

ytterliga styrka studiens relevans.  

 

2.1 Skönhetsideal 

Vad vi anser vara snyggt och fult idag beror på det kulturella och sociala samhälle vi lever 

i. Skönhetsideal är en social konstruktion som skapas i samspel med den härskande 

kulturen i det samtida samhället. Skapandet av denna sociala konstruktion är under 

ständig förändring och baseras på ett samspel med den rådande kulturen och dess 

omgivning (Jarlbro, 2006). 

Utseende och kroppsvård är av stor betydelse inom den konsumtionskultur som vi lever i 

idag. Vi ska kämpa mot kroppens förfall i takt med vårt naturliga åldrande, i form av 

bantnings-, motions- och kosmetiska kroppsvårdsprodukter. Bilder på den vackra kroppen 

syns överallt och tidskrifterna lyfter fram de stora vinsterna med att underhålla kroppen. 

Belöningen anses vara ett förbättrat yttre som i sin tur gör att det egna jaget fungerar 

bättre (Featherstone, 1994).  

   

2.1.1 Historisk tillbakablick 
Bilder har funnits med i människans historia ända sedan stenåldern. Avbildningar i grottor 

från den tiden fungerar som dåtidens språk och berättar hur de levde. Bilder ger oss 

intryck som leder direkt in i våra tankar och känslor. De är ett eget språk som talar till oss 

och gör oss glada, arga, förbannade, lyckliga eller nöjda. I vår vardag och samhälle har 

bilden en given roll och den är så självgiven att vi knappast lägger märke till den 

(Lindberg och Åberg, 1995). 
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Aristoteles talar om skönhet och menar att det inte får vara för småskaligt för då kan man 

inte se alla delar. Men samtidigt får det inte vara för stort för att kunna överblicka. Det 

sköna måste vara en helhet med en början, en mitt och ett slut där dessa delar inte kan 

rubbas. Inga delar ska kunna tas bort eller läggas till utan det den harmoniska helheten 

förstörs (Sandqvist, 1998).  

 Under antikens Grekland ansågs någon vara vacker om de hade den rätta jämvikten 

mellan kroppsvätskor som framkallade en behaglig hudfärg. Vackert var även 

förhållandet mellan kroppsdelarna där det fanns en tydlig symmetri. Senare kom även 

begreppet proportion mellan de olika delarna på människokroppen att få en större 

betydelse (Eco, 2005). Det var mer fokus på männen än på kvinnorna gällande utseendet. 

Personers psyke och deras kroppsutseende var sammankopplade precis lika mycket som 

man såg till personens psykiska och fysiska kvalitéer. Nakenhet var inget tabu och man 

lade ner stor möda på träning för att uppnå dåtidens vältränade ideal (Hedén, 1996).  

 Under 1100-talet ansåg Vitruvius att talet fyra var människans tal, eftersom om vi 

sträcker ut armarna så är bredden där emellan lika med vår längd. Han ansåg då att det 

bildas en idealisk kvadrat. Den så fullkomliga människan kom att kallas tetragon. 

Samtidigt kom även människan att vara femsidig där centrum är naveln och omkretsen 

utgörs av de räta linjerna som bildas mellan de olika extremiteterna (Eco, 2005). Här 

dyrkas kvinnorna dels för sitt hushållsarbete men också för sitt utseende. Kvinnoidealet 

under denna tidsepok var att de skulle smala och bleka (Hedén, 1996).  

 Under 1400-1500-talet ansågs skönhet som en imitation av naturen styrkt av 

vetenskapliga regler som ett komplement till den övernaturliga perfektionen (Eco, 2005). 

Albrecht Dürer försökte rita den idealiska kvinnokroppen med hjälp av matematiska 

principer. Resultatet blev en bild som av många inte ansågs som vacker och som var 

oproportionerlig. Genom detta resultat drog Dürer slutsatsen att ingen kan säga vad som 

är det absolut vackraste i fråga om form. Leonardo da Vinci gjorde många beskrivningar 

och anatomiska studier på mänskliga proportioner (Hedén, 1996). Kvinnorna, under 

renässansen, framhävde sina kroppar med guldsmycken, använde kosmetika och ägnade 

mycket tid åt sitt hår. Den kvinnliga kroppen exponerades som kurvig, sensuell och naken 

i olika målningar, precis som den var med magdaller och celluliter. Samtidigt fanns ett 

intresse för skönhet nästan gränsade till fixering (Eco, 2005). Till skillnad från kvinnorna 

ställde sig männen i världens mitt och avbildades ofta stolta och kraftfulla, gärna kraftiga 
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för att visa sin maktposition. Männen visade ett stort intresse för kläder, olika material 

och utsmyckning (Eco, 2005; Hedén, 1996).  

 Från 1500-talets mitt och in på 1600-talet klädde kvinnorna på sig igen och gav 

uttryck för att vara husmor, uppfostrare och förvaltare. Det blev barockens mer vardagliga 

skönhetsideal som ersatte den tidigare sensuella skönheten (Eco, 2005). Kvinnoidealet var 

en stark, lite kraftig och vital kropp fast med intelligens och integritet. Kvinnorna bar 

korsett innehållande träribbor, högklackade skor för att framhäva sin längd och figur. 

Idealet var drottning Elizabeth I, som dolde sitt åldrande med kosmetika och med 

hårfärgning (Hedén, 1996).  

 1700-talet var kvar i barockens allvar och stränghet men samtidigt ville man ge sig 

hän åt lusten att leva. Avbilderna blir mer uttrycksfulla och man ser en större uppdelning i 

olika roller.  Man återgår till de gamla grekiska idealen där kvinnorna släpper korsetten 

till fördel för mer avslappnade kläder som framhävde både midja och byst. Nu ser man 

det vackra utifrån ett välbehag och en harmoni. Den andliga skönheten har mist sin 

innebörd och nu ses skönheten i dess konkreta form. Man har frångått de tidigare reglerna 

och igenkännandet till ett större iakttagande av personen (Eco, 2005). I mitten på 1700-

talet hävdade John Winchelman att den ideala skönheten endast kan uppnås om man 

kombinerar egenskaper från olika personer (Hedén, 1996). Trots att kvinnorna släppt 

korsetten fanns det vissa grupper av män, den så kallade Macaroniklubben i London, som 

använde sig av både korsett och kosmetika. Dessa män var besatta av det motsatta könet 

och sitt eget utseende (Hedén, 1996). 

 1800-talet var det århundrade då skönhet upphör med att vara en form utan blir 

formlös. Modet framhäver återigen sensualitet och sexualitet genom de åtsnörda 

getingmidjorna, som skulle framhäva timglasfiguren med byst och höftparti. Männen 

visade då upp sin skönhet genom löst sittande plagg i svaga färger och genom starka 

personligheter (Featherstone, 1994; Hedén, 1996).  

 

2.1.2 1900-talets skönhetsideal 
Konsumtionskulturen etablerades under 1920-talet då film, tabloidpress, masspridda 

tidskrifter och radio gav oss nya normer, där det yttre spelade en allt större roll. Man såg 

ingen ny bild av naturlig skönhet eller betraktade harmoniska former utan man ville tolka 

världen med nya ögon. Människan tilläts drömma, ha visioner och följa sina drifter. 

Bilder av ungdom och skönhet sågs tillsammans med olika varor och man/kvinna kunde 

nu förbättra sig själv genom dessa varor (Eco, 2005; Featherstone, 1994; Hedén, 1996).  
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Hollywoods intåg bidrog till att skapa nya standarder för utseende och 

kroppsframställning och genom detta blev förebilderna skådespelare/skådespelerskor och 

filmstjärnor. 1920-talet var årtiondet då kvinnorna övergav korsetten till förmån för den 

”viktreducerande” gummigördeln. De använde rouge och läppstift, klädde sig i korta 

kjolar och nylonstrumpor (Featherstone, 1994). Det manliga modet var mer feminint, där 

kläderna var mer figurnära och i mjukare material. Rakning hos barberare, manikyr, 

ansiktsbehandling samt färgning av ögonbryn och mustascher stod högt uppe på 

önskelistan. 1920-talet var årtiondet då man trädde över gränsen till de tidigare fastställda 

könsrollerna. Det blev mer tillåtande att männen var feminina och kvinnorna maskulina, 

pojkflickor (Birch-Jensen, 1991 och Lehnert 2000). Männens ideal var den atletiska 

Douglas Fairbanks som anses vara den första internationella superstjärnan. Douglas 

Fairbanks exponerades flitigt med sina dagliga träningsscheman bestående av brottning, 

boxning, simning och löpning. Han gav även solbrännan ett ansikte, då en frisk mans hud 

skulle vara brun, mjuk och glänsande. Solbrännan blev status och strandlivet var ett 

faktum som innebar en offentlig uppvisning av kroppen (Featherstone, 1994). 1920-30-

talets stjärnor förlitade sig på hjälpmedel och stöd (t ex makeup och toupéer) för att uppnå 

det åtråvärda ”naturliga” utseendet, där kvinnorna var vackra och männen manliga. Nu 

hade man gått tillbaka till de ”traditionella” könsrollerna, där männen skulle vara starka 

och friska och kvinnorna skulle vara vackra och graciösa. Den större exponeringen av 

kroppen medförde en strävan efter den ”perfekta” kroppen. Nu räckte det inte längre med 

bara utseendet utan även kroppen skulle vara i topptrim för att uppnå den åtråvärda 

perfektionen (Birch-Jensen, 1991; Eco, 2005; Featherstone, 1994; Hedén, 1996).   

 Efter andra världskriget föddes en ny kultur, nämligen tonårskulturen. Media av 

alla de slag: tidskrifter, filmer, musik, stod beredda att fylla människans behov. Tjejerna 

övergav kjolen för jeansen och klippte håret kort. Killarna hade mer åtsittande kläder och 

lät håret växa. Idealet var könlöst och övergick sakta men säkert till att bli ännu magrare 

och barnsligare (Lehnert 2000). 1960-talets ideal blev den blott 15-åriga Twiggy, med sin 

magra kropp, sitt blonda hår och sina hårt sminkade ögon. Twiggy anses vara den första 

supermodellen samtidigt som hon, enligt vissa forskare, anses vara ”roten” till den första 

bantningsvågen bland unga kvinnor (Birch-Jensen, 1991; Thulin och Östergren, 2000). I 

mitten av 1960-talet uppkom ett nytt liknade fenomen som fanns under 1920-talet, 

gränsen mellan kvinnligt och manligt suddades ut för vissa specifika grupper. Dessa 

kallade sig för Mods och det var svårt att se skillnad på tjejer och killar. Killarna använde 

läppstift, satte rosetter i håret och använde volangskjortor som blandades med kläder från 
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armén (Birch-Jensen, 1991). Under 1960-talet kom TVn och en globalisering av livsstilar 

och mode nådde in i hemmen. Detta var samtidigt som en småflickornas favorit leksak, 

Barbie-dockan väcktes till liv (Lehnert, 2000). 

 1970-talet speglar naturen och självförverkligande. Kroppens egna dofter ansågs 

vara de rätta och man frångick sminket. Det tidigare magra idealet i Twiggy byts ut under 

1980-talet. Man skulle vara sportig, slank, muskulös och ambitiös. Flickor och unga 

kvinnor kunde namnge flera supermodeller som de såg upp till och ville efterlikna. Detta 

var årtiondet för Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Helena 

Christensen och Marcus Schenkenberg. Supermodellerna blev designernas stjärnor och de 

uppfyllde de klassiska skönhetsidealen: 34-24-34, långa ben, perfekt hy, tjock hårman och 

ett charmigt leende med kritvit tandrad. Sexualitet och erotik användes flitigt i olika 

tidskrifter (Lehnert, 2000; Thulin och Östergren, 2000).  

 1990-talets ideal är en smal kropp med stora bröst för kvinnor eller en stark kropp 

med stora muskler för män (Jarlbro, 2006). I mitten av 1990-talets lågkonjunktur föds ett 

nytt ideal som kom att kallas ”heroinchic” där man skulle pumpa sin kropp med droger 

för att hålla hungern borta. En vanlig kvinnokropp med bröst, höfter och rumpa blev inte 

längre gångbara för att visa upp kläder i det strikta, manligt inspirerade linjerna. Den 

fullvuxna kvinnokroppen blev ett hot och en symbol för detta blev Kate Moss med sin 

bleka hud och ihåligt sminkade ögon, en tillbakagång till 1960-talets ideal. Under detta 

årtionde visades kvinnor som var på gränsen till barn men med en sexuell utstrålning upp 

i olika medier. En motreaktion kom i det nya idealet Giselle med sina stora bröst, kurviga 

höfter, platta mage och långt svallande brunt hår. Nu är det sexigheten som spelar en stor 

roll där celluliter och magdaller är tabu (Thulin och Östergren, 2000).  

 1900-talet blir århundradet då den slanka formen anses som den enda rätta. Detta 

gällde till en början bara kvinnor men mot slutet av århundradet kom det även att gälla 

männen i allt större utsträckning. Dagens samhälle är fixerat på ungdom och utseende. 

Kraven på att se bra ut, se ung ut och vara attraktiv ses som vägen till att må bra och få ett 

lyckligt jag. Man kan välja att strunta i alla dessa krav men det kan få följder inom sina 

sociala kontakter (Featherstone, 1994). 
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2.2 Skolans ansvar 

Vårt samhälle är i ständig förändring och tillgång på olika former av information är en 

väsentlig del av vår vardag. Skolverket (2004) skriver att skolan skall lära eleverna hur de 

”…ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

en snabb förändringstakt”. Det ställs med andra ord krav på att skolan ska lära eleverna att 

kunna hantera det enorma informationsflödet som finns i dagens samhälle. Skolverket 

(2004) skriver vidare att det är en nödvändighet ”… att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. 

Skolan skall alltså inte bara lära eleverna att hantera olika former av information i en 

snabb förändring utan även lära eleverna att kunna granska och värdera den information 

de får.  

 

2.2.1 Skolan idag  

Skolan måste lära eleverna att ha ett inbyggt kritiskt tankesätt. Latchaw (1992) menar att 

kritiskt tänkande är en process som innefattar allt från undersökningar, 

hypotesprövningar, vägning av olika alternativ mot varandra, tolkningar, värderingar och 

beslutsfattning till att slutligen kunna dra olika slutsatser. Healy (1999) menar att barn i 

10-12 års ålder börjar få ett mer abstrakt tänkande och att de då med träning kan öva upp 

ett kritiskt tänkande. I skolverket (2000), under kursplaner och betygskriterier, står 

begreppen kritiskt granskande, värderande, reflekterande och analyserande under både 

strävansmålen och uppnåendemålen inom många av de olika ämnena (se bilaga 1). 

 

Skolverket (2004) skriver följande i Lpo 94 under rubriken Skolans värdegrund och 

uppdrag: 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligeter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan 
och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att 
motverka traditionella könsmönster…”  

(Lpo 94, s.6). 
 

Samtidigt som skolan lär eleverna att orientera sig i vårt informationssamhälle, där de ska 

kunna granska och värdera informationen, ska vi verka för jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Skolverket (2004) skriver att olika krav och förväntningar bidrar till barns 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Tidskrifter ställer just dessa krav och 
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förväntningar och framställer dem i olika typer av bilder. I dessa bilder presenteras 

kvinnor och män i olika typer av könsroller.  

 

2.3 Nationella projekt 

Bilder och budskap omger oss varje dag och många av dem talar om för oss hur vi ser ut 

och hur vi borde se ut. FLICKA-projektet startades av barn- och familjeministern Berit 

Andnor, för att lära barn och ungdomar att tänka mer mediekritiskt. Under maj 2004, 

deltog omkring 50 000 flickor och pojkar i 25 olika kommuner i FLICKA-projektet. 

Projektet inriktade sig på tjejer och killar i åldrarna 10-14 år samt vuxna i deras närhet. 

Under FLICKA-dagarna diskuterades jämställdhet, identitet, självkänsla, skönhetsideal 

och hur media påverkar oss. Projektets syfte var att i första hand ge barn och ungdomar 

verktyg i det längre perspektivet för att kunna se mer kritiskt på medier och reklam. 

Projektet gav även skolan och lärarna arbetsmaterial för att kunna se ett långsiktigt arbete 

och lokala nätverk knyts samman. FLICKA-projektet avslutades den 30 juni 2005 

(www.flicka.gov.se, 2004). 

FLICKA-projekets fokus var unga tjejer och deras självbild, trots att både killar och 

tjejer deltog i projektet. Under 2006 startas ett nytt projekt med medel från allmänna 

arvsfonden, Du bestämmer! Detta projekt bygger på FLICKA-projektets idé men lyfter 

fram både killar och tjejers situation idag och målgruppen är åldrarna 12-16 år. Du 

bestämmer! har fokus på jämställdhet, könsroller och samhällets självskrivna sanningar. 

Genom teaterföreställning och olika pedagogiska undervisningsmaterial syftar Du 

bestämmer! till att skapa en dialog mellan skolans ledning, lärare, annan skolpersonal, 

elever och föräldrar. Du bestämmer! verkar för att skolorna ska känna sig inspirerade, 

engagerade och stärkta av de verktyg som projektet ger (www.dubestammer.se, 2006).  

 

2.4 Tidigare forskning inom området för källkritik 

Vi har inte funnit några källkritiska studier av bilder i tidskrifter. Det har allmänt 

gjorts väldigt få studier om bilder och källkritik, däremot finns det en hel del studier 

och forskning kring källkritik och andra medier som till exempel Internet.  

 

Både Neht (2006) och Olsson och Sandberg (2002) menar att elever i dagens skola 

saknar verktyg för att kritiskt kunna förhålla sig till information på Internet. Eleverna 

som ingick i Nehts (2006) studie ansåg själva att de kunde förhålla sig kritiskt till 

informationen från Internet medan eleverna i Olsson och Sandbergs (2002) studie var 
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relativt okunniga när det gällde Internet. Eklövs (2003) studie styrker Neths (2006) 

resultat att elever saknar verktyg för att kritiskt kunna granska och värdera 

information. Eklöv (2003) tar även upp andra aspekter kring källkritik som han anser 

vara viktigare än att enbart förse eleverna med källkritiska verktyg som de inte vet 

hur de ska använda. Rask (2000) diskuterar att den nya tekniken och det nya 

informationssamhället kräver nya analysmetoder för att kritiskt kunna förhålla sig till 

den information elever utsätts för.  

Många studier och forskare betonar vikten av att kunna förhålla sig kritisk till källor, 

inte bara källor på Internet utan allmänt i dagens mediebrus. Rask (2000) diskuterar en 

annorlunda aspekt av källkritik på Internet. Rask menar att traditionell källkritik på en 

vanlig text skiljer sig från källkritik av information på Internet. Inom traditionell källkritik 

har identifikation av källan en central betydelse för att källans trovärdighet ska kunna 

bedömas: elever ska alltså veta var, när och hur texten kom till och gärna även vem 

författaren är. Detta är i stor utsträckning möjligt när man diskuterar tryckt material men 

när det gällerl Internet ges inte denna möjlighet. På Internet är det oerhört svårt att veta 

vem som skrev texten, när den skrevs och var den skrevs. Med saknaden av dessa 

förutsättningar faller den traditionella källkritikens analysmetoder. En annan aspekt Rask 

(2000) tar upp är avsaknaden av en beständig källa på Internet. En källa på Internet (en 

Internetsida) som kontinuerligt uppdateras ses som positivt medan det ur ett källkritiskt 

synsätt ses som negativt. Källan ur en källkritisk aspekt ska vara beständig och 

oföränderlig. Vidare menar Rask (2000) att Internet och annan ny teknik utmanar 

människan på olika sätt och öppnar upp hennes ögon för hur hon ska förhålla sig till 

medierna och information. Rask (2000) menar även att samhället har fostrat människan 

till att blåögt tro på det tryckta ordet, något som i många fall både är naivt och saknar reell 

grund och att det nya informationssamhället är här på gott och ont. Med det nya 

informationssamhället inpå oss menar Rask (2000) att människan måste värdera det hon 

tar del av och att hon måste ifrågasätta den information hon ställs inför. Det finns inget 

medium som är en absolut sanningsbärare och detta gäller alla medier.  

 

Nehts (2006) studie handlar om niondeklassares attityder till information från Internet 

samt om dessa niondeklassare källkritiskt värderar denna information. Resultatet pekar på 

att elevers attityder till källkritik är oerhört individuellt och att elevers tidigare kontakt 

med källkritik spelar stor roll. Eleverna själva anser att de överlag kan värdera 

information relativt väl medan deras förmåga att verkligen kunna värdera information 
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varierar ordentligt. Förmågan att kunna värdera information är beroende av personen; 

grupptillhörighet, kön och klass spelar ingen som helst roll. Nehts (2006) resultat visar att 

elever överlag saknar verktyg för att kunna värdera information oavsett vilka attityder de 

har gentemot Internet som källa och källkritiska förhållningssätt. 

 

Eklöv (2003) har genomfört en liknade studie där han också undersöker elevers förmåga 

att värdera information hämtat ifrån Internet. Eklövs studie visar på samma resultat som 

Nehts (2006), eleverna saknar de nödvändiga verktygen för att kritiskt värdera 

information. Eklöv (2003) skriver att eleverna har väldigt liten kunskap om källkritiska 

metoder och hur man värderar information kritiskt. Eklöv (2003) drar slutsatsen att 

eleverna behöver undervisning om vilka källkritiska metoder där finns och hur man kan 

arbeta med att värdera information kritiskt och att detta är något som borde prioriteras 

högt i skolan. Samtidigt menar han att verkligheten är lite mer komplicerad och att det 

finns andra aspekter som lärare bör fokusera på för att hjälpa elever utveckla sin förmåga 

att kritiskt kunna värdera information. Han tar bland annat upp att lärarna borde arbeta 

mer med specialutformade övningar som hjälper eleverna att bygga upp sin kompetens. 

Elevernas förståelse för olika typer av källor och hur Internet är uppbyggt är en andra sak 

Eklöv (2003) anser det bör läggas mer fokus på. En tredje sak som bör läggas mer fokus 

på är elevernas kunskap inom ideologikritik och textförståelse, det vill säga varför vissa 

källor eller texter anses som mer trovärdiga än andra. Eklöv (2003) skriver vidare i sin 

studie att skolan ingår i ett kulturellt system som ger lite utrymme för ifrågasättande av 

källor. Han menar att uppgifterna eleverna får i skolan idag är för lite kommunikativa. 

Skolans personal måste bättre ta hand om elevernas metodiska och kunskapsmässiga 

strukturer som de har med sig in i processen och göra uppgifterna mer kommunikativa. 

Eklöv (2003) menar att kommunikation utgör en av grunderna för att kunna vara 

källkritisk, det är först när man uttrycker något av betydelse för en själv det är viktigt att 

det är korrekt.   

 

Ytterligare en studie som berör källkritik och Internet i skolan är Olsson och Sandbergs 

(2002) c-uppsats ”...Man trycker lite och så kommer det fram". Olsson och Sandberg tar i 

sin forskning upp barns inställningar till Internet. Deras resultat visar att barn är relativt 

okunniga när det gäller informationssökning på Internet och att barnen inte använder sig 

av något kritiskt tänkande kring Internet. Olsson och Sandberg tycker sig se ett samband 

mellan barnens okunnighet om Internet och undervisningen i skolan. Mentorns 
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uteblivande undervisning om Internet och hur detta kan användas anser Olsson och 

Sandberg (2002) påverka barnens kunskaper kring Internet och deras kritiska tänkande. 

 

En studie som både berör källkritik och bilder är Gunilla Jarlbros (1994) ”Ungdomar 

tolkar reklam”. Jarlbro (1994) analyserar och beskriver i sin studie hur ungdomar tolkar 

öppna och dolda budskap i reklamTV och veckopress. Jarlbros (1994) resultat visar bland 

annat att ungdomar överlag har en positiv inställning till reklam, det vill säga de tycker 

det är roligt och bra att titta på reklam. Hennes resultat visar även att ungdomar är mer 

kritiska till TVreklam än vad de är till andra reklamformer. Studiens resultat visar även att 

de deltagande tjejerna hade större kompetens att förstå underliggande och dolda budskap i 

reklamen till exempel stereotypa framställningar av könsrollerna. Vidare visar resultatet 

att oavsett kön och kompetens så har ungdomarna internaliserat reklamens skönhetsideal 

till sina egna. Jarlbro (1994) skriver slutligen i sin diskussion att oavsett om vi gillar den 

reklamsituation vi idag befinner oss så kan vi inte göra annat än att rusta våra ungdomar 

med verktyg så att de kan bli kritiska och aktiva reklamkonsumenter. Med verktyg menar 

Jarlbro (1994) att vi ska lära de tolka, analysera och ifrågasätta det ständigt ökande 

tillgången av bilder.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Vår avsikt med denna studie är att undersöka om elever i år 9 är kritiskt granskande mot 

tidskrifters skönhetsbilder. Vi har en föreställning om att media i dagens 

konsumtionssamhälle på ett eller annat sätt påverkar vår identitet, vår självuppfattning 

och våra föreställningar om skönhetsideal (Jarlbro, 2006). Vi kommer nedan att redogöra 

för de olika teoretiska perspektiv vi har valt med relevans till vår studie. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv utgör grunden för vår studie och kommer endast att 

beskrivas kortfattat då vi kommer att använda oss av fyra mer specifika teoretiska 

perspektiv som ramar in vår studie. Dessa fyra andra teoretiska perspektiv består av några 

nedslag i kulturteori, det postmoderna samhället, vardagslivets estetisering samt kritiskt 

teori.  

 

3.1 Ungdomar i dagens samhälle 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att människans verklighet är socialt och 

diskursivt konstruerad. Den subjektiva upplevelsen av verkligheten är alltså socialt 

konstruerad och skapas i samspel med andra människor som ett resultat av den kultur och 

omvärld vi lever i. Detta på grund av att människans språk är en social storhet och något 

som skapas tillsammans med andra. Språket är socialt konstruerat och därför blir även vår 

uppfattning av verkligheten, kunskap och sannig socialt konstruerat. Vad som är sanning 

för en person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan person, vilket påverkar hur 

vi uppfattar och tolkar vår omgivning (Wennerberg, 2001).  

 

Nedan kommer vi att göra några nedslag i kulturteori, som handlar om ungdomars 

identitetsskapande samt identitetsskapandets påverkan av den omgivande kulturen och 

samhället. Inom kulturteori är Thomas Ziehe en viktig tänkare, hans syn på ungdomar i 

dagens samhälle har varit en stor inspirationskälla för oss författare av denna uppsats. 

Kortfattat handlar det om att människan är understyrd dominerande kulturella diskurser 

kring exempelvis skönhetsideal och könsroller samtidigt som det finns en sorts friställning 

hos människan att själv kunna välja. För att lättare kunna förstå samhället och kulturens 

inverkan på vår identitets skapande så pratar Ziehe om kulturell friställning, kulturell 

expropriering och görbarhet. Med kultur menas sammanhanget mellan samhällets 

materiella produktion, då också inklusive symboler, identitetsmönster och människors 

tolkningar. Dessa begrepp är av intresse för studien bland annat därför att de belyser hur 
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mediers framställning av bilder och ideal koloniserar individen. Samtidigt diskuterar de 

hur människorna i dagens samhälle inte längre är lika styrda av den kultur de lever i 

(Ziehe och Stubenrauch, 1983). 

Dagens samhälle har undergått flera snabba och radikala förändringar som har 

påverkat vårt sätt att förstå och tolka vår tillvaro, ett exempel på en sådan snabb och 

radikal förändring skulle kunna vara ökningen av den materiella välfärden. Dessa 

förändringar har också inneburit förändringar gällande människans sätt att tolka och förstå 

sin tillvaro i samhället. Förr styrde de ärvda tolkningar av den samtida kulturen hur 

människan skulle göra och hur hon skulle vara, till exempel ärvdes social klass, identitet 

och yrke ifrån föräldrarna. Idag finns det en kulturell friställning eftersom våra 

värderingar, normer och inställningar till olika saker i vår kultur inte längre är ärvda utan 

självklart inbäddade i den kultur vi socialiseras in i. Ungdomar idag har oändliga 

möjligheter till sitt förfogande inom en hel rad områden så som utbildning, vänner, resor, 

jobb, utseende, livsstil, fritidsintresse och så vidare. Valen ungdomar gör idag beror 

därför inte på ärvda tolkningar ifrån föräldrar utan de beror och påverkas istället av de 

inbäddade värderingar och normer som dagens kultur medför. Denna kulturella 

friställning ställer stora krav på individen som nu står ensam med uppgiften att värdera 

saker och tolka de symboler som finns i den omgivande kulturen. Det är individen som 

ensam ska komma underfund med vilka värderingar man representerar och vad man står 

för (Ziehe och Stubenrauch, 1983; Olesen Möller och Pedersen, 2004). 

Kulturell expropriering är motsatsen till kulturell friställning. Ericsson (2002) 

förklarar i sin avhandling begreppet kulturell expropriering som något som innebär en 

slags kolonisering av medvetande och drömmar hos individen, detta sker igenom mediers 

framställning av bilder och ideal. Vidare förklarar Ericsson (2002) att begreppet kulturell 

expropriering sätter gränser och ramar för individers enskilda beteende och stil samtidigt 

som det medför utrymme för reflektion över omvärlden.  

Begreppet görbarhet har att göra med det faktum att den moderna människan mer 

och mer problematiserar sitt liv samtidigt som traditioner i dagens samhälle har fått en allt 

mindre betydligare roll. Människans kännedom om individernas möjlighet och rättigheter 

tillsammans med de föreställningar i dagens samhälle om att människan inte är lika låst 

vid fastställda livsuppgifter som tidigare har bidragit till en ökad känsla av görbarhet. 

Denna känsla av görbarhet har smittat av sig gällande våra kroppar och utseende. 

Befrielse känslan är inte endast positiv utan med denna känsla kommer även 
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prestationsångesten och stressen. Individens ansvar över sitt självförverkligande upplevs 

begränsat av de yttre kroppsliga faktorerna (Ericsson, 2002). 

 

En tredje inspirationskälla är Baudrillard som menar att verkligheten försvinner i ett 

postmodernt samhällstillstånd. Alla olika simuleringar och förvrängningar av verkligheten 

till slut gör att man inte vet vilken som är den riktiga verkligheten. Baudrillard kallar detta 

för ”Simulacra” det vill säga en verklighet där simulering eller förvrängning har upphört 

och istället blir verkligheten. Baudrillard pratar även om ”hyper-reality” och menar att i 

dagens verklighet har unga en allt färre grund i den verkliga reella världen samtidigt som 

den mediala verkligheten ständigt är närvarande. Det finns inget ”naturligt” i dag utan det 

som uppfattas naturligt av människorna i samhället är ett av medierna påhittat ”naturligt”. 

Denna ”hyper-reality” är resultatet av ett ”simulacra” där vi bygger vår 

verklighetsuppfattning utifrån andras uppfattning om verkligheten (Lane, 2000; 

Baudrillard, 1986). Detta kan jämföras med Ziehe och kulturell expropriering som säger 

att mediers framställning av bilder och ideal koloniserar människans medvetande, det vill 

säga vår uppfattning om verkligheten (Ziehe och Stubenrauch, 1983). 

 

Featherstone (1994) skriver att i det postmoderna samhället finns det inte längre någon 

gräns mellan konst och vardagsliv samt att det inte längre finns någon skillnad mellan fin- 

och mass/populärkultur. Featherstone (1994) kallar detta för vardagslivets estetisering 

vilket kan relateras till Ziehes (Ziehe och Stubenrauch, 1983) diskussion om att gränser 

och ramar för normer och värderingar som förr höll människan tillbaka nu är utsuddade 

(Ericsson, 2002). Dessa två viktiga kännetecken för det postmoderna samhället 

understryker en jämnare fördelning av symboliska hierarkier och en allmän strömning 

mot kulturell deklassificering. Featherstone (1994) ger exempel på förändringar av 

kulturella upplevelser som har kommit att spela en central roll i dagens postmoderna 

samhälle och ett exempel på detta är upplösningen av gränsen mellan verklighet och bild. 

Featherstone (1994) menar vidare att det finns tre olika aspekter av estetisering av 

vardagslivet. Den ena aspekten som är av relevans för vår studie är att människan idag 

syftar att omvandla sitt liv till ett konstverk genom att omvandla sin kropp, sina känslor, 

sina passioner, sitt beteende och hela sin existens. Detta står i relation till ett samhälle som 

genomgått en utveckling av masskonsumtion där människan hela tiden jagar nya smaker 

och upplevelser samt en konsumtionskultur med fokus på konstruerandet av livsstilar. En 

andra aspekt som är av relevans för vår studie är det oerhört snabba och konstanta flödet 
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av tecken och bilder som idag har en väldigt central roll i vårt visuella samhälle. 

Featherstone (1994) skriver att dagens konsumtionssamhälle konfronterar människor 

dagligen med drömbilder som syftar till att väcka begär hos människan. Denna aspekt 

visar att bilder spelar en ny och viktig roll i vårt konsumtionssamhälle samtidigt som 

bilderna ger kulturen en ojämförlig betydelse. Vidare menar Featherstone (1994) att 

denna nya och viktiga roll som bilden fått i dagens samhälle har medfört att gränsen 

mellan verklighet och bild suddats ut samtidigt som det bidragit till vardagslivet 

estetisering. Vardagslivets estetisering har i sin tur lett till skapandet av kulturella 

drömvärldar inom masskulturen. Detta kan relateras till Ziehes begrepp kulturell 

expropriering där Ziehe beskriver detta som en slags kolonisering av människans 

medvetande av mediers framställning av bilder och ideal (Ericsson, 2002).  

 

Även kritisk teori har varit en inspirationskälla för oss under arbetet med denna studie, 

speciellt under analysen av studiens material. Detta för att den uppmanar forskaren till att 

se resultaten i ett vidare sammanhang hellre än ett empirinära sådant. Kritisk teori menar 

att människan är blockerad och fastlåst av de dominerande och rådande ideologierna i 

samhället och kan därför inte se saker och ting klart. Kritisk teori menar vidare att det är 

viktigt att väcka medvetenhet om de sociala fenomenen som sker i samhället samt 

uppmana till kritisk reflektion av de självklara verkligheter vi ingår i. Det vill säga de 

omedvetna processer, ideologier, maktförhållanden och andra dominansuttryck som styr i 

vårt samhälle. Människan uppfattas inom kritisk teori som tvetydig, motsägelsefull och 

öppen samtidigt som hon uppfattas som manipulerad, objektifierad, passiv och ett offer 

för samhällsmaskineriet och olika dominerande ideologier. Den kritiska teorin ser 

samhället som en social konstruktion som resulterar i kulturella och psykiska fängelser 

vilka binder människan vid redan existerande samhällsnormer (Alvesson och Sköldberg, 

1994). 

  

3.2 Skolan i vårt samhälle   

Postmodernism förklaras ofta som ett tillstånd av fragmentering av bland annat kultur, 

norm- och värdeupplösningen, ytlighet och traditionslöshet (Hargreaves, 1994). Medan 

Hargreaves (1994) talar om det postmoderna samhället talar Ziehe och Stubenrauch 

(1983) om det senmoderna samhället. Det har länge pågått och pågår fortfarande en 

diskussion kring huruvida samhället idag är ett senmodernt- eller postmodernt sådant. Det 

senmoderna och postmoderna samhället beskriver samma samhällstillstånd, det vill säga 
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ett tillstånd som kännetecknas av ekonomiska, sociala, politiska och kulturella 

samhällsförhållanden. Det senmoderna och det postmoderna samhället delar samma syn 

på betydelsen av rationalitet och tradition men deras syn på subjektet skiljer sig åt. Det 

postmoderna samhället ser subjektet som decentraliserat och fragmenterat medan det 

senmoderna samhället ser subjektet som mer sammanhängande (Ericsson, 2002). Denna 

diskussion kring huruvida samhället idag är senmodernt eller postmodernt är oerhört 

intressant men något som inte tas ställning till i denna studie. 

Postmodernismen förklaras ofta vara en intellektuell skapelse för att lättare förstå 

processerna i vår nutid (Featherstone, 1994). Inom området postmodernism är vi 

inspirerade av Hargreaves (1994) och hans syn på skolan i det postmoderna samhället. 

Hargreaves (1994) skiljer på begreppen postmodernism och postmodernitet. 

Postmodernism beskriver han som något estetiskt, kulturellt och intellektuellt fenomen 

som bland annat inbegriper konst, litteratur, musik och filosofi. Postmodernitet däremot är 

ett sorts samhällstillstånd som inbegriper och kännetecknas av vissa speciella mönster av 

sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer. Postmoderniteten är en aspekt och 

konsekvens av det postmoderna samhället. Hargreaves (1994) menar att postmodernismen 

är en del av postmoderniteten.  

Skolan befinner sig mitt i ett postmodernt samhälle som utmärks av bland annat ett 

högt förändringstempo, en intensiv komprimering av tid och rum, en kulturell mångfald 

och en nationell ovisshet. Dagens skolsystem är ett modernistiskt sådant som inte riktigt 

har hunnit med den samhälleliga utvecklingen som skett vilket medför att det bildas en 

motsättning (Hargreaves, 1994). Lärare i dagens skola sätts ständigt under höga 

förändringskrav. Förändringskrav som innebär att lärarrollen pressas av postmoderniteten 

till att anta nya problem, uppgifter och ansvar. Hargreaves (1994) beskriver även tiden 

som en av lärarnas största fiender. Tiden hindrar läraren från att kunna genomföra och 

förverkliga sina önskemål. Tiden beskrivs som lärarens grundläggande och centrala 

dimension som avgör hur läraren uppfattar och tolkar kollegornas , sitt eget och de 

överordnades arbete. 

 

3.3 Könsroller, bilder och källkritik 

Nedan presenteras två områden som är relevanta och angelägna för vår studie. Det första 

området är könsroller i medier som är viktigt för oss därför mediers bilder framställer 

killar och tjejer olika. Då bilder spelar en central roll i dagens samhälle är det andra 

området av vikt för studien bilder och källkritik.  
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3.3.1 Könsroller i medier 

Människan är en social varelse som formas av det sociala systemet och kulturella arvet. 

Genus omfattar såväl det sociala, kulturella som det biologiska könet. Det är viktigt att 

inte förväxla genus med kön som endast avser det biologiska könet (Svaleryd, 2003). 

Tjejer och killar både framställs och exponeras olika i medier. Redan innan 

människan börjar krypa så börjar hon sakta vaggas in i olika blivande könsroller. 

Könsroller definieras enligt följande i Nationalencyklopedin (2000) ”…sammanfattande 

term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, 

värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige”. Könsroller är både 

skapade och upprätthållna av det samhälle och den kultur som vi lever i idag. Man säger 

att könsroller är en social konstruktion. Oavsett om du är tjej eller kille är det viktigt att 

vara medveten om de stereotypa könsroller som idag styr vårt samhälle. Stereotyp 

förklaras enligt Nationalencyklopedin (2000) som ”…förenklad, ofta allmänt omfattad 

föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, 

ras, religion eller kön, också en där man själv ingår”.  I media finns det vissa ständigt 

återkommande manliga och kvinnliga stereotyper som förespråkar specifika könsroller. 

Medierna målar upp bilder av kvinnor och män som inte stämmer överens med 

verkligheten. Kvinnan målas bland annat upp som smal, vacker och som ett offer eller 

sexobjekt medan mannen målas upp som en stark och kompetent hjälte (Broman et. al., 

1999).  

1994 gjordes en studie vid institutionen för journalistik och 

massmediekommunikation i Göteborg där bilder i mediebruset granskades under en dag. 

Resultatet visade att män och kvinnor förekom nästan lika ofta men män förekom i alla 

åldrar och då ofta som representant för sitt yrke medan kvinnor endast förekommer om de 

är yngre än 30 år och uppfyller skönhetsidealen. Resultatet visade även att dessa olika 

stereotyper gör sig synliga inom alla typer av media (Broman et. al., 1999).  

De kvinnliga stereotyperna som målas fram i media är ofta skönhetsslaven, 

hushållsfunktionären och kärleksgudinnan. Skönhetsslaven är ung, vacker och smal. Hon 

ägnar sig åt sitt yttre och försöker se ännu yngre, vackrare och smalare ut. Hennes värsta 

fiender är fett och rynkor och hon används ofta för att fånga blickar i allt från kaffereklam 

till reklam för bilar. Hushållsfunktionären är en tjej/kvinna som bakar, städar, är en 

perfekt maka och syr – en riktig hemmafru. Kärleksgudinnan är en förening av horan och 

madonnan i ett. Som madonna är kärleksgudinnan en anorektisk och bleksminkad modell 

för exempelvis parfymer. Som hora är kärleksgudinnan en fresterska som använder 



20 

 

kroppen för att nå dit hon vill. Kärleksgudinnan hittas i alla möjliga reportage, allt från 

porrtidningen till avslöjande reportage i kvällstidningar. Kärleksgudinnan står symbol för 

kvinnlig ”frihet” och ett exempel på detta är alla unga kändisar som har vikt ut sig och 

blivit olika sexobjekt (Broman et. al., 1999).  

De manliga stereotyperna som målas fram är ofta projektören, machomannen och 

drömprinsen. Projektören är en aktiv, framgångsrik och familjeförsörjande man. Han är 

ofta en upptagen man i kostym som sällan framställs som objekt i medier. I reklam ses 

projektören sällan posera utan istället ses han antingen på väg till eller ifrån jobbet. 

Machomannen är en stark man med mycket mod och är en ensamvarg utan hem. Han kör 

snabba bilar, tämjer vilda djur och är en riktig hjälte. Är han ingen hjälte så framställs han 

som ond, grym och hänsynslös. Han hittas i allt från antikens ideal till dagens 

actionhjältar. Drömprinsen är antingen en popstjärna, såpoperaskådespelare eller 

fotomodell. Drömprinsen målas ofta fram i medier i relation till kvinnor, det gör ingen av 

de andra manliga stereotyperna. I tidskrifter riktade mot yngre kvinnor förekommer 

många bilder på drömprinsen. Istället för att figurera som sexobjekt så fungerar 

drömprinsen istället som en romantisk dröm. På senare tid har drömprinsen kommit att 

närma sig den kvinnliga stereotypen Skönhetsslaven det vill säga han har mer blivit en 

passiv konsument inom det privata området (Broman et.al, 1999). 

Skönhetsslaven är den vanligaste stereotypen som förekommer i media. Skönhetsslaven 

används av media för att levererar budskapet att skönhet är lika med uppmärksamhet och 

att de kvinnor som bryr sig om sitt eget bästa gör vad de kan för att uppfylla de 

skönhetsideal som skönhetsslaven förespråkar (Broman et.al, 1999).  

Jarlbro (2006) skriver i sin bok Makt, genus och medier att människans uppfattning 

om vad som är snyggt och tilltalande är beroende av vilken kultur och tidsperiod hon 

lever i. Tidskrifterna bidrar med olika föreställningar för killar och tjejer om den perfekta 

kroppen och det snyggaste utseendet. Jarlbro (2006) menar att reklambilderna i tidskrifter 

avbildar samhällets skönhetsideal och att dessa stereotypa bilder i tidskrifterna påverkar 

individens skapande av olika skönhetsideal. Bilderna förmedlar inte bara ideal utan även 

normer och värderingar vilket gör det svårt för forskare att empiriskt bevisa att bilder 

påverkar ungas kroppsuppfattning (Jarlbro, 2006).  
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3.3.2 Bilder och källkritik 

Lindberg och Åberg (1995) skriver att bilder har lika stor påverkan på oss som texter har. 

Ändå är inte bilden lika ofta objekt för källkritiskt analys så som texter är. Att vara 

källkritisk mot bilder såväl som ifrågasätta bilders trovärdighet och budskap är oerhört 

viktigt och betonas flera gånger i Skolverkets (2000) betygskriterier (se bilaga 1). 

I dagens samhälle är människan ständigt utsatt för visuella intryck i olika 

sammanhang, till exempel på gatan, på tv, i tidningar, i tidskrifter eller på olika 

förpackningar. Dessa bilder och bildmedier berör och påverkar oss både medvetet och 

omedvetet. Bilder talar till vårt känsloliv på ett direkt sätt och har därför fått så stor 

betydelse inom reklam och propaganda. Sällan blir bilder objekt för kritisk analys på 

samma sätt som texter blir. Detta på grund av att människan utsätts för ett för stort 

bildflöde som bidrar till att hon slutar att se och bry sig om bilderna. Hur bilder uppfattas 

och tolkas är oerhört individuellt men sändaren har oftast ett syfte och en avsedd tolkning 

med bilden den sänder ut (Pettersson, 2001). 

Bilder kan vara avbildningar eller föreställningar om hur något ser ut eller är. För att 

beskriva hur verkligheten ser ut använder sig massmedia av bilder som endast 

representerar en liten del av verkligheten. Mottagaren lämnas att ensam ta ställning till 

den information som bilden sänder ut (Lindberg och Åberg 1995). 

Ungdomar är en stor och betydelsefull målgrupp för reklam. Dagens marknadsförare 

riktar sin reklam mot ungdomarnas livsstilar, intressen och köpvanor. Idag är även barn en 

intressant målgrupp för dagens konsumtions-samhälle. Barn är ju trotsallt morgondagens 

blivande konsumenter. Reklam har visat sig påverka både valet av märke och valet av 

produkt men den påverkar även människans värderingar och hennes sätt att se på sig själv. 

Väldigt ofta förmedlar reklam de traditionella könsrollerna, inte minst när det gäller 

reklam som riktar sig mot barn. I reklam pysslar tjejer om, sköter hemmet och dockorna 

och fixar med sitt utseende medan det för pojkar handlar om kamp, våld, att konstruera, 

tävla, köra bil och att sporta (Konsumentverket, 1998). 

  

Thurén (2003) menar att ”…källkritik är en metod att bedöma olika påståenden om 

verkligheten” och att ”….en källa är ursprunget till dessa påståenden”. Med hjälp av 

källkritiken ska man kunna uppmärksamma tänkbara fel och bedöma trovärdigheten i 

olika medier. Rask (2000) talar om ett kritisk förhållningssätt där han har en förenklad syn 

på källkritik. Han grundar sig av två frågor: vem sänder och varför? 
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Källkritik definieras enligt Nationalencyklopedin (2000) som ”…vetenskaplig metod som 

utvecklats inom historievetenskaperna men som har en mer allmän användbarhet, 

eftersom målet ytterst är genom kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa 

innehåll är sant eller falsk, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på”. 

Grunden till ett påstående eller en framställning innefattar begreppet källa. En källa kan 

vara Internetsidor, böcker eller enskilda personer (Nationalencyklopedin, 2000). Det finns 

olika typer av information såsom fakta, förklaringar och åsikter. Fakta är i teorin lätt att 

bevisa eftersom man lätt kan söka information. Förklaringar kräver trovärdighet och de 

kan vara svårare att bedöma och bemöta. Åsikter bedöms efter deras uppriktighet och 

representativitet. Åsikter kan vara svåra att bedöma eftersom det kan vara en personlig 

uppfattning som kanske inte representerar källan (Leth och Thurén 2000).  

Källkritiken för text har fyra principer enligt Leth och Thurén (2000) och Thurén 

(2003). Eftersom inga texter källkritiskt kommer att analyseras har vi valt ut de principer 

som vi anser passar in på de kriterier som nämns av eleverna. Fokusen kommer att 

grundas på bildernas äkthet, är bilderna vad de utger sig för att vara eller är de 

förfalskade. Med dagens digitala teknik kan man retuschera många bilder och de mister 

då äktheten. Tiden är också ett viktigt begrepp eftersom man utsätts för bilder hela tiden 

kan många detaljer glömmas bort och inte uppmärksammas längre. Bilden kan då mista 

sin trovärdighet. Att ha ett källkritiskt tankesätt ersätter inte den inhämtade kunskapen 

utan kan vara ett verktyg och komplement i sökandet efter den rätta kunskapen. Man 

måste hela tiden försöka se rimligheten i bilderna där man försöker se alla små detaljer 

och tänker att alla kan luras. Tidskrifter har för ovana att säga en sak ena dagen, för att 

sedan dementera det dagen efter. 

Pettersson (2001) nämner många moment att använda sig av vid en bildanalys. Vi 

har valt att bara titta utvalda delar eftersom studien inte innefattar någon sådan bildanalys. 

Estetiskt värde, där eleverna tar fram bilder som de anser representera vackert och fult. 

Associationer, där eleverna får redogöra för sina tankar och föreställningar som deras 

valda bild ger upphov till. Eleverna får även svara på om de anser sig blir påverkande av 

bilden.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens valda metod, fokusgrupper. Fokusgruppers för- och 

nackdelar diskuteras och följs av en redogörelse över materialets bearbetning och analys. 

Slutligen beskrivs vårt etiska ställningstagande samt våra kritiska reflektioner som tagits 

hänsyn till vid val av metod.  

 

4.1 Urval 

Enligt Healy (1999) har barn redan i 10-12 års ålder börjat få redskapen för kritiskt 

granskande. Med Healy (1999) i beaktande valdes elever i år 9 som målgrupp för denna 

studie. Studien omfattar 21 niondeklassare, varav 10 killar och 11 tjejer, från en 6-9-skola 

på västkusten. Skolan har totalt 564 elever och är belägen i en stadsdel med 2660 invånare 

varav 158 är utrikesfödda. Medelinkomsten (30-64år) i denna stadsdel är 269,8 kkr, 

51,6% av invånarna har eftergymnasialutbildning och 98,2% av invånarna bor i småhus.  

Enligt Denscombe (2000) ska fokusgrupper bestå av en liten grupp människor, helst 

någonstans mellan 6 och 9 personer. Gruppen ska ha satts samman av en ”moderator”, det 

vill säga forskaren själv. Med detta i åtagande bestämde vi oss för att varje fokusgrupp 

skulle innehålla 5-6 elever, något lägre antal elever i varje fokusgrupp än vad Denscombe 

(2000) rekommenderar men annars hade det blivit för få fokusgrupper. Morgan (1997) 

menar att antalet deltagare mer ska ses som en riktlinje än en bestämd faktor samt en 

beskrivning av hur fokusgrupper oftast ser ut. Han menar att man ska anpassa sig efter sitt 

syfte med studien istället för att stirra sig blind på hur många deltagare en fokusgrupp 

oftast ska innehålla. Vi har båda varit närvarande under fokusgruppsintervjuerna för att få 

ytterligare perspektiv på elevernas åsikter och föreställningar. 

 

Lärarna har varit till stor hjälp vid urvalet av eleverna till de olika fokusgrupperna. 

Gruppsammansättning gjordes i samspråk med dessa lärare och med hänsyn till följande 

kriterier; elevers olika åsikter, huruvida eleverna tar mycket – lite plats samt elevers 

kompisgäng. Eftersom det var önskvärt att skapa diskussioner mellan eleverna 

eftersträvades grupper som gav variation i materialet. Vi är av åsikten att det skapas mer 

diskussioner om eleverna inte är av samma åsikter. För att alla i gruppen ska kunna 

komma till tals sammansattes grupper med de elever som tenderar att ta mycket plats för 

sig och de elever som tenderar att vara mer tillbakadragna för sig. Denna indelning 

gjordes även med avsikten att få igång ett samtal i gruppen, vilket vi anser vara lättare om 
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eleverna i gruppen är på ”samma nivå”. Då så ärliga svar som möjligt önskades tog vi 

hänsyn till elevernas personliga relationer till varandra. Detta skapar en trygghet och 

medför att de kanske vågar säga mer än vad de skulle ha gjort i en annan 

gruppsammansättning. Vi anser att så ärliga svar som möjligt uppnås bäst om man är i 

samma grupp som ens kompisar. Kvale (1997) menar att sociala samspel leder till 

uttalanden. Samtidigt är vi medvetna om att detta kan vara negativt och motverka den 

positiva effekten eftersom man ofta har en ”färdig” roll i kompisgänget som kan påverka 

ens svar i intervjun. Morgan (1997) menar att man som forskare bör vara medveten om 

huruvida deltagarna man önskar placera i en fokusgrupp tillsammans känner varandra 

eller inte. Detta därför att det påverkar gruppdynamiken och det är upp till forskaren att 

göra en avvägning beroende på vad studien syftar till att uppnå. Vid 

gruppsammansättningen har inte elevernas kön tagits hänsyn till eftersom denna studie 

inte syftar till att undersöka skillnader i åsikter beroende av könstillhörighet.  

Denscombe (2000) betonar även att moderatorn måste vara medveten om att det kan 

finnas personer som av olika skäl inte vill delge sina åsikter eller attityder, precis som vid 

andra typer av gruppintervjuer. 

 

4.2  Fokusgrupper 

Med hänvisning till studiens syfte används fokusgrupper som metod eftersom den syftar 

till att undersöka gruppens interaktion samt individernas åsikter, tankar och attityder 

(Denscombe, 2000). Trost (1997) skriver att en fokusgruppsintervju inte styrs av 

intervjuaren utan baseras istället på att man ser intervjun som ett samtal mellan 

individerna, ett samtal som i sin tur kan ses som en social konstruktion av deltagarnas 

verklighet. Både synen och hörseln är viktiga redskap för intervjuaren vid genomförandet 

av observationer i fokusgrupper. Morgan (1997) nämner en faktor som kan ses som en 

nackdel och det är att intervjuaren kan styra och påverka gruppen. Detta är dock inte en 

nackdel som endast förekommer i fokusgrupper utan nackdelen förekommer för alla typer 

av kvalitativa metoder, till exempel individuella intervjuer eller deltagande observation. 

Fokusgruppintervjuerna baseras på en låg grad av standardisering och är ostrukturerade. 

Intervjufrågorna är öppna och följer inte i någon viss ordning, detta för att skapa 

diskussioner och interaktion mellan eleverna (Trost, 1997). Det finns för- och nackdelar 

med att använda sig av ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. En av fördelarna med en 

ostrukturerad intervju är att eleverna ges större utrymme att uttrycka sina åsikter och 

tankar samt att det ges utrymme för diskussioner. En annan fördel är att intervjuaren har 
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möjlighet att ställa eventuella följdfrågor samt be eleverna att utveckla sina svar under 

intervjun. En nackdel enligt Kvale (1997) är att ostrukturerade fokusgruppsintervjuer kan 

leda till spontana uttalanden där intervjuaren kan mista kontrollen.  

Denscombe (2000) menar att det finns tre utmärkande och viktiga egenskaper för 

fokusgruppsintervjuer. Den första är att moderatorn introducerar en stimulus för att få 

igång en diskussion. Det andra är att moderatorn inte anses behöva inta en neutral roll 

som är så viktigt i andra former av intervjuer. Den tredje och sista viktiga egenskapen hos 

fokusgruppsintervjuer är att det är gruppens samlade åsikter och synpunkter som är det 

viktiga och inte de enskildas. Vidare menar Denscombe (2000) att fokusgrupper är ett bra 

sätt att ta reda på attityder och åsikter kring ämnen som inte är av känslig natur. 

Fokusgrupper kan rent av stimulera de intervjuade att bidra med information som hade 

varit svår att få fram vid en traditionell och individuell intervju. Å andra sidan kan det 

uppstå problem vid dokumentationen eftersom flera personer intervjuas samtidigt är det 

inte helt osannolikt att de talar i mun på varandra. Vi är medvetna om detta men anser att 

vi både med bandinspelning samt videoinspelning ska kunna analysera vårt material. 

 

4.2.1 Upplägg 

De deltagande eleverna hade i förväg fått i uppgift att ta med en egen tidskrift, som de 

ofta läser. Anledningen till att vi bett eleverna att ta med en egen tidskrift är för att inte 

kunna påverka deras val av bilder samt få en bättre insyn i deras ”vardag” och vilka 

tidskrifter dessa ungdomar faktiskt läser. Ur denna tidskrift ska de ha valt ut två bilder 

som ska föreställa personer men inte nödvändigtvis reklambilder. Den ena bilden ska 

representera vad eleven betraktar som snyggt och den andra vad som är fult. Under 

fokusgruppsintervjuerna ska eleverna motivera sina val av bilder. Fokusgruppen ska 

sedan gemensamt enas om den bild som representerar snyggt och den bild som 

representerar fult. Dessa bilder fungerar sedan som utgångspunkt för resten av intervjun.  

Kvale (1997) skriver att man kan delvis kan motverka den verbala fixeringen genom att 

videoinspela intervjun. Genom detta kan man få en bild av kroppsuttrycken samt 

dynamiken i gruppen. Därför valde vi att videofilma fokusgruppsintervjuerna, för att 

kunna dra paralleller mellan de intervjuades utseende, deras åsikter och deras bildval. 

Meningen är att genom en sådan fokusgruppsintervju ta reda på om de är ifrågasättande 

och kritiska granskande gentemot de valda bilderna samt dra paralleller mellan vad de 

anser är snyggt/fult och deras utseende.  
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4.3 Bearbetning och analys av visuell metod 

Vid bearbetning och analys användes först Kvales (1997) metod ”ad hoc” för olika 

angreppssätt för att skapa mening av materialet. Först tittades intervjuerna igenom för att 

skaffa oss ett allmänt intryck. Därefter togs utvalda citat ut för att göra djupare tolkningar 

av dessa uttalanden. Dessa citat placerades under olika teman för att se mönster i 

elevernas uttalanden. Under intervjuerna har mycket av analysen skett eftersom vi som 

moderatorer ställde följdfrågor på elevernas svar eller bad om förtydligande eller mer 

utvecklande svar (Morgan, 1997). Även om studiens syfte inte är att undersöka skillnader 

mellan könen, har det varit svårt att helt undgå att diskutera eftersom det blev väldigt 

tydligt i diskussioner om huruvida eleverna upplever sig påverkade av tidskrifters 

skönhetsbilder. 

För vidare bearbetning och analys av elevernas citat användes trippelhermeneutiken 

som tar hänsyn till tre olika aspekter. Den första aspekten är individernas egna tolkningar 

av sig själva samt deras subjektiva och intersubjektiva (kulturella) verklighet. Den andra 

aspekten är forskarens förståelse, tolkning och försök att utveckla kunskap av 

individernas verklighet. Den tredje aspekten innefattar kritiskt tolkning av de strukturer 

och ideologier i samhället som på flera olika sätt påverkar individernas och forskarens sätt 

att tolka sin tillvaro och verklighet (Alvesson och Sköldberg, 1994). För oss kommer 

trippelhermeneutiken att innebära en förskjutning så att elevernas citat om vad som 

framstår i deras verklighet som naturligt och självklart kan tolkas som dominans av 

rådande ideologier.  

 

Att arbeta med fokusgruppsintervjuer som både video- och bandinspelats har varit 

utvecklande och roligt. Att kunna gå tillbaka och återspela den filmade 

fokusgruppsintervjun har varit ett bra redskap för oss i vårt resultat och analysarbete. Att 

eleverna skulle uppfatta videokameran och bandspelaren som negativt är inte något som 

vi har upplevt. Tvärtom anser vi oss ha märkt att eleverna helt glömmer bort 

bandspelarens och videokamerans närvaro. Det har endast varit positivt att videoinspela 

fokusgruppsintervjuerna eftersom det har betytt att vi kunnat fokusera på samtalen mellan 

fokusgruppseleverna istället för att observera deras utseende och kroppsspråk. Att 

använda sig av videokamera som komplement till den valda metoden tror vi kommer att 

bli mer populärt. Detta eftersom det ger en annan syn och tyngd på själva 

fokusgruppsintervju innehållet. 
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4.4  Etiska ställningstagande 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) i etiska övervägande har i största möjliga 

mån används genom hela studien. Informationsblad (se bilaga 2) delades ut till elever och 

vårdnadshavare innan studien påbörjades. Vårdnadshavare skulle ge sitt samtycke till 

elevens deltagande i studien. Eleverna inom de olika fokus-grupperna gavs tydlig 

information angående deras konfidentiellitet i studien samt deras egen ”tystnadsplikt” 

gentemot varandra. De informerades även om att deras deltagande var frivilligt samt att 

de kunde avbryta när som helst under intervjuns gång (Trost, 1997). Ingen elev i någon av 

fokusgrupperna avbröt intervjun eller ansåg att det aktuella ämnet var för känslig att för 

de skulle kunna delta. 

 

4.5 Kritiska reflektioner 

Våra egna tolkningar och omedvetna föreställningar kan ha påverkat undersökningen men 

vi har så gott det går försökt vara oberoende och gå in i denna undersökning 

”föreställningslösa”. Helt ”föreställningslös” kan man aldrig vara då de rådande 

ideologerna i samhället omedvetet skymmer vårt medvetande, men vi har försökt att vara 

medvetna om att dessa finns och att de påverkar oss. Eleverna bads att ta med egna 

tidskrifter för att undvika eventuell påverkan av valet av bilder ifrån vår sida. Precis som 

Leth och Thurén (2000) skriver så kan vår personliga tolkning av dessa åsikter och 

förklaringar skymma elevernas egentliga svar. Fakta kan lätt backas upp medan åsikter 

och värderingar lätt kan sammanfalla med observatörens personliga förförståelse och 

föreställningar. Vår närvaro kan även påverka eleverna till att inte vara ärliga med sina 

åsikter och genom detta påverka resultatet. Dock var detta inget vi märkte under vår 

undersökning utan tvärtom verkade det som att eleverna kände sig oerhört trygga i 

intervjusituationen. 
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5. Resultat och analys. 
Nedan följer en kort sammanfattning över samtliga gruppers resultat utifrån studiens 

frågeställningar. Därefter följer en sammanställning över vad som framkommit för varje 

specifik fokusgruppsintervju (se figur 1-4). Sedan följer åtta olika valda citat som 

analyseras närmare. Citaten har fått olika teman för att belysa elevernas åsikter samt 

föreställningar och baseras på deras klädsel, utseende och kroppsspråk. Dessa teman är 

baserade på en eller flera elevers uttalanden under intervjun och är inte ömsesidigt 

uteslutande eftersom en elev kan tillhöra flera teman.  

 

Hur tänker eleverna kring skönhetsideal och är de medvetna om att skönhetsideal är 

något ständigt föränderligt? 

Att idealen för vad som anses vara skönhet ändras efter tidsepok är inget som eleverna är 

medvetna om. Även här blir det tydligt att eleverna inte är medvetna om att skönhet och 

ideal är en social konstruktion som ändras i takt med samhället. Enligt Eco (2005) ansågs 

en naken kvinnokropp under 1400-1500talet vara vacker precis som den var med 

magdaller och celluliter vilket är väldigt främmande för eleverna. Eleverna ser bara vad 

som gäller just nu och är inte medvetna om vad som har varit och har svårt att se olika 

samband med skönhetsidealens förändring. Att idealen som finns idag, med sensualitet 

och sexighet i bilderna, kan spåras bak till 1500-1600talet saknar eleverna kunskap om 

(Eco, 2005; Hedén, 1996). Vid frågor om eleverna funderat kring detta, då de studerat 

olika bilder under till exempel historielektioner, får vi många tveksamma blickar. 

Eleverna menar att de aldrig diskuterat bilder under lektioner. Skolverket (2000) uttrycker 

tydligt i både uppnåendemålen och strävansmålen (se Bilaga 1) vikten av att eleverna ska 

få ett källkritiskt tankesätt. 

 

Finns en gemensam typ av bild som speglar någon speciell stereotyp könsroll i 

elevernas bildval? 

Alla fokusgruppers bilder föreställer tjejer oavsett om gruppen består av bara tjejer eller 

om det är en blandad grupp. Eleverna själva har ingen förklaring till varför de väljer 

bilder på endast tjejer. Gruppernas val av snygg och ful bild speglar tydligt den stereotypa 

kvinnliga könsrollen i många tidskrifter. Snyggt, enligt eleverna, är en ung och smal 

kvinna med en vältrimmad kropp som helt följer konsumtionskulturens utseendefixering 

(Featherstone, 1994).     
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Elevernas val av ful bild speglar bilder då utseendefixeringen gått till överdrift.  

Dessa bilder visar överdrivet plastikopererade kvinnor som strävar efter det perfekta 

utseendet. Att elevernas val av snygga bilder också kunde spegla en plastikopererad 

kvinna var inget de tänkte på, eftersom kvinnan på bilden ser naturlig ut.  

 

Hur kritiska är eleverna gentemot bilderna?  

Eleverna är inte kritiska mot bilderna. Att man retuscherar bilder är något som finns 

naturligt i deras vardag, vissa gör det även med sina egna bilder. Även om vissa av 

eleverna tänker på att bilderna kan vara retuscherade menar de att man inte tänker på det 

eftersom man ser bilder varje dag. Lindberg och Åberg (1995) menar att man inte lägger 

märke till bilderna runt om kring en eftersom vardagen präglas av många olika 

synintryck.   

 

Upplever eleverna sig påverkade av skönhetsbilderna?  Speglar eleverna val av 

bilder deras utseende? Om ja, hur? 

I alla fokusgrupper säger sig eleverna bli påverkade av skönhetsbilderna i tidskrifterna. 

Denna sociala konstruktion av skönhetsidealen förmedlat av tidskrifter i samhället gör sig 

tydlig i elevernas diskussioner om skönhet och bilder (Jarlbro, 2006).  

Det är bara i en fokusgrupp som det framkommer att det är en skillnader mellan 

killar och tjejer. Killarna i denna fokusgrupp menar att tjejerna påverkas mer av bilderna 

eftersom, enligt dem, tjejer är mer utseendefixerade. Tjejerna i denna grupp håller med 

utan invändningar. Under de andra fokusgruppsintervjuerna kommer samtalen in på 

skillnad mellan killar och tjejer men inte att den är så stor.  

Tjejerna väljer bilder som föreställer personer med samma könstillhörighet som de själva 

medan killarna väljer bilder föreställande personer av det andra könet. Gruppernas val av 

bilder visar tydligt att framförallt tjejerna påverkas i stor grad av alla de bilder som 

tidskrifter innehåller eftersom tjejernas frisyr och klädval speglar det mode som 

tidskrifterna visar. Killarna klär sig inte på samma utmärkande sätt som bilderna visar i 

tidskrifterna. 
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Sammanställning över resultaten i de olika fokusgrupperna. 
 

 Påverkan Budskap Syfte Trovärdighet 
 
 

 
Fråge- 

ställningar 

 
Upplever eleverna sig 
påverkade av 
skönhetsbilderna? Om 
ja, hur? 
 
Finns en gemensam typ 
av bild som speglar 
någon speciell 
stereotypisk könsroll i 
elevernas bildval? 

 
Speglar elevernas val av 
bilder deras utseende? Om 
ja, hur? 
 

 
Hur tänker 
eleverna kring 
skönhetsideal och 
är de medvetna om 
att skönhetsideal är 
något ständigt 
föränderligt? 
 

 
Hur kritiska är eleverna 
gentemot bilderna?  
 

 
Grupp A 

 
Gruppen anser sig 
påverkas av bilder i 
tidskrifterna.  
 
Gruppens snygga 
bild Micha Barton, 
får motiveringen att 
hon är lagom, inte 
för smal men inte 
heller för tjock.  
Gruppens fula bild 
Jodie March, får 
motiveringen att 
hon är överdriven, 
plastig, onaturlig 
och har för små 
kläder.  
 
Gruppens val av 
snygg bild speglar 
tydligt hur 
tidskrifternas 
könsroller spelar 
roll vid val av bild. 
Gruppens bild kan 
passa in på 
Skönhetsslaven och  
Kärleksgudinnan, 
eftersom bilden 
speglar en ung, 
vacker och smal 
kvinna som 
använder sin kropp 
för att synas.   
 

 
Gruppen funderar inte 
kring bildens budskap.  
 
Gruppen anser att 
vimmelbilder saknar 
budskap eftersom de är 
tagna direkt från 
verkligheten. De enda 
bilder som kan ha 
något budskap är 
reklambilder och deras 
budskap är att sälja så 
mycket som möjligt. 
 
Gruppens val av snygg 
bild speglar deras eget 
utseende. Gruppen klär 
sig mycket 
modemedvetet och 
deras frisyrer följer 
modet i tidskrifterna. 
Vissa av tjejerna i 
gruppen sticker ut extra 
eftersom de är som 
exakta kopior från 
tidskriften. Gruppen 
anser att snyggt är när 
någon är smal, har 
snygga kläder och 
frisyr samt ser bra ut. 
Detta speglar ”deras” 
skönhetsideal och alla i 
gruppen är smala och 
nätta. 
 

 
Gruppen anser 
inte att bilder 
har ett syfte.  
 
Gruppen anser 
att bildens syfte 
inte spelar 
någon roll. 
Bilden är bara 
till för att göra 
olika texter i 
tidskrifter roliga 
att läsa. 
 
Att ideal är 
något 
föränderligt är 
inget som 
eleverna ser. De 
ser bara sin 
egen verklighet, 
vad bilderna i 
tidskrifterna 
visar.  

 
Gruppen anser att 
bilder inte är 
trovärdiga.  
  
Gruppen har viss 
kunskap om 
retuscherade bilder. 
 
Gruppen går 
tillbaka till 
vimmelbilder och 
menar att dessa 
bilder kommer från 
verkligheten. Att 
dessa bilder skulle 
vara retuscherade 
kan de inte förstå. 
Reklambilder kan 
gruppen förstå att 
de är retuscherade 
eftersom de är till 
för att sälja något 
och dessa bilder 
måste se bra ut.   

 
Figur 1: Resultat av intervju med fokusgrupp A. 
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 Påverkan Budskap Syfte Trovärdighet 
 

 
 

Fråge- 
ställningar 

 
Upplever eleverna sig 
påverkade av 
skönhetsbilderna? Om 
ja, hur? 
 
Finns en gemensam typ 
av bild som speglar 
någon speciell 
stereotypisk könsroll i 
elevernas bildval? 

 
Speglar elevernas val av 
bilder deras utseende? Om 
ja, hur? 
 

 
Hur tänker 
eleverna kring 
skönhetsideal och 
är de medvetna om 
att skönhetsideal är 
något ständigt 
föränderligt? 
 

 
Hur kritiska är eleverna 
gentemot bilderna?  
 

 
Grupp B 

 
Gruppen anser sig 
påverkas av bilder. 
Bilder påverkar 
tjejers utseende mer 
än killars.  
 
Gruppen snygga 
bild Jessica Alba, 
får motiveringen att 
hon ser naturligt bra 
ut och har en 
otrolig utstrålning. 
Gruppens fula bild 
Amanda Lepherd, 
får motiveringen att 
hon sminkar sig 
överdrivet mycket 
samt är 
plastikopererad. 
 
Gruppens val av 
snygg bild speglar 
tydligt hur 
tidskrifternas 
könsroller spelar 
roll vid val av bild. 
Gruppens bild kan 
passa in på 
Skönhetsslaven och  
Kärleksgudinnan, 
eftersom bilden 
speglar en ung, 
vacker och smal 
kvinna som 
använder sin kropp 
för att synas.   
 

 
Gruppen funderar inte 
kring bildens budskap. 
 
Gruppen anser att 
reklambilder har ett 
budskap och det är att 
sälja och tjäna pengar. 
 
Gruppens val av snygg 
bild speglar tjejernas 
egna utseende samt vad 
killarna anser vara 
snyggt och sexigt. 
Gruppen betonar ordet 
naturligt hela tiden och 
att det är det de strävar 
efter. Tjejerna vill se 
naturligt bra ut och det 
syns tydlig då även de 
är modemedvetet 
klädda och friserade. 
Killarna skulle gärna ha 
tjej som såg naturligt 
bra ut men har svårt att 
förklara hur man som 
kille kan se bra ut. Att 
se naturligt bra ut 
menar gruppen att då är 
man inte 
plastikopererad, man 
har inte för mycket 
smink och man ser bra 
ut från början.  
 
 
 

 
Gruppen anser 
inte att bilder 
har ett syfte.  
 
Gruppen förstår 
inte vad som 
menas med 
syfte. När 
ordets innebörd 
förklarats kan 
de inte se att 
bilder kan ha ett 
syfte. De är 
bara till för att 
titta på. 
 
Att ideal är 
något 
föränderligt är 
inget som 
eleverna ser. De 
ser bara sin 
egen verklighet, 
vad bilderna i 
tidskrifterna 
visar.  

 
Gruppen anser att 
bilder inte är 
trovärdiga.  
 
Saknar kunskap om 
retuscherade bilder. 
 
Gruppen diskuterar 
länge varför en 
bild, där personen 
ser naturlig ut, kan 
vara retuscherad. 
Personen på bilden 
ser naturlig ut och 
det kan man enligt 
gruppen inte fixa 
till med hjälp av 
dagens teknik. 
Gruppen anser att 
om man är snygg i 
sig själv så behöver 
man inte fixa till 
bilderna. 
Reklambildernas 
trovärdighet 
kommer knappt upp 
till diskussion. 

 
Figur 2: Resultat av intervju med fokusgrupp B. 
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 Påverkan Budskap Syfte Trovärdighet 
 
 

 
Fråge- 

Ställningar 

 
Upplever eleverna sig 
påverkade av 
skönhetsbilderna? Om 
ja, hur? 
 
Finns en gemensam typ 
av bild som speglar 
någon speciell 
stereotypisk könsroll i 
elevernas bildval? 

 
Speglar elevernas val av 
bilder deras utseende? Om 
ja, hur? 
 

 
Hur tänker 
eleverna kring 
skönhetsideal och 
är de medvetna om 
att skönhetsideal är 
något ständigt 
föränderligt? 
 

 
Hur kritiska är eleverna 
gentemot bilderna?  
 

 
Grupp C 

 
Gruppen anser sig 
påverkas av bilder.  
 
Gruppen snygga 
bild Fergie, får 
motiveringen att 
hon är snygg och 
sexig men på ett 
naturligt sätt. 
Gruppens fula bild 
Jordan, får 
motiveringen att 
hon är otroligt 
plastig och 
överdriven. 
 
Gruppens val av 
snygg bild speglar 
tydligt hur 
tidskrifternas 
könsroller spelar 
roll vid val av bild. 
Gruppens bild kan 
passa in på 
Skönhetsslaven och  
Kärleksgudinnan, 
eftersom bilden 
speglar en ung, 
vacker och smal 
kvinna som 
använder sin kropp 
för att synas.   

 
Gruppen funderar inte 
kring bildens budskap. 
 
Gruppen kan inte se 
något budskap från 
någon typ av bilder. 
Gruppen har svårt att ta 
till sig att bilder har 
olika syften. För dem är 
det bara bilder. 
 
Även i denna grupp ser 
man tydligt hur 
tidskrifternas 
utseendefixerade bilder 
påverkar dem. Tjejerna 
nickar instämmande 
frågor rörande klädval 
och frisyrer. Tjejerna är 
smala, moderiktigt 
klädda med alla de rätta 
detaljerna och håret i 
trendiga färger och 
frisyrer. Killarna ser 
gärna att sina tjejer 
liknar de som är i 
tidskrifterna men 
betonar samtidigt att 
insidan måste vara bra 
den med.  
 
 
 
 
 
 

 
Gruppen anser 
inte att bilder 
har ett syfte.  
 
Gruppen har 
aldrig funderat 
kring bilders 
syfte. De visste 
inte att bilder 
hade syften. 
Reklambilders 
syfte i att sälja, 
kommer 
gruppen fram 
till efter en lång 
diskussion. 
 
Att ideal är 
något 
föränderligt är 
inget som 
eleverna ser. De 
ser bara sin 
egen verklighet, 
vad bilderna i 
tidskrifterna 
visar. 

 
Gruppen anser att 
bilder inte är 
trovärdiga.  
 
Viss kunskap om 
retuscherade bilder. 
 
Trovärdigheten i 
reklambilder 
konfronteras 
ordentligt då 
gruppen anser att 
alla dessa bilder är 
fusk. Ingen kan se 
ut sån, där inte 
minsta fel syns. 
Gruppen anser dock 
att bilder som 
kommer mer från 
verkligheten också 
speglar 
verkligheten som 
den är. Man kan 
enligt dem inte fixa 
till dessa bilder.    

 
Figur 3: Resultat av intervju med fokusgrupp C. 
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 Påverkan Budskap Syfte Trovärdighet 
 
 

 
Fråge- 

Ställningar 

 
Upplever eleverna sig 
påverkade av 
skönhetsbilderna? Om 
ja, hur? 
 
Finns en gemensam typ 
av bild som speglar 
någon speciell 
stereotypisk könsroll i 
elevernas bildval? 

 
Speglar elevernas val av 
bilder deras utseende? Om 
ja, hur? 
 

 
Hur tänker 
eleverna kring 
skönhetsideal och 
är de medvetna om 
att skönhetsideal är 
något ständigt 
föränderligt? 
 

 
Hur kritiska är eleverna 
gentemot bilderna?  
 

 
Grupp D 

 
Gruppen anser sig 
påverkas av bilder.  
 
Gruppen snygga 
bild Jessica 
Simpson, får 
motiveringen att 
hon är naturlig och 
snyggt smal. 
Gruppens fula bild 
Anna Nicole Smith, 
får motiveringen att 
hon är en dum 
blondin som bara är 
ute efter pengar. 
Hon anses även 
vara onaturlig och 
plastig. 
 
Gruppens val av 
snygg bild speglar 
tydligt hur 
tidskrifternas 
könsroller spelar 
roll vid val av bild. 
Gruppens bild kan 
passa in på 
Skönhetsslaven och  
Kärleksgudinnan, 
eftersom bilden 
speglar en ung, 
vacker och smal 
kvinna som 
använder sin kropp 
för att synas.   
 

 
Gruppen funderar inte 
kring bildens budskap. 
 
Gruppen förstår vad 
budskap är men har 
svårt att förstå 
innebörden av ordet 
men tanke på bilder. 
Bilderna i tidskrifter 
finns enligt dem bara 
med för att man ska 
titta på dem. Att 
bilderna skulle ha något 
att tillföra kan de inte 
förstå. 
 
Gruppens tjejer är 
nästan en identisk 
kopia av deras valda 
snygga bild. Långt, 
blont hår och med tajta 
moderiktiga kläder. 
Killarna i gruppen var 
helt överens med att 
den snygga bilden var 
snygg eftersom hon är 
sexig, kvinnlig och de 
rätta formerna. En tjej 
ska inte vara tjock men 
får inte heller vara för 
smal. En för smal tjej 
blir inte lika snygg men 
hon kan likväl vara 
snygg. 
 
 

 
Gruppen anser 
inte att bilder 
har ett syfte. 
 
Gruppen anser 
att bilder kan 
göra en text 
eller bok mer 
intressant. Man 
kan få en text 
förklarat med 
hjälp av bilder. 
Gruppen kan 
inte se något 
annat syfte med 
bilder.  
 
Att ideal är 
något 
föränderligt är 
inget som 
eleverna ser. De 
ser bara sin 
egen verklighet, 
vad bilderna i 
tidskrifterna 
visar.  

 
Gruppen anser att 
bilder inte är 
trovärdiga.  
 
Viss kunskap om 
retuscherade bilder. 
 
Gruppen som 
helhet anser att alla 
bilder är fixade men 
på olika sätt. Bilder 
som bara ska finnas 
med i olika texter 
för att fylla ut 
behöver enligt dem 
inte vara 
retuscherade, 
eftersom de ska 
man inte titta på. 
Gruppen anser att 
man inte kan fixa 
allt utan man måste 
se bra ut från 
grunden.  

 

Figur 4: Resultat av intervju med fokusgrupp D. 



34 

 

Nedan följer en översikt över studiens åtta teman, som sedan diskuteras mer ingående i en 

slutdisskusion. Temat Barbie och Ken vill belysa de olika tidskrifternas påverkan på 

eleverna och Självkritikern vill mer specifikt beskriva de olika tidskrifternas påverkan på 

elevernas utseende. Betet tar upp bildernas olika könsroller och dess påverkan på 

eleverna. Tema Slukaren vill illustrera elevernas ouppmärksamhet mot bildernas 

budskap. Detektiven vill belysa att ett fåtal elever har en början till källkritiskt 

granskande eftersom de anser att bilder kan ha ett syfte. Temat Bildmötet vill kasta ljus 

på elevernas uppfattning om olika bilder. Enligt dem ökar trovärdigheten om en bild syns 

i en dagstidning. Temat Blindhet belyser att många av eleverna inte tänker på bildernas 

trovärdighet utan bara fortsätter att bläddra igenom tidskriften.  Blåögdhet granskningar 

ännu närmare på hur eleverna uppfattar trovärdigheten i olika bilder, i form av 

retuschering.   

 

 

BARBIE & KEN  

 
”Tjejerna, om dom alltså om de ser en snygg tjej så tänker dem, de 
tänker annorlunda tror jag. Om vi ser en snygg kille, då liksom då vill 
inte vi köpa den. Vi bryr oss inte. Vi vill bara se snygga tjejer kanske. 
De kanske vill se snygga tjejer och snygga killar.” 

(Kille) 
 

Diskussion förs angående om tidskrifters bilder påverkar deras utseende i någon form. 

Tjejerna anser sig påverkas men är nervösa för att svara. Kan antyda att man vill se ut 

som de tjejerna i tidskrifterna ge intryck av dåligt självförtroende eller känner de sig 

obekväma i intervjusituationen?  

Tjejernas utseende och klädval speglar bilderna i den aktuella tidskriften och visar 

väldigt tydligt att de påverkas av bilderna. Klädreklam matchar deras val av kläder och 

val av frisyrer efterliknar många tjejer i tidskrifterna. Killarna säger att tidskrifter 

påverkar dem, men inte på samma utseendefixerande sätt. De försöker inte mäta sig med 

killen på bilden som i många fall tjejerna gör. Kan detta bero på en större självsäkerhet 

eller har de bara en fasad som är svårare att bryta igenom? Killarna anser att de endast 

tittar på kläder eller frisyrer. Killarna i våra olika fokusgrupper klär sig inte som bilderna i 

tidningarna på samma tydliga sätt som tjejerna gör. Tjejerna skulle lätt kunna vara tagna 

direkt ur en av tidskrifternas modereportage med tanke på deras klädval, frisyr och 

sminkning. Killarna har en mer avslappnad stil som inte speglas i samma omfattning i de 
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valda tidskrifterna. Svaleryd (2003) nämner att människan är en social varelse som formar 

sig efter rådande samhällsförhållanden. Bara en elev påstod sig vara annorlunda jämfört 

med de andra i fokusgruppen och då menar vi hennes klädstil. Samma elev menade att 

hon inte såg personernas utseende på de aktuella bilderna som högsta prioritet utan det var 

andra faktorer som styrde hennes val av bild. Resterande elever följer vad tidskrifterna 

visar upp i sina bilder. Med detta menar vi att i stort sett alla elever formas efter 

samhällets ”regler” eftersom rädslan att inte passa in är stor. Man kan säga att eleverna 

går på konsumtionskulturens unika bildspråk där ungdom, skönhet, energi, kondition, 

rörelse, frihet, romantik, lyx, njutning och glädje kombineras i olika former (Featherstone, 

1994). Killarna anser sig inte påverkas av bilder i samma grad som tjejer. Man ser att 

tjejerna påverkas genom att de klär sig som bilderna i tidskrifterna och gärna skulle vilja 

se ut som personerna på bilderna. Killarna väljer bara bilder på tjejer och menar att de 

väljer bilder föreställande kvinnor för att de vill titta på dem. Att killarna skulle påverkas 

av bilderna i form av sitt utseende är inte lika lätt att se. Killarna mäter sig inte 

utseendemässigt på samma sätt som tjejerna gör med sina bilder.  

Jarlbro (1994) beskriver hur ungdomar tolkar öppna och dolda budskap i Tv-reklam 

och veckopress. Det framkommer att ungdomar är mer kritiska till Tv-reklam än till andra 

reklamformer. Både killar och tjejer i vår studie tolkar inte bildernas dolda budskap, de 

ser inte att en bild kan betyda något annat än just precis det den föreställer. Att det skulle 

finnas ett dolt budskap har eleverna svårt att förstå. Ser eleverna en bild på en ung kvinna 

så är det bara den bilden de ser och saknar förmågan att gå ett steg längre och analysera 

bildens budskap närmare. Detta visar att eleverna inte har rustats med de nödvändiga 

källkritiska verktygen från skolan.  

 

 

SJÄLVKRITIKERN   

 
”Alltså, alltså alla typ i tidningarna ser så himla bra ut, alltså många 
och då känns det som om man inte ser så bra ut själv alltså så.”  
                                                                                        (Tjej) 

 

Alla de kvinnliga eleverna, utom två, valde bilder som visar tjejer. De andra två bilderna 

visade killar som tjejerna ansåg snygga. Nio av tjejerna i de olika grupperna uttrycker, 

försiktigt, att deras självförtroende påverkas av bilderna i tidskrifter. Tjejerna i de olika 

grupperna ändrar kroppshållning när detta ämne tas upp. Många sjunker längre ner på 
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stolarna, andra börjar prata tystare medan andra blir helt tysta. Kan detta vara en 

medvetenhet att de inte borde mäta sig med bilderna i tidningarna och att de skäms över 

att de gör det? 

Alla de manliga eleverna valde även dem bilder som visar tjejer. Killarna antyder 

inte någon påverkan på självförtroendet i from av tidskriftsbilder. Återigen kan man ställa 

sig frågande till om det rör sig om en macho-attityd hos killarna som döljer denna 

påverkan i det offentliga. Detta eftersom Pettersson (2001) skriver att bilder påverkar oss 

både medvetet och omedvetet samtidigt som de talar direkt till vårt känsloliv. En fråga vi 

funderade över var om killarna är rädda för att bli kallade bög om de väljer en bild på en 

kille och därför bara väljer bilder på tjejer? Tjejerna menar att de inte lever upp till de 

förebilder som de ser i tidskrifterna samtidigt som man kan ana en antydan till en 

medvetenhet kring att bilderna inte speglar verkligheten. Tjejerna ser på vissa bilder att de 

inte är verkliga eftersom personen är alldeles för perfekt. Featherstone (1994) menar att 

vårt samhälle är fixerat på utseende och ett attraktivt yttre ses som vägen till att må bra. 

Framförallt tjejerna kopplar det snygga yttre till en lättare väg till framgång och detta 

hjälper en på så sätt att nå lyckan. En av tjejerna säger följande citat: 

 

”Samtidigt man vet att det är helt fel att jättemånga av tjejerna i 
tidningarna är för smala men ändå tänker man…” 

(Tjej) 
 

Med detta citat drar vi en parallell med det Jarlbro (1994) kom fram till, att oavsett 

könstillhörighet så internaliserar ungdomarna reklamens skönhetsideal till sina egna. 

Tjejerna vet någonstans att det är fel att titta på och jämföra sig själv med dessa bilder. 

Dagens skönhetsideal är ungt och smalt, där bilderna visar upp personer som är lika smala 

som under mitten av 1990-talets, då ”heroinchic-modet” var på tapeten (Thulin och 

Östergren, 2000). Birch-Jensen (1991) samt Thulin och Östergren (2000) skriver om 

1960-talets trådsmala ideal. Kan det vara så att samhället är på väg tillbaka, precis som för 

cirka 20 år sedan, till 1960-talets trådsmala ideal? Pettersson (2001) skriver att bilder 

sällan blir objekt för kritisk analys på samma sätt som texter blir. I dagens visuella 

samhälle utsätts individen för ett konstant enormt bildflöde som kräver att individen 

ensam tar ställning till den information som bilden bär på. Det är individen själv som 

bedömer om bilden är verklighetstrogen eller inte.  

Jarlbro (1994) menar vidare att vi måste rusta våra ungdomar med kritiska verktyg 

så att de kan tolka, analysera och ifrågasätta den ständigt ökande tillgång på bilder. 
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Eleverna avsaknad av dessa verktyg syns tydligt i hur tidskrifterna påverkar deras 

självförtroende och självuppfattning negativt. Denna avsaknad av källkritiskt tankesätt har 

både Neht (2006) och Olsson och Sandberg (2002) kommit fram till i sina studier gällande 

Internet.  

 

 

BETET  

 

”Det är alltid tjejer som bara, typ, springer runt i bh och trosor medan 
killar typ har pälsjacka och så jättemycket kläder...Det är väl för att det 
alltid varit så…Det är alltid männen som varit mer överlägsna…De har 
mer makt.”  

         (Tjej) 
 

Ovanstående citat kommer upp under ett samtal om bilder, bilders budskap och om bilder 

speglar verkligheten. Tjejen som uttrycker citatet ovan anser att hon i tidskrifter ser 

reklambilder på halvnakna tjejer medan reklambilder på killar föreställer fullt påklädda 

killar. Hon menar att det alltid varit så och uttrycker tydligt att detta beror på en 

makthierarki där kvinnan är underordnad. Alla andra grupper håller med om detta att 

kvinnor framställs annorlunda än män men har ingen bra förklaring till varför. Att 

människorna under 1920-talet, slutet av 1940-talet och 1960-talet trädde över de skarpa 

könsrollsgränserna (Birch-Jensen, 1991 och Lehnert 2000), är helt främmande för 

eleverna. Tjejerna visar sig ha en större kunskap om tidskrifternas olika könsroller och det 

bevisar Jarlbros (1994) resultat att tjejerna har större kompetens att förstå underliggande 

och dolda budskap i reklamens stereotypa framställningar av könsrollerna. Men trots 

tjejernas medvetenhet om könsroller så är det ändå dem som påverkas mest i alla fall vad 

gäller klädval.  

 I Allt är möjligt diskuterar Broman et. al (1999) de olika stereotypa könsrollerna 

som figurerar i media. Den framställda kvinnan som tjejen pratar om är en representation 

av den stereotypa könsrollen, kärleksgudinnan som är en ofta använd stereotyp könsroll i 

media. Kärleksgudinnan använder sin kropp för att locka läsare till olika saker. En annan 

och faktiskt den vanligaste stereotypa kvinnliga könsrollsbild som även den lockar med 

sitt utseende och kropp är skönhetsslaven (Broman et.al, 1999). Killen däremot kan spegla 

vilken som helst av de manliga stereotypa könsrollerna eftersom han beskrivs utifrån att 

han har mycket kläder på sig. Eklöv (2003) menar att bilder förmedlar budskap om vad vi 

är och vad vi kan bli om vi anstränger oss tillräckligt mycket. Skolan i dagens samhälle 
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ger ett väldigt litet utrymme för diskussion där eleverna tränas i att ifrågasätta olika källor. 

Eklöv (2003) menar att kommunikation utgör en viktig grund för ett källkritiskt tankesätt 

och det är först när man uttrycker något av betydelse för en själv det är viktigt att det är 

korrekt.   

I dessa diskussioner framgår tydligt att eleverna inte anser att reklambilder har något 

budskap. De säger emot sig själva eftersom de anser att reklambilderna inte speglar 

verkligheten. En av eleverna uttrycker sig följande om en modells utseende i en 

parfymreklam: 

 
 ”Ofta att hon ser ut så!” 

                             (Tjej) 
 

Inom konsumtionskulturen uppmanas vi att kämpa mot kroppens åldrande (Featherstone, 

1994) och det syns tydligt i de olika tidskrifternas bilder, som speglar skönhet och 

ungdom. Samtidigt som eleverna inte anser att bilder har ett budskap så menar fyra av 

eleverna faktiskt att snygga lättklädda tjejer finns med i reklambilder eller modereportage 

för att sälja kläderna. Featherstone (1994) skriver att konsumtionssamhället präglas av 

visuella bilder som gör oss medvetna om kroppen och vårt utseende.  

 

 

SLUKAREN  

 

”Jag tror aldrig man tänker så långt, man bara bläddrar igenom.”   
                                                              (Tjej) 

 

Diskussion förs om bildernas påverkan på deras utseende och bildernas spegling av 

verkligheten. Tjejen som uttalar citatet menar att hon inte funderar kring bilders 

verklighetsspegling. Hon menar att man tittar, vänder sida och slukar allt man ser med 

hull och hår. Att bara acceptera allt man ser kan vara väldigt farligt för individen 

samtidigt som det kan vara väldigt bra – för marknadsförarna. Eklöv (2003) skriver i sin 

studie om Internet och källkritik, att eleverna har väldigt liten kunskap om källkritiska 

metoder. Detta syns tydligt i alla de olika fokusgrupperna eftersom ingen tänker igenom 

vad de ser. Eleverna tar inte ställning till bilderna som de ser i tidskrifterna utan bara tittar 

och beundrar. Eklöv (2003) anser även att eleverna saknar kunskap om hur man värderar 

olika typer av information kritiskt. Genom detta dras slutsatsen att eleverna behöver 
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undervisning i källkritiska metoder som lär dem arbeta med att värdera information 

kritiskt. 

Konsumentverket (1998) skriver att ungdomar idag är en stor och betydelsefull 

målgrupp för reklam och att många marknadsförare därför riktar sin reklam mot ungas 

livsstil, intressen och köpvanor. Även om ingen av eleverna tydligt uttrycker att de tänker 

kring bilders budskap så nämner en av eleverna följande: 

 

”Alltså om man får en bild och ser själva alltså och man ser det så 
köper man kanske mer.” 
                                                                                          (Kille) 

 

Detta visar ändå på någon slags omedveten kunskap om att bilder har ett budskap, i alla 

fall hos just den här killen. Pettersson (2001) skriver att bildens sändare ofta har ett 

budskap och en avsedd tolkning med de bilder de sänder ut. Eftersom inga av studiens 

elever (förutom en kille) medger att de tänker kring bilders budskap så kan man säga att 

sändaren av bilden har lyckats i sin uppgift att förmedla den avsedda och tänkta 

tolkningen. 

 

 

DETEKTIVEN 

 

”Jag tänker kanske vad det kan vara för syfte men jag kommer inte på 
det.” 

(Kille) 
 

Detta citat kommer under samtal om bilders syfte och hur det uppfattas av olika personer. 

Killen som har sagt detta citat är den enda av alla dessa elever vi intervjuat som har en 

antydan till ett kritiskt tankesätt. Det kan man även se i citatet ovan som är taget från 

samma kille. Trots en början till detta tankesätt förstår man att verktygen för att kunna 

källkritiskt ganska bilden saknas. Thurén (2003) menar att källkritik är en metod som man 

kan använda sig av för att bedöma olika påståenden om verkligheten. Trots att många av 

dem vet att många bilder speglar en felaktig verklighet har de många gånger svårt att reda 

ut vad de ska tro på. Leth & Thurén (2000); Thurén (2003) menar att man ska vara 

observant på alla smådetaljer som finns med i alla former av bilder. Smådetaljer i bilderna 

försvinner för eleverna och de ser bara bilden som helhet. Tidskrifternas dolda budskap 

hittar de inte och har inte förståelsen för att alla kan luras och ofta gör det medvetet. 
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Rask (2000) har två frågor som man grundar sin syn på källkritik: vem sänder och varför? 

Sändaren ser de som tidskriften i sig själv. De kan inte se att tidskriften har bilder från en 

fotograf som i sin tur har fått ett uppdrag från sin uppdragsgivare. Att bilder finns i 

tidskrifter ser de som en självklarhet. Många kan se att de finns med för att sälja någonting 

men samtidigt tänker de inte mer på det.  

Eklöv (2003) menar att elevernas verklighet är mer komplicerad och att fokus bör läggas 

på att hjälpa dem utveckla sin förmåga att kritiskt kunna värdera information. Detta ovan 

nämnda citat antyder att det finns en viss kunskap men att elevens kompetens inte tagits 

tillvara och vidareutvecklats.  

 

 

BLINDHET 

 

”Jag tittar bara på bilden, sen tänker jag inte mer på det.”  
                                                                  (Tjej) 

 

Ovanstående citat uppkommer när en av fokusgrupperna diskuterar bilders budskap och 

trovärdighet. Tjejen som uttalar citatet ovan menar att bildens budskap och trovärdighet 

aldrig är något hon tänker på, hon bara tittar på bilden och vänder sedan sida och får 

medhåll från de andra eleverna. Eklöv (2003) menar att man måste öka elevernas 

förståelse för olika typer av källor. I dagens samhälle finns det många olika typer av 

källor och eleverna måste lära sig se trovärdigheten i dessa. Eklöv (2003) anser vidare att 

eleverna saknar kunskap om ideologikritik och textförståelse, det vill säga varför vissa 

källor eller texter anses som mer trovärdiga än andra. Att vi behöver text- och 

ideologikritik för att klara sig i dagens konsumtionssamhälle är en självklarhet men i 

dagens visuella samhälle måste även bilden ses ur ett kritiskt tankesätt.  

Att ta tjejens utseende, som uttryckte citatet ovan, i beaktande är intressant därför 

hon säger sig bara titta på bilden och inte tänka mer på den. Tjejen är lång, smal och har 

blont rakt hår klippt i en trendig frisyr. Hon skulle kunna vara tagen direkt ur ett av 

tidskrifternas modereportage och ändå säger hon sig inte ”tänka på det”. 

Lindberg och Åberg (1995) skriver att vi lever mitt i ett samhälle där vi ständigt 

utsätts för ett informations- och medieflöde som hotar att dränka oss. Detta konstanta och 

ständiga informations- och medieflöde har troligen en bidragande faktor till att eleverna 
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generellt är mätta på bilder och varför de varken funderar eller bryr sig om bildens 

budskap eller trovärdighet. 

 

 

BILDMÖTET  

  

”Kanske en bild i Hallandsposten är mer trovärdig men en sån här dum 
databild, dom gör ju med data, tar väck allt fult.” 

(Kille) 
 

”Ingen bryr sig hur en bild i Hallandsposten ser ut, den köper man för att 
läsa.” 

(Kille) 

Citaten är tagna från diskussioner rörande bilders trovärdhet och bildens trovärdighet i 

olika situationer. Neht (2006) skriver att eleverna själva anser sig kunna värdera 

information relativt väl medan deras förmåga att verkligen kunna värdera information 

varierar ordentligt. Att olika bilder har små detaljer som de måste försöka se är inget som 

eleverna lägger märke till. Thurén (2003) menar att om man utsätts för bilder hela tiden 

kan många detaljer glömmas bort och inte uppmärksammas längre. Bilden kan då mista 

sin trovärdighet. Nehts (2006) studie visar att elevers attityder till källkritik är oerhört 

individuellt och att elevers tidigare kontakt med källkritik spelar stor roll. Under vår 

undersökning ser man viss individuell förmåga men flertalet av eleverna ligger på samma 

låga källkritiska nivå. Neht (2006) skriver vidare att elevernas förmåga att kunna värdera 

information är beroende av den enskilda personen; grupptillhörighet, kön och klass spelar 

ingen som helst roll.  

Många av de intervjuade personerna har en föreställning om att text väger tyngre än 

bilder. Eleverna anser att bilder mest är till för att göra en text roligare och intressantare 

att läsa, detta på grund av att vi lever i ett allt mer visuellt samhälle där bilden spelar en 

allt viktigare roll (Lehnert, 2000; Lindberg och Åberg, 1995). De köper sina olika 

tidskrifter med syftet att titta på bilder och kanske läsa någon kort bildtext. Sambandet 

mellan text och bild har de inte och det syns tydligt i citaten ovan. Detta var inte bara en 

åsikt utan alla håller med om att det är skillnad på tidskrift och dagstidningar. 

Dagstidningar, anser de, ska skildra vardagen som den ser ut och därför spelar det ingen 

roll hur bilden eller personen på bilden ser ut. Den bristen på kritiskt tänkande syns 

tydligare och tydligare ju länge in i intervjun man kommer. Enligt Lindberg och Åberg 

(1995) påverkar ord och text oss lika mycket som bilder. Denna avsaknad speglas tydligt i 
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att eleverna inte ser den lilla del verklighet speglas och att de själva måste ta ställning till 

den utsända informationen.  

 

 

BLÅÖGDHET  

 

”Fast nu är det typ att man inte ens tänker på det, på det viset. Man vet 
att de är retuscherade, typ nästan alla bilder som är i tidningarna.” 

(Tjej) 
 

Under samtal om bilders trovärdighet kom man naturligt in på retuscherade bilder. Att 

bilder retuscheras ser eleverna som en självklarhet. Ingen anser att detta är något konstigt 

utan mer att det är så som vardagen ser ut idag. Rask (2000) menar att samhället fostrat 

oss till att blåögt tro på det tryckta ordet. Efter som man blåögt tror på det tryckta anser vi 

att man lika blåögt tror på det som framställs i olika typer av bilder. Med vårt nya 

informationssamhälle som finns med oss hela tiden menar Rask (2000) att vi måste 

värdera det vi tar del av, vi måste ifrågasätta den information vi ställs inför.  

Killarna i denna studie har en tendens att tro att tjejer som ser naturliga ut på bild 

ser ut så i verkligheten. Naturlighet och retuschering är begrepp som de inte kan 

sammanfoga. Tydliga drag av plastikoperation ser de som onaturligt medan en bild på 

en mer vanlig tjej speglar verkligheten. Att denna bild kan vara retuscherad an de inte 

förstå eftersom tjejen på bilden ser naturlig ut. Att dessa bilder skulle vara retuscherade 

kan de inte förstå eftersom naturlighet inte kan vara oäkta.   

”De är många tjejer som ser ut såhär.” 

(Kille) 

Killarna anser att tjejer ser ut såhär i verkligheten. Tjejerna i de olika grupperna börjar 

skruva på sig och man kan se hur killarnas ord etsar sig fast hos dem. Killarna ser inte 

denna påverkan på tjejerna utan fortsätter glatt vidare i diskussionen.  

Både tjejerna och killarna har svårt att se vad som är äkta och oäkta i alla de bilder 

som de utsätts för dagligen. Leth och Thurén (2000); Thurén (2003) skriver att man måste 

se äktheten i bilden. Dagens digitala teknik kan förfalska mycket information. Samtidigt 

måste man se rimligheten i bilden som finns framför en. Eleverna har svårt att sätta sig in i 

bilden utan ser bara bilden i sin helhet. Eleverna saknar till stor del den källkritik som 

behövs för att kunna uppmärksamma tänkbara fel och bedöma trovärdigheten i olika 

medier. 
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6. Slutdiskussion 
Dagens samhälle har genomgått stora förändringar som ställer allt högre krav på elever 

och deras tolkningar av den tillvaro de lever i. Kraven innebär bland annat enligt Ericsson 

(2002) att varje enskild individ bär på en massa ”måsten” gällande utseende, ideal och 

materiella ting. Deras åsikter och värderingar är enligt Ziehe och Stubenrauch (1983) inte 

längre ärvda utan erhålls istället ifrån den sociala och kulturella omgivning som elever 

lever i vilket även detta ställer krav på individen.  

 

Nio av elva deltagande tjejer menar att alla bilder på snygga tjejer i tidskrifterna påverkar 

deras självförtroende negativt. I dagens samhälle har individen en stor frihet i att själv 

bestämma hur de vill se ut, de bestämmer själva över sina kroppar och utseende. Denna 

görbarhet, som Ziehe benämner det, är en befrielse som ofta uppfattas som positiv av 

individen men den har även prestationsångesten och stressen med sig i släptåg (Ericsson, 

2002). Det är uppenbart för de tjejer som deltog i studien att de uppfattar alla bilder i 

tidskrifterna som en press över hur de ska se ut vilket resulterar i dåligt självförtroende. 

Ytterligare påverkas och hindras denna görbarhet hos tjejerna av dagens 

konsumtionssamhälle som jämt och ständigt konfronterar dem med drömbilder som inte 

alls speglar verkligheten (Featherstone, 1994). Samtidigt som tjejerna äger sin egen 

görbarhet är de fängslade under medias ramar för skönhet och ideal och det är detta som 

Ziehe benämner som kulturell expropriering (Ziehe och Stubenrauch, 1983). Flera av 

eleverna svarade att de inte reflekterar över bilders budskap men ändå ser ut som om de 

vore tagna direkt ur en tidskrifts modereportage. Detta visar på att eleverna omedvetet är 

underkuvad de dominerande skönhetsidealen som verkar i dagens samhälle och som 

bilderna i tidskrifter förespråkar. Det är oerhört viktigt att lärare i dagens skola är 

medvetna om detta för att i sin tur kunna göra elever medvetna om detta.  

 Alvesson och Sköldberg (1994) menar att individer i dagens samhälle är blockerad 

av de rådande och dominerande ideologier i samhället och skönhetsidealen kan ses som 

en sådan. Detta är samtidigt ett exempel på Ziehes begrepp kulturell expropriering vilket 

här kan förklara att medias framställning av bilder och ideal skapar drömmar hos eleverna 

och koloniserar deras medvetande. Omedvetet styrs eleverna av samhällets ramar 

kommunicerat till dem genom medias bilder och framställningar av skönhet och ideal 

(Ziehe och Stubenrauch, 1983). Jarlbro (2006) håller med och menar att tidskrifterna 
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själva inte bär ansvaret för den påverkan bilderna har på ungdomars skapande av olika 

ideal utan att det måste ses i ett större samhälleligt perspektiv.  

 

Samtliga fokusgruppers valda snyggaste bild föreställer tjejer med motivering att ”hon är 

naturlig snygg”. Att vissa av dessa tjejer kunde vara plastikopererade, väldigt sminkade 

eller väldigt smala, något som fokusgruppsdeltagarna samtidigt inte tyckte var snyggt, var 

det inget de tänkte nämnvärt på eftersom tjejen på bilden såg ”naturlig ut”. Detta är ett 

exempel på Baudrillards ”simulacra” och ”hyper-reality” där han menar att något naturligt 

inte finns utan det är något skapat av medierna (Baudrillard, 1986; Lane, 2000). Bilderna 

speglar en verklighet som egentligen inte finns men i dagens postmoderna samhälle finns 

det så många olika simuleringar och förvrängningar av verkligheten att man inte längre 

vet vilken som är den egentliga verkligheten. Så det som är ”naturlig snyggt” för eleverna 

är olika simuleringar skapat av media. Eleverna inser inte att ”naturligt snyggt” är en 

social konstruktion (Baudrillard, 1986; Lane, 2000). Även Featherstone (1994) påpekar 

detta och menar att detta är ett led i utveckling av vardagslivets estetisering där skillnaden 

mellan bild och verklighet har suddats ut.  

 

Eleverna menar att bilder i tidskrifter framställer män och kvinnor olika och menar att det 

alltid har varit så. Ingen av eleverna kan förklara just varför det är så att männen 

framställs med mer kläder än vad kvinnor gör. Människor i dagens samhälle lever i ett 

patriarkat, det vill säga ett samhälle där män är överordnade i makthierarkin och detta kan 

förklara att männen har mer kläder på sig på bilderna än kvinnorna. Ur ett kritiskt 

teoretiskt perspektiv är eleverna manipulerade offer för samhället och dess olika rådande 

normer av skönhet, ideal och könsroller. Dessa normer blockerar eleverna att se de 

dominerande ideologierna i samhället som gör att dessa normer reproduceras (Alvesson 

och Sköldberg, 1994). När Alvesson och Sköldberg (1994) ser eleverna som 

manipulerade offer menar Ziehe att eleverna i dagens samhälle har en möjlighet att välja 

hur de ställer sig till dessa normer, värderingar och maktförhållanden. Ziehe pratar om 

detta som kulturell friställning och menar att dagens ungdom inte längre ärver sina 

värderingar, inställningar, yrke, sociala klass eller identitet utan skapar denna själv. Att 

ensam stå axlad med den stora uppgiften att ensam bestämma sig för vilka värderingar 

och normer man representerar är inte lätt (Ziehe och Stubenrauch, 1983).  
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Eleverna ser inte heller skönhetsideal som något föränderligt utan det är endast de rådande 

skönhetsidealen i dagens samhälle som existerar. Att eleverna inte funderar kring detta 

kan även förklaras som ett resultat av de härskande och dominerande ideologierna i 

dagens samhälle kring skönhetsideal. Alvesson och Sköldberg (1994) menar som nämnts 

ovan att eleverna är blockerade av dessa rådande ideologier och inte tydligt ser 

verkligheten.  En annan aspekt som Featherstone (1994) tar upp är att elever idag 

uppfattar det som nödvändigt att omvandla sin kropp till ett konstverk. En nödvändighet 

rörande utseende, känslor, passioner och görande som ständig gör sig påmind i dagens 

visuella samhälle och de skönhetsbilder de dagligen möter.  

 

Alla de deltagande eleverna nämner att bilder kan vara retuscherade samtidigt som de 

menar att de inte funderar kring om en bild är retuscherad eller inte för bilder är så 

vanliga. Förklaringen till detta ligger i dagens visuella samhälle. Bilder är vanliga inslag i 

vår vardag, så vanliga att vi nästan inte tänker på det längre (Lindberg och Åberg, 1995). 

Även det postmoderna samhällets utveckling har bidragit till att vi dagligen konfronteras 

med drömbilder som syftar att väcka begär hos oss (Featherstone, 1994). Att retuscherade 

bilder kan upplevas som verkliga och naturliga är en intressant företeelse som även detta 

kan förklaras med hjälp av Baudrillards teori om att verkligheten försvinner i ett 

postmodernt samhällstillstånd. Att eleverna upplever de retuscherade bilderna som 

verkliga beror på att elevernas verklighet har försvunnit och ersatts med en verklighet 

uppbyggd av simuleringar och förvrängningar genom medias olika bilder av verkligheten 

(Baudrillard, 1986; Lane, 2000). Att elever inte nämnvärt funderar kring huruvida 

bilderna är retuscherade eller inte kan även detta bero på att eleverna idag står ensamma 

med den enorma uppgiften att värdera saker, tolka symboler och komma på vad de 

representerar. Detta är ännu ett exempel på kulturell friställning, som Ziehe kallar det, 

som kan vara en del i förklaringen till varför eleverna inte avsevärt lägger märke till 

retuscherade bilder (Ericsson, 2002). 

 

Vår studie syftar inte till generella slutsatser då urvalet är begränsat. Det hade varit 

intressant att genomföra samma studie med ett större urval för att få en bredare 

uppfattning om elevers kritiskt granskande förmåga. Denna studie har endast fokuserat på 

att undersöka om en grupp niondeklassares kritiska granskande mot tidskrifters olika 

skönhetsbilder. Vidare hade det varit intressant att studera vilka kritiska verktyg som 

eleverna har samt hur och om eleverna tillgodogör sig dessa verktyg i undervisningen. 
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Med ett större urval hade en komparativ studie kunnat genomföras mellan elever i år 6 

och år 9 för att se hur elevers kritiska förmåga utvecklas. Studiens resultat visar på en 

liten skillnad mellan killars och tjejers påverkan av de olika skönhetsbilderna. Framförallt 

är det intressant att de flesta bilderna eleverna valde är bilder föreställande tjejer. Då 

denna studie inte fokuserat på ett genusperspektiv hade det därför varit intressant att 

genomföra en studie ur ett genusperspektiv för att se om det finns någon skillnad mellan 

tjejer och killars påverkan av tidskrifters skönhetsbilder.  

 

Studiens resultat visar att eleverna inte har ett källkritiskt förhållningssätt till tidskrifters 

skönhetsbilder. Hur ska elever kunna hantera den dolda informationen i alla de bilder som 

dagligen konfronterar dem om de saknar kunskap och verktyg för att kunna kritiskt 

granska och värdera informationen?  

 

I Skolverket (2004) står det tydligt att alla elever som slutar grundskolan ska kritiskt 

kunna värdera information. Studiens resultat visar att den aktuella skolan har misslyckats i 

sitt uppdrag att uppnå dessa mål. Hargreaves (1994) menar att det postmoderna samhället 

bidrar till att lärare och skola är under ständig förändring vilket kan förklara detta 

misslyckande. Hargreaves (1994) menar vidare att tiden är lärarnas största fiende och kan 

även vara en bidragande faktor i att skolor inte lyckas uppnå målet att utveckla elever med 

ett kritiskt förhållningssätt. Projekt såsom FLICKA och Du bestämmer! är till hjälp för 

skolan och dess personal i arbetet för att uppnå Skolverkets (2000) mål som syftar att öka 

elevers kritiskt granskande förmåga. Dessa projekt anser vi har bidragit till en större 

kritisk debatt kring bilder och dess påverkan (http://www.flicka.gov.se, 2004; 

www.dubestammer.se, 2006).  

 

Vi som blivande lärare hyser inga tvivel om att elever i framtidens skola kommer att 

förses med verktygen för ett kritiskt förhållningssätt. Eleverna måste kunna sovra, välja 

och tolka om vi inte vill att de ska drunkna bland det oändliga bildflödet som dagens 

visuella samhälle tillhandahåller (Lindberg och Åberg, 1995). Resan dit kommer säkert 

både vara krokig och lång men väl värd allt arbete när målet uppnås, men för att komma i 

mål kommer det krävas att både blivande lärare och lärare i dagens skola inser denna 

nödvändighet och tänker på elevernas bästa. 

 



47 

 

Referenser  
 

Tryckta källor: 

Alvesson, M. och Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund. 

 

Baudrillard, J. (1986) Postmoderna tider? Norstedts, Finland. 

 

Birch-Jensen, M. (1991) Manlig fåfänga – en skön historia. AB Wiken, Italien 

 

Boëthius, U. Och Fornäs J. (1994) Ungdom och kulturell modernisering. Symposion 

Bokförlag, Stehag 

  

Broman, A. och Dörwaldt, M. och Edström, M. och Glanzelius, J. och Hedin, E. och 

Hedvall, E-L. och Jacobsson, M. och Löfgren, A. och Mannheimer, C. och Mellbert, G. 

och Nilsson, L. och Östlund, H. (1999) Allt är möjligt – en handbok i mediekritik. Olly 

AB, Härnösand 

 

Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken. Studentlitteratur, Lund 

 

Eco, U. (2005) Om skönhet. Brombergs Bokförlag AB, Köping 

 

Eklöv, A. (2003). Medvetande och kultur – en studie av hur högstadieelever arbetar med 

källkritik på material från nätet. D-uppsats inom Pedagogik, Högskolan i Kristianstad. 

 

Ericsson, C. (2002) Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse. Media-

tryck, Lund 

 

Featherstone, M. (1994) Kultur, kropp och konsumtion. Brutus Östlings Symposion, 

Stehag 

 

Hargreaves, A. (1994) Läraren i det postmoderna samhället. Studentlitteratur, Lund 

Healy, J. (1999) Tillkopplad eller frånkopplad? Brain Books, Jönköping 



48 

 

Hedén, P. (1996) Plastikkirurgi boken – Om skönhetsideal, estetisk och rekonstruktiv 

kirurgi. Silander & Formholtz Förlags AB, Stockholm 

 

Jarlbro, G. (1994) Ungdomar tolkar reklam. Tryckeri Balder AB, Stockholm.  

 

Jarlbro, G. (2006) Medier, genus och makt. Studentlitteratur, Lund 

 

Konsumentverket. (1998) Drömprinsen och Glamourgullet. 

 

Konsumentverket. (1999) Trix och Trender i reklamen. 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forksningsintervjun. Studentlitteratur. Lund 

 

Lane, R-L. (2000) Jean Baudrillard (Routledge critical thinkers). Routledge, London 

 

Latchaw, J-S. (1992) Where is the critical in the critical thinking? Collage Composition 

and Communication, Cincinnati 

 

Lehnert, G. (2000) Modets historia under 1900-talet. Druckhaus Locher GmbH, Köln 

 

Leth, G. och Thurén T. (2000) Källkritik för Internet (Rapport 177). Styrelsen för 

psykologiskt försvar, Stockholm 

 

Lindberg, S-F. och Åberg, L. (1995) Medie boken – Fotografisk bild. Liber-Hermods AB, 

Malmö 

 

Morgan, D-L. (1997) Focus groups as qualitative research - second edition. SAGE 

Publications. London 

Nationalencyklopedin Multimedia 2000. (2000) Bra Böcker, Höganäs 

 

Neht, M. (2006) ”Det sitter i ryggmärgen” Niondeklassares attityder till och förmåga att 

värdera information på Internet. C-uppsats i medie och kommunikationsvetenskap, 

Högskolan i Halmstad 

 



49 

 

Olesen , G och Möller Pedersen, P. (2004) Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. 

Studentlitteratur, Lund 

 

Olsson, J och Sandberg, E. (2002) ”...Man trycker lite och så kommer det fram” En studie 

i  barns inställningar till Internet. C-uppsats i medie och kommunikationsvetenskap, 

Högskolan i Halmstad 

  

Pettersson, R. (2001) Trovärdiga bilder (Rapport 180). Stockholm: Styrelsen för 

psykologiskt försvar 

 

Rask, S-R. (2000) Med eller utan filter? – Personliga funderingar kring etiken, 

pedagogiken, källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan. Redners, Falun 

 

Sandqvist, T. (1998) Det fula – från antikens skönhet till Paul McCarthy. Raser Förlag, 

 

Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier – grundskolan.  

 

Skolverket. (2004) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94)  

 

Svaleryd, K. (2003) Genuspedagogik. Liber AB, Stockholm 

 

Thulin, K. och Östergren, J. (2000) Bimbobakslaget. Svenska Tryckcentralen AB, Avesta 

 

Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund 

 

Wennerberg, S-B. (2001) Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv. 

Liber AB, Malmö 

 

Ziehe, T och Stubenrauch, H. (1983) Ny ungdom och usædvanlige lærprocesser. 

Special.Trykkeriet, Viborg a-s 

 

 

 



50 

 

Elektroniska källor: 

Thurén, T. (2003) Sant eller falsk? –Metoder i källkritik. Tillgänglig via 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Publication____1057.aspx (Hämtad 

06-09-30) 

 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm Tillgänglig via 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 

(Hämtad 06-11-26) 

 

Wiklund, A. (1999) Ögon, öron och ord – redskap för källkritik. Kolla källan. Oktober 

Tillgänglig via http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/ogonoron.html 

(Hämtad 06-12-15) 

 

http://www.dubestammer.se (Hämtad 06-10-02) 

 

http://www.flicka.gov.se 2004 (Hämtad 06-11-12)



51 

 

Bilagor: 
 

Bilaga 1 

Kursplaner och betygskriterier från skolverket (2000). 

 

Bilaga 2 

Information till målsman inför gruppintervjuer. Bilagan reviderad genom att 

kontaktinformationen tagits bort eftersom den saknar relevans för studien och av 

anonymitetsskäl. 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide för fokusgruppsintervjuer 



 

 

Bilaga 1 

Bild: 
• Strävansmål   

”…utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär 
betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande.” 

• Uppnåendemål 
”…kunna analysera och kritiskt ganska konstbilder, bilder för reklam och propaganda, 
nyheter och information i from av tredimensionell gestaltning, stillbilder och rörliga 
bilder.” 
 
Engelska: 

• Strävansmål 
”…utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och kritiskt granska 
informationskällor.” 

• Uppnåendemål 
”…kunna reflektera över och dra slutsatser…” 
 
Moderna språk (utom engelska): 

• Strävansmål 
”…utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta…” 

• Uppnåendemål 
”…kunna reflektera…” 
 
Naturorienterande ämnen: 

• Strävansmål 
”…utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt…” 

 
Samhällsorienterande ämnen: 

• Strävansmål 
”…utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ha ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa.” 

• Uppnåendemål 
”…kunna ur ett samhällsperspektiv söka information från olika källor, bearbeta, granska 
och värdera uppgifterna…” 
 
Svenska: 

• Strävansmål 
”…utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 
kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 
granska och värdera olika källor och budskap.” 

• Uppnåendemål 
”…kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och 
teater.” 
 
Teknik: 

• Strävansmål 
”…utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera…”  

 



 

 

Bilaga 2 
  

Information till målsman för elev i år 9 
 
Vi heter Karna Winqvist och Anna Lundblad och studerar vid Högskolan i Halmstad 
där vi just nu arbetar med vårt examensarbete inom lärarutbildningen. Vi ämnar 
genomföra denna studie för att undersöka om barn i år 9 är kritiskt granskande mot 
olika tidskrifters skönhetsbilder samt elevernas olika tankar kring skönhet. 
Vi vill genomföra denna studie i from av gruppintervjuer med fem elever i varje grupp 
som kommer att spelas in samt videofilmas. Gruppintervjun kommer att genomföras 
vid ett tillfälle och beräknas pågå i ca 1 timme.  
 
Med detta brev vill vi be om ert godkännande att ert barn deltar i denna studie. De 
enskilda eleverna som deltar i studien kommer inte på något sätt kunna identifieras i 
den uppsats som blir resultat av studien. Vid eventuella referat till ert barns uttalande 
kommer ett fingerat namn att användas för att bevara konfidentiellitet med andra ord 
är det bara vi som vet vad respektive elev har sagt. 
 
 
Vid frågor kontakta: 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karna Winqvist & Anna Lundblad 
 
 
 
 
Elevens namn: __________________________________ 
 
 
Får delta i denna studie      
 
Får inte delta i denna studie 
 
 
Målsmans underskrift: _____________________________ 
 

 

 

 

 

     

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide:  
 

- Från vilken tidskrift kommer dina två bilder? 

- Spelar omslagsbilden någon roll vid val av tidskrift? 

- Motivera ditt bildval. Varför är bilden snygg respektive ful? 

- Vilken är gruppens snyggaste bild? 

- Vilken är gruppens fulaste bild? 

- Vilka tankar får du din valda bild? 

 

Följande frågor baseras på gruppens val av snyggast respektive fulast bild. 

- Funderar ni kring om bilden har ett budskap?  

- Är det viktigt att veta vem som tog bilden? 

- Är det viktigt att veta var bilden kommer ifrån? 

- Är det viktigt att veta vilket syfte personen som tog bilden hade? 

Varför/varför inte? 

- Är bilder trovärdiga?  

- Hur vet man om bilden speglar verkligheten? (retuscherade bilder) 

- Upplever du att bilderna i tidskrifter påverkar ditt yttre? (utseende, klädval, frisyr och 

kropp) 

 
 


