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Sammanfattning 

Uppsatsen genomfördes inom kursen självständigt arbete i didaktik relaterat till idrott och 

hälsa vid Uppsala universitet. I vår studie undersöktes 118 elever i årskurs nio vid två olika 

skolor belägna i Mellansverige. Undersökningens syfte var att ta reda på elevernas 

upplevelser av omklädningsrumssituationen inför och efter lektionerna i idrott och hälsa.  

Undersökningen omfattade en enkätstudie som samtliga 118 elever deltog i, eleverna var 

anonyma i denna enkät och vi har behandlat undersökningsmaterialet konfidentiellt.  

Resultatet från studien visar att 87 procent av eleverna mår bra i omklädningsrummen, men 

det är ändå 13 procent av eleverna som känner någon form av obehag när de vistas i 

omklädningsrummen. Undersökningen visar också att den kränkande behandlingen är mer 

vanligt förekommande i pojkarnas omklädningsrum än i flickornas omklädningsrum. Dock är 

det större risk att bli retad för sitt utseende i flickornas omklädningsrum om denna form av 

kränkande behandling jämförs med den totala mängden kränkande behandling i respektive 

omklädningsrum. Vi har även kommit fram till att de flesta kroppsideal som figurerar i skolan 

fortfarande är bundna till de traditionella könsrollerna, emellertid kan vi antyda en förändring 

i attityderna hos eleverna gentemot de könsroller som råder. 

Nyckelord: Omklädningsrummet, idrott och hälsa, kroppsideal, kränkande behandling. 
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1 Inledning 

Lektionerna i idrott och hälsa handlar inte enbart om vad som sker på lektionerna utan det 

inkluderar även omklädningsrumssituationen inför och efter själva lektionerna. Vi tror att 

denna situation tyvärr ofta blir bortglömd och att det därför är viktigt att aktualisera vad som 

egentligen händer i omklädningsrummen. Eleverna befinner sig i en mycket utsatt situation 

där de förväntas byta om och duscha inför varandra i trånga och ofta ofräscha utrymmen. 

Oavsett vilka relationer eleverna har till varandra ska de alla samsas om samma utrymme och 

ofta blir det vissa elever som får rätten att dominera efter gruppens normer. 

Omklädningsrummen hör till ett av de få utrymmen på skolan där lärare och andra vuxna 

saknar tillträde och eleverna visats i dessa utrymmen under eget ansvar.   

Denna uppsats kommer att handla om hur eleverna upplever den fysiska, psykiska och sociala 

miljön i omklädningsrummet. Vi kommer beröra samhällsdebatten kring kroppsideal och hur 

dessa påverkar eleverna och om eleverna påverkar varandra. Detta är en mycket aktuell fråga 

eftersom tillgängligheten av media markant har ökat det senaste decenniet där även kravet på 

tillgänglighet och exponeringen på sociala medier har tilltagit. Uppsatsen kommer även att 

beröra kränkande behandling och dess konsekvenser för individens psykiska och fysiska 

hälsa. Omklädningsrummen hör till en av de platser på skolan där kränkande behandling är 

mest vanligt förekommande och eleverna blir extra utsatta eftersom vuxna saknas i denna 

miljö. Alla elever har rätt att känna sig trygga under hela skoldagen och i alla situationer som 

kan uppstå under en dag i skolan.  

Ämnet som denna uppsats behandlar berör oss i högsta grad då vi utbildar oss till 

idrottslärare. Efter att ha varit ute och praktiserat i olika skolor under utbildningens gång 

tycker vi att omklädningsrumssituationen är något som borde göras mer uppmärksammat. 

Genom denna uppsats förväntar vi oss att få mer kunskap för att kunna bidra till att skapa en 

trygg miljö i skolan, men vi vill också väcka en tanke och medvetenhet hos andra blivande 

och redan verksamma lärare.    

2 Bakgrund 
Den fysiska aktiviteten har stor betydelse för hälsan och forskning har visat att en 

stillasittande livsstil kan få fatala konsekvenser för vår hälsa. En anledning till att ämnet idrott 

och hälsa finns som ett obligatoriskt ämne i skolan är att elevernas erfarenheter från dessa 

lektioner ska skapa ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiv (Engström 2005:2). Om alla 
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elever ska kunna få möjlighet till goda erfarenheter från lektionerna i idrott och hälsa ställer 

det stora krav på ämnets utformning. Eleverna befinner sig i en utsatt miljö där de tvingas visa 

upp sin kropp inför klasskamratarena, dels inne i idrottshallen men även i 

omklädningsrummen. I undersökningar uppger elever bland annat att 

omklädningsrumssituationens begränsade möjligheter till individualisering får många att avstå 

från lektionerna i idrott och hälsa. (Bråkenhielm 2008:33).  

Kroppen har blivit en symbol för hur lyckad du är som människa. En vältränad kropp 

signalerar en arbetssam och disciplinerad person som har lätt att anpassa sig till olika sociala 

miljöer. Medan en otränad kropp utstrålar en person som har ett lågt driv med en låg 

självkänsla. Elevernas kroppsuppfattning spelar en mycket stor roll för deras självkänsla och 

hur tilldragande deras kropp uppfattas är den främsta faktorn (Lindwall 2011:223). Lindwall 

(2011) menar också att en vältränad kropp är ett bevis på en god hälsa och det i sin tur är 

synonymt med en positiv självkänsla. Det är kroppen som är det första som utstrålar vem en 

person är och kroppen är därför en förening mellan den yttre och inre världen (Lindwall 

2011:228). Den vältränade kroppen är också en symbol i media, som då medverkar till 

föreställningen om att det är den vältränade kroppen som är idealet och det som bestämmer 

värdet på en person (Söderström 1999:23).     

Värderingar i media och reklam har en stor påverkan på dagens barn och ungdomar. Flickor 

ska vara smala och pojkar ska vara muskulösa. Det är svårt att känna sig nöjd med sig själv i 

förhållande till medias korrekta konstruerade kroppsideal. Det finns de elever som egentligen 

har ett stort intresse av att röra på sig och som vill vara med på idrottslektionerna, men som 

avstår på grund av att de inte känner sig bekväma omklädningsrummet. Det är inte acceptabelt 

att situationen kring ombyte och duschning blir ett hinder för elevernas deltagande i 

idrottslektionerna. Utan lärarna och de vuxna på skolorna måste arbeta stenhårt för att verka 

för en stabil och trygg miljö i omklädningsrummen (Slättberg 2010).  

Omklädningsrummet är också en av de miljöer i skolan där eleverna är mest utsatta för 

trakasserier och kränkande behandling. Grunden till de trakasserier och den kränkande 

behandlingen som förekommer kan kopplas till de normer som finns i verksamheten. Normer 

är olika föreställningar om normalitet och avvikelse, men de är även nödvändiga för att vi ska 

förstå oss själva samtidigt som de begränsar vårt sätt att vara. Genom normer skapas 

uppfattningar om utseenden och beteenden som normala respektive onormala, och på detta 

sätt skapas gränser och hierarkier i skolan. Hierarkin ger vissa elever rätten att behandla andra 
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som avvikande, och de elever som har ett avvikande utseende löper större risk för att bli 

utsatta för kränkande behandling (Skolverket 2009:31). I omklädningsrummen blottas 

eleverna inför varandra och avvikelser är svåra att skyla. Även omklädningsrummens 

begränsade yta är en faktor som påverkar elevernas otrygghetskänslor eftersom den utsatte 

och mobbaren tvingas samsas på samma lilla yta (Höistad 2001:143).  

Enligt Skolverkets (2009) undersökning om hur barn och unga uppfattar trakasserier och 

kränkande behandling kan konsekvenserna leda till psykiskt och fysiskt illabefinnande och att 

eleverna känner sig rädda inför att vistas i omklädningsrummen (Skolverket 2009:10). I 

Skolverkets (2009) undersökning framkommer det att eleverna gömmer varandras kläder, slår 

varandra med våta handdukar, spolar ner kläder i toaletter eller kletar ner kläderna med tvål 

eller schampo (Skolverket 2009:85). Det är inte anmärkningsvärt att vissa elever känner ett 

obehag inför att vistas i denna miljö. Många elever uppfattar också omklädningsrummen som 

äckliga och ofräscha och även detta kan få elever att avstå från att duscha efter lektionerna i 

idrott och hälsa (Larsson 2004:143). Däremot kan fräscha lokaler få elever att vara mer rädda 

om varandra och öka känslan av gemenskap. Många omklädningsrum har ofta mögel i 

duschen, ingen tvål på toaletten och en odör av kisslukt på toaletterna (Skolverket 2009:86).      

Detta problemområde aktualiseras ytterligare genom Lgr11. Alla elever har rätt att känna 

glädje och trygghet under hela skoldagen och skolan ska sträva efter att främja elevers 

utveckling och främja elevers lust till ett livslångt lärande (Lgr11 2011:17). Utbildningen i 

skolan ska även förankra ett demokratiskt tankesätt och förmedla värdegrunden om 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta till eleverna. 

Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling och när detta 

förekommer ska det genast motverkas (Lgr11 2011:17). Målet är att varje elev ska respektera 

andra människors egenvärde, ta avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling, 

hjälpa utsatta individer, leva sig in i och förstå andra människors situationer och ta ansvar för 

andra även utanför den närmaste gruppen (Lgr11 2011:22). 

Enligt skollagen (2011) ska alla utrymmen i skolan utformas på ett sådant sätt att alla elever 

försäkras en miljö som präglas av trygghet. Detta gäller givetvis även omklädningsrummen 

(Skollagen 2011:71).    

Uppsatsens huvudfrågeställning är hur en grupp elever upplever situationen i 

omklädningsrummet inför och efter lektionerna i idrott och hälsa.  
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare undersökningar av elevernas upplevelser i omklädningsrummen 

Tidigare undersökningar visar att 19 procent av eleverna instämde i påståendet om att de 

tycker illa om att byta om och duscha i skolans omklädningsrum och 26 procent av eleverna 

instämde delvis i det påståendet. Omklädningsrummen kan ses som en plats för möjlighet att 

öka gemenskapen inför idrottslektionerna men det är också en plats för att upprätta en 

hierarkisk ordning bland eleverna där de elever som har erfarenhet från föreningsidrotten helt 

dominerar. Efter lektionernas slut bearbetas lektionens innehåll och möjlighet till hämnd ges 

för upplevt orättvisa under den gångna lektionen. Omklädningsrummet är också en plats där 

den eftersträvansvärda kroppen återskapas och det normativa utseendet och beteendet 

dominerar (Larsson 2004:143–145). 

3.2 Könsidentitet och könsroller 

Begreppet könsidentitet syftar till hur man upplever och uppfattar sitt biologiska kön 

(Evenshaug & Hallen 2011:286). Könsidentiteten är något en människa börjar utveckla i tidig 

ålder och är en process till det att man blir ung vuxen. Processen startar vid två års ålder när 

barnet börjar identifiera sig med föräldern av samma kön för att finna likheter (Bunkholdt 

1995:226). I ung ålder uppfattar barn att yttre faktorer, så som kläder och leksaker, ligger till 

grund för vilket kön man tillhör och att ett byte av dessa yttre faktorer även betyder ett byte av 

kön (Bunkholdt 1995:224). Vid sju års ålder tros barnet ha utvecklat en så pass säker 

könsidentitet att de förstår att val av kläder och leksaker inte påverkar deras kön (Bunkholdt 

1995:225).  

Inom det psykodynamiska tänkandet är begreppet förstärkning det viktigaste begreppet för 

utveckling av könsidentitet och könsroller (Bunkholdt 1995:226). Föräldrar använder sig 

tidigt av belöning och bestraffning, ofta omedvetet, för att barnet ska uppföra sig så som de 

anser att en pojke eller flicka ska göra. Att köpa olika leksaker till pojkar respektive flickor är 

en medveten förstärkning, medan en stark reaktion på en aggressiv flicka respektive en svag 

reaktion på en aggressiv pojke är en omedveten reaktion (Bunkholdt 1995:226). Vid sju års 

ålder blir det istället för förstärkning allt viktigare för barnet att identifiera och efterlikna de 

beteenden föräldern av samma kön har, för att förstå sin könsroll.  

Könsidentitet syftar till en personlig medvetenhet om ett biologiskt faktum medan begreppet 

könsroll syftar till beteenden i överensstämmelse med de sociala normer och förväntningar 

som finns på de olika könen (Bunkholdt 1995:225). Dessa könsspecifika förväntningar och 
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normer bygger på det faktum att man antingen är pojke eller flicka och är sociala 

konstruktioner på hur man ska se ut och bete sig för de olika könen. Efter en tid 

sammansmälter roll och identitet då de beteenden som stämmer överens med könsrollerna 

verifierar könsidentiteten (Bunkholdt 1995:225). 

I ungdomsåren har ungdomar en klar uppfattning om sin könsidentitet och hur könsrollerna 

ser ut men de har ofta en oklar uppfattning av könsskillnader. I ungdomsåren blir 

könsskillnaderna större då kroppen förändras på grund av pubertet och förväntningarna och 

kraven på de traditionella könsrollerna stärks. Pojkar börjar uppleva sin maskulina sida 

samtidigt som det ställs krav på dem att bete sig maskulint. Detsamma gäller flickorna, de ska 

ge uttryck för sin feminina sida (Evenshaug & Hallen 2001:287). Dessa krav på att ungdomar 

ska bete sig enligt könsspecifika förväntningar är uppbyggt sedan långt tillbaka och fortsätter 

att bygga på vår kultur och vårt samhälle, där det maskulina beteendet har högre status än det 

feminina (Fagrell & Nilsson 1998:81).  

Fagrell och Nilsson (1998) skriver om en så kallad socialisationsprocess. När denna process 

är lyckad ifrågasätts inte de könsspecifika förväntningarna utan de ses som naturliga (Fagrell 

& Nilsson 1998:81). Det maskulina beteendet är väldefinierat och pojkar upplever ofta ett 

större tryck på att vara maskulin än vad flickor gör på att vara feminina. Det är inte samma 

reaktion från samhället på en pojkflicka som på en pojke som är feminin (Evenshaug & 

Hallen 2001:287).  

3.2.1 Kroppsideal – samhällets och medias påverkan 

Kroppsidealen i dagens samhälle har en tydlig koppling till hur individen bedömer sig själv 

och vilka referenser han eller hon utgår ifrån. Lindwall (2011:221) menar att den ökade 

kroppsfixeringen har ökat i takt med samhällets utveckling mot individualism. Även 

Söderström (1999:7) skriver om dagens samhälle som utvecklats till ett senmodernt samhälle 

där det ställs större krav på individen att på egen hand ordna och sköta sin tillvaro. I detta 

senmoderna samhälle ställs individen för många och svåra valmöjligheter som ger individen 

större möjligheter till att utforma sig själv och sin framtid. Detta har även bidragit till att 

kroppen blivit en tydlig del av människans identitet och är den bild av sig själv som man vill 

förmedla till andra (Söderström 1999:7). Även Fagrell & Nilsson (1998) skriver om det 

växande intresset för kroppen och dess utseende och funktion. I dagens samhälle är det den 

unga, vackra och hälsosamma kroppen som har en central plats (Fagrell & Nilsson 1998:14). 
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Lindwall (2011) menar att den vältränade perfekta kroppen är en symbol för kontroll och 

disciplin, två högt värderade egenskaper i dagens senmoderna samhälle. En vältränad person 

signalerar därmed att denna är en disciplinerad och ambitiös individ. Vidare menar Lindwall 

(2011) att dessa vältränade individer även ses som socialt kompetenta med en bättre förmåga 

att anpassa sig socialt i olika miljöer (Lindwall 2011:222). Grogan (2008) menar att 

överviktiga personer anses ha låg moral och vilja samtidigt som de ofta känner sig 

otillräckliga, medan vältränade personer har kroppar som utstrålar framgång. Individer som 

inte följer det vältränade idealet riskerar att bli dömda i förväg livet ut (Grogan 2008:10).  

Den unga, vackra och vältränade kroppen är, som nämnts ovan, i centrum i samhället och 

även mediabranschen bidrar till detta (Söderström 1999:23). Det effektivaste sättet att sälja 

någonting är att göra reklam för det tillsammans med en god fysik och en kontrollerad kropp. 

Reklambilder och filmer påverkar individer till att tro att de föreställer det normala och 

eftersträvansvärda. Enligt Söderström (1999) bidrar dessa reklambilder och filmer inte bara 

till eftersträvan om god fysik och slankhet utan också till ens värde som person. Med det 

menar Söderström (1999) att det ungdomliga och hälsosamma blir till det som är 

eftersträvansvärt för individen (Söderström 1999:23). 

I dagens samhälle har media av olika slag ett stort utrymme i barn och ungdomars liv och det 

finns en mängd olika kända personer de tar efter. Förr i tiden blev ett fåtal personer så kallade 

ikoner för den livsstil de levde samt det utseende de hade, medan kändisarna idag inte blir 

ikoner på samma sätt. Ett kändisskap idag varar mycket kortare tid än för några år sedan 

vilket gör att det finns en mängd olika personer som blir kändisar och påverkar barn och 

ungdomar (Rübsamen 2011).  

Idag har bloggarnas popularitet skjutit i höjden och varje enskild blogg påverkar barn och 

ungdomar. Det finns bloggar som gör reklam för plastikoperationer och det finns bloggar som 

gör reklam för användningen av steroider, där allt sker utan eftertanke på hur det påverkar 

läsarna. Bloggarnas livsstil och utseende påverkar dagens barn och ungdomar mer än vad vi 

tror och ofta formulerar de sina egna drömmar och mål utifrån bloggarnas sätt att leva 

(Rübsamen 2011).  

Evenshaug & Hallen (2001) skriver om hur samhällets kultur och uppväxtmiljön påverkar 

ungdomen. En människas utveckling är en pågående process och vi påverkas av allt runt 

omkring oss. Vårt samhälle och dess ideal förändras ständigt. Genom ständig förändring i 

samhällskulturen får ungdomen kontinuerligt nya krav och förväntningar på hur de ska vara 
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och se ut. Genom en brist på fortlöpande samhällskultur bildas emotionella konflikter och 

problem med omgivningen (Evenshaug & Hallen 2001:303).  

Även om samhällskulturen och media har stor påverkan på ungdomars utveckling idag har de 

själva också stor påverkan på hur de utvecklar varandra. Evenshaug & Hallen (2001) 

beskriver vikten av vänskap i ungdomsåren. Att vara vänner har olika betydelse i olika åldrar 

men i ungdomsåren ligger stort fokus på ömsesidiga känslomässiga relationer. En god 

vänskap i ungdomsåren kan fungera som ett skyddsnät och utgöra ett stöd i jobbiga 

situationer, men även i goda. Något som också märks med åren är att barnens vänskap blir 

mer betydelsefull. Det är dock inte utforskat om hur mycket vänskapens betydelse har för 

ungdomars vidare utveckling, det man dock kan säga är att vänskapens kvalité har betydelse 

(Evenshaug & Hallen 2001:281).  

3.2.2 Självkänsla 

Människans självkänsla är ständigt i rörelse, vi lever idag i ett samhälle där vi ideligen 

utvecklar nya värderingar och levnadssätt där de gamla traditionella könsrollerna inte längre 

har lika stor inverkan på våra liv (Masreliez-Steen & Modig 2004:18). I takt med att samhället 

går mot ett mer individualiserat samhälle, förändras könsrollerna för att efterlikna de liv som 

kvinnor och män idag vill leva. I och med detta uttrycks tvivel om gamla traditioner och seder 

och de ersätts med nya tankesätt. Många människor kan i detta sammanhang känna sig osäkra 

och otrygga med de nya och främmande tankesätten som kommer fort och ofta i flera 

omgångar. Masreliez-Steen & Modig (2004) menar att det är i denna situation som 

möjligheten finns till att skapa nya könsroller som passar in på de nya tankesätten och 

levnadsförhållandena, för att göra människan mer trygg och öka självkänslan hos individen 

(Masreliez-Steen & Modig 2004:19).    

Masreliez-Steen & Modig (2004) beskriver självkänsla på följande sätt; 

Att ha självkänsla är att bottna ända inne i sitt innersta, att känna en inre trygghet. En människa 

med självkänsla kan vara ledsen eller glad, orolig eller harmonisk, men hon vet vem hon är, hon 

vet vad hon vill. Och hon arbetar med att öka sin självkänsla. Hon behöver inte bevisa sin 

säkerhet. Den finns där och den är självklar. Hon vet att hon ständigt förändras. Självkänslan gör 

henne trygg, så trygg att hon kan släppa det skydd av yttre säkerhet som annars kontrollerar så 

många människor (Masreliez-Steen & Modig 2004:14). 

Människans utveckling av självkänslan startar redan i tidig ålder, när barnet upptäcker världen 

med hjälp av alla sinnen. Allt eftersom barnet blir äldre blir den sociala kontakten viktigare 

och påverkar hur barnet uppfattar sig själv. Positiva och negativa omdömen fungerar som en 
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bild av hur människor i barnets omgivning uppfattar dem och påverkar barnets självkänsla. I 

tonåren har ungdomen blivit så pass mogen att de kan välja att ta in de positiva omdömena, 

samtidigt som de låter de negativa studsa ifrån dem, vilket stärker deras självkänsla. Men det 

kan även bli åt motsatt håll, att ungdomen tar in de negativa omdömena och låter de bli till 

egna tankar om sig själv och på så sätt sänka sin självkänsla. Om de negativa omdömena 

fortsätter att flöda kring tonåringen kommer denna ungdom till slut att uppfatta sig själv 

såsom omdömena säger. Bilden av sig själv som individ påverkas av den egna självbilden och 

omgivningens bild av individen. Om omdömena från omgivningen förekommer ofta kommer 

individen till slut tro att denna är den rätta bilden av sig själv (Masreliez-Steen & Modig 

2004:44). 

Lindwall (2011) skriver om begreppet social kroppsångest. Begreppet grundar sig på social 

ångest som syftar till att man känner oro, nervositet och ångest när man inte kan presentera sig 

själv så som andra förväntar sig eller när man uppfattar att andra bedömer en negativt. Detta 

kopplat till kroppen gör att självupplevda brister eller skönhetsmissar blir till problem och 

påfrestningar i sociala sammanhang. Detta kan i sin tur bidra till att man blir socialt avvisad 

och utesluten (Lindwall 2011:218).  

Social kroppsångest är en typ av social ångest och kan leda till att människor med negativ 

kroppsuppfattning undviker situationer och miljöer där de måste visa upp sin kropp och sitt 

utseende för andra och därmed riskera en negativ bedömning från omgivningen. Även om 

social kroppsångest således är ett nytt begrepp finns det mycket forskning kring ämnet. 

Studier har visat att en hög social kroppsångest hör samman med ett missnöje med kroppen 

och utseendet, framförallt hos flickor och kvinnor. Ofta har dessa flickor och kvinnor även en 

speciell attityd gentemot ätbeteende och ätstörningar (Lindwall 2011:219). 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar kroppsuppfattningen och Lindwall (2011) 

nämner speciellt tre faktorer som tros påverka individens kroppsuppfattning mest. Dessa tre 

faktorer är påverkan av tunna/smala personer i media, medvetandegörandet av tunna/smala 

kroppsideal och upplevd press på att vara smal/tunn. I forskning har man sett att dessa tre 

faktorer hör ihop med en självupplevd negativ kroppsuppfattning. Dessa faktorer blir till ett 

problem då individen själv tar in och gör dessa ideal till sina egna ideal. Det kan vara en 

förklaring till varför inte alla får komplex för sin kropp och sitt utseende, trots att alla blir 

exponerade för kroppsidealen i till exempel media (Lindwall 2011:226). En annan förklaring 

till att inte alla mår dåligt över sin kropp är bilden om social jämförelse. Forskare tror att 
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exponeringen av tunna kroppsideal i media startar en process, en social jämförelse, som ofta 

bidrar till en negativ självbild. En individ med ett högt kroppsmissnöje har högre risk att 

jämföra sig negativt med andra, alltså en negativ social jämförelse. 

Studier har även visat att kroppsuppfattningen spelar en stor roll för ungdomars vidare 

självkänsla, framförallt är det hur attraktiv kroppen uppfattas vara som spelar störst roll 

(Lindwall 2011:227). Lindwall (2011) förklarar detta ur olika synvinklar; 1. För många 

individer är en attraktiv kropp liktydigt med fysiskt självvärde och självkänsla över lag, 2. En 

attraktiv kropp uppfattas vara liktydlig med hälsa och hälsa uppfattas vara kopplat till 

självkänsla, 3. I dagens samhälle är det viktigt för många individer att ha en attraktiv och 

vältränad kropp, det vill säga det fysiska självet är en viktig domän (Lindwall 2011:228).  

Kroppen och dess utseende visas alltid upp inför andra och är på så sätt självets yttre ambassadör 

och representant i mötet med den yttre världen. Därmed har den alltid strålkastarljuset på sig och 

blir konstant utvärderad och bedömd. Kroppen fungerar även som en viktig brygga mellan inre 

tankemässiga processer, som är centrala för vår samlade identitet och självbild, och den yttre 

världen och omgivningen. (Lindwall 2011:229). 

Detta citat skildrar kopplingen mellan kroppens betydelse för det inre självet och 

omgivningen runt omkring oss. 

3.3 Genusordningen inom idrottsrörelsen 

Jämställdhet är och har alltid varit ett hett ämne i samhället. För att göra någonting åt bristen 

på jämställdhet i samhället krävs mycket tid och det är oerhört svårt då det är uppbyggt i vår 

samhällsstruktur under många år och dessutom återfinns i människans normer och värderingar 

sedan lång tid tillbaka. Inom idrottsrörelsen råder det också en brist på jämställdhet men det 

bör finnas större möjligheter att komma åt problemen här då det handlar om en organisation 

byggd på en homogen struktur med en specifik etisk grundsyn som alla idrottsutövare 

förutsätts dela (Grahn 2008:1).  

Det senaste decenniet har idrottsrörelsen utvecklats till ett mer jämställt fält men det är 

fortfarande en lång väg att gå. Genusordningen upprätthålls inom idrottsrörelsen då 

tränarlitteraturen till föreningsidrotten skapar en manlig norm och en könsspecifik kvinnlig 

norm. Till skillnad från begreppet könsroll är genus ett mer dynamiskt begrepp och syftar till 

hur könsskillnader konstrueras i social interaktion och hur dessa skillnader förhåller sig till 

varandra (Grahn 2008:1). Genusordningen inom idrottsrörelsen upprätthålls av föreställningen 

om att vissa idrotter är manliga respektive kvinnliga. Genom kategoriseringen av manlig och 



10 

 

kvinnlig idrott görs det manliga till norm och den manliga atletiska kroppen står för hur 

människans kropp ser ut. Detta i sin tur gör att manlig idrott och manliga idrottsprestationer 

ses som normerande för idrotten i fråga. För att jämställa idrottsrörelsen har man framhävt 

kvinnliga och manliga idrottares olikheter i ett försök att öka kunskapen om den idrottande 

kvinnan. Detta är självklart en fin balansgång mellan jämställdhet och ännu en underordning 

byggd på könsroller (Grahn 2008:3). 

Grahn (2008) har gjort en studie på olika idrotters tränarlitteratur med syftet att undersöka hur 

den kvinnliga idrottaren framställs jämfört med den manliga normen, men också hur den 

kvinnliga idrottaren i vissa fall sätter normen. Resultaten av denna studie visar på en 

jämställdhetsdiskurs, men även en upprätthållning av mannen som norm. Kvinnor och män 

nämns lika mycket i tränarlitteraturen men det är oftast männen som avbildas för olika 

rörelser, vilket i sin tur leder till att den manliga kroppen blir normen för idrottskroppen i de 

olika idrotterna (Grahn 2008:10).  Även Fagrell & Nilsson (1998) skriver om att mannen är 

norm inom idrottsvärlden, då forskning kring kvinnoidrotten är väldigt blygsam i jämförelse 

med forskning kring den manliga idrotten vilket har lett till att kvinnor bedöms utifrån 

mannen som norm (Fagrell & Nilsson 1998:153) 

Idrottsrörelsen har kommit en bit på vägen till en jämställd rörelse men skapar fortfarande 

genus i en antingen jämförande eller särskiljande roll där männen nämns som idrottare och 

kvinnor för kvinnliga idrottare. Fagrell & Nilsson (1998) talar om hur de kvinnliga idrottarna 

har förändrat sin framtoning genom åren. Tidigare var kvinnliga idrottare manliga i sin 

framtoning och det ansågs att tjejer skulle vara så lika pojkar som möjligt i sitt utövande. 

Detta gällde även regler, redskap och utrustning för de olika idrotterna, som då skulle vara 

lika för de båda könen. Idag är detta förändrat och många kvinnliga idrottare anspelar allt mer 

på sin kvinnlighet genom att bära smink och minimala kläder. Detta är ett tecken på 

jämnställdhet där kvinnor accepteras för vilka de är inom de olika idrotterna (Fagrell & 

Nilsson 1998:127). 

3.3.1 Genusordningen inom ämnet idrott och hälsa 

Ämnet idrott och hälsa är obligatoriskt i skolan då man bland annat hoppas på att elevernas 

upplevelser under lektionerna ska bidra till ett livslångt intresse för att vara fysiskt aktiv. 

Detta ställer krav på idrottslärarna att utforma en undervisning som tilltalar alla elever. I en 

studie gjord av Larsson, Fagrell & Redelius (2005) visar det sig att många idrottslärare skiljer 

på kraven för flickor och pojkar, där kraven för flickor ofta är lägre än för pojkar. Vad är det 
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då som värdesätts under lektionerna och vad får det för konsekvenser för flickors och pojkars 

idrottsliga lärande samt lärandet om sig själva? (Larsson, Fagrell & Redelius 2005:1).  

Fram till Lgr80 särbehandlades flickor och pojkar inom idrott och hälsa på så sätt att de 

undervisades i homogena grupper där det fanns olika mål för de olika könen. Detta var 

självklart och byggde på samhällets norm att flickor och pojkar var bra på olika saker. I och 

med Lgr80 skulle undervisningen i idrott och hälsa ske i heterogena grupper på lika villkor. 

Med lika villkor menade man dock att flickor skulle delta i sådana aktiviteter som pojkar 

utövar och på så sätt få ett utjämnande mellan könsrollerna som skulle leda till mer 

jämställdhet (Larsson, Fagrell & Redelius 2005:3). 

Undervisningen gick alltså från en särundervisning till en samundervisning med samma krav 

och mål för båda könen. I Lpo94 står det som enda mål gentemot genusordningen att läraren 

skall motverka de traditionella könsmönstren. Larssons, Fagrells & Redelius (2005) studie 

visar dock att genusordningen än idag lever kvar. Detta tros bero på lärarens sätt att hantera 

”problemet”. Studien visar att läraren ofta hanterar könsmönstren på ett sätt där de syns så lite 

som möjligt, istället för att ta itu med dem. På detta sätt stärks istället genusordningen och en 

särbehandling av flickor och pojkar blir ett faktum (Larsson, Fagrell & Redelius 2005:4). 

Samhällets normer och genusordningen i idrottsrörelsen påverkar även genusordningen inom 

ämnet idrott och hälsa. Både elever och lärare har en föreställning av vad som är manligt 

respektive kvinnligt beteende inom idrotten. Att våga ifrågasätta och utmana denna 

genusordning i undervisningen kan hjälpa oss att ändra idrott och hälsa ämnet till ett ämne där 

kön inte spelar någon roll för den fortsatta positiva synen på ett fysiskt aktivt liv (Larsson, 

Fagrell & Redelius 2005:27). I och med denna ändring kan vi få elever som tror på sig själva 

och sin förmåga att utvecklas till starka individer. 

3.4 Kränkande behandling och mobbning 

Kränkande behandling definieras som handlingar som kränker elevernas värdighet. Den 

kränkande behandlingen är ofta ett uttryck för makt och förtryck och det som är avgörande för 

om en handling kan bedömas som en kränkande behandling är individens personliga 

upplevelse (Dahlkwist 2010:4).    

Höistad (2001) definierar mobbning som när en eller flera personer upprepade gånger och 

under längre tid medvetet utför destruktiva handlingar eller medvetet utför uteslutning mot en 

eller flera individer (Höistad 2001:73). Ett annat kriterium för mobbning är att det finns en 
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maktobalans. För att en maktobalans ska råda krävs att det finns en skillnad i den fysiska 

styrkan, psykiska styrkan, självförtroendet eller statusskillnader och att mobbaren har en 

verbal förmåga och en manipulativ förmåga, det vill säga en förmåga att få individer att vända 

sig emot varandra (Dahlkwist 2010:35). Dessa definitioner innebär att en upprepad konflikt 

mellan två personer med likvärdig fysisk och psykisk styrka inte definiteras som mobbning. 

(Olweus 2007:58). Det manipulativa momentet är en av grundstommarna i mobbingens 

maktspel och det innebär att mobbaren omväxlande hotar och lockar sitt offer för att skapa en 

osäkerhet genom överraskningsmoment och därmed göra sitt offer mer sårbart.(Fors 

2007:34).   

Mobbning kan utföras genom tyst mobbning, verbal mobbning eller fysisk mobbning. Den 

tysta mobbningen är svårast att upptäcka och den består av miner, grimaser, menande blickar, 

suckar, tyst uteslutning och att någon blir behandlad som luft. Denna typ av mobbning är den 

vanligaste och den gör mycket stor skada. De tysta och försynta eleverna som blir utsatta 

vågar heller inte berätta hur de egentligen har det, och dessa elever blir ofta mästare på att 

låstas att allting är bra. Den verbala mobbningen är oftast lättare att upptäcka och består av att 

retas, sprida rykten, håna, härma, hota, anmärka och fnittra eller hånskratta. Denna typ av 

mobbning består även av lappar, sms, mejl och inlägg på sociala medier på internet, detta kan 

vara problematiskt att upptäcka eftersom det ofta sker utanför skolans väggar och i en miljö 

där lärarna saknar tillträde. Den fysiska mobbningen är den som är allra lättast att upptäcka 

eftersom att den är just fysisk. Denna typ av mobbning kan bestå av slag, sparkar, knuffar, att 

man gömmer saker och förstör andras ägodelar. Men den fysiska mobbningen kan även 

kamoufleras in i idrottsliga sammanhang såsom idrottlektionerna i skolan, det sker genom att 

det utdelas onödigt hårda tacklingar eller genom uteblivna passningar (Höistad 2001:73-82). 

De olika typerna av mobbning kan också delas in i direkt och indirekt mobbning. Den direkta 

mobbningen kopplas till den fysiska och verbala mobbningen, medan den indirekta 

mobbningen härleds till den tysta mobbningen som karaktäriseras av social isolering och 

utfrysning (Olweus 2007:59).  

3.4.1 Orsaker till mobbning och kränkande behandling 

Det finns många olika förklaringar till att mobbning och kränkande behandling förekommer 

och eftersom mobbning och kränkande behandling inte är en likformig företeelse samspelar 

många olika förklaringarna med varandra. De olika förklaringarna står ofta inte heller enskilt 

utan det går in i varandra och påverkar varandra (Granström 2007:55).  



13 

 

Som tidigare nämnts kopplas ofta mobbning och kränkande behandling ihop med de normer 

som cirkulerar i verksamheten och i samhället. Genom dessa normer skapas olika 

föreställningar om normalitet och avvikelse och i omklädningsrummens begränsade yta 

framträder dessa normer extra tydligt, då omklädningsrummet är en plats där eleverna har 

svårt att gömma sig (Höistad 2001:143). 

Mobbning och kränkande behandling kan även ses från en annan synvinkel och det är genom 

det komplexa relationsarbetet som hela tiden pågår i skolan. Inneslutning och uteslutning är 

centralt i arbetet som omfattar att ordna det sociala livet och upprätthålla en kamratkultur i 

skolan. Ett relationsarbete innebär att etablera relationer med vissa barn men inte med andra. 

En uteslutning som inträffar till följd av ett relationsarbete sker inte i syfte att skada den som 

blir utesluten utan det sker i syfte att rädda sin egen existens och tillhörighet i gruppen 

(Wrethander 2007:109).  

3.4.2 Konsekvenser av mobbning och kränkande behandling  

De elever som utsätts för kränkande behandling blir otrygga, oroliga och ängsliga, och den 

känslan av otrygghet som dessa elever känner i skolan bär de ofta med sig till andra miljöer. 

Eftersom de elever som går i samma skola också ofta bor inom samma bostadsområde är det 

vanligt att de utsatta eleverna blir mobbade även på fritiden. Konsekvenserna av den 

kränkande behandlingen är att dessa barn ofta får psykosomatiska problem. De känner sig 

stressade, har ett lågt psykiskt välbefinnande, är oroliga och har ofta en negativ bild av sin 

framtid (Östberg 2001:198). Forskning bland unga människor som har genomfört allvarliga 

självmordsförsök har visat att 90 procent har erfarenhet av att ha blivit mobbade i skolan. 

Undersökning av konsekvenserna hos mobbingoffer kan vara problematiskt och inte alltid 

rättvisande eftersom ingen undersökning har gjorts om hur dessa personer mådde innan 

mobbningen påbörjades, men det står helt klart att mobbning får stora psykiska effekter för 

sitt offer (Fors 2007:32).  

De barn som blir utsatta för mobbning får svårare att känslomässigt knyta an till andra barn 

och dessa barn antar ofta en mer avvaktande roll. En konsekvens av mobbning är 

skamrelaterade känslor och dessa känslor är väldigt destruktiva för barnens självbild och för 

barnets sociala relationer. Skamkänslorna får också individen att känna sig otillräcklig, 

betydelselös och som en individ som ingen behöver ta på allvar. Skamkänslor uppstår i 

relation med andra människor och uppstår inte utan denna interaktion (Lindberg 2007:37)   
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Det finns två olika typer av skamkänslor, den erkända och den icke erkända. De erkända 

skamkänslorna är när känslorna erkänns av individen och detta medför att de är lättare att 

bearbeta. De icke erkända känslorna orsakar större skador hos individen och personen 

försöker förneka skamkänslorna eftersom de är mycket smärtsamma. Att förneka är ett försök 

att värja sig från omgivningens angrepp, men eftersom personerna ofta blir utsatta under en 

längre tid och ständigt blir påminda av sina plågoandar är det ofta svårt att upprätthålla 

förnekelsen. En konsekvent förnedring och kränkning leder till att många mobboffer börjar 

försöka hitta fel hos sig själva och känslor som får dem att känna sig odugliga, värdelösa, 

hjälplösa och utstötta och detta framkallar skamkänslor (Lindberg 2007:38).  

Personer som blir utsatta för mobbning berättar i mycket liten skala för föräldrar, lärare och 

andra vuxna om vad som egentligen sker. Det finns flera förklaringar till att de inte berättar 

och möjliga orsaker kan vara att de utsatta inte litar på att de kommer att få någon hjälp. En 

annan orsak är att barnet/eleven är rädd för att mobbningsfrekvensen ska öka och att 

mobbningen ska bli värre. Ytterligare en orsak till att de inte berättar är att individen då öppet 

erkänner att han/hon inte duger och han/hon inte blir accepterade av andra individer och detta 

förstärker skamkänslorna (Lindberg 2007:40).  

Skam och depression hör ihop eftersom de personerna som känner skamkänslor är oförmögna 

att leva upp till vissa grundläggande villkor för att må bra. Dessa personer är bland annat 

oförmögna att känna sig värdefulla, älskade och att känna sig uppskattade. De har även svårt 

att känna sig trygga och starka och att själva vara snälla och kärleksfulla istället för en alltför 

vanlig yttring av aggressivitet och destruktivitet. Dessa oförmågor och känslor finns ofta kvar 

hos individerna flera år efter att mobbningen har upphört (Lindberg 2007:41). 

Skamkänslorna påverkar också individernas sociala relationer till andra människor. Sociala 

relationer präglas av inbördes tillit och förtroende och skamkänslorna påverkar dessa 

egenskaper negativt. Flera undersökningar visar att de individer som blir utsatta för mobbning 

isolerar sig för att undvika känslan av att bli utesluten och således även utesluta känslan av 

skam. I skolan finns det inga möjligheter att gömma sig och mobbningsoffren har ofta en hög 

andel av frånvaro som även påverkar skolprestationerna negativt. Individerna är villiga att 

göra denna uppoffring eftersom rädslan att återigen blir utsatt och utstött väger tyngre. Dessa 

individer vet också att det sociala kapitalet sjunker om skolkamraterna ser mobbingen, alltså 

att dessa individer blir mindre attraktiva på kompismarknaden. Skammen påverkar också 

dessa individer senare i livet och de kommer förmodligen alltid att ha svårt att skapa djupare 
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relationer till andra människor. Hur allvarlig mobbningen är avgörs av den utsattes känslor 

och eftersom skamkänslorna påverkar offren så pass mycket är det viktigt att beröra 

skamkänslor i mobbningsförebyggande arbete (Lindberg 2007:42).       

De personer som blir utsatta för kränkande behandling under sin skolgång får negativa 

konsekvenser på det framtida sociala livet, men det kan även få negativa följder på personens 

senare fysiska aktivitetsnivå. Idrott och hälsa lektionerna i skolan ska locka eleverna till ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet. Men om eleverna får dåliga erfarenheter från dessa 

lektioner och känner sig otrygga under, inför och efter dessa lektioner minskar chansen för ett 

livslångt intresse för fysisk aktivitet. Lärarna i skolan har ett stort ansvar för att alla elever ska 

kunna känna glädje och trygghet under skoldagen eftersom kränkande behandling inte enbart 

sårar för stunden, utan kan sätta spår för livet (Engström 2005:2).  

3.5 Humanistisk psykologi 

Den humanistiska psykologin uppkom på 1950-talet och grundades i en protest mot 

behaviorismen. Medan behavioristerna menar att människans utveckling är helt beroende av 

den miljö och den yttre påverkan som människan befinner sig i, menar den humanistiska 

pyskologins förespråkare att människan är en oberoende individ som kan ta egna beslut och 

som har förmågan att skapa sitt eget liv (Schultz Larsen 1994:29).  

En av de främsta representanterna för den humanistiska psykologin är Abraham Maslow. Han 

menar att människans inte alls enbart påverkas av miljön utan människan har även en inre 

kraft och potential för utveckling, kreativitet och för en egen fri vilja. Maslow menar att 

människan präglas av grundläggande behov som är delvis medfödda och delvis på förhand 

givna. Maslow skapade en behovstrappa som illustrerade hans teori, de olika behoven är i 

hierarkisk ordning där människan helt måste uppfylla ett steg innan människan kan börja 

sträva efter nästa (Crain 2005:373). Exempelvis har elever som är utsatta och utstötta svårt att 

tro på sig själv och se på sin framtid med positiva ögon (Östberg 2001:198). Detta kan ha ett 

samband med att dessa elever först måste kunna känna sig trygga och socialt accepterade 

innan de kan utveckla sig själva och sätta upp mål inför sin framtid.  

Behoven är indelade i bristbehov och utvecklingsbehov. De tre första stegen hör till 

bristbehoven och dessa behov kan bromsa en individs utveckling, medan de två sista hör till 

utvecklingsbehoven och det är dessa som driver en individ framåt. Överst i behovstrappan är 

självförverkligande som är målet med den mänskliga utvecklingen och Maslow fann genom 

sin forskning att de människor som nått ett självförverkligande var mer oberoende av 
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samhället och såg på livet med mer positiva ögon än andra människor. Maslow var också 

övertygad om att människan var född god och om samhället och miljön inte skapade hinder 

skulle alla individer nå det högsta steget på behovstrappan (Crain 2005:374).  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Fysiska behov: Basala behov såsom hunger, törst, sex, skydd mot köld och värme.  

Trygghets behov: Säkerhet, stabilitet, struktur, fred och trygghet. 

Samhörighets- och kärleksbehov: Tillhöra en gemenskap, sociala kontakter och vänskap.  

Behov av socialt accepterande: Status, bekräftelse, uppmärksamhet och erkännande. 

Behov av självförverkligande: Utvekling, nå sin fulla potential, kreativitet och mål i livet 

(Schultz Larsen 1994:31).  

4 Syfte och frågeställningar 
Omklädningsrummen är en av de platser där eleverna är mest utsatta för trakasserier och 

kränkande behandling i skolan (Skolverket 2009:11). Denna utsatta miljö gör att många elever 

känner ett starkt obehag inför omklädningsrumssituationen och ibland är detta obehag så stark 

att vissa elever väljer att avstå från lektionerna i idrott och hälsa (Bråkenhielm 2008:33).  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp elever upplever situationen i 

omklädningsrummet i samband med lektionerna i idrott och hälsa.  

Forskningsfrågor: 

Vilka känslor besitter dessa elever i omklädningsrummet? 

Förekommer det kränkande behandling i de undersökta skolornas omklädningsrum? 

Vilka kroppsideal konstruerade av samhället upplever dessa elever finns i skolan? 

Fysiska behov 

Trygghetsbehov 

Samhörighets- 

och kärleksbehov 

Behov av socialt 

accepterande 

Behov av 

självförverkligande 
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Finns det några skillnader i flickornas och pojkarnas omklädningsrum när de gäller elevernas 

upplevelser av omklädningsrumssituationen?  

5 Metod 

Vi har valt att använda oss utav en enkätundersökning för att besvara våra frågeställningar. 

Enligt Trost (2012) är det en kvantitativ metod som är bra att använda då man vill veta vad 

eleverna tycker och hur många som delar denna åsikt (2012:23). Trost (2012) menar också att 

en enkätundersökning är en bra metod då man vill ställa känsliga frågor eftersom det i 

intervjuform bör ställas av någon välutbildad i området, vilket vi inte är (2012:119).  

5.1 Metod för datainsamling 

Innan vi gjorde enkätstudien i de utvalda skolorna gjorde vi en pilotstudie med en utvald 

grupp ungdomar i årskurs nio. Denna utvalda grupp har vi kontakt med då en av oss är ledare 

för dem på fritiden inom en föreningsidrott. Ungdomarna var väl medvetna om att de skulle 

besvara enkätfrågorna utifrån skolans omklädningsrum och inte fritidens omklädningsrum. 

Dessa ungdomar svarade på enkäten i lugn och ro och upptäckte småfel som rättades till innan 

enkätstudien gjordes i de utvalda skolorna. Under denna pilotstudie tog vi även tid på hur lång 

tid det tog för ungdomarna att besvara enkäten så att vi kunde informera de berörda lärarna 

om hur mycket tid denna undersökning skulle ta i anspråk. När pilotstudien var genomförd 

skickade vi ut ett missivbrev som innehöll information om oss och vår studie till berörda 

lärare på de skolor vi skulle besöka. 

Datainsamlingen skedde sedan genom en gruppenkät, som ofta förekommer i skolan då 

många elever är samlade och kan ta del av och svara på frågorna (Trost 2012:10). Vår enkät 

innehöll 12 stycken frågor som eleverna svarade på var för sig. När enkäten genomfördes 

befann vi oss i klassrummet ifall frågor skulle uppstå. 

5.1.1 Urval  

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi delade ut enkäterna till 

klasserna i de utvalda skolorna utan att kontrollera om det blev jämnt antal flickor och pojkar. 

Den vanligaste metoden vid enkätundersökningar är strategiskt urval där man försäkrar sig 

om att få ett jämt antal i urvalet. Vi anser dock att det strategiska urvalet inte varit möjlig i vår 

studie då antalet pojkar, flickor och antal elever i varje klass varierar.  

Vi har delat ut enkäten i två skolor och sex klasser där tre klasser går på samma skola. 

Enkäten delades ut till elever som går i årskurs nio. Detta var ett medvetet val då dessa elever 
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är tillräckligt gamla för att välja själva om de vill vara med i studien eller inte. Yngre elever 

kräver målsmans tillstånd för att delta i enkätstudier och vi ansåg att detta skulle vara onödigt 

komplicerat. Denna elevgrupp, anser vi, är inte heller relevant för vår studie på grund av deras 

låga ålder.  

5.1.2 Generalisering  

Det vi ska ha i beaktande i denna uppsats är att vår studie är gjord på två olika skolor med 

endast 118 svarande elever, denna studie är därför för liten för att vi ska kunna dra 

generaliserade slutsatser. Det vi kan göra utifrån våra resultat är att fastställa hur situationen 

är på just de två skolor vi undersökt. Vi är inte heller ute efter att jämföra resultaten mellan 

skolorna vi undersökt utifrån vart de är belägna.  

5.1.3 Etiska aspekter 

Vi har valt att inte namnge de skolor vi undersökt då det inte är relevant för vår studie. En del 

av frågorna i vår enkät kan uppfattas som känsliga av vissa elever och det är därför viktigt 

med anonymitet. Vi har därför valt att inte be eleverna om deras namn och andra uppgifter 

som kan härledas tillbaka till dem (Vetenskapsrådet 2002:6-14). Vi har också behandlat 

enkätsvaren konfidentiellt och ingen utomstående har tagit del av dem. I denna studie är det 

inte heller viktigt att veta något om den enskilda eleven utan vi är ute efter elevgruppens 

varierande inställning till situationen i omklädningsrummen, därför kommer ingen enskild 

elev att kunna identifieras i denna uppsats.  

5.2 Material 

Vi har delat ut enkäten på två olika skolor, den ena skolan ligger i en förort och den andra i en 

storstad. Vi valde dessa två skolor då vi har god kontakt med lärare och rektorer på skolorna 

eftersom vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning där. Eleverna på dessa skolor känner 

även oss väl vilket vi ansåg skulle påverka eleverna till att svara ordentligt på enkäten.  

Sammanlagt har 118 elever svarat på enkäten varav 44 var flickor och 74 var pojkar. Vi hade 

som mål att få minst 100 svarande elever vilket vi har uppnått. Vi känner att vi har haft 

tillräckligt med material för att sammanställa vårt resultat till uppsatsens omfång.  

Vi har valt att inte ta hänsyn till bortfallet då eleverna inte skulle vara anonyma vid ett 

eventuellt nybesök på skolan. Vi har därför valt att arbeta med det material vi fick när vi var 

på skolan. Dock kan ett eventuellt bortfall även vara de elever som inte vill erkänna för sig 

själva att de blir utsatta för kränkande behandling och därför svarat att det inte förekommer 

kränkande behandling.  
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5.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlingen av all data organiserade, bearbetade och sammanställde vi materialet från 

enkätundersökningen. Vi sammanställde enkätsvaren efter enkätens olika kategorier i 

statistiska redovisningar i tabellformat för vidare analys. Vi har också använt oss av olika 

teoretiska perspektiv för att analysera resultaten vidare.  

5.4 Genomförande 

Vi började med att kontakta de berörda lärarna på de utvalda skolor via mail där vi även 

bifogade vårt missivbrev. Därefter besökte vi skolorna och delade ut enkäterna till elever i 

årskurs nio. Sammanlagt fick vi 118 svarande elever. När vi fått vårt material började vi med 

organiserings- och bearbetningsfasen där vi sammanställde vårt resultat för vidare analys.  

Vi valde att presentera vårt resultat i olika tabeller efter enkätens kategorier. Utifrån dessa 

tabeller kan vi tydligt utläsa resultat för att vidare kunna analysera. Tidsaspekten gjorde att vi 

var tvungna att begränsa vårt arbete efter de instruktioner vi fått. 

5.5 Reflektion över metoden 

Efter enkätstudien var gjord och alla resultat sammanställda har vi reflekterat över vår metod 

och utformningen av enkätfrågorna. Vi är nöjda med valet av enkätundersökning som metod 

då vi fått ett stort och bra material att arbeta med. Dock tycker vi att de enkätfrågor som vi 

hade borde ha utformats på en annorlunda sätt för att få ett mer tydligt resultat. Även om 

eleverna blev utlovade anonymitet satt de väldigt nära varandra under enkätstudien vilket kan 

ha påverkat deras svar då de eventuellt varit oroliga för att andra klasskamrater skulle ha sett 

vad de svarade. Detta kunde vi ha gjort bättre genom att placera dem med större mellanrum 

till varandra. 

Vårt val av analysmetod där vi presenterade resultatet i olika tabeller var vi mycket nöjda över 

då detta gav oss en tydlig bild av vårt undersökningsresultat. Vi anser även att validiteten i vår 

undersökning är ganska hög då eleverna var undersökningspersonerna i denna studie och det 

var deras åsikter vi var ute efter. Elever svarade på de frågor vi ställde men det kan ha varit 

vissa elever som missförstått frågorna och därmed blir validiteten för denna uppsats ganska 

hög. Reliabiliteten i vår undersökning är även den ganska hög då själva analysmetoden med 

tabeller fungerade mycket bra och är pålitlig. Dock kan resultatet ha påverkats av den 

utformning vi valde på enkätfrågorna.  
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Läsare av vår uppsats bör ha i beaktande att vi under enkätstudien valde att formulera 

frågorna som berör förekomsten av kränkande behandling med ordformuleringen ”att bli 

retad”, detta för att underlätta förståelsen av frågorna hos eleverna. Vi är väl medvetna om att 

detta kan skapa förvirring hos läsaren men hoppas i och med detta förtydligande att eventuella 

oklarheter inte längre existerar.     

6. Resultat och analys 

6.1 Elevernas känslor i omklädningsrummen 

 

Fig 1. Hur mår du i omklädningsrummet? 

Enligt vår undersökning har 87 procent (figur ett) av eleverna svarat att de mår bra i 

omklädningsrummet och det är endast en mycket liten skillnad mellan flickor och pojkars 

välbefinnande i omklädningsrummen. Dock visar figur ett att det ändå är 9 procent av 

eleverna som känner sig obekväma i omklädningsrummen och 13 procent av eleverna som 

känner någon slags illa befinnande när de befinner sig i omklädningsrummen. 
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6.2 Förekomsten av kränkande behandling i omklädningsrummen 

 

Fig 2. Har du hört ett sett att någon blir retad i omklädningsrummen? 

Resultatet på frågan om eleverna har hört eller sett att någon blir retad i omklädningsrummen 

visas enligt figur två. Figur två visar att kränkande behandling är vanligare i pojkarnas 

omklädningsrum än i flickornas omklädningsrum. 20 procent av pojkarna har svarat att det 

förekommer kränkande behandling någon gång ibland medan endast 9 procent av flickorna 

instämde i samma påstående. Resultatet på denna fråga visar också att 14 procent av flickorna 

har svarat att det har förekommit kränkande behandling någon gång i omklädningsrummen 

oberoende av frekvens, samtidigt som 34 procent av pojkarna har svarat att det förekommer 

kränkande behandling i någon frekvens i omklädningsrummen. Dessa siffror visar klart och 

tydligt en stor skillnad i förekomsten av kränkande behandling i pojkarnas respektive 

flickornas omklädningsrum. 

Om man lägger ihop svarsalternativen ofta, ibland och en gång i figur två svarar 26 procent av 

eleverna att kränkande behandling förekommer i omklädningsrummen. Om vi relaterar detta 

till en klass på 30 elever betyder det att det är ungefär sju elever i varje klass som uppger att 

de sett eller hört att någon blir utsatt för kränkande behandling.  
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Fig 3. Har du hört eller sett att någon blir retad för deras utseende i omklädningsrummet, skillnad flickor och 

pojkar.  

Figur tre visar att 22 procent av pojkarna uppger att de har sett eller hört att någon blivit retad 

för sitt utseende medan 18 procent av flickorna uppger detta. Dock är det värt att notera att det 

är vanligare att bli retad för sitt utseende i flickornas omklädningsrum, jämfört med den totala 

kvantiteten kränkande behandling som förekommer i respektive omklädningsrum. 14 procent 

av flickorna har uppgett att kränkande behandling förekommer i omklädningsrummen medan 

18 procent av flickorna har uppgett att det sett eller hört att någon blivit retad för sitt utseende. 

Jämfört med att 34 procent av pojkarna har svarat att kränkande behandling förekommer 

samtidigt som endast 22 procent av pojkarna har svarat att de hört eller sett att någon blivit 

retad för sitt utseende. Procentuellt sett och i förhållande till den totala mängden kränkande 

behandling i respektive omklädningsrum är det alltså större risk att bli retad för sitt utseende i 

flickornas omklädningsrum.    
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6.3 Duscha och byta om, en självklarhet? 

        

Fig 4. Byter du om inför en lektion i idrott och hälsa?      Fig 5. Duschar du efter en lektion i idrott och hälsa? 

I vår enkätundersökning frågade vi även eleverna hur ofta de byter om och duschar i 

anslutning till idrott och hälsa lektionerna. Figur fyra visar att de flesta elever byter om inför 

lektionerna medan figur fem visar att framförallt flickorna avstår från duschen efteråt. Men 

inte heller hos pojkarna är det en självklarhet att duscha efter lektionerna. 30 procent av 

flickorna och 16 procent av pojkarna uppger att de aldrig brukar duscha efter lektionerna i 

idrott och hälsa.   

 

Fig 6. Önskemål om att duscha/byta om enskilt i förhållande till duschfrekvens.  

I vår enkätundersökning hade vi en fråga som behandlade vilka förändringar eleverna önskade 

för att deras upplevelser av omklädningsrummet skulle förbättras. Resultatet av denna fråga 

var förvånande för oss och vi har sammanställt ett diagram, figur sex, som visar de elever som 
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hade önskemål om att få duscha och byta om enskilt och jämfört just dessa elevers svar med 

deras duschfrekvens. Resultatet visar att de elever som helst vill ha möjlighet till att duscha 

och byta om enskilt är de som duschar oftast. Medan de elever som aldrig duschar inte alls 

verkar vara så intresserade av att duscha och byta om enskilt. Detta resultat är 

häpnadsväckande och rimligtvis borde det vara tvärtom, emellertid finner vi ingen förklaring 

till detta fenomen.     

6.4 Kroppsideal 

 

Fig 7. Vilka kroppsideal upplever du förekommer på skolan? 

I vår studie framkommer tydligt vilka kroppsideal eleverna upplever. Resultatet, enligt figur 

sju, visar att det endast är ett fåtal flickor som upplever att det inte finns några kroppsideal på 

skolan. Det är betydligt fler pojkar som upplever att det inte finns några kroppsideal på 

skolan. Vidare visar figur sju är det en tydlig skillnad på vad flickor och pojkar upplever för 

kroppsideal.  

Att vara smal och att se ut som en fotomodell är de kroppsideal som flickorna upplever är 

störst, se figur sju. Intressant är att antalet flickor som upplever det muskulösa kroppsidealet 

är högt. Pojkarnas svar i figur sju visar att det muskulösa kroppsidealet och att se ut som en 

elitidrottare är viktigast. Utifrån våra resultat kan vi utläsa i figur sju att den ideala flickan ska 

vara smal och se ut som en fotomodell. 
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Överraskande är att ett få antal elever fyllt i kroppsidealet ”att vara överviktig”. Vi tror att det 

kan finnas tre orsaker till detta. Det ena är att eleverna råkat kryssa i fel ruta och det andra är 

att eleverna missuppfattat frågan och fyllt i det som är mest förekommande på skolan. Den 

tredje och kanske mest troliga orsaken är att eleverna varit mindre seriösa när de svarat på 

enkäten. Det är något som vi tagit i beaktande men ändå valt att presentera i resultatet då vi 

inte kan vara helt säkra på att det är ett ”fel”, missuppfattat eller oseriöst svar.  

7. Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras resultatet i förhållande till litteraturen och gentemot de 

teoretiska perspektiven som vi har berört under litteraturöversikten. I denna del försöker vi 

också behandla de frågeställningar vi har.  

Vi har tidigare nämnt att vi i enkätstudien valt att använda ordformen ”retad” för att underlätta 

för eleverna som deltog i studien. Värt att nämna är också är att vi i litteraturöversikten berört 

konsekvenserna och förekomsten av både kränkande behandling och mobbning. Detta 

medvetna val gjordes eftersom vi inte vet om det som sker i omklädningsrummen 

klassificeras som mobbning eller som kränkande behandling.   

7.1 Elevernas känslor i omklädningsrummen 

Vårt resultat visade att färre elever kände ett obehag i omklädningsrummen jämfört med 

tidigare forskning som vi har studerat. Vi vet inte hur omfattade de andra forskningsstudierna 

har varit men eftersom vår undersökning begränsades till två skolor kan vi inte med säkerhet 

säga att situationen i omklädningsrummen har förbättrats. Samtidigt finns det en möjlighet att 

situationen har förbättrats eftersom värdegrundsarbetet i skolorna ökat genom åren. Dock är 

vår undersökning för liten för att kunna dra generaliserande slutsatser.  

Dock får man inte blunda för att det trots allt var 13 procent av de elever som deltog i vår 

undersökning som känner någon form av illa befinnande när de vistas i omklädningsrummen. 

Om en klass innehåller 30 elever är det cirka tre elever i varje klass som känner obehag inför 

att befinna sig i omklädningsrummen. Enligt Skollagen ska alla utrymmen i skolan präglas av 

trygghet och ingen elev på skolan ska känna obehag inför att vistas i någon av skolans lokaler 

(Skollagen 2011:71). Om detta relateras till den humanistiska psykologin och Maslows 

behovstrappa kan dessa tre elever i varje klass som känner obehag i omklädningsrummen inte 

vandra uppåt i trappan förrän trygghetsbehovet har blivit tillfredsställt. Detta kan vara 
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riskabelt för dessa elevers utveckling och vi som lärare måste aktivt arbeta för att varje individ 

i skolan får möjlighet till att känna trygghet (Crain 2005:374).  

En annan viktig aspekt när vårt resultat om hur eleverna mår i omklädningsrummet analyseras 

är elevernas fortsatta intresse för ett fysiskt aktivt liv. Engström (2005) menar att elevernas 

erfarenheter av lektionerna i idrott och hälsa påverkar elevernas fysiska aktivitetsnivå senare i 

livet (Engström 2005:2). Om eleverna känner obehag av att befinna sig i omklädningsrummen 

är risken stor att intresset för fysisk aktivitet sjunker och det är inte acceptabelt att 13 procent 

av alla elever tappar intresset för att vara fysiskt aktiva enbart för att de inte känner sig trygga 

i omklädningsrummen. Förhoppningsvis aktualiseras detta ämne ytterligare i och med denna 

uppsats och mer åtgärder för att motverka problemet kan vidtas.    

7.2 Förekomsten av kränkande behandling i omklädningsrummen 

Det sammanställda resultatet av enkätfrågorna som berörde förekomsten av kränkande 

behandling visade att det förekommer kränkande behandling i omklädningsrummen. 

Emellertid kan vi inte utläsa det exakta resultat då vår enkätfråga utformades så att vi frågade 

eleverna om de hade sett eller hört att någon blivit retad. Formuleringarna av enkätfrågorna 

var medvetet gjorda för att inte någon av eleverna skulle känna sig utpekad. Det skulle kunna 

finnas en risk till detta om vi istället hade frågat om den enskilde individen hade blivit utsatt. 

Detta resulterade i att vi egentligen inte vet om eleverna har sett samma tillfälle då den 

kränkande behandlingen förekommit eller om de har sett olika tillfällen. En annan sak att ta 

hänsyn till är tidsaspekten, vi frågade eleverna om det sett eller hört att någon blivit retad i 

omklädningsrummen, men vi frågade aldrig när detta inträffade. Teoretiskt sett kan eleverna 

ha svarat att de har sett att kränkande behandling har förekommit men att det inträffade för tre 

år sedan och detta påverkar givetvis vårt resultat. Detta är något vi borde ha beaktat innan vi 

samanställde enkäten och hade vi skickat ut enkäten idag hade vi utformat den på ett annat 

vis.  

Enligt Lgr11 ska skolan förmedla värdegrundens värderingar som bland annat omfattar 

människors okränkbarhet och alla människors lika värde. Lgr11 menar också att ingen elev 

ska utsättas för kränkande behandling och när detta uppstår ska det genast motverkas. Skolan 

ska verka för att eleverna tar avstånd från kränkande behandling samt att eleverna ska hjälpa 

utsatta individer (Lgr11 2011:17). För att lärare ska kunna motverka att kränkande behandling 

förekommer måste de veta att det förekommer. En tanke som slog oss är om lärare överlag vet 

om vad som sker i omklädningsrummen, eftersom det är en plats där lärare eller andra vuxna 
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saknar tillträde. Därför tycker vi att denna uppsats är mycket relevant för vårt kommande 

yrkesliv.  

De elever som blir utsatta för kränkande behandling blir oroliga, otrygga och får en negativ 

självbild (Östberg 2001:198). Skamkänslorna som uppkommer som en konsekvens av den 

kränkande behandlingen får eleverna att försöka hitta fel hos dem själva och de klandrar ofta 

sig själva för att de blir utsatta. Skamkänslorna ger också negativa följder på elevernas sociala 

relationer och de som bli utsatta för kränkande behandling får ofta svårare att knyta an till 

andra människor (Lindberg 2007:38). Dessa elever får alltså svårt att leva upp till Maslows 

trappsteg som berör samhörighetsbehovet och kan därmed inte nå högre upp i behovstrappan 

förrän de kan knyta an till andra och få detta behov tillfredställt (Crain 2005:373). 

Ett eventuellt bortfall som kan finnas i vår undersökning är de elever som inte vill berätta vad 

som egentligen sker. Även om vi ställde frågan så att enskilda individer inte utpekas kan 

dessa elever känna sig träffade och därför inte vilja svara att de vet om att kränkande 

behandling förekommer i omklädningsrummen. Lindberg (2007) menar att de personer som 

blir utsatta men ändå inte berättar för någon gör detta av två anledningar och det ena är att det 

är rädda för att den kränkande behandlingen ska tillta. Den andra orsaken är att om de berättar 

vad som sker, erkänner dessa personer för sig själva att de blir utsatta och utstötta (Lindberg 

2007:40). I detta fall kan de vara att eleverna inte vill erkänna att de känner sig utsatta i 

omklädningsrummen och därför svarat att det inte förekommer någon form av kränkande 

behandling.  

Kränkande behandling som omfattar utseendet kan koppas ihop med den biologiska 

förklaringsmodellen till varför kränkande behandling uppstår. Förklaringsmodellen beskriver 

att den kränkande behandlingen uppstår därför att offret har ett avvikande utseende 

(Granström 2007:48). Den kränkande behandlingen har även kopplingar till de normer som 

behandlar normalitet och avvikelse och ger vissa elever rätten att behandla andra som 

avvikande (Skolverket 2009:31). Omklädningsrummen är en plats där det är svårt att dölja ett 

avvikande utseende och de utsatta och de som utför den kränkande behandlingen trängs ihop 

på den liten yta. 

Det finns även forskning som visar att utseendet inte alls påverkar att vissa blir utsatta för 

kränkande behandling, utan att det istället kan höra ihop med det sociala spelet och vilka 

roller de olika individerna är tilldelade (Granström 2007:50). Det finns ingen entydig 

förklaring till varför vissa elever blir retade för sitt utseende och inte heller någon förklaring 
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till varför detta är vanligare i flickornas omklädningsrum. Att bli retad överhuvudtaget är 

vanligare i pojkarnas omklädningsrum och inte heller detta finner vi någon förklaring till.    

Det näst högsta steget i Maslows behovstrappa är behovet av att bli socialt accepterad (Crain 

2005:374). De elever som blir retade för sitt utseende blir inte accepterade för de individer 

som de är, utan blir förnedrade för att de ser ut på ett speciellt sätt. Trappsteget om social 

acceptans blir således inte uppfyllt och dessa elever kan inte nå det högsta steget förrän de kan 

känna sig socialt accepterade. Maslow menade att de individer som lyckas nå det högsta 

steget om självförverkligande uppfattar sin omgivning mer positivt och är oftast mer 

lyckligare än andra som inte lyckats nå dit (Crain 2005:374). Skolan ska främja elevernas 

utveckling och få dem att inspireras till ett livslångt lärande och det är viktigt att alla lärare 

förstår att alla händelser i elevernas liv hänger ihop för att hjälpa dem att utvecklas (Lgr11 

2011:17).            

7.3 Dusch och byta om, en självklarhet? 

Tidigare undersökningar har visat att bristen på individanpassning i ämnet, exempelvis genom 

enskilda duschar, gör att många elever väljer att avstå från att delta på lektionerna i idrott och 

hälsa (Bråkenhielm 2008:33). Därför frågade vi eleverna i vår enkät hur ofta de byter om och 

duschar i anslutning till lektionerna i idrott och hälsa. Det resultat som vi fick var förvånande 

eftersom de elever som inte brukade duscha inte hade önskemål om enskilda duschar, medan 

de elever som brukar duscha hade önskemål om enskilda duschar. Frågan blir givetvis varför 

de elever som inte brukar duscha inte gör det. Vad kan få dem att börja duscha? Enligt vårt 

resultat kan de inte vara att de inte känner sig bekväma med att visa upp sig, eftersom de då 

hade fyllt i att de hade önskemål om att få duscha enskilt. Vi kanske hade fått svar på detta 

om vi hade haft utrymme i enkäten där eleverna skulle kunna utveckla sitt svar på denna 

fråga.     

7.4 Kroppsideal 

De kroppsideal som upplevs av eleverna kan kopplas till Söderströms (1999) text om att 

reklambilder och filmer påverkar mottagarna. Det som visas på bilderna och i filmerna är 

smala fotomodeller som sätter normen för hur flickorna ska se ut. Detta påverkar även 

pojkarna som upplever att de ska vara muskulösa. Reklambilder på män visar ofta vältränade 

och muskulösa män som då sätter normen för hur pojkarna ska se ut (Söderströms 1999:23). 

Medias exponering av dessa kroppsideal kan påverka elevernas sociala jämförelse, där de 

börjar jämföra sig själva mot dessa kroppsideal viket sin tur påverkar både deras självkänsla 
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och självbild (Lindwall 2011:227). De elever med en stark självkänsla blir inte lika påverkade 

av dessa kroppsideal som de elever med en svagare självkänsla (Masreliez-Steen & Modig 

2004:44). Dock vet vi inte om de elever som svarat på enkäten upplever en sämre självbild 

eller självkänsla för att de upplever att dessa kroppsideal förekommer på skolan.  

Bunkholdt (1995) diskuterar könsidentitet och könsroller i förhållande till samhällets 

förvätningar och normer (Bunkholdt 1995:226). Vi kan utifrån våra resultat se att flickorna 

fortfarande lever efter normen att de ska vara små och söta medan pojkarna lever efter normen 

att vara muskulösa och manliga trots att Masreliez-Steen & Modig (2004) menar att de 

traditionella könsrollerna utvecklats i takt med att samhället gått mot ett mer individualiserat 

samhälle där nya tankesätt och normer skapats (Masreliez-Steen & Modig 2004:19). Även 

genusordningen inom idrottsrörelsen förefaller påverka de kroppsideal eleverna upplever. 

Grahn (2008) konstaterar att den manliga kroppen med mycket muskler är normen för 

idrottskroppen och detta kan vi även se i vårt resultat där antalet pojkar som anser att man ska 

se ut som en elitidrottare nästan är lika till antalet som anser att man ska vara muskulös 

(Grahn 2008:10). 

Det är dock intressant att antalet flickor som upplever att man ska vara muskulös är högt. 

Detta stärker Fagrell & Nilssons (1998) text om samhällets kroppsfixering och strävan efter 

en vältränad och perfekt kropp. Det har blivit en större eftersträvan på en vältränad kropp och 

detta visar sig redan bland eleverna i årskurs nio (Fagrell & Nilssons 1998:14). Det visar även 

att Masreliez-Steen & Modigs (2004) teori om nya tankesätt och normer faktiskt finns 

förankrade hos eleverna och att genus är föränderligt (Masreliez-Steen & Modig 2004:19).  

Samhället har utvecklats och även de traditionella könsrollerna. Även om vårt resultat visar 

att de traditionella könsrollerna lever kvar till viss del visar det även på en utveckling av 

genus och ett nytänkande. Förväntningarna på flickorna enligt de traditionella könsrollerna 

var att de skulle vara duktiga och ordentliga. I dagens samhälle signalerar en vältränad person 

att den är disciplinerad och ambitiös (Lindwall 2011:222). Det kan vara så att flickorna idag 

upplever det muskulösa kroppsidealet som en ny förväntning på dem för att det signalerar just 

dessa egenskaper som värderas högt i samhället. Att vara vältränad och därigenom visa att 

man är duktig och ordentlig kan upplevas som en ny norm för den kvinnliga könsrollen.  
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8. Konklusion  
Uppsatsens syfte var att ta reda på hur eleverna upplever situationen i omklädningsrummen. 

De flesta elever mår bra i omklädningsrummen men det är 13 procent av eleverna som känner 

någon form av obehag när de befinner sig i omklädningsrummen. Vi har även kommit fram 

till att elevernas uppfattningar av förekomsten av kränkande behandling är vanligare i 

pojkarnas omklädningsrum, medan elevernas uppfattningar av kränkande behandling gällande 

utseendet är högre i flickornas omklädningsrum jämfört med den totala kvantiteten 

uppfattningar av kränkande behandling i respektive omklädningsrum. Vår undersökning har 

också visat att de kroppsideal som figurerar i skolan följer de traditionella könsrollerna där 

flickorna ska vara smala och söta medan pojkarna ska vara långa och muskulösa.  

I ett vidare perspektiv kan vi se att de traditionella könsrollerna lever kvar, trots den ökade 

jämställdhetspolitiken. Även om detta är något som tar väldigt lång tid att förändra kan vi 

antyda en förändring av attityderna hos ungdomarna gentemot det genus som råder i 

samhället. Detta visade sig genom att vissa flickor upplever att det finns ett muskulöst 

kroppsideal för kvinnor samtidigt som vissa pojkar upplever att det finns ett kroppsideal att se 

ut som en fotomodell för män. 

Enligt läroplanen ska alla anställda i skolan motverka och ingripa vid kränkande behandling. 

Ett stort frågetecken för oss är om lärarna är medvetna om vad som sker i 

omklädningsrummen, eftersom detta är en plats där de anställda på skolan saknar tillträde. Vi 

anser därför att det är mycket viktigt med uppföljning och vidare forskning inom detta ämne 

för att uppmärksamma och motverka kränkande behandling. Fortsatta studier inom detta ämne 

kan förslagsvis vara att undersöka lärarnas medvetenhet om omklädningsrumssituationen och 

att elevernas upplevelser synliggörs för de berörda lärarna.  

Vår undersökning kunde ha förbättrats genom att undersöka elevernas upplevelser av 

omklädningsrummen på fler skolor än de två vi besökte för att få ett mer generaliserbart 

resultat. Denna undersökning berör totalt fyra stycken omklädningsrum men om vi hade delat 

ut enkäten i fler skolor och samtidigt behållit undersökningsvolymen hade vår uppsats berört 

12 stycken omklädningsrum. Eftersom resultatet från vår undersökning till stor del är 

beroende av omklädningsrummens utformning hade vi eventuellt fått ett annat resultat. En 

annan förbättringsaspekt är utformningen av enkätfrågorna. I efterhand kan vi konstatera att 

våra frågor ibland gav ett otydligt resultat och tydligare utformade frågor hade eventuellt gett 

ett mer konkret resultat.        
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

 

Elevernas upplevelser av omklädningsrumssituationen 

Vi läser på lärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa och ska nu skriva C-uppstats. 

Uppstatsens syfte är att ta reda på hur eleverna mår i omklädningsrummen inför och efter 

lektionerna i idrott och hälsa. Omklädningsrummet är en plats där kränkande behandling är 

som vanligast i skolan och det är även en plats där eleverna är väldigt blottade inför varandra. 

Med denna uppsats vill vi öka medvetandet om omklädningsrumssituationen i en strävan att 

skapa en trygg miljö för eleverna.  

Eleverna kommer vara anonyma och kan när som helst avbryta sin medverkan. Svaren från 

enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Mathilda Lennermo Selin,       Mathilda.Lennermo_Selin.1192@student.uu.se 

Rebecca Alexandersson,          Rebecca.Alexandersson.2866@student.uu.se  

 

Handledare: 

Matts Dahlkwist,                       matts.dahlkwist@edu.uu.se 
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Bilaga 2. Enkätformulär  

Hej! 

Vi skriver en uppsats på Uppsala universitet som behandlar elevers upplevelse 

av situationen i omklädningsrummet. Du som svarar på enkäten är givetvis 

anonym och kan när som helst avbryta ditt deltagande. Vi är mycket tacksamma 

för ditt deltagande.  

Sätt ett kryss i den rutan som passar dig bäst. 

 Pojke 

 Flicka 

 

1. Vad tycker du om lektionerna i idrott och hälsa?(Du kan kryssa i flera alternativ) 

 Roliga 

 Tråkiga 

 Jag känner olust inför lektionerna 

 Jag mår bra av dem 

 Jag vill få bra betyg 

 Annat:________________________________________________________ 

 

2. När du inte deltar på idrotten, vad beror det på?(Du kan kryssa i flera alternativ) 

 Jag är sjuk eller skadad 

 Jag har glömt ombyteskläder 

 Jag är inte intresserad av idrottslektionerna 

 Mina kompisar är inte med 

 Jag gillar inte att byta om 

 Jag gillar inte att duscha efter 

 Lektionerna är för ansträngande 

 Annat skäl:______________________________________________________ 

 

3. Byter du om inför en lektion i idrott och hälsa? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

 

4. Duschar du efter en lektion i idrott och hälsa? 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland 

 Aldrig 

 

 

 

 

5. Hur mår du i omklädningsrummet? 

 Bra 

 Obekväm 
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 Orolig 

 Nervös 

 Mår mycket dåligt 

 Annat:__________________________________________________________ 

 

6. Har du hört eller sett att någon blir retad i omklädningsrummen? 

 Ofta 

 Ibland 

 En gång 

 Vet inte 

 Aldrig 

 

7. Har du hört eller sett någon bli retad för deras utseende i omklädningsrummet? 

 Ofta 

 Ibland 

 En gång 

 Vet inte 

 Aldrig 

 

8. Skulle du bry dig om någon ger dig en taskig kommentar om ditt utseende? 

 Ja 

 Nej 

 Det beror på vem som säger det 

 Annat:________________________________________________________ 

 

9. Vilka kroppsideal upplever du förkommer i skolan?(Du kan kryssa i flera 

alternativ) 

 Upplever inte att det finns kroppsideal i skolan 

 Att vara kort 

 Att vara lång 

 Att vara muskulös 

 Att vara tanig 

 Att se ut som en fotomodell 

 Att se ut som en elitidrottare 

 Att vara överviktig 

 Att vara smal  

 Annat:_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

10. Vilka förändringar skulle förbättra dina upplevelser av 

omklädningsrummet?(Du kan kryssa i flera alternativ) 

 Inga förändringar behövs 

 Möjlighet till att byta om enskilt 

 Möjlighet till att duscha enskilt 

 Städade/fräschare omklädningsrum 
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 Närvaro av lärare/annan vuxen 

 Annat:_________________________________________________________ 

 

11. Går du på någon idrott på fritiden? 

 Ja 

 Nej 

Om du svarar nej, hoppa över fråga 12.  

 

12. Tycker du att det är någon skillnad på stämningen i skolans omklädningsrum 

jämfört med omklädningsrummen på fritiden? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Om Ja, vad är 

skillnaden?________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.  Övriga kommentarer om situationen i 

omklädningsrummen:__________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Tack för att du har svarat! 

Mathilda Lennermo Selin & Rebecca Alexandersson 

 

                                                                                                  

 


