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Förord 

Vi vill först och främst tacka Håkan Larsson för den handledning och de diskussioner vi haft 

tillsammans. Dessa diskussioner har öppnat upp nya tankar för oss vilket i slutändan har givit 

studien ett större djup. Arbetet har fördelats likvärdigt och gjorts i samförstånd och vi har 

båda två deltagit lika mycket. I bakgrund, tidigare forskning och metod har skrivandet 

jämbördigt delats upp medan resultat, diskussion och slutsats har skrivits tillsammans. Vi vill 

även tacka alla respondenter som ställt upp, utan dessa hade studien inte kunnat genomföras. 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad idrottslärare har för uppfattningar kring 

elevers duschning samt vistelse i omklädningsrummet efter genomförd idrottslektion. 

Hur ser idrottslärarna på att eleverna duschar eller inte duschar efter idrottslektionen? 

Vilka anledningar kan det finnas bakom idrottslärarnas åsikter? 

Hur tänker lärarna kring deras möjliga ansvar att få eleverna att duscha och sköta sin hygien? 

 

Metod 

Kvalitativ metod har använts för att få fram resultatet, då genom semistrukturerade intervjuer 

som spelats in med diktafon. I studien medverkar fem idrottslärare som för närvarande arbetar 

inom grundskolan. Ett hermeneutiskt arbetssätt har använts för att analysera den data som 

samlats in under intervjuerna. Varje lärare har intervjuats två gånger och intervjuerna är 

analyserade utifrån teman som har hittats i de transkriberingar som gjorts av intervjuerna. 

Lärarna har intervjuats två gånger, dels för att efter första intervjun kunna läsa på mer kring 

de svar som givits dels för att under andra omgången kunna ställa mer djupgående frågor som 

grundat sig på de svar som givits under den första intervjun. Studien grundar sig på Norbert 

Elias civilisationsprocessteori.       

 

Resultat 

Studien har lett fram till resultatet att lärarna vill att eleverna skall duscha efter genomförd 

idrottslektion. De ser duschningen genom ett hälso- och hygienperspektiv och motiverar även 

duschningen för eleverna genom dessa perspektiv. De anser att normer, kroppsbild, 

kroppsideal har en stor påverkan på om eleverna väljer att duscha eller inte och att dessa 

premisser i samband med att omklädningsrummen är obevakade kan leda till att vissa elever 

blir utsatta eller utstötta.   

Slutsats 

Idrottslärarna i denna studie medger att de är påverkade genom deras uppväxt i föreningslivet. 

De tror att deras positiva inställning till att duscha tillsammans härstammar därifrån. Dock ser 

föreningslivet annorlunda ut idag än vad det gjorde när de växte upp och idag duschar man 

inte tillsammans i lika stor utsträckning. Dessa två olika sätt att se på duschning kan bli en 

krock i skolans värld. Efter genomförd studie kan man se att lärarens personliga inställning 

till duschning efter lektionen påverkar elevernas duschningsvanor. 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study is to investigate what physical education teachers think of students 

showering and sojourn in the dressing room after the P.E. lesson. 

Question formulation 

In what way do the teachers think of the students showering or no showering after a P.E. 

class? 

What reasons may be behind the teachers' opinion? 

How do the teachers think about their possible responsibility to get students to shower and 

take care of their hygiene? 

Method 

Qualitative methods were used to obtain the result, with semi-structured interviews that were 

recorded. The study involved five physical education teachers who currently work in the 

elementary school. A hermeneutic approach was used to analyze the data collected during the 

interviews. Each teacher was interviewed twice, and the interviews were analyzed based on 

themes found in the transcriptions made of the interviews. The teachers were interviewed 

twice. After the first interview we read more about the answers given and were able to ask 

deeper questions in the second round, based on the answers given during the first interview. 

The study is based on Norbert Elias civilizing process theory. 

Results 

The study has led to the result that teachers want students to take a shower after the P.E. 

lesson. They look at showering through a health and hygiene perspective and they are 

motivating showering to the students through these perspectives. They believe that standards, 

body image, body ideal has a big impact on whether students choose to shower or not and that 

these premises, in connection with that the student are unattended in the changing rooms, 

might lead to that some students become vulnerable or marginalized. 

Conclusions 

P.E. teachers in this study admit that they are influenced by their childhood in the voluntary 

sportssector and believe that their positive attitude to showering together with others derives 

from their childhood. However, the voluntary sportssector has changed since they were 

growing up, and today you’re not showering together with others in the same extent. These 

two ways of looking at showering can lead to a contradiction in the school world.  
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1. Inledning och bakgrund 

Ämnet idrott och hälsa har i skolan många syften att uppfylla. Lärarna skall bland annat ge 

eleverna kunskaper inom friluftsliv, simning och hur eleverna kan påverka sin hälsa i ett 

livslångt perspektiv.  Vidare på temat hälsa går det att läsa i Lgr-11 att ”eleverna skall ges 

förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (Lgr-11) 

 

Vad goda levnadsvanor innebär är svårt att exakt säga men vi har ändå tolkat in att hålla sig 

ren och sköta sin hygien kan tänkas ingå i att utveckla goda levnadsvanor. När vi varit ute på 

och jobbat och praktiserat på skolor i Stockholmsområdet under våra fyra år på GIH har vi 

märkt att det är olika huruvida elever duschar efter idrotten eller inte. Detta har väckt en 

undran i oss om hur det egentligen står till med duschandet i skolorna, och framförallt hur 

lärarna ser på elevers duschning efter skolan.  

 

I tidningen Lärarnas Nyheter skrev Johan Slättberg, som är idrottslärare och ledamot av 

lärarförbundets ämnesråd i idrott och hälsa, 2010 en artikel angående just detta 

problemområde. I artikeln tar han upp hur han själv har märkt att elever inte deltar på 

idrottsundervisningen för att de har en rädsla för att exponera sig i omklädningsrummet när 

det blir dags för duschning. Elevers rädsla för att exponera sig inför sina klasskamrater är så 

pass stor att vissa väljer att avstå från undervisning för att slippa byta om före och efter 

lektionen. På sin skola har han hittat en lösning som minskar detta problem och det är att sätta 

upp bås i duschrummen så att varje elev kan duscha avskiljt och det finns även bås där man 

kan gå in och byta om efter att ha duschat. (Slättberg, 2010)  

 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att ett centralt innehåll i undervisningen skall vara 

”Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt” (Lgr-11, s. 52). Det står också att 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Lgr-11, s. 51) Om Slättbergs 

(2010) antagande om att vissa elever inte är med på idrotten på grund av ett duschtvång så ges 

inte elevernas förutsättningar att kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter.  
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Skulle det vara så som Johan Slättberg upplever att det finns en stor problematik kring just 

duschning och idrott så finns det anledning till att undersöka frågan närmare. Framförallt 

eftersom duschning i samband med idrottsundervisningen kan göra att vissa elever inte deltar 

i idrottsundervisningen och då uppfylls inte kursplanen som säger att alla elever skall ges 

förutsättningar att delta. 

1.1 Historisk bakgrund 

Barn och ungdomars hälsa blev en samhällelig angelägenhet första gången 1842 då allmän 

skolplikt i folkskolan infördes. För första gången kunde man få en samlad bild av hur det stod 

till med barn och ungdomars hälsa och man började även undervisa barnen i hälsa. År1874 så 

infördes Hälsovårdsstadgan som innebar att det för första gången kom ut tydliga riktlinjer för 

vad hälsoundervisningen skulle innehålla och hur den skulle genomföras. 

Hälsoundervisningen bestod då till stor del av en fostran i hur den personliga hygienen skulle 

skötas eftersom en dålig hygien var upphovet till många av dåtidens folksjukdomar. I slutet av 

1800-talet infördes även skolhälsovården som innebar att man med hjälp av sjukvårdpersonal 

kunde kontrollera och behandla barnen i skolan. (Sundin, Högstedt, Lindberg, Moberg, 2005, 

s.114) 

 

År 1944 kom ett nytt viktigt beslut från riksdagen då det beslutades om en utbyggnad samt 

rationalisering av skolhälsovården. Beslutet innebar att skolhälsovården skulle få ansvar för 

att ge barnen kunskap i hur de skulle sköta sin hygien. Dessutom skulle skolhälsovården 

jobba för att få barnen intresserade av att sköta sin egen hygien. Denna sorts 

hälsoundervisning höll i sig fram till i slutet av 1950-talet då synen på barnens hälsofostran i 

skolan förändrades. Sjukdomsprevention kom inte längre att dominera hälsoundervisningen 

utan andra ämnen såsom sexualkunskap, fritid och hobbies kom in i undervisningen. På 

sjuttiotalet kom hälsoundervisningen även att handla om upplysning kring dåliga beteenden, 

såsom tobak och alkoholanvändning. Vid denna tidpunkt så hade barns hygien fått en 

betydligt mindre plats i hälsoundervisningen och detta berodde på det välfärdsamhälle som i 

Sverige var på väg att byggas upp. Barn blev inte längre sjuka på grund av en dålig hygien 

utan det var andra saker som ”hotade” barnens välmående. (NU-03 2003, s. 50-52).  

 

Palmblad och Eriksson skriver att denna förändring av hälsoundervisningen speglar sig i de 

samhällsförändringar som skedde i Sverige under efterkrigstiden. Levnadsförhållanden 

förbättrades avsevärt så att en kollektiv tanke kring hälsofostran inte längre ansågs nödvändig. 
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Istället för fostran i hälsa så blev hälsoundervisningen mer inriktad på vad individen själv 

kunde göra för att sköta sin hälsa. (Palmblad och Eriksson, 1995, s. 84-96) 

 

Vad gäller hygien och duschning kring idrottsundervisningen i de tidigare läroplanerna så 

nämndes kroppshygien i samband med fysisk ansträngning i både Lgr-62 och Lgr-69 där det 

stod att gymnastikämnet skall syfta till att åskådliggöra för eleverna hur de på ett hygieniskt 

sätt skulle ta hand om kroppen efter utförd fysisk ansträngning. (Lgr-62 s. 346, Lgr-69, s. 

167). I Lgr 80 fanns instruktioner om hur duschning och elevers hygien skulle skötas efter 

idrottslektionen. (Lgr-80, s. 91) I och med införandet av Lpo-94 så försvann dock detta krav 

på att personlig hygien skulle ingå i idrottsundervisningen utan det blev ett begrepp man i så 

fall fick tolka in i mer allmänna förklaringar till vad idrottsämnet skulle innehålla.  

 

I och med att kravet på duschning och personlig hygien försvann när Lpo-94 infördes så 

uppstod problem med och kring duschningen efter idrottslektionen. I en artikel från Lärarnas 

Nyheter går det att läsa om problematiken kring elever och duschning efter idrotten där en 

idrottslärare, en skolsköterska och en rektor intervjuats om ämnet. Dessa personer delar 

många åsikter med den tidigare nämnde Slättberg (2010). De anser att problemet först och 

främst finns på högstadiet och att orsakerna är många. Vissa elever känner obehag av att 

duscha tillsammans med andra medan andra tycker att duscharna är ofräscha och därför inte 

vill duscha. Andra orsaker som nämns i artikeln är att tiden mellan lektionerna är för knapp så 

att eleverna inte hinner duscha. Även kulturella och religiösa skäl nämns som anledningar till 

att elever inte vill visa sig nakna inför andra. (Lindbom, 2010) 

1.2 En förändrad kroppsbild 

Precis som Palmblad och Eriksson skriver om att hälsoundervisningen under senare hälften av 

1900-talet kom att mer inriktas på individen så har även synen på våra kroppar 

individualiserats. Per Nilsson skriver i boken Pedagogiska perspektiv på idrott om en 

individualiseringsprocess som har speglat vårt samhälle under de senaste 50 åren och som har 

påverkat hur vi ser på många saker och däribland våra kroppar. När vi förr identifierade oss 

med den sociala grupp, det kön eller den ålder vi tillhörde så har vi nu gått över till en mer 

individualiserad identifiering av oss själva. Detta beror på att vi nu inte upplever att våra liv är 

lika förutbestämda som de var förr. Det finns idag större möjligheter att göra klassresor och 

det är lättare bryta de traditioner som vi föds in i. Från att vi förr redan som barn i stort sett 

visste hur våra liv skulle se ut så är samhället idag mer obestämt och otydligt. Eftersom vi är 
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mer individuella idag så ser man på en persons handlingar och beteenden som en konsekvens 

av den personens personlighet, framförallt när man ser på personens hälsa eller ohälsa. 

(Nilsson, 2005, s.153-155) 

 

Att bedöma en persons hälsa görs lätt genom att titta på dennes kropp, och det har lett till att 

vi idag är mer vaksamma över våra kroppar och hur vi ser ut. Sociologen Chris Shilling 

menar att den större medvetenheten för våra kroppar beror på två saker. Dels så har vi hittat 

fler saker på kroppen som vi kan påverka och kontrollera för att se bra ut. Det är inte bara en 

smal kropp som längre räknas utan man skall se fysiskt vältränad ut, ha ett bra utseende samt 

ha psykisk styrka. Dels att vi dessutom i media och reklam exponeras för väldigt många 

kroppar som har allt detta gör att vi ser väldigt många möjligheter, samt känner ett krav på att 

skaffa oss dessa perfekta, ungdomliga och vältränade kroppar. (Shilling, 1993, s. 2-5) 

 

Samtidigt som möjligheterna till att förändra kroppen har blivit stora så har också bilden av 

vad en kropp är och vad som är etiskt möjligt att göra med den ändrats. I och med nya 

tekniker inom plastkirurgin och förskjutna gränser om vad som anses som manligt och 

kvinnligt så är det idag inte socialt fastsällt vad vi moraliskt kan göra med våra kroppar. 

(Shilling, 1993, s. 2-5)  

 

Dessa två parametrar, dels att vi idag har stor kontroll över vad vi kan göra och förändra med 

vår kropp, dels att gränsen för vad som är moraliskt riktigt att ändra på kroppen har suddats 

ut, har lett till att vi fått nya kroppsideal som skiljer sig stort mot de som vi hade för bara cirka 

50 år sedan. (Shilling, 1993, s. 2-5) 

 

Den större betydelsen som kroppen har i dagens samhälle gör att vi inte längre kan uttrycka 

oss som individer bara genom att visa upp den inre sidan av oss. Den yttre sidan av oss har 

flutit samman med den inre vilket gör att hur vi ser ut också utgör en stor del av vad vi 

kommunicerar om oss själva till omgivningen. Det som vi kommunicerar ut är också det vi 

bedöms på av andra människor vilket gör att ett perfekt yttre är viktigt för att bli bedömd på 

ett bra sätt. (Nilsson, 2005, s.159-162) 
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2. Forskningsläge 

2.1 Duschning och hälsoundervisning 

Det finns en hel del forskning som tyder på att det finns en problematik kring duschning efter 

idrottslektionen, både i Sverige och utomlands. År 2005-2006 så genomförde Görel 

Bråkenhielm en undersökning på skolelever om varför de inte vill delta i skolundervisningen. 

Undersökningen genomfördes på elever i årskurs 8 samt i årskurs 1 på gymnasiet och hon 

kom fram till att det på skolor som hade duschtvång efter idrottslektionen fanns fler elever 

som hade IG i ämnet idrott och hälsa jämfört med skolor där elever inte var tvungna att 

duscha efter idrottslektionen. (Bråkenheilm, 2008).  

 

Huruvida duschning skall var något obligatoriskt efter en genomförd idrottslektion diskuterar 

Britta Thedin i sin artikel Hälsa-Vad är det i ämnet idrott och hälsa? Hon skriver som nämnts 

ovan att hygien var en del i hälsoundervisningen ändra fram till 1994 då Lpo-94 infördes. 

Efter att Lpo-94 infördes så har lärarna själva fått bestämma om de vill att hygien skall ingå 

som en del i hälsoundervisningen, och då tolka in det under exempelvis goda levnadsvanor 

som nämns i kursplanen. Thedin skriver om att det finns en hygiendiskurs inom 

hälsoundervisningen som kan ligga kvar från tidigare kursplaner, men att den nu är mer 

inriktad på självklara saker som att man skall vara ombytt på idrottslektionen. I sin artikel har 

hon sammanställt en rad undersökningar om ämnet hälsa i idrottsundervisningen. Hon har där 

kommit fram till att idrottslärare ser på duschning efter idrotten som något som inte behöver 

ingå i undervisningen. Detta eftersom lärarna tar för givet att elever, i och med att de i skolan 

erbjuds möjligheter att duscha och byta om efter fysisk aktivitet, då också gör det.  Hon ser 

även en tendens till att vissa idrottslärare i undersökningen ifrågasätter duschning efter 

idrotten då de ändå oftare blir mer svettiga efter att ha varit ute på rast. Detta kopplar hon till 

den hygiendiskurs som finns i idrottslärares hälsoundervisning och att den idag är mer 

inriktad på självklara saker som att det tas för givet att alla sköter sin hygien efter fysisk 

aktivitet. (Thedin Jakobsson, 2004, s. 4) 

 

Att det existerar en hygiendiskurs inom hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa är något 

som även Mikael Quennerstedt tar upp. Han har i sin doktorsavhandling Att lära sig hälsa 

analyserat en rad skolors lokala kursplaner i idrott och hälsa och där sökt efter vilka diskurser 

som kan tänkas finnas i deras hälsoundervisning. Han beskriver att diskurser är olika 
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återkommande mönster och regelbundenheter som man kan hitta i de olika dokumenten. En 

av de diskurser som Quennerstedt hittar är just en som berör hygien. Han har identifierat 

denna diskurs i 29 av 72 undersökta skolor och det handlar då oftast om att läraren undervisar 

om hygien och om att elever skall byta om inför en idrottslektion samt att de skall duscha 

efter den. (Quennerstedt, 2006, s.136-137) 

 

Detta ”tvång” till duschning, som Quennerstedt menar finns i en del svenska skolor, tas även 

upp i en undersökning av Rees med flera. De skriver att en anledning, av många, till varför 

elever inte deltar i undervisningen är att det finns ett duschtvång efter genomförd 

idrottslektion. År 2006 gjorde hon och hennes kollegor en sammanställning av 20 

internationella studier kring ämnet deltagande på idrottsundervisningen. De kom fram till att 

framförallt flickor i åldrarna 11-16 år upplevde hinder för att delta på idrottsundervisningen 

på grund av de faciliteter som skolan erbjöd, och då handlade det framförallt om dåliga 

möjligheter till att duscha och byta om samt att det gavs för lite tid till ombyte och duschning. 

(Rees, Kavanagh, Harden, Shepherd, Brunton, Oliver & Oakley, 2006, s. 818) 

 

En annan internationell studie om ämnet är skriven av Ruder (2011). Han tar i sin artikel upp 

problematiken kring duschning och idrott i delstaten Pennsylvania, USA, där ämnet har varit 

omdiskuterat. På tidiga nittiotalet var ämnet till och med uppe i rätten då duschning efter 

idrotten var obligatoriskt. Men efter en dom i domstolen tog man bort att det skulle vara 

obligatoriskt med dusch efter idrottsundervisningen. Ruder (2011) skriver om denna händelse 

och utvecklar tankarna kring just duschning efter en idrottslektion och menar att elever inte 

nödvändigtvis duschar efter lektionerna utan de har hittat alternativa sätt att tvätta sig, till 

exempel med hjälp av tvättlappar och användning av deodorant för att ta bort lukten. Detta 

sätt att göra sig fräsch efter idrottslektionen menar Ruder (2011) för med sig ett problem då 

man inte tvättar bort eventuella bakterier från kroppen utan dessa hamnar istället i kläderna 

och kan göra att man blir sjuk. (Ruder, 2011)  

 

Slättberg (2010) skrev om att problematiken kring elevers duschning efter idrotten främst 

förkommer på högstadiet och det är också under denna period som en stor del av eleverna 

kommer in i puberteten. (Slättberg, 2010) Under puberteten så påverkas ungdomars självbild. 

Tidigare forskning tyder också på att det finns en skillnad mellan könen i denna fråga där 

flickor tenderar att visa ett större missnöje med sin kropp än vad pojkar i samma pubertala 

utveckling gör. Detta antas bero på att pojkars pubertet gör att de bygger på sig mer muskler 
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medan flickor istället får mer fettvävnad, framförallt kring höfterna och att dessa förändringar 

inte är socialt eftersträvansvärda. (Williams & Currie, 2000, s. 130-131) Williams och Curries 

(2000) undersökte hur skotska flickor i 11- och 13-årsåldern påverkas av när de kommer in i 

puberteten. Forskarna kom fram till att framförallt 11-åriga flickor som tidigt kom in i 

puberteten fick en sämre självbild än flickor i samma ålder som kom in i puberteten i en 

senare ålder. (Williams & Currie, 2000, s. 141-142)  

2.2 Omklädningsrumsproblematiken 

Larsson (2004) skriver om omklädningsrummet i samband med idrottslektioner. Han 

genomförde en undersökning bland svenska årskurs-fem-elever om deras syn på ämnet idrott 

och hälsa. Eleverna fick i undersökningen svara på frågor kring duschning och vistelse i 

omklädningsrummet innan och efter idrottslektionerna. I undersökningen framkommer det att 

de flesta av de tillfrågade eleverna i studien anser att det inte finns några problem med att 

duscha efter genomförd idrottslektion. Trots att de flesta inte ser några problem med 

duschningen så är det 19 % av de tillfrågade eleverna som helt instämmer med påståendet 

”jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan.” Elever som inte vill duscha efter idrotten 

brukar hävda för sina lärare att de glömt handduken eller att de inte har blivit tillräckligt 

svettiga för att behöva duscha. Omklädningsrummet är en plats där pedagogerna inte har 

kontroll över barnen och det kan då bli en plats där hämndaktioner kan förekomma för 

kvarliggande konflikter från den nyss genomförda lektionen. Det är också en plats där 

dominanta elever får en chans att raljera och utöva sin makt över mindre dominanta elever 

samt en plats där konflikter som de ovan nämnda kan leda till bråk. (Larsson, 2004, s. 143-

146) 

 

I och med att eleverna ofta är obevakade i omklädningsrummet finns risk för att mobbning 

ska förekomma. Langdon och Preble (2008) genomförde en studie om mobbning i USA på 

drygt 3000 elever i femte till tolfte klass. Undersökningen syftade bland annat till att 

undersöka vilka det är som mobbar och vilka som blir mobbade. Det som kom fram i 

undersökningen var att de elever som blev mobbade ofta hade antingen ett beteende eller 

något annat som stod ut från normen. En av dessa ”egenskaper” som kom fram i studien var 

att elever som ansågs ha dålig hygien hade en större risk att utsättas för mobbning. (Langdon 

& Preble, 2008, s. 493) 
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2.3 Duschning och olika kulturella normer 

Problematiken kring duschning efter idrottsundervisningen kan även kopplas till kulturella 

olikheter, där man i vissa kulturer, exempelvis islam, inte får visa sin nakna kropp för andra. 

Otterbeck skriver i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan kring skillnader avseende 

vad elever i den svenska skolan har för förväntningar på sig från idrottslärarna, och att dessa 

förväntningar krockar med vad vissa kulturer anser om duschning tillsammans med andra. 

(Otterbeck, 2000, s. 58-59) Otterbeck har ett antagande om att det blir en krock mellan den 

skolkulturen som säger att man måste duscha av hygienskäl, och den kultur kring nakenhet 

som vissa muslimska elever bär med sig. Elevernas kultur tas även upp i en studie från 1993 

gjord av Bob Carroll och Graeme Hollinshead. De tar upp problematiken kring att elever från 

vissa kulturer inte får visa sig nakna inför andra, och eftersom duschningen efter 

idrottslektionerna oftast sker i gemensamma omklädningsrum så omöjliggör det duschande 

för eleverna från dessa kulturer. Författarna skriver då att det i värsta fall leder till att elever 

inte kommer till skolan den dagen som de har idrottslektioner, just för att de inte vill utsätta 

sig för tvånget att duscha efter idrottslektionen.(Carroll & Hollinshead, 1993)   

2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Tidigare forskning kring ämnet visar på att det finns en problemtik i frågan. Idag så står det 

inte någonting om duschning i kursplanerna för idrott och hälsa men vissa lärare tolkar in en 

sorts hygiendiskurs i sin hälsoundervisning. Att en lärare har en hygiendiskurs i sin 

hälsoundervisning innebär att läraren i sin undervisning tar med vad de tycker är självklara 

saker så som att komma ombytt till lektionen samt duscha och byta om efter den. 

Problematiken kommer in i det när denna hygiendiskurs påverkar elevers deltagande på 

lektionen vilket den i viss mån kan göra. Forskningen kring mobbing och utsatthet tyder 

också på att det kan finnas en risk för elever att bli utsatta i omklädningsrummet då de inte är 

övervakade. Det finns även risk för utsatthet för elever som väljer att inte duscha och därmed 

luktar svett. Det har även framkommit att idrottslärare väljer att motivera duschningen för 

eleverna ur ett hälsoperspektiv trots kravet på hygien försvann i och med införandet av 

Lpo94.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad lärare i idrott och hälsa har för 

uppfattningar kring elevers duschning samt vistelse i omklädningsrummet efter genomförd 

idrottslektion. 

 

Hur ser lärare i idrott och hälsa på traditionen att duscha efter lektioner i idrott och hälsa? 

 

Hur och varför motiverar lärarna i idrott och hälsa sitt val att kräva eller att inte kräva 

duschning efter lektioner i idrott och hälsa? 

 

Hur tänker lärarna kring deras möjliga ansvar att få eleverna att duscha och sköta sin hygien? 
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4. Teori 

4.1 Hermeneutiken 

Arbetsprocessen har tagit sin ansats i hermeneutiken. Hermeneutiken utgår från att analysera 

texter utifrån ett synsätt där man söker efter författarens mening med texten. I detta fall så är 

texterna transkriberingar från de genomförda intervjuerna, och det som eftersöks är att förstå 

det bakomliggande för vad respondenterna svarar. För att förstå det bakomliggande så tolkas 

dels hela texten, men även textens delar. Vid tolkandet så växlar man som tolkare av texten 

mellan ett helhetsperspektiv och ett delperspektiv. Det innebär att nya textavsnitt som man 

tolkar i texten kan leda till att man förstår tidigare delar av texten på ett nytt sätt. På detta sätt 

växer helheten av texten fram och man når en färdig tolkning av texten. (Wallén, 1996, s. 33) 

Vidare så granskas texten i tre moment. I det första momentet så granskas den som är 

upphovet till texten, vilket i detta fall är idrottsläraren. Finns det något specifikt med den 

läraren som kan ligga till grund för vad den tycker. I det andra momentet så analyseras texten 

utifrån en helhet och det som eftersöks är att hitta textens allmänt vedertagna aspekter. Det 

tredje momentet är att tolka det resultat man fått fram efter att ha genomfört de två första 

momenten. (Bryman, 2002, s. 507-508)  

 

Efter dessa tre moment så har en helhet hittats i texten och denna helhet jämförs med de andra 

transkriberingarna för att se om det går att hitta likheter mellan vad de olika lärarna säger. I 

denna fas av analysen så används en hermeneutisk spiral. De teman som går att hitta i alla 

transkriberingar är de teman som arbetet sedan riktas in på. Mer aktuell forskning kring de 

teman hittas och en större förståelse för vad lärarna berättar uppnås. Det eftersöks inte bara ny 

forskning utan även nya teorier som kan förklara det lärarna berättar i sina intervjuer. Detta 

förklarar den bredd av teorier som används i detta arbete, för att nå en större förståelse för vad 

det är lärarna säger. När en större förståelse för lärarna och deras berättelser har uppnåtts går 

man tillbaka till texterna och tolkar om dem. Metoden leder till att relevanta delar som man 

hittar i en första tolkning kan tas bort vid senare tolkning då andra mer relevanta teman hittas 

som beskriver helheten på ett bättre sätt.  

 

Ett annat sätt att tillskansa sig mer och bättre information är att man återigen genomför 

intervjuer med de aktuella lärarna, men denna gång på det specifika tema som hittades i den 

första analysen av deras intervjuer. När mer information har hämtats in så genomförs återigen 
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en tolkning av transkriberingarna utifrån de tre moment som beskrivits ovan. Arbetssättet kan 

liknas vid en spiral där ju fler varv som man tolkar det empiriska materialet så kommer man 

djupare ner i analysen. Med detta arbetssätt så kommer helhetstolkningen att revideras ett 

antal gånger eftersom en större förståelse för de bakomliggande delfaktorerna hos lärarna nås, 

samt i vilken kontext de pratar i kommer att ändras och fördjupas ju mer vi går in i texten. 

(Lilja, 2005, s.275-276) 

4.2 Norbet Elias och Civilisationsprocessen 

Vetenskapsområdet sociologi förklarar mänskliga sociala beteenden och gruppbildningar. 

Den förändras ständigt över tiden och beroende på hur samhället utformar sig. En av de stora 

sociologerna är Norbert Eilias som myntade sin sociologiska teori civilisationsprocessen.  

Civilisationsprocessen bygger, som många andra sociologiska teorier, på att det finns en 

differentiering mellan samhällsgrupper. Norbert Elias tar exempelvis upp, precis som Marx, 

arbetsdelningen där det i ett samhälle finns arbetsgivare och arbetstagare och att det finns en 

stor skillnad men också en stark koppling mellan dessa grupper. Civilisationsprocessen 

utvecklas när det skapas en interdependens mellan dessa olika samhällsgrupper och dagens 

samhälle består utav många olika samhällsgrupper som bildar en kedja mellan sig. Ändras ett 

beteende i en grupp ger den ändringen en påverkan på alla grupper eftersom interdependensen 

mellan grupperna är så stark. Ett exempel är att om ett beteende ändras i överklassen så får 

detta följder ner i klasserna. (Olofsson, 2007, s. 312-314) 

 

När man talar om civilisation i nutid talar man ofta om I- och U-länder, och om hur vissa 

delar av världen är mer civiliserade än andra. (Elias, 1989, s. 27) Många forskare har valt att 

förklara och beskriva sociologin genom unika händelser eller tidsepoker. Den bygger på ett 

antal betydelsefulla forskare som har granskat människan som en social individ som t.ex. 

Emile Durkheim, Robert Putnam och Talcott Parsons (Fahlander, 1996, s. 1). Enligt 

Fahlander är ”det ofrånkomligt att inte använda någon form av sociologisk teori och metod 

när man studerar och tolkar mänsklig kultur, modern som förhistorisk” (Fahlander 1996, s. 1).  

 

Denna studie kommer att ta ansats från Norbert Elias civilisations teori som i sin tur har 

inspirerats av Talcott Parsons teoretiska inställning där Parson ingående har försökt bryta ner 

de olika samhällstyperna. Parson anser att huruvida vi människor väljer att visa våra känslor 

eller inte medan vi socialt interagerar med andra människor påverkar för det första oss själva 

och vår närhet men i slutändan hela samhället. (Elias, 1989, s. 28-29) Elias (1989) anser att 
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tidigare forskning inom civilisationsteorin bygger på kortsiktliga studier som inte tar upp hur 

civilisationsprocessen har förändrats över lång tid samt hur och varför den har förändrats 

(Elias 1989, s. 23-27). Elias (1989) skriver om hur det är samhällets normer som påverkar den 

vuxna befolkningen om vad som ska uppfattas som pinsamt och framställa obehagskänslor, 

samt hur de vuxna inpräglar barnen i talesättet ”att den som väntar på något gott väntar aldrig 

för länge” med vilket menas att de vuxna uppfostrar barnen i att återhålla sina känslor i väntan 

på en framtida belöning. Detta förs sedan under några korta år över på barnen som vid unga år 

fortfarande är orörda och inte medvetna om vad som är socialt accepterat eller inte. Vad som 

är socialt accepterat eller inte förändras över tid och det är till viss del överklassen som styr 

över dessa frågor. Samtidigt är det skillnad på vad som var accepterat bland överklassen och 

vad som var accepterat i medel- och arbetar klass (Elias, 1989, s. 232) Exempelvis var det i 

Frankrike på 1600-talet en tillåten norm för överklassen att ta emot personer från lägre klasser 

stående i sovkläder för att sedan byta om under tiden. Tjänstefolk anordnade dusch och bad 

för att sedan fylla på vatten och dylikt under tiden och om tjänstefolket kände sig obekväma 

av att se på medan överklassen var nakna så var det inget som störde överklassen. Ett antal 

hundra år senare var denna norm helt otänkbar för folket som arbetade och levde i det 

demokratiska industrisamhället, både för folk som stod i samma rang och för dem som stod i 

en högre klass. (Elias, 1989, s. 237) 

 

Under efterkrigstiden blev människorna mer öppna och hade lättare att diskutera det som 

tidigare varit belagt med tabu och framtvingat pinsamhetskänslor, men de senaste 30 åren har 

vi tagit ett steg tillbaka. Idag får barn ständigt höra hur man ska bete sig vid matbordet såsom 

att inte äta med öppen mun, klia sig runt ansiktet eller bara rycka åt sig saker vid matbordet. 

De sociala avvikelserna (fisa, rapa och uträtta sina behov på offentliga platser) som tidigare 

sågs som något perverst och på gränsen till kriminellt och renderade i instängning på 

mentalsjukhus (om det påvisades på allmänplats) och läkarvård (om det påvisades i hemmet) 

ses idag som en ohövlighet och brist på god ton vilket visar på hur de sociala normerna har 

förändrats med tiden (Elias, 1989, s. 240-241).  

4.3 Hans Peter Duerr´s kritik mot Norbert Elias och civilisationsteorin 

Duerr är Norbert Elias främste kritiker och går till angrepp emot civilisationsteorin, samt Elias 

sätt att helt och hållet slå fast sina påståenden efter att ha läst texter och skrifter som skrevs 

för flera århundraden sen. Exempel på detta tar Duerr (1994) upp i boken Intimitet – myten 

om civilisationsteorin där han påpekar att Elias till exempel skriver att barn kopplat till 
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sexualitet under 1500-talet ”såg allt, ingenting doldes bakom kulisserna” jämfört med idag då 

det mer döljs för barnen. Det Duerr (1994) reagerar på är att Norbert använder sig av så pass 

starka ord som att allt sågs och att ingenting doldes istället för att mer rationellt påstå att barn 

såg mer under 1500-talet än vad som nu ses.(Duerr, 1994, s. 12) Duerr ifrågasätter även hur 

Elias förklarar att en för dagen civiliserad människa ”skulle utmärkas av att hon uppvisar ett 

mycket stort mått av återhållande av ögonblickliga impulser till förmån för långsiktliga mål 

och tillfredställelser” (Duerr, 1994, s. 11). Duerr kopplar detta till den bibliska tesen som 

påpekar att den genitala skammen inte är knuten till vår historia utan tillhör mänskligheten 

(Duerr, 1994, s. 17). I motsats till Elias menar Duerr att den historiska förändringen inte har 

något med evolutionen att göra. (Duerr, 1994, s.17) Elias (1989) menar att vi i dagens 

samhälle är betydligt mer återhållsamma med att visa oss nakna eller bete oss på ett socialt 

avvikande sätt än vad vi var förr eftersom straffet för det avvikande beteendet är större idag 

än vad det var då. Även detta ställer sig Duerr (1994) kritisk mot eftersom han menar att 

människorna levde i mindre och betydligt mer sammanflätande samhällen förr än vad vi gör 

nu. Idag har vi en större chans att gömma oss i mängden vilket gör att ett avvikande beteende 

inte uppmärksammas lika mycket som det gjorde i de små samhällen människorna bodde i 

förr. (Duerr, 1994, s. 10) 

4.4 Kroppsideal 

För att förklara duschningsproblematiken räcker det inte att se på hur interdependensen 

mellan olika grupper gör att beteenden sprider sig. Social avvikelse i form av att inte ha en 

”normal” kropp har idag spritt sig från att gälla endast gruppen vuxna till att även gälla barn. 

Grogan (2010) skrev en artikel som handlar hur mäns och kvinnors kroppsuppfattning hänger 

samman med självkänsla, internalisering, smala/muskulära ideal, social jämförelse och social 

identitet samt hur interventioner kan främja en bättre kroppsuppfattning. Att kroppsbild och 

självkänsla hänger ihop har framförts i tidigare forskning. Generellt sett har undersökningar 

visat att män och kvinnor med högre självkänsla analyserar sin kropp på ett positivare sätt och 

är mer nöjda med sin kropp under alla åldrar (Grogan, 2010). Det finns ett mått av en 

accepterad kroppsbild och kroppsform som framställs i internationell media, och idealen har 

blivit mer och mer kulturellt homogena under 2000- talet. För vita kvinnor från västerländsk 

kultur handlar det om att vara smal men samtidigt ha kurvor runt midjan och en bra 

bröststorlek. Dessa ideal sammankopplas med självkontroll, elegans, social attraktivitet och 

ungdomlighet.  Det är även viktigt att ha en muskeltonus och under 2000- talet har detta blivit 

extra viktigt både för kvinnor och för män. Idealen för svarta kvinnor i USA och andra 



14 

 

liknande kulturer skiljer sig från den västerländska kulturen eftersom de svarta kvinnorna i 

USA tenderar en fylligare figur samt idealiserar en acceptans för att kvinnor kan ha en större 

figur. Historiskt sett har kvinnokroppar varit överrepresenterade i media om man jämför med 

män, samt att kvinnorna är mer förkroppsligade i media än vad män är. Under senare tid har 

emellertid män blivit minst lika exponerade i media som kvinnor. Mäns bild i media är en 

vältränad bröst-, arm- och skuldermuskulatur men en slimmad midja. Kroppen skall vara ett 

mellanting mellan smal och övertränad med en låg grad av underhudsfett. Denna bild är 

framställd av västerländsk media. (Grogan, 2010) Dittmar (2009) skriver om hur media och 

idealbilder påverkar mäns och kvinnors psykologiska processer negativt. Studier har påvisat 

att både kvinnor och män efter att ha sett en idealbild av samma kön direkt fått en negativ 

kroppsbild. Dittmar (2009) menar dock att för lite forskning på området har gjorts för att 

enbart säga att det är media och den sociala jämförelsen som gör att män och kvinnor får en 

negativ kroppsuppfattning efter att ha exponerats för dessa idealbilder. Samtidigt så kräver det 

att man inte känner att man lever upp till den idealbild som visas.(Dittmar, 2009)  

 

Grogan (2010)  hänvisar till Van de bergs undersökning från 2007 som visar att män är trötta 

på att behöva leva upp till det orealistiska muskulösa och hårlösa kroppsideal som finns i 

dagens samhälle. Män känner sig tvungna att efterlikna manliga modeller för att vara mer 

attraktiva för kvinnor. 

 

I sin artikel hänvisar Grogan (2010) till ”The Social Comparison Theory” som Festinger 

myntade 1954. Den innebär att människor jämför sig i andra för att bedöma sig själva. Det 

kan vara att man jämför sig med personer i sin närhet eller i bilder som man ser i media. 

Grogan menar framförallt att människor använder bilder från media som standarder när de 

utvärderar sin egen kropp. Forskning tyder på att denna sociala jämförelse stadigt ökar då 

media allt mer fokuserar på den perfekta kroppen. Viss forskning säger också att detta inte 

påverkar män lika mycket eftersom deras kroppar är av mindre sociokulturell betydelse än 

kvinnors, och även att det finns en norm kring kvinnan att bli uttittad och utvärderad.(Grogan, 

2010) Samtidigt spelar det in vilken ideal självbild personen själv har, vissa personer kopplar 

sig starkt ihop med det västerländska kroppsidealet medan andra personer kan ha en helt 

annan ideal självbild och påverkas då inte på samma sätt som personen med det västerländska 

kroppsidealet. (Dittmar, 2009) Det ska dock tilläggas i detta kropps- och sexfixerande 

samhälle att både män och kvinnor visar upp negativa känslor när det ska sätta sig in i en 
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persons situation när den blivit sexuellt objektifierad. Detta visar att män kan sätta sig in hur 

det känns för kvinnor att bli sexuella objekt (Grogan, 2010) .  

4.5 Grupptryck och grupprocesser 

Även grupptrycket är en faktor som påverkar huruvida duschning efter idrotten sker bland 

eleverna. Thornberg (2004) har i sin rapport som berör grupprocesser och social påverkan 

sammanfattat vad många tidigare sociologer och socialpsykologer skrivit om ämnet tidigare 

och sedan applicerat dem på den svenska skolan. En stor del av rapporten handlar om social 

identitetsteori som innebär att grupper ger individer deras sociala identitet. En del av denna 

teori handlar om in- och utgrupper, där ingruppen är den grupp som man tillhör medan 

utgrupper är övriga grupper i ens närhet men som en individ inte tillhör. Den ingrupp som en 

individ tillhör identifierar sig individen även mycket med. Att tillhöra en ingrupp för med sig 

vissa konsekvenser. Dels så bör en individ favorisera de normer och värden som finns i den 

ingrupp som hon/han tillhör och ställa sig utanför andra gruppers normer och värden om de 

ter sig olika. Sedan bör en förväntning på en ingrupp vara att det existerar ett grupptryck inom 

gruppen på att samtliga individer skall rätta sig efter de normer och värden som existerar i 

ingruppen. Den sista konsekvensen som en individ drabbas av genom att tillhöra en viss 

ingrupp är att värden och normer som finns i andra grupper som en individ tillhör kan hamna i 

konflikt med de värden som finns i den andra ingruppen som en individ tillhör. (Thornberg, 

2004, s. 86-87) 

 

I skolans värld kan detta komma i uttryck i gruppbildningar mellan exempelvis gruppen 

pojkar och gruppen flickor men även mellan gruppen lärare och gruppen elever som kan ha 

väldigt skiftande normer och värden. Även mobbning kan till viss del förklaras genom denna 

teori där en elev som inte faller in i en ingrupps värden och normer kan drabbas av ett 

grupptryck som ibland kan ta form av mobbning. Det avvikande beteendet hos en individ kan 

också ses som provocerande av gruppen, eftersom individen inte följer den existerande 

normen och då bryter den positiva sociala identitet som gruppen har, vilket kan leda till att 

hela gruppen vänder sig mot den avvikande individen och börjar mobba den. (Thornberg, 

2004, s. 87-88) 

4.6 Mobbningsproblematiken 

Gunnar Höistad skriver i sin bok Mobbning och människovärde om 

omklädningsrumsproblematiken. Omklädningsrummet menar Höistad, likt Larsson, är en 
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plats där det kan vara oroligt och otryggt. Det finns en viss spänning i omklädningsrummet 

med nakenhet, trång yta och kroppsideal som ska uppfyllas. Det blir ofta som en frizon då inte 

alltid läraren är inne i omklädningsrummet. Höistad menar att en vuxens närvaro skulle 

minska chanserna till att elever blir utsatta både fysiskt och psykiskt. (Höistad, 2001, s.143-

145) 

 

Det finns tre olika typer av mobbning, tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning.  

Tyst mobbning uttrycker sig ofta i kroppsspråk, exempelvis att himla med ögonen, titta bort 

när någon pratar, att få blickar eller inte svara på tilltal. Den verbala mobbningen är det som 

sägs och inte sägs. Det kan vara allt i från att prata högt om någon som är i samma rum eller 

att ”prata skit” bakom en persons rygg, det kan även vara imitationer eller härmningar. Fysisk 

mobbning, vilket innebär slag och sparkar eller annan oönskad kroppskontakt mot den 

mobbade, är oftast den mobbning som är lättast att upptäcka. (Höistad, 2001, s. 74-79) 

 

Pojkar och flickor mobbar på olika sätt och enligt Höistad är det enklare att upptäcka 

pojkarnas mobbning då pojkarnas mobbning i större utsträckning enligt Höistad är rakare och 

högljuddare än flickornas. Flickornas mobbning handlar mer om att på ett listigt och 

personligt sätt försöka spela ut varandra som att till exempel alltid fråga en kompis om bara 

de kan leka, när flickan vet att andra också vill vara med. (Höistad, 2001, s. 86-87) 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats och som metod för datainsamling har intervjuer använts. 

Att beskriva kvalitativ forskning är komplext och den vanligaste beskrivningen är att ställa 

den kvalitativa forskningen bredvid den kvantitativa och beskriva den kvalitativa utifrån vad 

den kvantitativa inte är (Bryman, 2002, s. 341). Bryman (2002) förklarar varför det kan vara 

svårt att ge en klar definition av vad kvalitativ forskning inbegriper. En av anledningarna kan 

vara att det inom den kvalitativa forskningen finns många olika metoder såsom textanalys, 

fokusgrupper, etnografisk/deltagande observation och kvalitativa intervjuer. (Bryman, 2002, 

s. 341-342) Kvalitativa intervjuer har blivit en populär metod vid genomförande av 

examensarbeten. Den största anledningen är troligtvis att de ger uppsatsen olika nyanser 

genom att se och skildra förhållningssätt, miljöer, erfarenheter, intressen och målsättningar. 

(Johansson & Svedner, 2006, s. 41-42) Detta menar även Bryman (2002) som framhåller att 

den kvalitativa forskningen söker efter det som inte kan mätas, vägas eller beräknas i siffror 

utan istället söker efter sammanhang, miljöer och erfarenheter för att skapa en djupgående 

insikt. Den kvalitativa forskningen bygger på sociala konstruktioner där samspel uppstår 

mellan forskaren och respondenten, särskilt under intervjun. I den kvalitativa forskningen 

skapas även teorin genom praktiken och inte tvärtom. (Bryman, 2002, s.341-342) 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide skapades för att intervjuerna skulle 

bli så likartade som möjligt. En intervjuguide underlättar för forskaren under intervjun då den 

hela tiden hjälper forskaren att hålla sig till ämnet och de frågor hon på förhand bestämt sig 

för att fråga. Att en intervju är semistrukturerad betyder att det finns en intervjuguide att följa 

men att frågorna kan ställas i vilken ordning som passar bäst för tillfället. Under 

semistrukturerade intervjuer är det även tillåtet att ställa följdfrågor när det kan anses vara 

intressant för studien. (Bryman, 2002, s.414) 

5.2 Urval 

Fem idrottslärare har intervjuats och lärarna verkar i förorter eller närförorter till en större stad 

i mellersta Sverige. Beroende på den tidsram som funnits för studien har urvalet baserats på 

de kontakter som forskarna skaffat sig i skolans värld, framförallt från den VFU forskarna har 

bedrivit under sin utbildning. Detta för att snabbt få tag i respondenter att intervjua och 

komma i gång med intervjuarbetet. Denna urvalsmetod kallas snöbollseffekten. 
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Snöbollseffekten innebär att de respondenter som deltar i studien rekommenderar ytterligare 

en person eller en skola som skulle passa in i studien. Denna metod kan även ses som ett 

bekvämlighetsurval. (Bryman, 2002. Sid. 392) 

 

Kriteriet för att medverka i studien var att läraren arbetade som idrott och hälsalärare i 

grundskolan. Det var av vikt att läraren under undersökningens gång arbetade som idrott och 

hälsalärare, då minnen och upplevelser kan förändras över tid. Respondenterna i studien är 

anonyma för läsaren. Alla personer som förekommer i studien benämns med fiktiva namn. En 

manlig lärare kan benämnas med ett kvinnligt namn och vice versa.  

5.2.1 Respondenterna 

Gemensamt för lärarna är att de alla är verksamma inom grundskolan samt att de arbetar i 

skolor belägna i mellersta Sverige. De deltagande respondenterna är: 

 

Kim är 31 år och arbetar i en grundskola i mellersta Sverige i en förort till en större stad. Hon 

är utbildad till lärare i idrott- och hälsa samt i samhällskunskap. Kim har arbetat som lärare 

sedan 2008 och då i samma skola under hela tiden. Skolan är belägen i ett villa område och 

eleverna som går på skolan kommer ifrån närområdet. Skolan kan inte sägas vara 

mångkulturell vilket även Kim påpekar i sin intervju.  

 

Charlie är 50 år gammal och arbetar på en grundskola som ligger i en förort till en större stad 

i mellersta Sverige. Han har arbetat som lärare i 25 år och i 13 år på nuvarande skola. Charlie 

är utbildad till idrott- och hälsalärare för grundskolan och gymnasiet men undervisar även i 

matematik. I den aktuella förorten finns det två skolor och i den skola som Charlie arbetar på 

kommer de flesta barnen ifrån det villaområdet som finns i förorten. Skolan kan inte ses som 

mångkulturell.  

 

Nikoo är utbildad till idrott- och hälsalärare och engelsklärare från förskolan till gymnasiet. 

Han har arbetat på sin nuvarande skola i ett och ett halvt år och sammanlagt som lärare i tre 

år. Nikoo är 28 år och skolan Nikoo arbetar på nu ligger i en närförort till en större stad i 

Mellansverige. Skolan kan ses som mångkulturell framförallt i högstadiet och eleverna som 

går i skolan kommer ifrån närområdet. 
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Taylor är 42 år och är utbildad till både idrottslärare och matematiklärare. Han arbetar just nu 

enbart som idrottslärare. Taylor har arbetat som idrottslärare i femton år varav tio på 

nuvarande skola. Skolan som Taylor arbetar på ligger i en närförort till en större stad och kan 

inte ses som mångkulturell. 

 

Robin är 24 år och är utbildad i idrott och folkhälsa på GIH. Utbildningen löpte under 4,5 år. 

Hon arbetar just nu enbart som idrottslärare i både låg-, mellan- och högstadiet. Robin har 

arbetat som lärare i två år varav ett och ett halvt år på nuvarande skola. Skolan ligger i en 

närförort till en större stad och kan inte ses som mångkulturell.   

5.3 Tillförlitlighet 

För att bedöma och värdera kvalitén i kvalitativ forskning kan man använda sig av begreppet 

tillförlitlighet. Bryman (2002) skriver att begreppet kan delas upp i fyra delkriterier, nämligen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt att det finns en möjlighet att styrka och 

konfirmera. (Bryman, 2002, s. 353-354) 

 

I kvalitativ forskning så är forskarna ute efter att beskriva en social verklighet. Det kan dock 

finnas många olika beskrivningar av en social verklighet varför det gäller att de beskrivningar 

som presenteras i en studie inte går att ifrågasätta. För att säkerställa att dessa beskrivningar är 

byggda på korrekt utförd forskning så skriver Bryman (2002) att man kan använda sig av 

trovärdighet som är det första delkriteriet. Trovärdighet innebär att de tolkningar som 

forskarna gör av det empiriska materialet skall stämma överens med vad respondenterna 

menar med vad de har sagt. Metoden man då kan använda sig av är respondentvalidering. 

Respondentvalidering innebär att forskaren lämnar en redogörelse för sina tolkningar till 

respondenterna innan resultaten presenteras i en uppsats. Då får respondenterna en chans att 

revidera forskarens tolkningar om de anser att feltolkningar har gjorts. I denna uppsats så har 

alla respondenter erbjudits att läsa igenom dels transkriberingarna av intervjuerna, dels 

uppsatsen i sin helhet innan den presenterades. Detta för att de skall få chansen att revidera de 

tolkningar som gjort på deras intervjuer. Ingen av lärarna i denna uppsats har dock velat 

kontrollera de tolkningar som gjorts. I uppsatsen så genomfördes dock två intervjuer med 

samtliga lärare och detta torde innebära att tolkningarna som gjorts är riktiga då den första 

intervjuns tolkningar kan stödjas på det respondenterna sa i den andra intervjun. (Bryman, 

2002, s. 353-355) 
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Det andra delkriteriet som Bryman (2002) nämner är överförbarhet. En god överförbarhet 

grundar sig i att forskaren på ett noggrant sätt beskriver de personer som ingår i studien och 

även den kultur de verkar i. Detta eftersom kvalitativ forskning ofta innebär ett intensivt 

studium av en liten grupp vilket gör att resultaten som presenteras är svåra att få allmängiltiga 

då de inte är överförbara till andra grupper. Genom att noggrant beskriva den grupp som 

deltar i studien så kan andra forskare bedöma hur pass överförbar den aktuella studien är även 

på andra grupper. I denna studie så har en noggrann beskrivning gjorts av dels lärarna som 

ingår i studien, dels av de skolor de verkar på, vilket torde innebära att studien besitter en god 

överförbarhet. (Bryman, 2002, s. 355)  

 

Det tredje delkriteriet pålitlighet innebär att forskaren noggrant har dokumenterat och 

presenterat genomförandet av studien. Detta medför att andra forskare kan genomföra en 

likadan studie, samt att de på ett enkelt sätt kan kontrollera den aktuella studien. I denna 

studie så presenteras en noggrann metoddel vilket innebär att andra forskare skulle kunna 

genomföra en likadan studie. Det kan påpekas att forskarna i denna studie har haft en 

personlig kännedom om några av respondenterna och denna personliga relation kan vara svår 

för andra forskare att återskapa, vilket kan innebära att de når andra resultat. (Bryman, 2002, 

s. 355) 

 

Det sista delkriteriet är att det finns möjlighet att styrka och konfirmera studien. Detta innebär 

att det inte skall finnas några personliga värderingar från forskarens sida i de tolkningar hon 

gör. Studiens resultat får inte vara vridet så att det passar in  i den teoretiska inriktningen som 

forskaren har valt, utan det teoretiska ramverket skall bara vara ett verktyg som används vid 

analysen av resultaten. Att som forskare helt neutralisera sin tidigare bakgrund, samhällssyn 

och värderingar är enligt Denscombe (1998, s. 244) helt omöjligt. Urval, analys, frågor och 

teorier har forskaren själv styrt över, studien kan då ha blivit vinklad till det forskaren har 

föreställt sig redan innan studien påbörjades (Bryman, 2002, s. 355 ff ). Det finns även en risk 

att forskaren vill komma fram till ett visst resultat där frågeställningarna i slutändan förenklas 

för att kunna förbise viss insamlad data som är svår att förklara (Denscombe, 1998, s. 261). 

Genom att noggrant läsa igenom de transkriberingar och tolkningar som gjorts så bör 

personliga värderingar vara minimerade i denna uppsats. (Bryman, 2002, s. 355) 
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5.4 Genomförande 

5.4.1 Datainsamling 

Utgångspunkten var att främst intervjua lärare som verkade i högstadiet, men eftersom många 

av lärarna som intervjuats arbetar både på låg-, mellan- och högstadiet har utgångspunkten att 

enbart granska högstadiet avtagit. Att vi inte bara var fokuserade på högstadiet berodde på de 

intressanta kopplingar, skillnader och diskussioner om bland annat hur det ser ut när eleverna 

kommer in i puberteten, hur rutiner sätts i lägre åldrar med mera. När arbetet startade fanns 

det en tanke om att göra en andra intervjuomgång med de respondenter som intervjuats. Vid 

en första intervju är det lätt att gå fram för hastigt och inte stanna kvar vid intressanta 

diskussioner. Efter att en analys gjorts av resultatet framkommer ofta nya tankar och 

funderingar som inte fanns när arbetet startade. Detta meddelades till de berörda lärarna vid 

första intervjun och alla gick med på att bli intervjuade igen. När analysen av de fem lärarnas 

svar hade gjorts framkom det nya frågor och funderingar vilket ledde till att en andra 

intervjuomgång genomfördes.    

 

Efter att ha läst tidigare forskning och bakgrund till det ämnet som valts att studera 

framställdes en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden bestod av tydligt framställda frågor 

baserade på de frågeställningar som fanns i studien. För att skapa denna tydlighet var det 

viktigt att ett passande språk användes och att fackutryck och vetenskapliga begrepp undveks. 

Detta gjordes även för att respondenten tydligt skulle förstå frågan och för att den som 

intervjuar inte ska framstå som om den vet mer och står över den som blir intervjuad 

(Bryman, 2002, s. 419). I samband med detta arbete kontaktades respondenterna genom 

telefonsamtal eller e-post och informerades kort om vad studien skulle handla om. Därefter 

sattes arbetet med att intervjua respondenterna igång. När första intervjuomgången var färdig 

granskades och analyserades det första intervjuresultatet, främst genom att se vad 

respondenterna svarat på frågorna samt vad de var ense respektive oense om. Respondenterna 

intervjuades på eller i närheten av sin arbetsplats. Intervjuerna har pågått mellan 25 och 45 

minuter och har spelats in med diktafon/mobiltelefon. Fördelen med att spela in på diktafon 

var att intervjun kunde hållas samtalsbaserad utan att den behövde avbrytas för att vi skulle 

skriva ner anteckningar, vilket gjorde det enklare att hålla fullt fokus på intervjun. 

Intervjuerna har fokuserats på att hållas som ett informellt samtal då respondenterna inte ska 

få känslan av ett förhör (Bryman, 2002, 428-429; Kvale 1997, s. 188-189). 
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Den andra intervjuomgången hölls cirka en vecka efter att lärarna hade intervjuats första 

gången. Frågorna som då ställdes grundade sig på de gemensamma teman vi hade hittat i 

tolkningen av den första intervjuomgången och meningen var att den andra intervjuomgången 

skulle ge dessa tolkningar ett större djup. Dessutom så ställdes frågor som missats i den första 

omgången. Några av lärarna fick personliga frågor på resonemang som de fört som inte var 

tillräckligt uttömmande. Den andra intervjuomgången var något kortare med intervjuer på ca 

10-15 minuter. Annars genomfördes de på likadant sätt som den första intervjuomgången. 

5.4.2 Databearbetning 

Analys av det första intervjuresultatet gjordes genom att formulera teman, utifrån det 

hermeneutiska arbetsätt som valts av respondenternas svar. Efter detta framkom nya 

synvinklar och tankesätt som ledde till bland annat en komplettering av teoridelen samt att det 

framställdes en ny intervjuguide (se bilaga 2) till den andra intervjuomgången. Intervjuguide 

2 innehöll främst allmänna frågor samt några få personliga frågor till de respondenter där inte 

tillräckligt uttömmande svar erhållits från första intervjuomgången. 

  

Efter den andra intervjuomgången gjordes en helhetsanalys på nytt där de förra temana 

granskades och avvägdes för att tillsammans med det nya resultatet skaffa nya teman. Efter att 

ha skapat nya teman formulerades resultatet med hjälp av det hermeneutiska arbetssätt som 

analysen grundar sig på. Intervjuerna har transkriberats från ljud till text som sedan skrivits ut 

på papper och använts för att finna teman.   

5.5 Metoddiskussion  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att kvalitativt belysa hur lärare tänker i frågan om 

duschning. Metoden valdes för att på ett djupgående sätt undersöka hur de idrottslärare som 

deltog i studien ser på duschning efter idrotten samt hur de uppfattar elevernas duschning 

generellt. En fördel med den kvalitativa metoden var att historien och bakgrunden till 

respondenternas svar kom fram under intervjun. Med kvantitativa metoder finns en risk att 

svaret erhålls men att bakgrunden till respondentens upplevelser inte framkommer. (Bryman, 

2002, s.341).  

Skillnad märktes i genomförandet av första och andra intervjun då följdfrågor vid den andra 

intervjun var mer riktade specifikt mot det ämne vi valt att studera. Vid det andra 

intervjutillfället fanns även en större trygghet och säkerhet kring forskningsområdet samt att 

känslan och timingen i frågorna förbättrades. 
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Under analysen upplevdes svårighet att hitta precisa och relevanta teman då respondenterna 

hade många olika men samtidigt relevanta tankar. Detta problem stävjades genom att det 

fanns en möjlighet att läsa igenom transkriberingarna flera gånger. Då delades texten in i 

större teman som senare bröts ner till mindre teman. 

Respondenterna i studien omfattar en liten del av det område som undersökts, vilket kan ses 

som en nackdel då få har kommit till tals för att representera en större grupp vilket ofta blir 

fallet i en kvalitativ undersökning. Tillförlitligheten i studien riskerar på så vis att bli relativt 

låg. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat tillförlitligheten är att respondenterna kan ha 

känt sig påverkade att ge de svar som de tror att forskaren vill höra. Respondenterna kan även 

ha haft en rädsla för att göra en utläggning som kanske setts som mindre ”begåvad” (Bryman, 

2002, s.369; Stensmo, 2002, s. 72). I denna studie upplevs dock svaren som tillförlitiga.  

Studien har genomförts av fler än en forskare och har på det sättet blivit objektivare då 

resultatet inte är baserat på en ensam forskares tolkningar och beskrivningar. Samtidigt kan 

två forskare ha påverkat studien negativt, exempelvis genom att respondenterna känner 

underläge under intervjun då två personer intervjuar. (Kvale, 1997, s. 188-189)  

Människans upplevelser och förväntningar kan med tiden förändras. De svar som denna 

studie baseras på är upplevelser och tolkningar som individerna kände eller hade vid det 

tillfälle intervjuerna ägde rum. Om intervjuerna hade genomförts vid en annan tidpunkt i 

dessa människors liv skulle deras svar kunna skilja sig från det som angetts i studien, vilket 

kan påverka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2002, s. 355).  

5.6 Etiska överväganden 

Etik i forskning grundar sig på principer om vad som är rätt och rättvist och handlar om att ta 

ställning till de personer som rör forskningen såsom finansiärer, medarbetare och 

forskningsdeltagare. Dagens informationssamhälle blir allt mer öppet varav det har blivit 

enklare att erhålla information kring personer som medverkat i studier, främst genom den 

snabba utvecklingen inom informationsteknologin. Detta kan leda till att allt färre vill delta i 

forskningsprojekt (May, 1997). Därför är det viktigt för forskaren att följa de stadgar och 

regler som finns inom samhällsforskningen för att de som medverkar i studier ska känna sig 

trygga och inte bli uthängda (Halvorsen, 1992, s. 158). 

Studien utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet handlar om att respondenten får reda på vad studien handlar om, vad deras 

uppgift och betydelse i studien är. Respondenterna har erhållit detta både muntligt och 

skriftligt. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) 

Samtyckeskravet innebär att alla som medverkar i studien själva har rätt till att bestämma om 

hon eller han vill medverka i studien eller ej samt att respondenten har fått information om att 

hon eller han när som helst kan avbryta eller ångra sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, s 

9) 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska vara skyddade från att 

utomstående ska kunna identifiera dem. Alla personer i studien har benämnts med fiktiva 

namn. All information som kan identifiera respondenten har utelämnas. (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12)  

Nyttjandekravet handlar om att insamlad empiri enbart skall användas inom ramen för aktuell 

studie, vilket innebär att information inte får lämnas vidare till exempel till myndigheter eller 

andra forskare, om inte deltagaren lämnar sitt godkännande för detta. Respondenterna 

informerades om att all insamlad data endast kommer användas i denna studie för att sedan 

förstöras. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14)  

All denna information skickades som ett missivbrev via post eller e-post. Respondenten fick 

även en kopia med denna information vid intervjutillfället och efter att ha läst fått chans att 

godkänna sin medverkan.  
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6. Resultat 

6.1 Hur motiverar idrottslärarna duschning för eleverna?   

Lärarna anser att de själva duschar för att det är skönt, för att de känner sig fräscha och för att 

de ska lukta gott. De ser det som viktigt och självklart att duscha efter fysiskt aktivitet. 

Däremot motiverar de flesta duschningen för eleverna ur ett hygienperspektiv som ingår i det 

större hälsoämnet. Denna olikhet finns, menar lärarna, för det är svårt att nå eleverna med 

argumentet att det är skönt samt att det lägger mer tyngd vid ett hygienperspektiv. ”Om man 

bara hade ”skönargumentet” så kunde de säga att: Jag tycker inte det är skönt så då behöver 

jag inte duscha”(Charlie).  

 

Lärarna framhåller även att det är viktigt att eleverna får in rutiner när de är unga. Det ska 

vara självklart att duscha efter fysisk aktivitet när de blir äldre. Lärarna förklarar att de arbetar 

med hygien och hälsa under idrott och hälsalektioner genom diskussion och samtal med 

eleverna.  

 

Jag ser det som en självklarhet att alla elever ska duscha efter idrottslektionen. Och har man varit 

med, även om man inte känner att man är svettig så ska man duscha för att först och främst när de 

är unga få in rutiner. Sen är det inte riktigt, vissa ungar säger att de duschar hemma hela tiden och 

vissa säger att de inte duschar överhuvudtaget. Då kan det vara skönt att just få in dem i det tänket 

att det inte bara finns saker kring idrotten som är mat motion utan i hälsoaspekterna kan man också 

få in att regelbunden duschning kan ju hjälpa att förebygga sjukdomar också. (Nikoo) 

 

En av lärarna motiverar dock för sina elever att de ska duscha för att de inte ska falla utanför 

den sociala normen. 

 

Alltså när vi har hälsomomentet försöker vi bygga in hälsa så mycket som möjligt. Och då 

självklart så pratar vi duschning. Sjuan och åttan, vi försöker få in hygienmomentet där också, men 

som sagt vet jag inte hur stor påverkan vi kan göra… vi diskuterar hygien överhuvudtaget och jag 

brukar ha inriktningen med den här social biten att inte sköta sin hygien kan föda ett utanförskap. 

(Taylor) 

 

Om det handlar om att en elev inte är med på idrotten för att den måste duscha menar 

lärarna att de hellre ser att eleven är med på idrotten och inte duschar.  
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Alla lärare är eniga om att duschningen går in under den delen då de arbetar med hälsa på 

idrottslektionen samt att vissa lärare har skrivit in duschningsmomentet som en del i sina 

LPP:er.  

 

Lärarna är inte överens om att duschning efter idrotten ska vara något obligatoriskt och att det 

skulle vara en del i lärarnas arbete att få eleverna att duscha. Alla lärare är överens om att 

frågan om varför man ska duscha efter fysisk aktivitet skall vara en del i undervisningen, men 

om de själva efter avslutad idrottslektion ska övervaka eller påtvinga eleverna att duscha har 

de olika åsikter om. 

 

På ett sätt har jag lyft in det i undervisningen. När jag märkte att det var många som inte duschade 

så brukade vi avsluta med några lekar som jag vet eleverna springer som galningar i så de blir 

jättesvettiga och känner att vi faktiskt måste duscha. […] Jag går med eleverna in och säger att ni 

ska duscha hela bunten. (Nikoo) 

 

Alltså jag tänker så här att man kan förklara vad som händer, vad hygien är och varför är det 

viktigt att duscha […] men det är svårt att göra det till deras vardag. Alltså jag man vill ju göra det 

till deras eget beteende och så länge jag ska stå där och fösa in dem så är det ju inte det. […] De 

måste ju med tiden göra det till sitt och det tror jag att de gör, och sen om det händer i femman, 

sjuan, i nian eller ännu senare, det blir som det blir liksom. (Charlie) 

 

I intervjuerna framkommer svar från en lärare om att det är viktigt att duscha för att undvika 

sjukdomar och infektioner då det kan vara dammigt och smutsigt i idrottshallen. Vid idrott 

utomhus, framförallt i skogen, finns det risk för att få små sårskador som senare kan bli 

inflammerade om de inte tvättas rent ordentligt. Överlag tycker lärarna att det är viktigt att 

duscha för att lukta gott och fräscht samt för att passa in i renlighetsnormen som finns i vårt 

samhälle.  

 

Nikoo har en tanke om att det är bra för eleverna att duscha då detta kan ändra deras bild om 

hur en perfekt kropp ser ut. Nikoo nämner att det står i kursplanen att man skall arbeta med 

elevernas kroppsbild. Genom att då låta dem duscha tillsammans menar Nikoo att eleverna får 

en chans att se att allas kroppar är olika och att det därmed inte finns någon idealkropp. 
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6.2 Problematik kring elevernas duschning 

Överlag anser lärarna att elever som inte duschar inte är ett stort problem. Vanliga 

förklaringar till varför eleverna inte duschar är att de inte har tid, att duscharna är 

äckliga, att eleverna inte har blivit svettiga eller att de har glömt handduken hemma. 

När det gäller elevernas argument om att de inte är svettiga anser lärarna att det är svårt 

att avgöra hur pass svettig en elev måste vara för att det ska krävas en dusch. Ibland 

låter de eleverna slippa duschen då de inte blivit svettiga, exempelvis vid lektioner med 

mycket teori. 

 

Majoriteten av lärarna tror eller känner sig dock säkra på att det finns andra anledningar 

till varför eleverna väljer att inte duscha. På frågan om ”det ligger någon 

bakomliggande orsak?” så svarar Robin:  

 

Det tror jag absolut […] men man säger ju inte till mig att det är jobbigt att visa sig. Det blir ofta 

att någon elev får kommentarer av någon elev, jag hör ju aldrig men jag tror att det är så.[…] så 

jag tror det är ett stort problem och jag tror att många far illa. (Robin) 

 

Lärarna uppger som i citatet ovan att det är ovanligt att eleverna själva kommer till dem 

och berättar om dessa bakomliggande orsaker. Men en lärare berättar att elever ibland 

kommer och berättar saker i förtroende till denne. ”För att det har förekommit 

kommentarer om någonting eller sagt någonting innan, då vill man inte visa sig med 

andra. Eller att de är oschyssta mot varandra i duschen.” (Kim). Även Charlie talar om 

detta: ”Alltså det handlar ju förstås om att det är obehagligt att visa sig naken, men att 

lägga upp den frågan på bordet är ju mycket känsligare än att säga att det är äckligt i 

duschen”. 

 

Kroppsidealet är en faktor som lärarna tar upp som en bakomliggande anledning till att 

eleverna inte vill duscha tillsammans. I intervjuerna framkommer det att lärarna anser 

att skammen eller integriteten att visa sig naken inför andra är den stora bakomliggande 

orsaken. Detta beteende kan enligt resultatet från lärarna bero på det mediala samhälle 

som eleverna lever i, där tidningar, TV och film har en stor påverkan. Det framkommer 

även svar om att den övriga gruppens inställning till att duscha och klimatet i 

omklädningsrummet avgör om en elev väljer att duscha eller inte.  
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Jag tror att det är få elever som skulle komma upp till mig som idrottslärare och säga såhär: ”Jag 

tycker det är en jävligt jobbig miljö i omklädningsrummet, det är jävligt grabbigt och det är 

handdukssnärtar hit och dit” man går utanför en norm på något sätt om man som elev skulle 

komma upp och säga det. (Taylor) 

 

 Jag vet inte om det har smugit sig på en annan form av moral eller kroppsfixering som är 

hindrande, kan jag tänka mig tyvärr. Det är kanske mer press om hur man ska vara och se ut, det 

ska vara hårlöst och det ska vara perfekt och… ja… enligt normerna på TV och film. (Charlie) 

 

Det framkommer från intervjuerna att omklädningsrummen, speciellt i högstadiet, blir som en 

sorts frizon där eleverna vet att lärarna inte vistas särskilt ofta. Det kan då leda till utsatthet 

för och kränkningar av en del elever. En del av de lärare som intervjuats vistas ofta i 

omklädningsrummet när eleverna byter om och duschar, medans andra menar att det inte 

finns tid för detta då nästa lektion börjar för tätt inpå. De nämnda faktorerna ser lärarna som 

ett problem till att eleverna kanske inte duschar, samtidigt som det framkommer svar om att 

eleverna inte skulle duscha om lärarna vistades i omklädningsrummet. Lärarna tror att vissa 

elever skulle känna sig obekväma att visa upp sig nakna framför läraren vilket i sin tur kan 

göra läraren obekväm att vistas i omklädningsrummet. 

 

Ofta så är det ju obemannat och det är då det blir jobbigt, det är då sådana situationer uppstår när 

någon blir utsatt för hur man ser ut eller inte ser ut, eller bara allmänt om något som inte alls har 

med det att göra och då blir det en jobbig situation som blir svår att vara i. (Robin) 

 

Alla lärare påpekar dock att det skulle vara väldigt svårt att gå in i ett motsatt köns 

omklädningsrum, speciellt på mellan- och högstadiet, på grund av att det skulle skada lärarnas 

rykten eftersom det ses som ett mindre brott.  

 

Lärarna tror sig veta att det finns en sorts jargong i omklädningsrummen och att den ter sig 

olika mellan killarna och tjejerna. I killarnas omklädningsrum finns det tendenser till att vissa 

vill visa upp ett dominant beteende och gärna vara högljudda. I tjejernas omklädningsrum är 

det mer skratt och prat, men där menar vissa lärare att det finns en sorts gruppering och om 

det finns ett utanförskap så är det mindre demonstrativt och svårare för en utomstående att 

upptäcka. Hur det ter sig i motsatt köns omklädningsrum har lärarna ändå en uppfattning om 

även om de inte säkert kan veta då de inte vistas där inne.  
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På högstadiet så handlar det ganska mycket om att, det kan vara ganska hårda ord ibland, klassiskt 

omklädningsrumsklimat tyvärr. […] det märks ju ibland att det inte, vad ska man säga, lite 

tuppfight. De försöker sätta sig på varandra och på det visa att jag är kungen över alla här. Vilket 

är lite obehagligt ibland kan jag tycka, men då är det ju viktigt att man kliver in där. Hos tjejerna är 

det […] mycket skratt men oftast lite mera gruppindelat. Några tjejer som låter mycket skrattar 

mycket och några andra tjejer som gör sin duschning och tar sig därifrån, så att jag tror att det är 

en annan typ av utanförskap som man känner i ett omklädningsrum för tjejer än vad man gör för 

killar. Men det kan jag ju bara spekulera om. (Nikoo)  

 

Lärarna ser även att grupptrycket spelar en roll om eleverna duschar eller inte. Beroende på 

gruppens utformning och hur många som väljer att duscha efter idrotten speglar av sig på 

resten av gruppen. Lärarna talar även om hur ”starka” individer kan påverka övriga gruppen 

genom att välja att duscha eller inte och att det är svårt som tonåring att stå eller gå emot den 

övriga gruppen.  

 

Så att jag tror att på högstadiet är det vissa som duschar för att inte bli utstött och vissa är då så 

tuffa så att de att de vågar stå emot det. Men grupptrycket tror jag står rätt högt både i 

omklädningsrummet och efteråt. (Nikoo) 

 

I intervjuerna så har majoriteten av lärarna diskuterat puberteten och dess effekter på 

eleverna. De säger att väldigt mycket händer med elevernas kroppar när de börjar 

komma upp i mellanstadiet och högstadiet och att detta påverkar eleverna mycket. 

Lärarna menar att eleverna under puberteten inte känner sig bekväma i sina egna 

kroppar och är då obekväma med att visa upp sin kropp för andra. Det kan också handla 

om att tjejerna får mens och att de i början inte riktigt vet hur de skall handskas med den 

och det kan gå ut över duschen och deltagandet på lektionen. 

 

I tonåren händer så mycket med deras kroppar, dom är ta mig fan ovän med sina egna kroppar och 

att då exponeras i form av duschutrymmen är för en del… det kan vara så att det är det som avgör 

om de kommer ner på gympan eller inte, och det är inget snack. (Taylor) 

 

Lärarna säger också att det här finns en skillnad i både åldrar och kön. Dels talar de om att 

eleverna är rädda för att sticka ut och att då komma in i puberteten, med de kroppsliga 

förändringar som den innebär, väldigt tidigt eller väldigt sent gör att man sticker ut och att det 

då finns en risk för utsatthet från resten av klassen som har en mer ”normal” pubertet. Det 

påtalar också att det kan finnas en skillnad mellan könen i denna fråga, där tjejer som tidigt 
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kommer in i puberteten tycker att det är jobbigt medan killar som tidigt kommer in i 

puberteten kan tycka att det är häftigt att få visa upp sin utvecklade kropp. För de som 

kommer in i puberteten sent är det tvärt om där lärarna menar att det är jobbigare för killar att 

vara sena in i puberteten än vad det är för tjejer. 

 

Här kan jag bara prata om egna erfarenheter […] killar som är sent inne tycker det är skitjobbigt. 

Killar som är tidigt utvecklade tror jag är lite mer sådär, de är de som gillar att stå i spegeln. Men 

om du tittar på tjejer tror jag det är lite tvärtom scenario, det är jobbigt för tjejer som är tidigt 

utvecklade, men kanske lika jobbigt för tjejer som är sent utvecklade. Men för tjejer som är tidigt 

utvecklade tror jag att det är lite jobbigare för än för killar som är tidigt utvecklade. (Taylor) 

 

De flesta av lärarna pratar också om att den personliga hygienen för eleverna blir viktigare när 

de kommer in i puberteten eftersom det är då de börjar lukta illa i fall de inte sköter sin 

hygien.  

6.3 Duschning i praktiken 

Lärarna anser att de flesta elever duschar efter idrotten även om det skiljer sig i vissa 

avseenden. Ändå går det att utläsa av de svar som givits att det finns en problematik kring 

duschning med elever som tycker det är obehaglig och jobbigt att duscha inför andra elever. 

En av lärarna berättar att i vissa klasser ställer sig eleverna på led utanför omklädningsrummet 

och duschar en och en även om det finns flera duschar inne i duschrummet.  

   

På den här skolan har det varit att man står på ett led utanför duschen och väntar på att den före 

ska bli klar, så det tar ganska lång tid. […] den idrottshallen vi är i är ganska stor med många 

utrymmen så finns det flera olika duschmöjligheter så att det löser sig ganska bra, har det gjort för 

mina elever. Men de duschar inte med andra.(Kim) 

 

I vissa fall, då det inte har fungerat för en elev att duscha med övriga, har hon under 

överenskommelse med läraren gått med på att få gå fem minuter tidigare för att kunna hinna 

duscha klart innan övriga elever kommer in i omklädningsrummet. Detta sker under diskreta 

former som en vink eller en knack på axeln. De flesta skolorna har även ett extra 

duschutrymme eller en handikapptoalett med dusch som kan användas då en eller flera elever 

inte vill eller på grund av kulturella skäl inte kan duscha med andra elever. Detta ser lärarna 

positivt på, men anser att det inte skulle fungera om alla elever hade det behovet. Det kan 

även skapa en viss oro bland övriga elever då en eller flera elever får en särbehandling. Det är 
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bland annat vid dessa tillfällen som läraren passar på att diskutera om olikheter och om 

duschning generellt.   

 

Då gör vi dealen att när vi börjar leka den här leken så kommer jag och knackar dig på axeln så 

kan du gå och duscha så att du är klar när de andra kommer in, det brukar fungera ganska bra. […] 

Och jag tycker det är okej att gå fem minuter tidigare för att duscha, för det är bättre att de är med i 

50 minuter än att inte vara med alls. (Nikoo) 

 

Som nämndes tidigare har lärarna inte alltid tid att vara i omklädningsrummet för att 

kontrollera vilka som duschar eller inte eller se till så att det går juste till. Lärarna vet i vissa 

fall och antar i andra att eleverna ofta bara tvättar sig snabbt i handfatet, blöter håret eller 

sprutar på sig parfym. Detta för att få läraren att tro att de har duschat och för att få bort 

svettlukten.  

 

Jag tror att oftast så tvättar de sig i ansiktet och blöter håret för att kunna lura oss att de har 

duschat. För de vet att vi inte kommer dra upp tröjan och känna, det skulle ju aldrig någon göra. 

De försöker komma undan lite, det är ju inte ovanligt för tio till femtonåringar att försöka komma 

undan. (Nikoo) 

 

När en eller flera elever inte duschar så försöker lärarna lösa detta med en diskussion antingen 

med större grupper eller med enskilda elever. I vissa fall har det förekommit att läraren har 

ringt hem till föräldrarna då en elev ”luktat illa” och diskuterat om hur de ska gå vidare med 

problemet kring elever som luktar så pass illa att de stör omgivningen. Detta har setts som 

positivt från föräldrarna. Men i förebyggande syfte handlar det som nämnts tidigare om att 

man tar upp till diskussion varför man duschar och vad som händer om man inte duschar och 

informerar under temat hälsa.  

 

Som nämnts ovan är elevernas egen kroppsbild och rådande kroppsideal en förklaring till att 

de inte vill duscha tillsammans. Lärarna arbetar med dagens kroppsideal och kroppsbild 

främst genom diskussioner årligen samt när problem uppstår och det framgår att eleverna är 

mer mottagliga för dessa diskussioner när de går i högstadiet. Robin förklarar hur hon kan 

jobba med eleverna: 

 

Förra året gjorde vi posters, eller de fick klippa ut kollage ur tidningar och sen hade vi 

diskussioner utifrån det. Och det blev väldigt bra för då blev det mycket det här med media. 
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”Vilken bild, har vi den här bilden?” ”Eller är det bara för att det finns bilder kring oss som det ser 

ut så här?” (Robin) 

 

En fråga som ställdes till lärarna var huruvida de trodde att elever struntar i att vara med på 

idrotten på grund av att det ingår ett på sätt och vis obligatoriskt duschmoment efter lektionen 

då vissa skolor har skrivit med det i sina arbetsplaner. På den frågan är det två lärare som 

svarar att de upplevt detta och tror att det kan vara en generell anledning till varför elever inte 

deltar på idrotten och dessa två lärare jobbar på samma skola. 

 

Jag tror att vi kan, om vi håller på att tjata att de måste duscha sabba jäkligt mycket för dem. Mer 

än att, alltså det finns ett pris att få lukta gott på något sätt, och det priset är det få som är villiga att 

betala. Då känns det helt fel när man jobbar med barn och ungdomar att tvinga in dem i denna 

situation. (Charlie) 

6.4 Traditioner och fördomar 

Lärarna ser en koppling mellan föreningslivet och skolvärlden, där föreningslivet har en stark 

influens på idrottsämnet i stort och detta påverkar då självklart även duschningen. Många av 

lärarna har en egen bakgrund inom föreningslivet och medger att deras åsikter om duschning 

efter fysisk aktivitet är påverkade av denna bakgrund. Bland annat säger Kim på frågan hur 

idrottslärarna själva ser på duschning efter fysisk aktivitet: ”Det handlar mer om vad jag har 

med mig, alltså från min barndom och när jag själv har idrottat. Att det hör till och så, för jag 

har alltid gjort det själv.” Taylor nämner också på frågan om duschning efter fysisk aktivitet: 

”Det bevisar ju hur rotat det sitter i oss att man ska duscha efter idrotten. 

 

Charlie menar dock att den klassiska omklädningsrumskänslan som tidigare fanns i 

föreningslivet har försvunnit mer och mer och att personer som idag tränar i större 

utsträckning åker hem och duschar efter de tränat, oavsett om det är fotboll, gym eller 

danspass.  

 

Att Sverige är ett land där det finns en renlighetskultur som är smått överdriven menar också 

många av lärarna. De jämför Sverige med andra varmare länder där man inte tar en dusch så 

fort man har blivit lite svettig vilket vi gör här i Sverige. Denna renlighetsnorm gör att väldigt 

många anser att det är en självklarhet att man duschar efter idrotten eftersom man oftast då 

blir lite svettig.  
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Sen kan jag också tänka så här att i ett globalt perspektiv så är vi väl lite ”renlighetsfacister” här i 

Sverige. Alltså i hur många länder… I vissa länder går man kanske en mil till plugget det är ingen 

som duschar sen och det går bra, eller i varma länder överhuvudtaget, de är ju svettiga hela 

dagarna. Men här har vi bestämt att man ska vara hel och ren hela tiden. Globalt sett är vi nog 

ganska extrema tänker jag. Det är en svår fråga men jag driver det inte speciellt hårt, det kan jag 

inte säga. Men jag försöker ta upp det med jämna mellanrum. (Charlie) 

 

Vad gäller elever som kommer från andra kulturer där de inte får visa sig nakna inför andra så 

har ingen av lärarna sett något problem med det då det alltid har funnits en separat dusch eller 

ett separat omklädningsrum att byta om i. 

6.5 Sammanfattning av resultaten 

Majoriteten av lärarna anser att eleverna bör duscha när de haft idrott och de ser inte att 

duschning är ett större problem. De medger dock att det finns en viss problematik med elevers 

duschning efter idrotten. Problemet anser de ligger rotat i det samhälle vi idag lever i där det 

finns ett kroppsideal som många har svårt att leva upp till. Detta påverkar barnen då de 

antingen inte vill visa sina kroppar inför sina kamrater eller blir utsatta om de gör det och inte 

har en kropp som anses följa den norm som finns. Detta är något lärarna tror sig veta då 

eleverna sällan kommer till dem i förtroende och berättar detta. De vanligaste förklarningarna 

som eleverna brukar ge när de väljer att inte duscha är istället tidsbrist, att de glömt 

handduken, att de inte är svettiga och att det är äckliga duschar. Lärarna anser också att 

omklädningsrummet är en svår miljö för eleverna att vistas i då det ofta är fritt från personal 

och andra vuxna. Detta i samband med det kroppsideal som idag råder leder till att 

mobbningssituationer och utsatthet kan uppstå i omklädningsrummen. Grupptryck och normer 

spelar i dessa sammanhang en viktig roll då en elev kan bli utsatt för att hon eller han inte ser 

ut eller beter sig som andra.  

 

Lärarna blir i denna fråga kluvna i frågan om de skall ”tvinga in” eleverna i duschen eller låta 

det komma av sig självt och bli till deras eget beteende. Dock är samtliga lärare ense om att 

de hellre ser att en elev är med på lektionen och hoppar över duschen än att eleven inte är med 

på lektionen eftersom hon eller han inte vill bli ”tvingade” till att duscha. 

 

När eleverna kommer in i puberteten anser lärarna att problematiken kring duschning växer. 

Lärarna upplever att eleverna själva inte känner sig bekväma i sina egna kroppar samt att de 

utvecklas i olika takt. En elev som kommer sent in i puberteten kan känna sig utanför och 
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därför inte vilja visa upp sin kropp i duschen. Lärarna påpekar att det är viktigt att tala om 

dessa olikheter och ta upp det till diskussion med eleverna speciellt när de befinner sig i 

pubertetsstadiet.  

 

De flesta idrottslärarna har spenderat sin uppväxt i föreningslivet där det alltid har funnits en 

norm att man skall duscha tillsammans efter en genomförd träning. De tror att detta kan ha 

påverkat hur de själva ser på duschning efter idrottslektioner idag, nämligen att eleverna så 

fort som de aktiverat sig fysiskt skall duscha tillsammans.   
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7. Diskussion 

7.1 Civilisationsprocessens påverkan på elevers duschande 

Utifrån de resultat som framkommit kan man anta att eleverna känner en skam inför att visa 

sig nakna tillsammans med övriga klasskamrater. Elias (1989) skriver om hur den vuxna 

befolkningen, framförallt i västvärlden, har skapat en norm där man har gjort sin egen kropp 

till något som bara tillhör än själv och att kroppen är något som man skäms att visa inför 

andra. (Elias, 1989, s. 232) Civilisationsprocessen handlar om att det finns en interdependens 

mellan olika samhällsgrupper i vårt samhälle och att ett beteende i en grupp sprids genom 

kedjan av grupper. Oftast är det den högre stående gruppen som startar ett beteende som snart 

blir en norm i alla grupper. (Olofsson, 2007, s. 312-314) I detta fall är det just den vuxna 

befolkningen, främst genom tidningar och film, som har spridit normen om vad det innebär att 

visa sig naken inför andra till barnen och ungdomarna. Det är också något som kan ses i 

svaren från lärarna. Skoleleverna är idag väldigt måna om att inte visa upp sig inför andra och 

enligt Elias beror detta på att det är den vuxna befolkningen som skapat och överfört detta 

beteende på barnen.(Elias, 1989, s.232) Det framkommer i resultatet att på en skola väljer 

eleverna att stå utanför duschrummet i en kö och vänta på varandra och duscha en och en för 

att de inte vill visa sig nakna inför varandra. Detta trots att det finns flera duschar inne i 

duschrummet. På en annan skola byter eleverna om under handduken för att slippa visa sig. 

Enligt Elias (1989) visades det mer och doldes mindre för barnen förr i tiden, och detta har 

med tiden förändrats genom att mer döljs och hålls privat. Elias (1989) menar på att detta 

förändrade beteende har förts över på barnen som även de döljer sina kroppar mer. 

I lärarnas svar finns det en viss paradox i hur de vill få eleverna till att duscha efter lektionen. 

De flesta lärarna är själva uppväxta inom föreningsidrotten där det finns en annan 

duschningskultur jämfört med den som existerar i samhället i övrigt. Vissa av lärarna följer 

civilisationsprocessen som de fått genom föreningsidrotten och försöker till viss del påtvinga 

eleverna att duscha genom att diskutera duschning med dem men även att följa med in i 

omklädningsrummet och se till att de duschar. Andra har valt en annan väg. De vill göra det 

till elevernas eget beteende genom att låta dem själva välja om de vill duscha eller inte. En av 

de lärare som valt detta sätt att få eleverna att duscha har själv märkt att föreningslivets 

duschningskultur håller på att förändras bland de vuxna. Från att sitta kvar länge i 

omklädningsrummet och duscha gemensamt till att byta om hemma före träning och efteråt ta 
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sig hemåt och duscha hemma. Detta duschningsbeteende blir då svårt att praktisera i skolan 

om man inte har idrott sista timmen på dagen då eleverna kan gå hem och duscha efter 

idrottspasset. Sett genom teorin om civilisationsprocessen blir tolkningen att detta 

duschningsbeteende övertagit den tidigare föreningslivstraditionen och att den vuxna 

duschningskulturen har överförts på barnen.  

7.2 Kroppsbild och kroppsideal 

De flesta lärarna diskuterar huruvida det är dagens kroppsideal som gör att eleverna väljer att 

inte duscha. Dagens kroppsideal är i stort påverkat av de kroppar som visas på TV och film 

samt i tidningar. Grogan menar att en individs egen kroppsbild hänger ihop med vad för 

självkänsla individen har. Eftersom ideal påverkar barn och ungdomar oavsett vilket ideal det 

är, så påverkar självklart dagens ideal med perfekt tränade kroppar och hårlöshet dagens 

ungdomar. Det är få individer som kan uppfylla det kroppsideal som idag uttrycks i media och 

detta kommer då i sin tur påverka barnen och ungdomarnas självbild då deras kropp inte ser ut 

som den enligt normen bör. (Grogan, 2010) Denna problematik reflekterar även lärarna över 

då de anser att exponeringen av perfekta kroppar i media gör att barnen får en dålig 

kroppsbild och på grund av det inte vill visa sig inför andra. Lärarna ser även en problematik i 

att eleverna har svårt att berätta om frågor kring kroppsbild och rädsla för att visa sin kropp 

för andra för läraren. Eleverna säger då hellre att de inte har tid att duscha, att duscharna är 

äckliga, att de glömt handduken eller att de inte har blivit svettiga, vilket även Larsson såg i 

sin undersökning. (Larsson, 2004, s. 143-146) Att ta upp med läraren att det är pinsamt att 

visa sin kropp för andra ses som att gå utanför normen och antas vara pinsamt för eleven. Om 

man ser vad Elias säger kan det kopplas till att det finns en skam inför att prata nakenhet och 

kroppsbild med en utomstående vuxen, och det beror enligt Elias på att denna diskussion 

troligen inte förekommer i hemmet. (Elias, 1989, s. 240-241) 

 

Höistad skriver i sin bok Mobbing och människovärde hur mobbing kan ta form i ett 

omklädningsrum. Han menar att eleverna ofta är obevakade och att det uppstår en sorts 

spänning i och med att eleverna är nakna. (Höistad, 2001, s. 143-145) Dessa två parametrar 

leder tillsammans till att elever kan bli utstötta och utsatta. Thornberg är även han inne på 

detta spår och menar att denna spänning kring nakenheten leder till att om elever inte har 

utseendet, eller ett beteende som liknar resten av gruppen så finns det risk för utsatthet. 

(Thornberg, 2004, s. 86-88) Lärarna medger även att det har med utseende, beteende och 

utsatthet att göra i sina svar där de kan se omklädningsrummet som en plats där eleverna kan 
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bli ensamma och bli som en sorts ”frizon” från vuxna och personal. Denna ”frizon” ser även 

Larsson i sin studie. (Larsson, 2004, s. 143-146)  

 

Lärarna säger att de ibland hör från omklädningsrummet att det kan vara en viss sorts jargong 

över samtalen där. Vissa av lärarna går igenom omklädningsrummet när de går till 

lärarrummet eller så ligger lärarrummet vägg mot vägg med omklädningsrummet. Höistad 

menar dock att det finns en sorts mobbing och kränkning som knappt syns eller hörs, det kan 

vara saker som blickar, kroppsspråk och att inte svara på tilltal. Höistad kallar detta för tyst 

mobbing och anser att den är nästan omöjlig att upptäcka och bevisa. Lärarna beskriver att de 

gärna skulle se en bättre övervakning av omklädningsrummet men att de inte alltid har tid. 

Det finns också en problematik med att både lärare och elever tycker att det är obekvämt när 

en lärare vistas i omklädningsrummet medan eleverna duschar.(Höistad, 2001, s. 74-79)  

 

Lärarna tar likt Höistad upp att klimatet och jargongen i omklädningsrummet ter sig olika 

bland pojkar och flickor. Pojkarna är mer högljudda och har ett ”herren på täppan”-liknande 

beteende, flickorna är mer grupperande och skrattar och ”tjoar” ofta. Både Höistad och 

lärarna, då speciellt de manliga lärarna, anser att det är svårare att veta hur flickornas klimat 

är än hur pojkarnas är. (Höistad, 2001, s. 86-87). Parson, som har inspirerat Elias, har brutit 

ner de olika samhällstyperna och försökt fokusera på de känslor och beteenden som 

människor visar upp eller inte visar upp vid social interaktion. Att pojkar och flickor visar upp 

olika beteenden i spända och intima situationer skulle då kunna förklaras med hur könen på 

olika sätt har blivit lärda och invanda att hantera dessa svårare situationer socialt. Grogan tar i 

sin artikel upp Festingers teroi ”The social comparsison theory” där Grogan menar att 

människor jämför sig med andra för att bedöma sig själv. Här tror Grogan att det finns en 

skillnad mellan kvinnors och mäns självbild kopplat till kroppsideal, då kvinnor under en 

längre tid och på ett mer utmanade sätt figurerat i reklam, TV och film. Viss forskning säger 

att män inte på samma sätt påverkas av denna sociala jämförelse då deras kroppar är av 

mindre sociokulturell betydelse än kvinnors, och att det ligger i kvinnornas sociala 

konstruktion att bli uttittad och utvärderad. (Grogan, 2010) I omklädningsrummen kommer 

denna möjligt att jämföra sig fram, då man kan se hur andras kroppar ser ut. . Enligt ”the 

social comparision theory” skapas då ett visst ideal för individen och en norm om hur man ska 

se ut vilket kan påverka klimatet i omklädningsrummet. Antingen genom det ”Herren på 

täppan” – liknande beteende som pojkar visar eller i det grupperande- och ”tjoande” - 

beteende som finns bland flickorna.    
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Lärarna har svårt att beskriva motsatt köns omklädningsrum eftersom de inte vistas där men 

försöker skapa sig en uppfattning genom att tala med kollegor av motsatt kön eller diskutera 

med eleverna. De är medvetna om att det förekommer kränkningar och utsatthet i 

omklädningsrummen, och för att motverka detta berättar lärarna att de diskuterar olikheter 

och tar upp diskussioner om kroppsideal i sin undervisning. Meningen med detta är att öka 

förståelsen hos eleverna för att alla kan se olika ut och att de därmed ska våga visa sina 

kroppar för varandra och duscha tillsammans. 

7.3 Puberteten      

Puberteten nämns av lärarna som en problematisk tid för eleverna. Lärarna säger att mycket 

händer med elevernas kroppar under denna period och att det kan vara svårt för eleverna att 

handskas med sina kroppar i förändring. Lärarna säger att det framförallt är jobbigt för de 

elever som inte hamnar i puberteten samtidigt som resten av sin klass. Då gäller det 

framförallt killar som utvecklas sent och tjejer som utvecklas tidigare än sina kamrater. Detta 

resonemang stämmer överens med den tidigare forskning som finns kring detta ämne. 

(Jfr.Williams & Currie, 2000, s. 130-142) Detta uppmärksammas också utav lärarna som 

säger att killarna kan tycka att det är häftigt att visa upp sin muskulösa kropp i 

omklädningsrummet medan tjejerna inte vill visa upp sina förändrade kroppar. 

 

Det är framförallt när eleverna är i pubertetsstadiet som lärarna känner att eleverna har störst 

problem med att motivera för eleverna varför de måste duscha. Under puberteten händer det 

mycket med elevernas kroppar och lärarna menar att det dels leder till en problematik för 

eleverna när de inte vill visa upp sina kroppar, dels att de inte vet hur de skall handskas med 

den. Ett exempel som lärarna tar upp är när tjejerna får mens och att de i början har svårt att 

handskas med den. Under denna period är det svårt att få eleverna att duscha och då menar 

lärarna att det är bra om eleverna redan har invanda duschningsrutiner. Har eleverna det så är 

de vana vid att visa sig nakna för varandra och pubertetsförändringarna blir inte lika 

betydande då.  

7.4 Hur lärarna motiverar duschning 

De flesta lärarna motiverar duschning efter idrotten med ett hygien- och hälsoperspektiv. Att 

eleverna skall duscha ingår under momentet hälsa och att ta hand om sin kropp. När 

Quennerstedt 2006 genomförde en undersökning om vad som ingick i skolornas 
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hälsoundervisning fann han att några skolor fortfarande hade kvar en hygiendiskurs i 

hälsoundervisningen, trots att kravet på det försvann i och med införandet av Lpo-94. 

(Quennerstedt, 2006, s. 136-137) Efter denna undersökning kan det konstateras att samtliga 

fem lärare fortfarande undervisar om hygien inom begreppet hälsoundervisning och att de 

använder denna undervisning som en strategi för att få eleverna att duscha. Att eleverna måste 

sköta sin hygien motiverar lärarna med att det är viktigt att eleverna inte skall lukta illa 

eftersom majoriteten ändå duschar. Om det då är en enstaka elev som inte duschar finns det 

risk för att eleven blir utsatt, dels för att eleven inte gör som alla andra men också för att det 

finns risk för att eleven luktar svett efter en idrottslektion. Enligt Langdon & Preble (2008, s. 

493) löper elever som luktar svett en större risk för att bli utsatta, eftersom de har ett beteende 

som inte följer normen. (Langdon & Preble, 2008, s. 493) Det är dock inte bara för elevernas 

egen skull som lärarna vill att eleverna duschar utan de nämner även att de själva inte vill 

undervisa i ett klassrum där eleverna efter en idrottslektion luktar svett och att de därför gärna 

ser att eleverna duschar efter en idrottslektion.  

 

Den uppfattning som lärarna har kan ur ett civilisationsprocessperspektiv överföras på 

eleverna som då omedvetet blir av uppfattningen att man ska lukta gott och ständigt vara 

fräsch. Ur ett större perspektiv och som även framkommer i resultatet är det ju i många delar 

av världen ett sådant klimat där man, vare sig man vill det eller inte, blir tvungen att gå runt 

svettig på dagarna. Under intervjuerna ställdes frågan om lärarna på ett annat sätt skulle 

acceptera att eleverna inte duschade om den renlighetsnorm som vi lever efter inte fanns. På 

denna fråga svarade lärarna ja. Detta påvisar att normerna vi lever efter är djupt rotade men 

samtidigt föränderliga beroende på vilken norm det är som råder. Enlig Elias teori är det den 

dominerande klassen som styr de rådande normerna och de som skapar den 

civilisationsprocess han anser finnas. Huruvida det är överklassen som styr hur vi duschar i 

Sverige är svårt att uttala sig om utifrån denna studie.   

8. Slutsats 

Efter genomförd studie kan slutsatsen dras att lärarna spontant säger att de inte uppfattar 

duschning efter idrottslektionen som något större problem i undervisningen, men när de väl 

ställs inför frågor kring det har de mycket åsikter. Alltså kan det vara så att det är ett större 

problem än vad lärarna tror. Samtidigt ser inte lärarna elevernas dusch som det största 

problemet, bakomliggande faktorer som kroppsbild, självbild och hur eleverna jämför sig med 

andra, och att det genom denna jämförelse kan uppstå en utsatthet och en ovilja att visa sig 
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bland andra. Trots att lärarna är väl medvetna om dessa bakomliggande faktorer vilka kan 

leda till att elever blir utsatta i samband med duschning, så ser lärarna gärna att eleverna 

duschar. Detta främst för att det finns en norm att man inte skall lukta illa och genom att 

eleverna duschar så följer de normen och hamnar inte utanför.  

 

Föreningslivet verkar ha haft en påverkan på de lärare som medverkar. Detta avspeglade sig 

på dem när de gick i skolan och hur man skötte duschningen efter idrotten. I resultatet 

framkommer det att detta sätt att umgås i omklädningsrummet och att duscha tillsammans har 

försvunnit ur föreningslivet. Nu kommer man ombytt till träningen och tar sig efter träningen 

hem och duschar. Att detta ”nya” sätt att duscha inte skulle påverka skolan är svårt att bortse 

ifrån. Kan det vara så att det blir en krock mellan lärarnas bakgrund i föreningslivet med 

elevernas nuvarande situation där man duschar och byter om hemma? Kanske finns det i 

dagens Sverige inte någon självklar norm om hur man ska duscha efter fysisk aktivitet.  

 

Denna studie har varit inriktad på att få fram lärarnas åsikter kring elevernas duschning efter 

idrotten. Att gå vidare i denna forskning men att istället undersöka elevers inställning skulle 

vara mycket intressant och relevant. Att jämföra svaren kan leda fram till att dagens 

idrottslärare kan få en klarare bild av hur de bör tänka kring denna fråga.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1. Namn, ålder mm? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur kom det sig att du utbildade dig till det du gjorde? 

4. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

5. Hur länge har du varit på denna skola?  

Öppna frågor 

 Vi är intresserade av det här med duschning i samband med idrott - och hälsalektioner. 

Vad har du för tankar kring det? 

 Att duscha i samband med idrott - och hälsalektioner – hur ser du på det? 

Tema 1 – Duschning i samband med idrottslektion, eleverna 

6. Hur ser du på att eleverna ska duscha efter idrotten? 

- Varför anser du att de ska duscha? 

7. Hur ser duschningen ut bland dina elever?  

-  Vilka för och emot argument finns det bland eleverna kopplat till duschningen?  

8. Hur upplever du elevernas inställning till att duscha? 

9. Hur tror du att elevernas inställning duschning påverkar deras deltagande, prestation 

och intensitet under idrottslektionen?  

Tema 2 – Lärarens egna uppfattningar? 

10. I kursplanen för idrott och hälsa står det att eleverna ges förutsättningar att utveckla 

goda levnadsvanor. Vad anser du ingår i goda levnadsvanor? 

11. Hur ser du själv på att duscha efter fysisk aktivitet? 

- Hur har du fått denna insikt? 

12. I kursplanen står det att ett innehåll i ämnet ska vara ”kroppsideal inom idrotten i 

samhället i övrigt”. Hur tolkar du det?  

- Hur relaterar du till detta i din undervisning?  
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Tema 3 - Miljö 

13. Hur ser era omklädningsrum ut? 

14. Tror du att omklädningsrummen påverkar elevernas inställning till duschning? 

15.  Hur upplever du det sociala klimatet i omklädningsrummet? 

- Kan man som lärare vistas i omklädningsrummet? 

- Går du in i omklädningsrummet när eleverna är där? 

Tema 4 – Tillvägagångsätt 

16. Arbetar du som lärare med ”duschning”? 

- Ja, på vilket sätt? 

- Nej, varför inte? 

17.  Finns det några riktlinjer från skolan i samband med duschning? 

- Hur arbetar du efter dem? 

18. Upplever du något samarbete med skolledning, kollegor föräldrar mm.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Frågor intervju omg. 2 

 

Gemensamma: 

Vilken vinst ser du i att eleverna duschar?  

 

Enligt forskning har TV, film och tidningar en stor påverkansfaktor på elevernas kroppsbild 

och vad de har för kroppsideal. Hur arbetar ni kring detta tema, då det står i kursplanen att 

läraren ska påvisa detta för eleverna?  

 

Hur ser du på dilemmat att en elev blir utsatt i omklädningsrummet om den duschar mot att 

eleven blir utsatt om man inte duschar?  

 

Ett genomgående tema bland de intervjuer vi nu hållit har varit att lärarna duschar för att det 

är skönt, men att de motiverar duschning för eleverna ur ett hygieniskt perspektiv, hur ställer 

du dig till det? Borde inte eleverna också tycka det är skönt att duscha då? 

 

Om normen hade sett annorlunda i Sverige, att den lukta gott kulturen som finns, inte 

existerade, hur hade tänkt kring elevers duschande efter idrotten då? 

 

Finns det en press från andra lärare att eleverna inte skall lukta illa i klassrummet på lektionen 

efter idrotten? 

 

När diskussion om pubertet tas upp ses det ofta som ett komplicerat stadie och beskrivs som 

problematiskt för ungdomarna. Skulle man inte kunna tänka sig en situation där man hyllar 

och välkomnar dem in i vuxenlivet? 

 

Ur ett globalt perspektiv, hur ser du då på att vi duschar så mycket i Sverige som vi gör? I 

många andra länder går man ju runt och är varm och svettig nästan hela dagarna.  

 

Har du själv fått några egna nya reflektioner sedan vi hade den första intervjun? 

 



 

 

Taylor: 

Du använder uttrycket "heteronormer". Kan du utveckla detta? Och vilken sorts 

heteronormativitet finns på din skola? 

 

Kim: 

Hur ser du själv på att duscha efter fysisk aktivitet? 

- Hur har du fått denna insikt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad idrottslärare har för uppfattningar kring 

elevers duschning samt vistande i omklädningsrummet efter genomförd idrottslektion. 

 

Hur ser idrottslärarna på att eleverna duschar eller inte duschar efter idrottslektionen? 

 

Vilka anledningar kan det finnas bakom idrottslärarnas åsikter? 

 

Hur tänker lärarna kring deras möjliga ansvar att få eleverna att duscha och sköta sin hygien? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Duscha i skolan, duscha efter fysisk aktivitet, hygien, duschning, kroppsbild, kroppsideal, 

media och kroppsbild, media och kroppsidealing, grupptryck i skolan, 

omklädningsrumsproblematik, mobbning i samband med idrottslektioner. 

Shower in school, shower after physical education, hygien, shower, body image, body 

ideals, media and body image, media and body ideals, bullying in school. 

 

Var har du sökt? 

Artikeldatabaser: Ebsco, SweMed+ 

Webben: Google scholar, Google,  

Bibliotekskataloger: GIH:s Bibliotekskatalog, Stockholms stadsbiblioteks bibliotekskatalog, 

Stockholms universitets bibliotekskatalog.   

 

 

 

 

 



 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco: Body image and body ideals, shower after physical education, bullying in school 

Google Scholar: duschning efter idrotten, hygien och hälsa i skolan, mobbning i skolan 

 

 

Kommentarer 

Det finns lite material skrivet om det som specifikt rör vårt ämne, vi sökte mycket i gamla 

uppsatser med liknande ämnen för att se vad de hade för forskning Att hitta material om den 

problematiken som lärarna tog upp i intervjuerna hade vi dock inte några problem med. Det 

fanns mycket material som berörde de punkterna.  

 


