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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie var att undersöka elevernas syn på duschning efter idrottslektionerna 

och hur idrottsläraren ser på detta. 

 

Frågeställningar:  

- Hur ser elever i årskurs 7-9 på duschning? 

- Finns det skillnader på pojkar och flickors syn på duschning? 

- Hur arbetar idrottsläraren för att få eleverna att duscha? 

Metod 

Studien består av en kvantitativ och kvalitativ ansats. En enkätundersökning och en intervju 

har använts för att besvara frågeställningarna. Elever i årskurs 7, 8 och 9 medverkade i 

undersökningen och dessutom blev en pedagog intervjuad.  

 

Resultat 

Resultaten visade att det inte finns några skillnader mellan pojkarnas och flickornas syn på 

duschning efter idrottslektionerna. Inte heller finns det några särskilda skäl till varför de inte 

duschade utan eleverna hade likartade känslor och kommentarer. Läraren hade ingen särskild 

arbetsmetod för att påverka elevernas synssätt på duschning men poängterade att det är viktigt 

att lyfta fram hygien och hälsa i undervisningen. 

 

Slutsats 

Pojkar duschar i högre utsträckning än flickor men en betyande andel både pojkar och flickor 

upplever obehag i samband med såväl duschning som klädombyte. Idrottsläraren anser att 

ducshning är en viktigt fråga och arbetar aktivt med den genom exempelvis handuks- och 

ombyteskontroll samt föreläsningar om hygien. 

  

Nyckelord: Idrott och hälsa, dusch, genus, symboler, trygghet, attityder: Sport and helth, 

shower, gender, symbols, safety, attitudes. 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning.................................................................................................................................. 4 

2. Bakgrund ......................................................................................................................... 4 

2.1 Tidigare forskning ......................................................................................................... 4 

2.3 Begrepp ......................................................................................................................... 6 

3. Syfte och frågeställningar....................................................................................................... 7 

3.1 Metod ............................................................................................................................ 7 

3.1.1 Urval ........................................................................................................................... 7 

3.1.2 Genomförande ............................................................................................................ 8 

3.1.3 Tillförlighetensfrågor ................................................................................................. 8 

3.1.4 Bearbetning ................................................................................................................ 8 

4. Etiska överväganden .............................................................................................................. 8 

5. Resultat ................................................................................................................................... 9 

6. Analys och Diskussion ......................................................................................................... 14 

7. Metoddiskussion................................................................................................................... 17 

8. Slutsats ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

9. Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 19 

Bilaga 1 - Käll – och litteratursökning ..................................................................................... 20 

Bilaga 2 - Enkäter för eleverna ................................................................................................ 21 

Bilaga 3 – Intervjufrågor för lärare .......................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1 Inledning 

I mitt självständiga arbete har jag valt att fokusera på elevernas synsätt kring duschning i 

årskurs 7-9 i ämnet idrott och hälsa. Anledningen till varför jag valde att skriva om just detta 

ämne är för att det verkar vara ett problem som många skolor har. Det är även något som jag 

kommer att möta som nybliven idrottslärare. Jag har dessutom stött på detta problem då jag 

har varit ute på VFU (verksamhets förlagda utbildning), och med det har jag fått en verklig 

bild av de svårigheter som är förknippade med duschningen. 

  

I tidningen ”Lärarens nyheter” beskriver en idrottslärare hur barn från de lägre åldrarna 

avstår från idrottslektionerna för att de känner att de inte kan uppnå medias idealkropp. 

Idrottsläraren menar att detta kan göra det jobbigare för de elever som verkligen gillar att 

idrotta. Men som kanske väljer att avstå på grund av att de måste duscha och byta om efter 

idrotten.  Några förslag som kan vara en lösning på problemet är att skaffa draperier eller bås i 

duscharna. Till exempel för de elever som av religiösa och kulturella skäl väljer att inte 

duscha, eller att man som lärare erbjuder eleverna lärarduschen där de kan duscha ostört 

(Slättberg, 2010: 31). 

2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Skollagen(2010:800) poängterar att syftet med utbildning inom skolan är att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper. Skolan ska främja alla elevers utveckling och verka för en 

livslång lust att lära. Skolan ska ge kunskap om demokrati och verka för demokratiska 

arbetsformer samt förmedla, förankra och gestalta demokratiska värden och motverka alla 

former av kränkande behandling. (www.skolverket.se). 

 

Den nationella utvärderingen (NU) av ämnet idrott och hälsa gjordes 2003 av skolverket 

(www.skolverket.se). Undersökningen genomfördes på 6700 elever, 1600 lärare och 120 

rektorer.  Utredningen visade att de flesta elever hade en positiv inställning till ämnet idrott 

och hälsa och att de även var intresserade av ämnet. I undersökningen framkom det också att 

en stor andel flickor och pojkar kände obehag i omklädningsrummet. Några exempel på 

varför de kände så var att de kände sig uttittade, osäkra kring ombyte med andra och 

grupptryck. Det framgick också att flickor och pojkar avstod från att delta på 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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idrottsundervisningen på grund av att de inte ville byta om eller duscha tillsammans med 

andra elever.(Larsson & Redelius, 2004: 145) 

 

Studier visar också att omklädningsrummet är en mötesplats för mobbare och mobboffer, där 

eleverna kan utöva en maktkamp som de vanligtvis inte kan när en lärare är närvarande 

(Larsson & Redelius, 2004: 145). Aggestedt & Tebelius (1977) menar att 

omklädningsrummet är en skrämmande miljö för eleverna där de förväntas byta om in för 

varandra. Detta kan ge en känsla av otrygghet vilket kan påverka elevens självkänsla och 

självförtroende. Larsson (2004) visar att 19 procent av eleverna inte tyckte om att duscha eller 

byta om i skolan Larsson (2004) tar upp exempel på hur flickor och pojkar beter sig i 

omklädningsrummet. Bland pojkar handlade det om maktutövning mellan de som är duktiga i 

idrott och de som inte är duktiga. De gör upp om vad som skedde under rasten eller under 

lektionen. Bland flickor sker det inget fysiskt bråk utan det handlar om kränkningar avseende 

utseendet och kroppen. Maktutövandet bland flickorna sker väldigt diskret jämfört med 

pojkarna då flickorna kommenterar och viskar om varandras kroppar.(Larsson & Redelius, 

2004: 145-146). 

 

O’Donovan & Kirk (2007) skriver om omklädningsrummets negativa miljö och menar att det är 

nödvändigt med forskning för att minimera den negativa påverkan som omklädningsrummet har 

på elever. Omklädningsrummet är oundvikligt inför lektioner i ämnet idrott och hälsa. Elever 

passerar rummet innan de kommer ut till salen och under denna tid kan det uppstå många 

situationer där mobbning och gruppbildning kan förekomma. En orsak till varför elever inte 

duschar kan till exempel vara kulturella och religiösa skäl. Den svenska skolan är obligatorisk 

för alla elever fram till och med högstadiet. Ämnet idrott och hälsa kan skapa problem för 

elever med kulturella och religiösa skillnader med tanke på att ämnet kräver kontakt med det 

motsatta könet, åtsittande kläder etc.  

 

Jonas Otterbeck (2000) skriver i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan att det 

förekommer konflikter med muslimska föräldrar angående skolan. Det kan vara konflikter om 

på vilka villkor deras barn ska delta i undervisning. Otterbeck (2000) menar att det oftast är 

föräldrar med muslimsk bakgrund som tycker att det är fel att deras dotter är naken bland 

andra flickor eller att flickorna bär på oanständig klädsel, det vill säga åtsittande kläder 

(shorts och t-shirt) som ämnet idrott och hälsa kräver. Denna problematik är dock mest aktuell 
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under simperioderna, då baddräkt anses vara alldeles för oanständig klädsel (Otterbeck, 

2000:57–59). 

 

2.3 Begrepp 

Under denna rubrik redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkt, genussystemet.  Detta 

system ger förståelse kring synen på kvinnligt och manlig. Begreppet symboler tas också upp 

då de kan ha betydelse för olika grupper och deras identitetsskapande samt ge förståelse för 

hur grupper bildas och varför de bildas. 

 

Genussystemet 

Yvonne Hirdmans genussystem bygger på två synsätt. Det ena är att manligt och kvinnligt ska 

hållas isär och kallas för dikotomin. Det andra synsättet kallas för hierarkin och betyder att 

manlighet alltid ska placeras högst upp på pyramiden, att män är normen (Hirdman, 2007:12–

14). Birgitta Fargell menar att samhället har kollektiva uppfattningar om hur män och kvinnor 

ska bete sig. Män anses vara bättre än kvinnor och utgör därför normen för hur kvinnor och 

män ska uppträda. (Fargell, 2002:166).  

 

Fagrell undersökte i sin studie hur barn skapade genus i förhållande till idrott. I studien 

framgick det att barnen delade upp idrotten i flick- och pojkidrotter. Några exempel på 

idrotter som uppfattades som typiskt manliga var fotboll, hockey och tyngdlyftning och de 

kvinnliga var balett, konståkning och ridning. Trots det så fanns det några flickor som gärna 

ville testa på en ”manlig” sport medan pojkarna avstod helt från att testa en ”kvinnlig”. Det 

framkom även att den manliga kroppen ansågs vara modig, stark och duktig till skillnad från 

kvinnokroppen som ansågs vara lugnare, försiktigare och sämre. Det visade sig även att 

barnen tyckte att män och kvinnor ska vara könssegregerade (Fargell, 2002:175-ff). 

 

Symboler 

I boken Ungdomsgrupper i teori och praktik skriver Lalander & Johansson (2007) om 

begreppet symboler. De menar att en symbol symboliserar en sorts grupp. Denna symbol har 

skapats av gruppmedlemmarna och kan uttryckaspå olika sätt. Några exempel som författarna 

tar upp är genom sättet ungdomarna klär sig, sättet de pratar på och vilka materiella saker. De 

har enligt Lalander & Johansson (2007) skapas symboler för att kunna visa vilken typ av 
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grupp man tillhör och vilka som är medlemmar i gruppen. På så sätt kan man urskilja 

varandra från de övriga. En annan anledning till varför symboler skapas är att det ger 

medlemmarna frihet och trygghet då man stödjer varandra i svåra tider (Lalander & Johansson, 

2007, s. 52-53)  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevernas syn på duschning efter idrottslektionerna samt 

hur idrottsläraren ser på detta 

 

Frågeställningar:  

- Hur ser elever i årskurs 7-9 på duschning? 

- Finns det skillnader på pojkar och flickors syn på duschning? 

- Hur arbetar idrottsläraren för att få eleverna att duscha? 

3.1 Metod 

Jag har gjort en enkätundersökning bland elever som går i årskurs 7, 8 och 9 samt en intervju 

med en idrottslärare. Jag använde mig av kvantitativ och kvalitativ metod. Detta är något som 

Eliasson (2006) ser positivt på då den kvantitativa och kvalitativa metoden täcker in olika 

infallsvinklar av ett fenomen. (Eliasson, 2006: 30-31) 

 

Det finns skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, en enkel förklaring är att 

man använder kvantitativa metoder för att beskriva med siffror medan kvalitativa metoder 

sysslar med att klä resultatet i ord. I kvantitativa metoder generaliserar man och i kvalitativa 

metoder skapar man sig en större förståelse inom ämnet, man fördjupar sig alltså mer med 

denna metod jämfört med den kvantitativa. (Eliasson, 2006: 21) 

 

3.1.1 Urval 

I undersökningen deltog 60 elever fördelade på 30 pojkar och 30 flickor samt en idrottslärare 

från en skola som ligger söder om Stockholm. Denna skola har elever som går i årskurs 7- 9. 

Bortfallet var 20 procent. En intervju genomfördes med en idrottslärare. 
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3.1.2 Genomförande 

En klass i varje årskurs valdes slumpmässigt ut för att besvara enkäten, Jag tog kontakt med 

min VFU-handledare och gav honom information om studien. Även klassföreståndaren för 

varje årskurs och skolans rektor blev kontaktade. Jag bad om samtycke för att kunna 

genomföra min enkätundersökning med eleverna. Enkäterna kontrollerade jag med min 

handledare för att säkerställa att ingen fråga var utpekande mot någon. Därefter kom jag och 

min handledare överens om en dag och tid för att genomföra en intervju. Den genomfördes på 

handledarens kontor där jag antecknade samtidigt som handledaren svarade på mina 

intervjufrågor.  

3.1.3 Tillförlighetsfrågor 

Reliabiliteten handlar om huruvida undersökningen är tillräckligt noggrant beskriven och 

genomförd för att kunna upprepas av andra forskare och ge samma resultat (Eliasson, 2006: 

14). Något som talar för att jag har försökt ge studien en hög reliabilitet är att alla elever fick 

möjligheten att besvara enkäten i samma miljö och alla elever fick likadana enkäter att svara 

på. Även risken att elever inte tog enkäten på allvar eller av någon anledning inte ville fylla i 

den seriöst minskades då jag var där på plats. Frågorna i enkäten var enkelt formulerade, 

genom att ha svarsalternativ och inte för avancerade ord. Detta gjorde att risken för att 

frågorna uppfattas olika av olika elever minskade. När det kommer till validitet så har jag 

försökt att se till att undersökningens syfte överensstämmer med vad man säger sig undersöka 

och vad som egentligen undersöks (Eliasson, 2006: 16). Detta gjorde jag genom att först 

noggrant gå igenom enkäterna för att försäkra mig om att frågorna verkligen mätte det som 

avsågs. 

3.1.4 Bearbetning  

Enkäterna redovisas i figurer som sammanfattar flera frågor för att relatera till studiens 

frågeställningar. I enkätundersökningen fanns även öppna svar. Dessa svar har sammanställts 

och de redovisas i text. Även intervjun sammanställdes i text. 

4. Etiska överväganden 

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. De huvudsakliga kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapliga rådet:6) Innan jag delade ut min enkät berättade jag för eleverna vad min 
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undersökning handlade om och vad den syftade till samt att de inte måste medverka i 

undersökningen och att de kunde avbryta att besvara frågorna när som helst. (Vetenskaplig 

arådet:7) Som jag tidigare nämnt tog jag kontakt med rektorn och klassföreståndaren för att få 

ett godkännande att genomföra undersökningen. (Vetenskapliga rådet:9) Jag förklarade även 

för eleverna att enkäterna var anonyma och att deras svar inte kunde kopplas till dem. Samt 

att enkäten enbart kommer att användas till min uppsats. (Vetenskapliga rådet:12-14) 

 

5. Resultat 

Under denna rubrik redovisas studiens resultat. Jag kommer med hjälp av figurer och löpande 

text visa resultatet av undersökningarna. Data presenteras i procent. Intervjun presenteras i 

löpande text med citat från den intervjuade för att belysa och förtydliga. 

 

Sammanställning av intervjun med idrottsläraren 

Enligt idrottsläraren väljer elever bort att duscha efter ämnet idrott och hälsa på grund av att 

de inte vill visa sig nakna bland andra elever. Han uttrycker sig så här: 

 Eleverna tycker det är pinsamt att visa sin kropp inför andra människor. 

 

Han menar att eleverna tycker det är så pass jobbigt och påfrestande att de hellre går runt och 

är svettiga. Även tiden som eleverna har till förfoga spelar roll menar han.  

Att eleverna bara har 10 minuter till idrottslektionen och ämnet innan, även 

10 minuter när det gäller efteråt, det kan också vara så att minuterna inte 

alltid används till att byta om då eleverna prioriterar en längre rast eller att 

de vill snabbare till lunchen 

 

En annan orsak som han tror har stor betydelse för varför elever inte duschar är den kulturella 

bakgrunden: 

Flickor är de mest utsatta på grund av att de inte får visa sig nakna bland 

andra men även att de växer från flickor till kvinnor.  

Han menar att detta märker han som mest då de har simning på schemat.  

 

När jag ställde frågan hur han jobbar för att motverka problemet svarade han följande: 
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Jag försöker ständigt påpeka vikten av duschning, dubbelkolla att de har 

ombyte med sig och handduk. Jag försöker också undervisa om hälsa och 

hygien. 

 

 De elever som avstår från att duscha på grund av religiösa och kulturella skäl anser han vara 

omöjliga att påverka då föräldrarnas inflytande är större än hans.  

Att föräldrar kontrollerar eleverna på ett annat sätt just eftersom det är deras 

barn och det kan handla om dåliga eller bra val. Som till exempel att inte 

duscha. 

 

Han menar också att man måste jobba tidigt med eleverna redan i de yngre åldrarna för att på 

något sätt kunna öka duschningen bland elever.  

 Problemet med duschningen är som störst i högstadiet men att det alltid 

finns.  

 

Han ansåg även att flickor är mest påverkade av duschproblemet: 

Nakenheten är hårdare bland flickor eftersom de har mer att täcka för. 

 

Återblick 

Läraren är medveten om att eleverna känner obehag och tycker det är jobbigt med 

duschning, och hellre går runt svettiga. Men han menar att det är olika faktorer som 

påverkar eleverna, vilket gör det svårt att motverka problemet. Nakenhet, tid, kulturell 

och religiös bakgrund är exempel på faktorer som har en betydelse för 

duschningsproblematiken och som läraren lyfter fram. Men hur jobbar läraren för att 

motverka problemet? Läraren menar att först och främst  måste man börja i de yngre 

åldrarna och poängtera vikten av hygien. Ett annat sätt som han arbetar med idag är att 

ständigt påpeka vikten av duschningen samt att kontrollera att eleverna har med sig 

ombyte och handduk. Han undervisar också om hälsa och hygien för att få fler elever att 

duscha. 

 

Elevers deltagande 

På frågan om eleverna brukade avstå från ämnet idrott och hälsa för att slippa duscha svarade 

3 procent av pojkarna att de avstod från undervisningen på grund av duschning. 13 procent av 

alla flickorna svarade att de avstod från undervisningen för att slippa duscha. På frågan, 
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brukar du oftast delta? svarade 90 procent av alla pojkar, ”ja, ofta” men endast 67 procent av 

flickorna hade samma svar.  

 

67 procent  av alla flickor som svarade på enkätundersökningen svarade att de oftast deltog  

på idrottslektionerna. Men dock fanns det de flickor som endast deltog ibland vilket 

motsvarade 33 procent. Bland pojkarna deltog de flesta men det fanns en andel på 10 procent 

som deltog ibland. Även här finner man en liten skillnad mellan andelen flickor och pojkar 

som väljer att delta. Skillnaden blev större när eleverna fick svara på en öppen frågan som löd 

på följande sätt, ”Om du duschade förut, varför slutade du?” Då var pinsamhet, äckliga 

duschar, skönare hemma, att kompisarna inte duschade och att andra elever tittar på dem de 

vanligaste kommentarena bland flickorna, det motsvarade 15 procent av alla flickor. Medan 

pojkarna kommenterade att de inte kände för det, inte behövde och att man var tvungen i lägre 

åldrar men inte nu längre, 33 procent. 
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Elevers uppfattning om duschning efter idrotten. 

På frågan om hur det är  att duscha efter skolidrotten svarade eleverna följande. 

 

 

 

 

Figur 1: Hur tycker du det är att duscha efter skolidrotten? En jämförelse mellan pojkar och 

flickor. Procent, N=48. 

 

65 procent av pojkarna hade inga problem med att duscha medan drygt 30 procent tyckte att 

det var jobbigt och resterade 7 procent ansåg att de mådde dåligt av att duscha efter 

skolidrotten. Bland flickorna var det 50 procent som inte hade några problem med att duscha 

och något lägre andel som tyckte att det var jobbigt att duscha. Här kan man även se det  i 

något högre utsträckning var pojkar som mådde dåligt av duscha efter idrotten jämfört med 

flickorna. 7 procent av pojkarna mådde dåligt och 3 procent av flickorna. I en jämförelse 

mellan flickor och pojkar blir det tydligt att hälften av flickorna och en dryg tredjedel av 

pojkarna känner eller upplever obehag i samband med duschningen. 

 

 

 

Diagramet här ovan redogöra vad elever tycker om att duscha efter skolidrotten. Diagramet 

härnedan visar hur elever känner kring att duscha med andra elever.   
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Figur 2: Hur tycker du det känns att byta om tillsammans med dina klasskamrater? En 

jämförelse mellan pojkar och flickor. Procent, N=48. 

 

Resultat visar att varken pojkar eller flickor rent generellt har några problem med att byta om 

tillsammans med sina klasskamrater. 80 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna var 

bekväma med att byta om med sina klasskamrater. Men det finns elever som känner sig 

uttittade när de befinner sig i omklädningsrummet. Bland pojkarna var det 10 procent som 

och bland flickorna 17 procent. Det fanns även de som mådde dåligt av klä av sig framför sina 

egna klasskamrater, bland pojkarna var det 10 procent och bland flickorna 13 procent. Det är 

alltså 20 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna som upplever  obehag av att byta om 

med andra elever. 
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6. Analys och Diskussion 

Vad är det som gör att individer känner olika inför samma situation, varför tycker vissa att det 

är okej att klä av sig inför andra medan andra människor tycker det är jobbigt? Har flickor och 

pojkar olika upplevelser av omklädningsrummet och hur ser en pedagog på detta? 

 

I resultatredovisningen framkom inte några särskilda skäl till varför flickor och pojkar inte 

duschar. Det var högre andel flickor som tyckte det var jobbigt med duschningen efter 

skolidrotten jämfört pojkarna. Dock så hade 50 procent av flickorna inga problem med det. I 

resultatredovisningen framkommer det också att flickor och pojkar inte har några problem 

med att byta om tillsammans med sina klasskamrater. En högre andel pojkar än flickor var 

delaktiga i ämnet idrott och hälsa. 

   

Resultatredovisningen visar dock att det var 30 procent av flickorna som upplevde obehag i 

samband med omklädningssiutionen. Motsvarande andel för  pojkarna där var 30 procent som 

kände sig uttittade och 20 procent som mådde dåligt. En möjlig förklaring till detta kan sökas 

i genussystemet, utifrån det hierarkiska synsättet.  Detta synsätt bygger på att mannen ses som 

normen för det allmängiltiga, vilket innebär att kvinnan är en avvikelse från denna norm.  

Med detta synsätt ges pojkarna ett försprång när det kommer till olika faktorer så som 

självsäkerhet, stolthet och trygghet i sig själv, vilket kan vara en förklarning till de låga 

procentsiffrorna jämfört med flickorna. Flickorna ses automatisk som mindre värdefulla 

utifrån det hierarkiska synsättet, vilket skapar föreställningar om hur en flicka ska vara, som i 

sin tur gör att det kvinnliga könet hindras från att komma upp till killarnas nivå, då killarna 

anses vara normen. Därav de höga procent sifforna. 

  

Fargell visar hur barn skapar genus i förhållande till idrott.  I hennes studie framgick det att 

barnen delade upp idrotter i flick- och pojk idrotter (Fargell, 2002:175- 176). Barnen svarade 

även på frågor om olika idrotter där de flesta av barnen gjorde en uppdelning av manliga och 

kvinnliga idrotter. Några idrotter uppfattades som typiskt manligt så som fotboll, hockey och 

tyngdlyftning och de kvinnliga var balett, konståkning och ridning. Det framkom även att den 

manliga kroppen ansågs vara modig, stark och duktig till skillnad ifrån kvinnokroppen som 

sågs vara lugnare, försiktigare och sämre (Fargell, 2002- 178-182). Anledningen till detta kan 

bero på att samhället har delat in könen i hur de ska bete sig och se ut. Båda könen hade 

värderingar kring vad manligt och kvinnligt är vilket visar att flickor och pojkar uppfattar en 
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situation på två olika sätt och att de även har olika förväntningar på sig. Även den kulturella 

och religiösa bakgrunden har en påverkan på individerna då duschning kan framstå som något 

tabubelagt bland flickor medan det är mer acceptabelt bland pojkar. 

 

En annan sak som framkom var att bland de flickor som slutat duscha var grupptryck en av 

orsakerna till detta. Det är något som Lalander & Johansson (2007) skriver om i boken 

”ungdomsgrupper i teori och praktik” och diskuterar detta med hjälp av begreppet symboler. 

Dessa symboler skapas av själva gruppen och symboliserar vad gruppen står för. Det kan 

handla om att klä sig på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt eller göra saker för att verka cool 

inför andra. (Lalander & Johansson, 2007, s. 56-57) Detta är något som kan gynna eller 

missgynna eleverna och det behöver inte alltid vara att tillhöra en grupp då det kan innebära att 

medlemmarna är rädda för att gå emot gruppen. Min resultatredovisning visar att eleverna 

missgynnas eftersom de inte duschar för att deras kompisar inte gör det. Idrottsläraren menar: 

Att duscha är något eleverna själva måste genomgå för att skapa sig en 

egen uppfattning om det.Jag tycker att det är viktigt eftersom duschning är 

en självklarhet efter all fysisk ansträngning och bör vara som en naturlig 

vana - att duscha när man är svettig. 

 

Men detta tyder även på att det finns elever som känner obehag och illamående och som 

möjligen låter sig bli påverkas av grupptryck, normer och de förväntningar. Skolan ska jobba 

för att förebygga detta genom att stärka elevernas självkänsla och chansen att utveckla 

trygghet. O’Donovan & Kirk (2007) hävdar att det är nödvändigt med forskning kring miljön 

i omklädningsrummet, detta för att kunna minimera dess negativa påverkan på eleverna. 

Vidare skriver författarna att tiden som elever spenderar i omklädningsrummet är tillräcklig 

för att en obehaglig situation ska kunna uppstå.  Även Larsson & Redelius (2004) är inne på 

samma spår och menar att omklädningsrummet är en mötesplats för mobbare och offer, där en 

maktkamp kan utövas utan att någon lärare stör.  

 

Vissa resultat pekar på att det finns en skillnad mellan de två könen. Till exempel avseende 

elevernas deltagande så är det flest pojkar som är delaktiga. Det är även fler flickor som mår 

dåligt av att byta om tillsammans med sina kamrater. De kände sig även uttittade när de bytte 

om med sina klasskamrater. Det var ingen markant skillnad då det även fanns några pojkar 

som också mådde dåligt och kände sig uttittade när de bytte om med sina klasskamrater. Detta 

påpekade även idrottsläraren  
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anledningen till att eleverna väljer bort att duscha är på grund av att de 

inte vill visa sig nakna bland sina vänner. Och att det är så pass 

påfrestande och jobbigt att de hellre går runt och är svettiga 

 

Detta framkom även i den nationella utvärderingen av ämnet idrott och 

hälsa.(www.skolverket.se) 

 

Otterbeck (2002) menar att det oftast är föräldrar med muslimsk bakgrund som tycker att det 

är fel att deras döttrar är nakna bland andra flickor eller bär oanständig klädsel. Det vill säga 

den kulturella bakgrunden kan påverka barnet i dennes utvecklingsfas, det kan vara positivt 

eller negativt och beroende på hur barnet blir påverkat formar det individen. Även 

idrottsläraren ansåg att den kulturella bakgrunden hade en stor betydelse för varför elever inte 

duschar. Då han ansåg att det kvinnliga könet är de mesta utsatta på grund av att de växer från 

flickor till kvinnor.  

 

Han påpekade även att nakenhet är hårdare bland flickor och att det är historiskt kulturellt 

präglat. Är det då  så viktigt att eleverna duschar? Med tanke på att min enkätstudie visar att 

nästan hälften av flickorna tycker det är jobbigt och känner sig uttittade, så deltar nästan 70 

procent av flickorna i ämnet idrott och hälsa ofta. Bland pojkar var det drygt en fjärdedel som 

kände sig uttittade och tyckte det var jobbigt medan mer än 90 procent deltog ofta.  Det går att 

dra två slutsatser utifrån detta en negativ och en positiv. Den negativa är och som jag anser 

vara allvarligt är att finns en stor andel elever i denna studie som menar att de mår dåligt och 

känner sig obekväma i miljön. Och den positiva är att det är mer än 90 procent pojkar och 

nästan 70 procent av flickorna som deltar ofta i ämnet idrott och hälsa. 

 

Idrottsläraren anser att det är något som skolan måste arbeta med eftersom duschning är en 

viktig hygienprincip. Han själv jobbar aktivt med att förebygga detta ”problem” genom att 

ständigt påpeka vikten av duschning, dubbelkolla ombyte och handduk samt att undervisa om 

hygien. Han sa även 

 

Mina egna tankar och erfarenhet håller inte riktigt med om lärarens sätt för att kunna ”lösa” 

duschproblemet. Jag har av erfarenhet ute på VFU mött elever som antigen har ”glömt” 

idrottskläder eller plötsligt blivit sjuka när det är dags för idrott. 47 procent av flickorna och 

27 procent av pojkarna kände sig uttittade och tyckte det var jobbigt att duscha. Jag kan förstå 

http://www.skolverket.se/
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deras obehag eftersom omklädningsrummets utformning är skrämmande. Det är ett rum som 

är öppet där det inte finns någonstans att skydda eller täcka sin nakna kropp. Det är inte 

anpassat för att eleven ska kunna känna sig trygg och säker. Om eleven ska klä av sig så tror 

jag att dennes klasskamrater är en otroligt viktig komponent för att eleven ska kunna våga 

visa sig själv, utan att eleven känner sig utsatt.  

 

Något annat jag mött under min VFU tid är hur man sätter press på de nyanlända eleverna 

som ska socialiseras in i den svenska skolan och även i fenomenet att byta om och duscha 

tillsammans med de andra. Detta talar lite för sig självt om vilka kulturella och religiösa 

krockar som kommer att ske.  Precis som Otterbeck (2002) menar, kan det förekomma 

konflikter med föräldrar vars religiösa och kulturella syn inte stämmer överens med det 

svenska samhället, som i sin tur påverkar eleven och dennes kunskapsutveckling negativt. 

  

Avslutningsvis var det tre procent av killarna och 13 procent av flickorna som avstod från 

idrottsämnet på grund av duschningen. Jag kan förstå dessa elevers motstånd mot idrotten 

men jag tror inte att det har något med idrottsämnet att göra. Jag tror att eleverna gillar idrott 

men de gillar bara inte att duscha efter idrotten. Då är frågan återigen hur viktigt är det 

egentligen med duschning efter ämnet idrott och hälsa? Enligt skollagen är skolans 

huvudsakliga uppgift att främja elevernas kunskapsutveckling och lärande. Det finns inget 

som säger på att eleven måste duscha. Skolväsendet ska ge kunskap om demokrati och verka 

för demokratiska arbetsformer och motverka alla former av kränkande behandling. 

 

7. Metoddiskussion  

Jag använde mig av enkäter som undersökningsmetod och jag menar att det var ett bra sätt att 

samla in data på. Anledningen till detta var att jag snabbt kom  igång med mina enkäter och 

det dröjde heller inte länge innan jag fick ett godkännande av rektorn. Detta gjorde att jag 

kunde påbörja min enkätundersökning några dagar efter att rektorn hade gett sitt samtycke. 

Jag tyckte också att det var bra att bolla med min handledare så jag lät handledaren gå igenom 

enkäten, för att säkerställa att frågorna inte skulle vara utpekande mot någon. Sedan var det 

bara att informera de utvalda klassrummen om min studie för att sen påbörja undersökningen. 

En svårighet som jag mötte på vägen var när jag skulle sammanställa resultatet.  Jag tyckte att 



 

 

18 

 

det var svårt att använda Excel programmet men jag löste det genom att låta en anhörig visa 

mig hur programmet fungerar. 

 

Förslag på förändring skulle kunna vara att använda sig av kvalitativ intervju. Detta skulle 

leda till en mer fördjupad information, då hade man kunnat föra en dialog mellan deltagarna, 

ställa följdfrågor som jag inte tänkt på och även kunna välja ut elever som har en hög frånvaro 

från ämnet idrott och hälsa. En risk med enkätundersökning är att frågorna kan misstolkas av 

eleverna eller att eleverna inte besvarar dem med full ärlighet. 
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Bilaga 1 - Käll – och litteratursökning 

I Syftet med min studie var att undersöka varför elever inte duschar efter idrottslektionen och 

hur idrottsläraren ser på detta problem.  

 

Frågeställningar:  

- Finns det skillnader mellan pojkars och flickors anledning till att inte duscha? 

- Hur agerar idrottsläraren mot eleverna som inte duschar? 

 

Vilka sökord har du använt? 

utvecklingsteori, habitus, symboler, dusch och hygien. 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms Bibliotekskatalog, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH:s bibliotekskatalog och Google. 

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta forskar avhandling till denna studie. 
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Bilaga 2 - Enkäter för eleverna 

 

Ni kommer att få besvara på 12 frågor. Enkäten är anonym, det enda jag behöver veta är 

vilken årskurs du går i samt kön. 

Ringa in ditt svar! 

 

Årskurs 7   Pojke 

Årskurs 8   Ficka 

Årskurs 9 

 

Elevers synsätt på ämnet idrott och duschning 

Hur många gånger i veckan har ni skolidrott? 

 

1 ggr/v 3 ggr/v   

2 ggr/v 4ggr/v eller mer 

           

Tycker du att man borde ha mer idrott i skolan? 

 

Ja/fler 

Nej/ det är bra som det är nu 

Nej/färre 

 

Hur viktigt tycker du att undervisningen i ämnet idrott och hälsa är? Ringa in ett svar! 

 

Mycket viktigt 

Något viktigt 

Inte alls viktigt 

 

Brukar du oftast delta? 

 

Ja, ofta 

Ibland 
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Nej 

 

Brukar du duscha efter idrottslektionerna? 

 

Ja, oftast 

Ibland 

Nej 

 

Om du duschade förut, varför sluta 

du?________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Hur tycker du det är att duscha efter skolidrotten? 

 

Bra, det är inga problem. 

Det är jobbigt, jag känner mig uttittad 

Jag mår dåligt av det 

Övrigt______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Brukar du avstå från undervisningen för att slippa duscha?  

 

Ja 

Nej 

 

 

Hur tycker du det känns att byta om tillsammans med dina klasskamrater? 

 

Jag har inga problem med det 

Jag känner mig uttittad 

Jag mår dåligt av det 
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Idrottar du på fritiden? 

 

Ja, 1-2 ggr/v 

Ja, 3 eller fler ggr/v 

Nej 

 

Om du idrottar på fritiden, duschar du då? 

 

Ja, 

Nej, jag kan gå hem och duscha 

Nej, jag vill inte 

Nej, det finns inga möjligheter till att duscha 

 

Tycker du det är roligt med idrottslektioner? 

 

Ja, det är väldigt roligt 

Det är roligt 

Nej, jag tycker det är tråkigt 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor för lärare 

 

Varför tror du elever väljer bort att duscha efter idrotten? 

Vem har ansvaret att undervisa om hygien?  

Ligger dusch och ombytnings tid på lektionstid?  

Tror du att elevernas kulturella bakgrund påverkar duschningen? 

Har ni problem med att eleverna inte duschar efter idrottslektioner? 

Och i så fall hur bemöter du det problemet? 

Om du har elever som hoppar över duschen p.g.a. religiösa och kulturella skäl, hur gör du då? 

Hur viktigt tycker du det är att eleverna ska duscha? 

Hur jobbar ni som personal för att aktivt förebygga dusch problemet? 

Vilket kön påverkas mest utav dusch problemet, anser du? 

Och i så fall varför? 

När börjar dusch problemet dvs. vilken årskurs? Eller finns problemet hela tiden. Och i så fall 

när är problemet som värst? 

 


