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Abstract 
 

Tidigare forskning visar att omklädningsrummen i skolan är en problematisk miljö utifrån 

faktorer som bland andra sexuell läggning, kränkningar, föreställningar om den manliga och 

kvinnliga kroppen. Studiens syfte var att ta reda på hur elever i årskurs 9 upplevde 

omklädningsrummen och hur de påverkade deras upplevelser av den efterföljande lektionen. I 

den komparativa studien medverkade 230 elever, varav 109 pojkar, 116 flickor och 5 elever 

med annan könslig identitet. Data samlades in genom en anonym, digital enkät. Bourdieus teori 

om habitus, kapital och fält användes för att skapa förståelse för resultatet. Resultatet visade att 

omklädningsrummen ansågs som en neutral miljö för de flesta eleverna men det fanns 

problemområden. Elever med annan könslig identitet deltog inte i undervisningen på grund av 

sin könsliga identitet och sexuella läggning. Flickor upplevde omklädningsrummen som 

problematiskt utifrån föreställningarna om kvinnliga kroppar. Flickor valde att inte delta för att 

de inte vill duscha i samband med undervisningen. Eleverna i studien ansåg att 

omklädningsrummen skulle bli bättre om det var städat och fräscht. Pojkar hade en mer positiv 

känsla i omklädningsrummen vilket oftare medgav en positiv känsla in i undervisningen. 

Studien visade att omklädningsrummen och arenan för lektionstillfällen sågs som två separata 

fält, oberoende av varandra.  

  

Nyckelord: Skola, klä om, duscha, utlämnande, lektion, Bourdieu 
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1. Inledning  
 

Omklädningsrummen är utrymmen som har debatterats flitigt under det nya seklet. Samtidigt 

finns flera olika uppfattningar om omklädningsrummen och hur dessa upplevs. För vissa är det 

ett naturligt rum och en viktig mötesplats där upplevelser, känslor av glädje och sorg eller 

gemensamma prestationer upplevs. För många individer är omklädningsrummen den enskilt 

viktigaste faktorn till utövandet av en fritidsaktivitet eller idrott. Utifrån ett sådant perspektiv 

är omklädningsrummen en enorm tillgång för ett inkluderande socialt samspel mellan individer 

(Bringsén, 2012). Men det finns även de som upplever omklädningsrummen mycket 

annorlunda. För dessa individer är omklädningsrummen sammankopplade med ångest, oro och 

stress. Här formas normer och regler för gemenskap och vad som anses vara ett “normalt” eller 

“avvikande” beteende (Hybholt, 2017). Normerna finns och reproduceras till stor del i den 

jargong, skämten eller sättet att vara på i omklädningsrummen (Gerdin, 2017). Det kan röra sig 

om vilka kläder som anses vara inne eller ute, synen på manligt eller kvinnligt, sexualitet eller 

vad som anses vara en “korrekt” kropp (Fisette, 2011). I Friendsrapporten (Friends, 2018) 

framkommer att det har blivit normaliserat med kränkande jargonger i skolan. Ett allt hårdare 

språkbruk med kränkningar har gjort att elever inte längre alltid berättar om kränkningar de 

utsatts för, utan ser det som en naturlig del i vardagen.  
 

Vidare perspektiv som kan tilläggas debatten är de om kön och könstillhörighet. Vanligtvis 

finns endast två typer av omklädningsrum. Ett för flickor och ett för pojkar (Eckes, 2017). En 

sådan kategorisering skapar problem för de individer som inte identifierar sig med någon av 

dessa indelningar av kön, vilket kan leda till upplevd oro och ångest. Friendsrapporten (2018) 

belyser hur unga uttrycker att det finns starka förväntningar på hur flickor och pojkar bör se ut 

och uttrycka sig själva utifrån en könsnorm. Enligt rapporten är det av stor vikt att utseendet 

förhåller sig till könsnormen, för att anses som en riktig flicka eller pojke. Även om individen 

ser sig själv som tillhörande någon kategori av omklädningsrum, kan den egna kroppen 

upplevas som personlig och något som individen oskyddat inte vill utsätta för granskning. 

Något som möjliggörs i gemensamma omklädningsrum (Devís-Devís, Pereira-García, López-

Cañada, Pérez-Samaniego & Fuentes-Miguel, 2017).  

 

De senare åren i grundskolan är en tid då det händer mycket för de flesta eleverna, dels 

kognitivt, socialt men även fysiskt. Puberteten förändrar kroppen vilket kan leda till att frågor 

som rör omklädningsrummen i skolan, främst undervisningen i samband med idrott och hälsa, 

kan bli extra känsliga. I Skolverkets (2004 s,44) nationella utvärdering från 2003 uppgav 17 
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procent av pojkarna och 10 procent av flickorna att de inte vill byta om tillsammans med andra 

elever inför en lektion i ämnet idrott och hälsa. Även andra rapporter vittnar om problematik 

kopplad till omklädningsrum. Friendsrapporten från 2018 visar samtidigt att toaletter och 

omklädningsrum är de platser där högstadieelever upplever störst obehag. 14 procent av 

flickorna i de senare åren av grundskolan känner sig otrygga i omklädningsrummen. 

Motsvarande siffra för pojkar är 8 procent (Friends, 2018 s, 12). De, från pedagogerna, dolda 

platserna i skolan är en viktig del i elevernas vardag och alla ska kunna känna sig trygga i den 

miljö de vistas i stora delar av tiden i skolan. Omklädningsrummen blir även en viktig del för 

undervisningen i idrott och hälsa. Känner eleverna sig trygga och trivs i omklädningsrummen 

tar de med sig en positiv känsla och kan istället för att oroa sig, lägga sin fulla kraft på att ta till 

sig viktig kunskap (O’Donovan & Kirk, 2007).  

 

I de rådande styrdokumenten eller skollagstiftningen står det inte explicit att eleverna måste 

byta om till någon speciell klädsel för att kunna delta på lektionerna i idrott och hälsa. Det går 

heller inte att utläsa att eleverna måste duscha efter lektionerna. Skolverket (2018) uttrycker att 

utgångspunkten alltid ska vara i barnets bästa. Ur ett sådant perspektiv kan det argumenteras 

att adekvat klädsel för fysisk aktivitet ökar prestationsförmågan och att duscha efter mer fysiskt 

ansträngande lektionstillfällen är positivt av hygieniska skäl. Med barnens bästa i åtanke måste 

skolan då se till att de kan byta om och duscha i omklädningsrummen på ett tryggt sätt. 

 

I svensk lagtext, vilken utgör grunden för arbetet inom hela skolans verksamhet uttrycks att: 

 
Elevhälsa ska framgå på förskolor, grundskolor, grundsärskolor, 
sameskolor, specialskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och 
elevhälsan ska omfatta psykologiska, medicinska och 
specialpedagogiska aspekter. En viktig del av elevhälsa är att eleven 
ska känna sig trygg. 

 
(Svensk författningssamling 2010 s, 5) 

 

Det uttrycks även i skolans läroplan att skolan ska främja empati för andra människor, ha 

omsorg om den enskilde individens välbefinnande samt att motverka all kränkande behandling 

(Skolverket, 2011). Sådana utskrivningar ställer tydliga krav på elevernas trygghet när de vistas 

i skolan och det gör omklädningsrummen till områden lämpliga för vidare undersökning. 

 

Den föreliggande studien ämnade således att undersöka hur eleverna i årskurs nio upplever sin 

vistelse i omklädningsrummen i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studien 
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undersökte även vilka faktorer som eleverna eventuellt upplever kan leda till obehag i 

omklädningsrummen och hur dessa upplevelser påverkar eleverna under lektionen som följer.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar av omklädningsrummen kopplat till 

idrott och hälsa. Vidare syftade studien till att identifiera eventuella faktorer som eleverna 

kunde uppfatta leda till obehag i omklädningsrummen och om dessa påverkade deras 

upplevelser av följande lektionstillfälle. Studien utgick från följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever elever omklädningsrummen i samband med idrott och hälsa?  

- Vilka eventuella faktorer kan bidra till att elever upplever obehag i 

omklädningsrummen i samband med idrott och hälsa? 

- Hur påverkar flickors, pojkars och elever med annan könslig identitets, upplevelser av 

omklädningsrummen dem under den efterföljande undervisningen?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
 

Skolan över lag, även idrott och hälsa, påverkas av och återspeglar samhället. Värden och 

traditioner överförs från samhället och in i skolans värld. Dessa värden reproduceras i skolan 

för att sedan följa eleverna tillbaka ut i samhället. Idrott och hälsa har under lång tid utformats 

efter samhällets övertygelser och värden. Redan under upplysningstiden formades ämnet efter 

synen på kroppen och vilken kroppsövning som hade störst vinster, främst för den fysiska 

kroppen, men också för samhället. I takt med ämnets uppsving under 1900-talet ägnades 

kroppsövning allt mindre fokus till förmån för idrottsliga färdigheter som kunde nyttjas på 

fritiden. Backman & Larsson (2013) påvisar att de idrottsliga grenarna senare kom att slå ut 

merparten av allt annat stoff i undervisningen och en sportifiering av ämnet inleddes.  

 

Forskningsfältet inom omklädningsrum ur olika perspektiv och kontexter i samhället är vida 

utbrett. Forskningen berör områden som rör dels normer, kroppar, sexualitet och fysiska 

miljöer. Omklädningsrummen beskrivs som en avslöjande miljö där individer vistas tätt 

tillsammans. Beteenden i omklädningsrum formas enligt forskning av vad som anses normalt 

eller avvikande utifrån heteronormativitet och skönhetsideal, vilket leder till olika känslor och 

uppfattningar hos elever (Fissette, 2011: Quarmby, Sandford & Elliot, 2018).  

 

I kapitlet nedan ges en kortare beskrivning över hur synen på omklädningsrummen och hur 

dess användning har förändrats i de styrande dokumenten för skolans verksamhet, i takt med 

skolans utveckling. Kapitlet belyser även föreningsidrottens inverkan över skolans 

omklädningsrum och hur värden och beteenden överförs samt vilka effekter dessa får för 

eleverna i ämnet idrott och hälsa. Kapitlet ger samtidigt en bred bild över tidigare forskning 

inom området som belyser betydelsen av den fysiska miljön, hur sexualitet, kultur och normer 

synliggörs i omklädningsrummen och hur sådana aspekter påverkar eleverna som vistas i fältet.  

2.1 Styrdokument 
I styrdokumenten för idrott och hälsa går en förändrad syn på ämnet att urskilja. Denna syn kan 

också kopplas till användandet av omklädningsrummen. Backman & Larsson (2013) framhäver 

att förändringarna av arbetsfördelning under 1900-talet från den privata sfären till industrier 

även medförde att utbildning och förberedelser inför kommande arbetsliv överlades mer på 

skolan. Ett sådant resonemang kan också identifieras i dåtidens kursplan för gymnastik. Ämnet 

gymnastik användes inte endast för att träna idrottsliga färdigheter utan även för att säkerställa 
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att eleverna tillägnade sig rätta värden, exempelvis kroppsvård. Dåtidens kursplan (Lgr, 62) 

uttalade bland annat elevens hälsa och hygien. Gymnastikämnet ansågs ha naturliga 

förutsättningar att i en åskådlig och praktiskt upplevd miljö omsätta många av hälsolärans 

regler. Dessa innefattar i läroplanen både krav på kroppslig hygien och vård av kroppen efter 

fysiskt arbete (Lgr, 62).  Med ett sådant fokus fick omklädningsrummen samt omklädning och 

duschning tillsammans en tydlig och naturlig plats i ämnet.  

 

Även den senare kursplanen från 1969 hade fokus på det naturvetenskapligt friska där hygien 

hade en framträdande plats; 

 
Det gäller gängse krav på kroppslig hygien eller kroppens vård efter 
fysiskt arbete.[...] Kostens sammansättning efter graden av fysiskt 
arbete och risken med träning och tävling vid sjukdomstillstånd är andra 
exempel på hur hälsoläran kan åskådliggöras inom ämnet gymnastik.  

 
(Skolöverstyrelsen, 1969, s, 167) 

 

Styrdokumenten runt mitten av 1900-talet, legitimerade inte bara användningen av 

omklädnings- och duschrummet, utan tog också in det som en del av vad ämnet skulle innehålla. 

Omklädningsrummens plats har således delvis befästs utav idrottsrörelsen men också skolan. I 

dagens styrdokument finns inte längre några uttalade kopplingar till hygien i ämnet. Istället 

framhävs ett mer övergripande perspektiv på personlig hälsa och livsstil, “planera, praktiskt 

genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse 

och livsstil” (Skolverket, 2011 s, 1). 

 

Kvar står idrott och hälsa med omklädningsrum som många elever inte känner sig trygga i, utan 

att det egentligen finns några styrningar på att eleverna måste nyttja dessa i den utsträckning 

som gjorts tidigare. Är det ett krav för all undervisning som bedrivs att eleverna ska ha andra 

kläder än de som de vanligtvis bär i skolan och bedrivs alltid aktiviteter som kräver att eleverna 

duschar efteråt? 

 

2.2 Arbetsmiljölagen och den fysiska miljön  
Hur den fysiska miljön ska hanteras, utformas och utvecklas regleras under arbetsmiljölagen. 

Att korridorer, arbetsrum, omklädningsrum och toaletter sköts enligt denna ansvarar 
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arbetsgivaren för vilket i skolans värld är rektorn. Dessa bestämmelser gäller för både elever 

och personal på skolorna och det är en rättighet enligt arbetsmiljölagen att trivas i sin 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2009:2). Miljön i omklädnings- och duschrum ska uppfylla 

vissa krav. För att de ska hållas rena och fräscha ska de städas dagligen, gärna flera gånger per 

dag. Bestämmelserna reglerar även hur utrymmena ska vara utformade. Omklädnings- och 

duschrummen ska vara separata för pojkar och flickor. Det framgår också mycket tydligt att 

det i varje omklädnings- och duschrum ska finnas tillgång till minst en plats med möjlighet att 

helt avskärma sig från andra för att klä om och duscha. Toaletterna ska placeras avskilt så att 

eleverna kan uträtta sina behov ostört och förses med lås som inte går att dyrka upp utifrån. På 

toaletterna ska också tvättställ finnas. Duschrummen ska utrustas med minst en dusch per fem 

elever inom de utbildningar som bedriver svettdrivande verksamhet. I lokalerna som används 

för idrott och hälsa bör det finnas fler duschar då fler elever förväntas duscha samtidigt. 

Duschrummen ska också vara belagda med sträva golv eller mattor för att minska skaderisken 

i form av halkolyckor (ibid). 

 

Den fysiska miljön påverkar elevers upplevelse av omklädningsrumssituationen och inställning 

till ämnet idrott och hälsa. Omklädningsrum som innehåller ofräscha duschar och trånga 

utrymmen medför att elever avstår från att duscha efter lektionen. Lärare arbetar dock aktivt 

med att samtliga elever ska duscha och har som ståndpunkt att de elever som inte duschar, 

riskerar att inte få vara med på kommande lektion. Ett sådant förfarande medför att elever 

medvetet glömmer handduk och avstår från lektionen för att slippa obehag i en miljö som av 

elever upplevs som ”äcklig” (Larsson & Redelius, 2004).  

2.3 Avslöjande miljö och den rätta kroppen 
Idrott och hälsa har en viktig uppgift i att utbilda elever om kroppen i samhället och hur de kan 

skapa egna uppfattningar om kroppsnormer och ideal som råder. Idrott och hälsa är det enda 

ämnet där eleverna ges möjlighet att reflektera över kroppen socialt, fysiskt och psykiskt vilket 

är en viktig del i deras identitetsskapande (Fisette, 2011). De kroppsnormer som finns i 

samhället baseras på storlek, form och utseende och påverkar både flickor och pojkar.  

 

Forskning från Fisette (2011) visade att flickor i högstadiet såg på sina förkroppsligade 

identiteter inom ramarna för ämnet idrott och hälsa. I resultatet identifierades framförallt två 

teman som majoriteten av deltagarna nämnde. Det första temat var betydelsen av kroppens yttre 

och handlade om hur flickor upplevde sina kroppar rent fysiskt och hur de påverkades av hur 

dessa uppfattades av andra. Deltagarnas beskrivningar innefattade begrepp som storlek och 
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klädsel. Resultatet visade att flickor kände sig obekväma när andra tittade på deras kroppar då 

de inte kunde läsa av hur de uppfattades.  

 

Larsson & Redelius (2004) presenterade i sin studie att kroppen var central i flickornas 

omklädningsrum och att majoriteten av konflikterna handlade om kränkande behandling 

flickorna emellan. De flickor som var osäkra på sin kropp upplevde obehag när andra viskade 

eller skrattade i duschen. I studien genomförd av Fisette (2011) hade majoriteten av flickorna 

en snarlik bild av den kvinnliga idealkroppen och beskrev den som en smal, lagom vältränad 

kropp med lagom mycket fett på rätt ställen. Studiens slutsats om kroppens yttre var att flera 

flickor eftersträvade en sådan kropp för att passa in och inte uppfattas som annorlunda (Fisette, 

2011). 

 

Quarmby, Sandford & Elliot (2018) menar att omklädningsrummen medför en annan typ av 

hierarkisk ordning som ligger bortom lärarens kännedom, vilket påverkar hur kroppar, 

manlighetssaspekter och utseende normaliseras. De elever som inte passar in i normen kan 

således uppleva omklädningsrummen som förödmjukande till den grad att de redan innan 

undervisningen har börjat väljer att avstå från ämnet.  

 

Det andra temat som identifieras i Fisettes (2011) forskning var den offentliga kroppen, vilken 

handlade om omklädningsrummen som en utpekande och avslöjande miljö. Resultatet visade 

att deltagarna hjälptes åt att skyla sig bakom skynken under tiden de bytte om och att om de 

inte gjorde så, skulle de känt sig uttittade. Då det fanns möjlighet att göra så upplevde flickorna 

omklädningsrummen som helt okej. Flickorna förklarade att de inte ville visa sina kroppar och 

att skynket bidrog till att de kände sig säkra så att inget kunde hända.  

 

Resultat från Fisettes (2011) forskning visade att även om omklädningsrummen inte direkt 

bidrog till diskriminering var det viktigt för flickorna att de inte visade upp sina kroppar. En 

genomgående aspekt var att den socialt konstruerade idealkroppen var eftersträvansvärd. De 

som kände att de inte hade “rätt” kropp bytte om bakom skynkena för att inte visa upp sig för 

de andra flickorna i rummet som enligt dem, hade en idealkropp. 

 

Även annan forskning om omklädningsrum har visat att elever kan uppleva miljön som 

stressande och avslöjande, vilket påverkar deras inställning till ämnet idrott och hälsa 

(Quarmby, Sandford & Elliot, 2018). Quarmby, Sandford & Elliot (2018) menar att det i vissa 

fall kan påverka elever till den grad att de väljer att inte delta i undervisningen överhuvudtaget. 
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De fann i sin studie att elever som har erfarenhet av en våldsam uppväxt har svårt att hantera 

de maktstrukturer och kroppsnormer som råder i omklädningsrumsmiljöer. Quarmby, Sandford 

& Elliot (2018) påvisar att elever som har utsatts för traumatiska upplevelser som involverar 

sexuella övergrepp känner sig obekväma i omklädningsrummen vilket påverkar deras 

inställning till ämnet. Vidare visar författarna att all form av fysisk misshandel kan medföra att 

elever undviker att visa sina kroppar även om de inte har några synliga blåmärken. Traumatiska 

erfarenheter påverkar därmed elever så pass mycket att de kan undvika att byta om inför andra 

och visa upp sin kropp i en miljö som är avslöjande (Quarmby, Sandford & Elliot, 2018). 

2.4 Normer och värden 
Män och kvinnor är missnöjda med sina kroppar och missnöjdheten är ett utbrett 

samhällsproblem som påverkas starkt av hur idealkroppen framställs i media (Rysst, 2010). 

Omklädningsrummen är symboliska på så vis att sociala och kroppsliga egenskaper som är 

eftersträvansvärda synliggörs. Genom klädsel och utseende kan elever visa sin identitet och 

uttrycka sig. Rätt klädsel, kropp och andra egenskaper som passar in i normen uppmärksammas 

och medför ett gynnsamt kapital bland jämnåriga (O’Donovan & Kirk, 2007). Flickornas och 

pojkarnas omklädningsrum är platser där beteenden och utseenden normaliseras utifrån 

dominerande synsätt på hur flickor och pojkar ska vara. Pojkarna disciplineras på så vis att de 

lär sig vikten av tävling och för flickorna handlar det om att ha det rätta utseendet. Dessa 

beteenden ses ofta i ljuset av stereotypiska föreställningar om flickors och pojkars sätt att vara, 

men grundar sig i en tillägnelseprocess i samband med idrott (Larsson & Redelius, 2004).  

 

Andreasson (2007) visar att individer ändrar sitt beteende för att passa in i det som anses vara 

normalt eller önskvärt. O’Donovan & Kirk (2007) beskriver att flickor i omklädningsrummen 

lägger mycket tid på att tänka över hur de ser ut och hur de uppfattas av andra. Att ha en snygg 

kropp och rätt kläder värderades högt och var det vanligaste samtalsämnet bland flickorna. Att 

inneha rätt attribut avgör också vilken grupp i klassen man tillhör. Grupperingen i klassen 

återspeglas tydligt i omklädningsrummen där de som passar in i normen tar mest plats och har 

makten över utrymmet (Ibid).  

 

Gerdin (2017) har påvisat att vissa elever gynnas mer än andra utifrån aspekter som kön, 

sexualitet, kropp och kultur i idrott och hälsa. Gerdin (2017) menar även att det har funnits en 

uppfattning om att flickor oftare än pojkar, missgynnas och i större utsträckning exkluderas 

samt marginaliseras i ämnet. Pringle (2012) visar dock att fler pojkar än förmodat upplever 

idrott och hälsa negativt. I omklädningsrummen slits individer mellan den egna personen och 



15 
 

normen för hur män och kvinnor ska bete sig (Andreasson, 2007). Även forskningsresultat från 

Hickey (2008) pekar på att orsaken till negativa upplevelser av ämnet är sådana aspekter som 

enligt normen ligger i pojkars natur, exempelvis som att de är tävlingsinriktade, aggressiva och 

i vissa fall hotfulla.  Även pojkar upplever det stressande att klä om och duscha inför andra 

(Ibid). 

 

Resultat från Gerdins (2017) studie visar att omklädningsrummen är en plats där pojkar kan 

vara sig själva och umgås utom lärarens räckhåll. Andreasson (2007) fann att 

omklädningsrummen ansågs vara ett slags kollektiv där jargongen formas i ett icke offentligt 

rum. Där kan individer spela ut sidor av sig själva de normalt inte visar, vilket av andra kan 

uppfattas som besvärande. Larsson & Redelius (2004) beskriver att omklädningsrummen kan 

bidra till att dominanta, och i många fall idrottsutövande elever utövar sin makt över mindre 

dominanta elever. Jachyra (2016) bekräftar i sin studie att elever med negativa upplevelser av 

omklädningsrummen är de som har utsatts för kränkande behandling då de inte passar in i 

normer som synliggörs i omklädningsrummen. I det sociala fältet skapas en hierarkisk ordning 

som premierar vissa elever mer än andra utifrån aspekter som utseende, attityd och mentalitet.  

 

Gerdin (2017) menar att pojkar ibland kommenterar varandras kroppar skämtsamt i 

omklädningsrummen, men att de i de flesta fall tar hand om varandra och är snälla. I 

omklädningsrummen kan pojkarna vara sig själva utan att behöva leva upp till de ideal som 

finns i den övriga skolan. I pojkarnas omklädningsrum återfinns därmed inte bara stereotypiskt 

maskulina beteenden. Det är pojkarnas egen uppfattning av kön som ligger till grund för 

klimatet i omklädningsrummen (Gerdin, 2017).  

 

2.5 Kulturella skillnader i omklädningsrummen 
Kultur spelar en viktig roll i skapandet av kroppsideal. Olika kulturer medför olika bilder av 

idealkroppen och sociala värden. Författarna visar i sin studie att individer skapar kroppsideal 

utifrån värden i kulturen. Om en individ befinner sig i ett omklädningsrum som präglas av andra 

kulturella aspekter än de man identifierar sig med, kan det vara känsligt att byta om och duscha 

inför andra (Mei, Fiona & Elisabeth, 2012).  

 

Kulturell och etnisk mångfald kan på olika sätt medföra utmaningar i idrott och hälsa då ämnet 

bygger på västerländsk kultur. Elever som går i den västerländska skolan men har en annan 
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etnisk bakgrund upplever utanförskap och marginalisering inom ramarna för ämnet (Thorjussen 

& Sisjord, 2018).   

 

Thorjussen och Sisjord (2018) visar resultat från en studie i Norge om hur elever med annan 

etnisk bakgrund än västerländsk upplever idrott och hälsa i skolan. Samtliga elever uppger att 

klassen är grupperad och att vissa elever passar in bättre än andra utifrån sin bakgrund. En 

aspekt som nämns frekvent bland deltagarna är omklädningsrummen och den problematik 

dessa för med sig. Resultatet visar samtidigt att eleverna förväntas befinna sig i 

omklädningsrummen före och efter lektionen för att byta om och duscha. Eleverna upplever 

mötet med den västerländska kroppskulturen som utmanande, dels utifrån hur man klär sig 

“rätt” i ämnet men även utifrån att byta om och duscha inför andra. De känner sig obekväma 

och utsatta då kravet om att passa in i den västerländska kroppsnormen upplevs som viktig 

(Ibid).  

 

En elev förklarar att han väntar med att duscha då han inte känner sig bekväm när de andra är 

nakna och skämtar om sina egna och andras kroppar. Vidare förklarar han att även elever med 

västerländsk bakgrund väntar med att duscha ibland, då jargongen i pojkarnas omklädningsrum 

är hård och ofta utpekande. Resultatet i studien visar att omklädningsrumsproblematiken inte 

enbart är kopplad till etniska, religiösa och kulturella aspekter. Omklädningsrummen medför 

att elever känner sig marginaliserade och uttittade oavsett vilken etnisk bakgrund de har 

(Thorjussen & Sisjord, 2018). 

2.6 Sexualitet i omklädningsrummen 
Omklädningsrummens utformning bygger på den västerländska kulturens heteronorm. Det 

finns ett omklädningsrum för män och ett för kvinnor och samtliga elever förväntas identifiera 

sig med någon utav dessa kategoriseringar (Larsson, 2007). Eckes (2017) hänvisar till ett flertal 

fall i USA där elever blivit nekade att använda omklädningsrummen på grund av deras 

könstillhörighet. Heteronormen bidrar till att det skapas maktstrukturer och att de som inte 

passar in i normen ses som divergerande (Devís-Devís, et al. 2017). Att dela in elever utifrån 

en heteronorm medför problematik för alla inblandade och förstärker ett stereotypiskt tänkande 

och de kroppsideal som finns idag. Så som omklädningsrummen ser ut idag finns en risk för att 

icke-transpersoner upplever sig obekväma med att byta om och duscha tillsammans med 

personer som inte har samma biologiska kön som de själva (Eckes, 2017). Samtidigt kan 

transpersoner uppleva svårigheter med att välja omklädningsrum och därmed känna sig 

marginaliserade. Omklädningsrummen i skolan är således de mest segregerade och 
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könsuppdelade miljöerna som elever tvingas nyttja (Devís-Devís et al. 2017). Eckes (2017) 

menar att det hade varit gynnsamt att tillåta elever att använda det omklädningsrum de känner 

sig bekväma med utifrån hur de lever sina liv.  

 

Forskning från Foley, Pineiro, Miller & Foley (2016) betonar hur viktigt det är att idrott och 

hälsa är en trygg kontext där alla elever kan känna tillhörighet. Då transpersoner anses som 

avvikande från den rådande heteronormen påverkas prestationen i ämnet, vilket resulterar i 

minskade möjligheter att lyckas. De betonar också att arbete för att motverka dessa 

könsföreställningar är ytterst nödvändigt för att säkerställa att alla elever får positiva 

upplevelser av ämnet och en bra lärandemiljö (Foley et al. 2016).  

 

Forskning från Devís-Devís et al. (2017) visar att idrott och hälsa var det ämne som innebar 

mest negativa erfarenheter för transpersoner och att framförallt omklädningsrummen ledde till 

obehag. Devís-Devís et al. (2017) visar samtidigt att många transpersoner känner sig 

någonstans mellan pojke och flicka och att en sådan känsla medför ett ständigt sökande efter 

tillhörighet. En rädsla för att inte vara socialt accepterad bidrog till isolering och ensamhet. 

Studien pekar på omklädningsrummen som ett fält där vissa elever upplevt obehag främst då 

de tvingats byta om tillsammans med elever som inte identifierar sig med de biologiska kön 

som omklädningsrummen är avsedda för. Studiens resultat visar att en sådan problematik kan 

leda till att elever anstränger sig minimalt i undervisningen för att slippa byta om och duscha 

inför andra efteråt (Ibid).  

2.7 Omklädningsrum i föreningsverksamhet och skola 
Föreningsidrotten och andra aktörer utanför skolan svarar inte under samma bestämmelser som 

skolan. Inledningsvis baseras ofta tävlingsidrott på en selektiv verksamhet där individers 

möjlighet att medverka baseras på deras förmåga. Ett sådant förhållningssätt skapar mer 

homogena grupper än vad som existerar i skolans verksamhet. Dessa individer utövar samtidigt 

aktiviteten av fri vilja, vilket formar deras sätt att vara och uttrycka sig i samband med 

gemensamma aktiviteter. Studier visar samtidigt att ungdomar som fortsätter vara aktiva i 

föreningsidrott ofta gör så för att de eftersträvar en känsla av delaktighet och att få vistas i ett 

sammanhang med andra aktiva med samma intressen (Bringsén, 2012). Andra forskare lyfter 

också fram att utövarna framhäver idrotten som en fristad med möjligheter att visa andra sidor 

av sig själva (Thedin Jakobsson, Engström, 2008).  
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2.8 Omklädningsrummens inverkan på kommande undervisningstillfälle  
Idrott och hälsa är för merparten av eleverna ett av de populäraste ämnena. Samtidigt är det 

många elever som sällan deltar i undervisningen (Skolverket, 2010). Omklädningsrummen är 

känsliga fält där trakasserier och psykisk kränkning pågår bakom stängda dörrar. De elever som 

utsätts för sådant skapar en negativ bild av ämnet, vilket också avspeglas i undervisningen 

(Bråkenhielm, 2008). Elever som har negativa upplevelser av ämnet kännetecknas av individer 

med dåligt självförtroende eller låg självkänsla. Majoriteten av de eleverna ägnar sig inte åt 

föreningsidrott på fritiden och har därmed inte den romantiserade uppfattningen av 

omklädningsrummen som många anser har en koppling till förenings- och tävlingsidrotten 

(Skolverket, 2010).  

 

Omklädningsrummen har stor betydelse för elevers deltagande i ämnet och en studie av 

Bråkenhielm (2008) visar att en anledning till att elever avstår från idrott och hälsa grundar sig 

i duschtvång och att byta om inför andra. Elever uppfattar omklädningsrummen som en plats 

där kränkningar och mobbning kan förekomma öppet då läraren är utom synhåll. Att vara utsatt 

i omklädningsrummen medför en negativ inställning till följande lektion och elever kan känna 

sig omotiverade och isolerade. Garbarino (2003) hävdar att unga bryr sig om hur de uppfattas 

av andra och att kränkningar medför minskad ansträngning på lektionerna som följer. Negativa 

upplevelser av omklädningsrummen kan medföra att elever väljer att avstå från undervisningen 

helt och konsekvensen blir därmed minskad närvaro och ett lågt betyg (Bråkenhielm, 2008).  

2.9 Sammanfattning  
Utifrån ovanstående forskningsöverblick kring tidigare studier som berör omklädningsrummen 

sammanfattas nedan vitala aspekter som påverkar elevers upplevelse av fältet. 

Sammanfattningen baseras på de meningsbärande kategorierna som studien belyst i 

bakgrunden och som legat till grund för syfte och frågeställningar.   

 

I dagens styrdokument finns inte längre några uttalade kopplingar till hygien, istället fokuseras 

elevens livsstil och hälsa. Trots det framhävs vikten av att byta om och duscha i samband med 

ämnet utifrån ett hälsoperspektiv, vilket ses som en naturlig del av ämnet. De kroppsnormer 

som finns i samhället baseras på storlek, form och utseende och påverkar både flickor och 

pojkar. Samtidigt visar både flickor och pojkar missnöje över sina kroppar vilket grundar sig i 

de ideal som framhävs i samhället. En konsekvens av ett sådant normbaserat förhållningssätt 

blir tydligt märkbart i omklädningsrummen där idealkroppen premieras.  
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Förutom normer och ideal finns det andra faktorer som påverkar miljön i omklädningsrummen.  

Kultur spelar en viktig roll i skapandet av kroppsideal. Olika kulturer medför olika bilder av 

ideal och sociala värden. Elever som inte har västerländsk bakgrund upplever sig divergerande 

utifrån de normer och ideal som finns inom kulturen.  Även sexualitet medför en problematik i 

omklädningsrummen utifrån en rådande heteronorm. Elever som inte känner tillhörighet i något 

av omklädningsrummen exkluderas. Omklädningsrummen blir således de mest segregerade 

och könsuppdelade miljöerna som elever tvingas vistas i kopplat till idrott och hälsa. Enligt 

arbetsmiljölagen framgår det tydligt att både elever och personal ska trivas i sin arbetsmiljö där 

omklädningsrummen innefattas.   

 

Ovan argumenteras även huruvida värden från föreningsidrottens omklädningsrum överförs in 

i skolans omklädningsrum. De båda verksamheternas gruppsammansättningar och deras 

intressen skiljer sig åt, vilket forskning visar medför olika upplevelser av omklädningsrummen. 

Problematiskt i skolans omklädningsrum anses vara elevernas skilda intressen för aktiviteten 

och känslan av tillhörighet till klassen som pekas ut som viktiga parametrar för positiva 

upplevelser. Idrott och hälsa är för merparten av eleverna ett av de mest populära ämnena. 

Samtidigt är det många elever som sällan deltar i undervisningen. Negativa upplevelser av 

omklädningsrummen kan medföra att elever väljer att avstå från undervisningen helt och 

konsekvensen blir därmed minskad närvaro och ett lågt betyg. 

 

Utifrån den tidigare forskningen ämnar således denna studie att beskriva elevers uppfattningar 

av omklädningsrummen utifrån ovannämnda aspekter som sexualitet, kultur, normer och den 

fysiska miljön. De aspekter som i den tidigare forskningen benämnts som avgörande för elevers 

upplevelser lade grunden till de formulerade frågeställningarna. Med en bred bild av 

forskningsläget förväntades studien kunna vederlägga skillnader av upplevelserna mellan 

pojkar, flickor och elever med annan könslig identitet, och redogöra för vilka aspekter som var 

av betydelse för trivsel och om omklädningsrummen påverkade eleverna under den 

efterföljande lektionen.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

I denna studie används Pierre Bourdieus (1977) begrepp om habitus, fält och kapital som 

konceptuella analysverktyg för att undersöka sociala förhållningssätt, kulturer och normer som 

genomsyrar omklädningsrummen i idrott och hälsa. Dessa begreppsmässiga verktyg skapar ett 

analytiskt förfarande för att förstå, förklara och konkretisera hur elevers beteende förmedlas i 

omklädningsrummen som sociala miljöer. Till denna studie erbjuder Bourdieus förtydligande 

verktyg potential för att förstå hur strukturer och normer interagerar med elevers olikheter. 

Forskning från Jachyra (2016) använder Bourdieus teori för att undersöka hur habitus, kapital 

och fält påverkar attityder och prestationer i idrott och hälsa. Jachyra (2016) använde teorin för 

att analysera hur individers kapital och erfarenheter formade deras attityder till ämnet utifrån 

handlingar och beteenden inom fältet. I föreliggande studie används begreppen habitus, kapital 

och fält som verktyg för att analysera omklädningsrummen och förstå elevers beteende i en 

sådan social miljö. 

3.1 Fält  
Bourdieu (1977) beskriver sociala sammanhang som sociala rum. Dessa sociala rum bygger på 

symboliska och kulturella föreställningar, grundantaganden över vad som anses vara normalt 

inom det specifika fältet. Inom fälten råder egna värderingssystem och dominansförhållanden 

vilka kan skilja sig åt mellan olika fält. Fältets grundläggande antaganden anger ramar för 

socialt beteende, vad som anses normalt eller avvikande samt vad som passar in eller inte passar 

in. Utifrån dessa strukturer formas individens beteende och ger samtidigt vägledning i nuet. Det 

är således utifrån fältets sociala ordning och grundantaganden som handlande får mening. 

Utifrån ett sådant perspektiv går det inte att förstå handlingar och beteenden utan att sätta dessa 

i relation till fältets grundantaganden och hur de skapar en viss logik (Bourdieu, 1973). 

 

Ett fält har även mindre tydliga egenskaper. Alla aktörer inom ett fält har gemensamma 

intressen genom allt som är knutet till fältet i fråga. Sådana gemensamma intressen bidrar till 

fältets grundantaganden och leder till skapandet av fältet i sig. Nya deltagare i fältet måste 

således acceptera “spelets regler” vilket i sin tur leder till att dessa grundantaganden och 

föreställningar reproduceras inom fältet (Bourdieu, 1997). Bourdieu (1999) menar att alla fält 

är sociala universum och handlar, likt allt annat, om makt och kapital. Fältets deltagare strider 

om att bevara eller förändra föreställningar och grundantaganden inom fältet med sina egna 

funktionslagar och egenskaper, vilka inte kan överföras till något annat fält. 
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3.2 Symboliskt kapital  
Kapital är ett samlingsnamn, som enligt Bourdieu visar mängden av ägda medel eller förmågor 

hos individer. Dessa medel kan användas för att skaffa sig makt eller anseende i olika sociala 

sammanhang (Bourdieu, 1977). Det mest grundläggande begreppet av kapital är symboliskt 

kapital. Ett sådant kapital är erkänt värdefullt eller har tillskrivits värde enligt sociala grupper 

och sammanhang. Symboliskt kapital förmedlas genom djupt rotade mönster av beteenden. 

Symboliskt kapital fungerar delvis genom andra människors kontrollorgan och övertygelser 

som ges av den kollektivt erkända kapaciteten till att agera på olika sätt. Dessa övertygelser är 

djupt rotade värden och mönster av beteenden i olika sammanhang (Broady, 1998). 

 

Det symboliska kapitalet innefattar en rad olika kapital, exempelvis ekonomiskt, kulturellt och 

socialt kapital. Kapitalet grundar sig i efterfrågan, det vill säga att det finns individer som 

erkänner kapitalets värde i sammanhanget. Gytz Olesen & Møller Pedersen (2004) menar att 

kapital utvecklas i en relation mellan de objektiva strukturerna och de subjektiva 

dispositionerna. Symboliskt kapital kan ta sig uttryck i exempelvis vilket rykte en individ har. 

En affärsman som anses ha stora tillgångar och ett rykte om sig att alltid göra goda affärer 

skapar en positiv bild av hela personen. Dessa egenskaper värdesätts i sammanhanget och 

genererar ett starkt symboliskt kapital som varken kan lånas eller lånas ut (Bourdieu, 1999).  

3.2.1 Kulturellt kapital  
Kulturellt kapital baseras på de kapital som en individ besitter (Bourdieu, 1977). Det kulturella 

kapitalet är det symboliska kapital som värdesätts i kulturella sammanhang. Sådana 

sammanhang kan vara kontexter där språklig bildning, konst eller musik värderas högt. 

Kulturellt kapital kan beskrivas som symboliska tillgångar och kan utläsas i olika perspektiv. 

Dels som symboliska tillgångar i form av exempelvis böcker, samlingar eller en bostads 

symbolvärde. Men också förkroppsligande genom personlighet eller dispositioner, att vara en 

bildad person eller institutionaliserade genom titlar och utmärkelser (Gytz Olesen & Møller 

Pedersen, 2004).  

 

3.2.2 Ekonomiskt och socialt kapital  
Det ekonomiska kapitalet refererar till de materiella tillgångarna en individ besitter i form av 

ekonomiska medel och materiellt välstånd (Broady, 1998). Att äga ekonomiskt kapital i ett 

kapitalistiskt samhälle är förenat med makt och att äga produktionsmedlen är fortfarande av 

stor vikt i en modern kapitalistisk ekonomi. Ekonomiskt kapital kan även kopplas till 
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reproduktion av kulturellt och socialt kapital exempelvis genom att barn till högutbildade 

föräldrar tenderar att lyckas bättre i skolan. Enligt Bourdieu är detta inte endast traditionellt 

eller ekonomiskt betingat. Han ser skillnaden i ett bredare kulturellt perspektiv som en del av 

både ekonomisk och kulturell reproduktion (Gytz Olesen, Møller Pedersen, 2004).  

 
Socialt kapital innefattar en individs sociala kontaktnät och inkludering i sociala kretsar. Starkt 

socialt kapital kan ge en individ makt eller inflytande i olika sammanhang genom att känna rätt 

personer eller vara inkluderad i rätt nätverk (Gytz Olesen & Møller Pedersen, 2004). 

3.3 Habitus  
Med habitus avser Bourdieu system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka 

och orientera sig i den sociala världen (Robbins, 2000). Dessa system av hur mottaglig en 

person är utgår från sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som 

ristats in i människors kroppar och sinnen. Bourdieus habitusteori vilar på en enkel tanke: 

människors habitus, eller identitet, som formats av det liv de ditintills levt, styr deras 

föreställningar och praktiker, och bidrar därmed till att den sociala världen återskapas. Vid 

tillfälle av bristande överensstämmelse mellan människors habitus och den sociala världen kan 

denna återskapning förändras (Broady, 1998). 

3.4 Applicering av teori  
Studien använde delar av Bourdieus teori för att analysera omklädningsrummen kopplade till 

idrott och hälsa som ett socialt fält, samt vilka kapital som eventuellt gynnas eller missgynnas 

inom fältet. Delar av studiens teoretiska ramverk, fält och kapital, användes även för att 

analysera deras inverkan på kontexten idrott och hälsa samt hur de påverkade elevens 

upplevelser av följande undervisning. I studien betraktades omklädningsrummen som ett fält 

där vissa kapital värdesattes mer än andra. Genom den insamlade empirin tillsammans med 

tidigare forskning analyserades materialet utifrån vilka dessa kapital var och hur de påverkade 

elevernas upplevelser av omklädningsrummen.  

 

Omklädningsrummen som fält behöver nödvändigtvis inte värdera samma kapital lika högt 

eller på samma sätt som de utrymmen där undervisningen i idrott och hälsa äger rum. Teorin 

kommer fungera som analysverktyg för att se hur elever upplever de sociala fälten. Teorin kan 

underlätta att konkretisera problematik när olika sociala fält möts och vilka effekter det får på 

prestationen i idrott och hälsa-undervisningen. 
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4. Metod 
 
I metodavsnittet nedan redogörs för studiens genomförande utifrån forskningsmetod, urval, 

datainsamling och procedur. Avsnittet ämnar ge läsaren en tydlig bild av genomförandet och 

aspekter som ligger till grund för studiens validitet, reliabilitet och generaliseringsmöjligheter. 

Avslutningsvis beskrivs hur studiens genomförande har förhållit sig till vetenskapliga principer 

och etiska aspekter.  

4.1 Val av metod  
Studiens syfte var att undersöka elevers upplevelser av omklädningsrummen kopplade till idrott 

och hälsa. Samtidigt syftade studien till att identifiera eventuella faktorer som eleverna kunde 

uppfatta ledde till obehag i omklädningsrummen och hur dessa påverkade dem under 

efterföljande lektionstillfälle. För att uppnå dess syfte, har studien tagit avstamp i en kvantitativ 

metod, med kvalitativa inslag, för att öka förståelsen. Valet av kvantitativ metod har grundat 

sig i urvalsproceduren och möjligheten att komma i kontakt med strategiskt lämpliga deltagare. 

En sådan metod möjliggjorde ett stort datauppfång med respondenter från olika grupper som 

berörts i studien och tidigare forskning vilket inte ansågs vara möjligt genom en kvalitativ 

metod.  

 

Datainsamlingsmetoden som valdes var en digital enkät. Valet motiverades med att möjliggöra 

insamlandet av en större mängd data från olika grupper och därigenom få en mer representativ 

bild av problemets utbredning i undersökningsområdet. Valet grundade sig samtidigt i att 

underlätta för deltagarna att på ett anonymt och icke utlämnande sätt lämna sanningsenlig data 

om personliga uppgifter så som hur personen identifierar sig och dennes upplevelser av 

omklädningsrummen. En sådan insamlingsmetod möjliggjorde en mätning av specifika 

variabler (Denscombe & Larsson, 2018), möjligen inte helt isolerade, men i relation till få 

andra, för att besvara forskningsfrågorna. Genom mätning presenterades sambandet mellan 

olika variabler samt eventuella skillnader och variationer inom deltagande grupper.  

 

Då studien använde sig utav en kvalitativ datainsamlingsmetod, i form av öppna frågor i slutet 

av enkäten, gjordes en transkribering för att identifiera olika tematiseringar (Langemar, 2008). 

En modell av Burnard (1991) användes för att bryta ned och sortera data, som sedan 

kategoriserades utifrån olika teman. Därefter har svar valts ut som bidrar med en representativ 

bild för hela den inkluderade populationen.  
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4.2 Urval  
Deltagarna i studien var 230 elever från 4 olika skolor i årskurs 9 i Södra Sverige, fördelat på 

109 stycken pojkar (47%), 116 stycken flickor (50%) och fem stycken elever med annan 

könslig identitet (3%). Deltagarna i studien valdes ut med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval 

vilket innebär att deltagarna valdes utifrån tillgänglighet. Även om deltagarna inte valdes ut 

slumpmässigt kan ett icke-sannolikhetsurval generera ett representativt urval kopplat till 

studiens syfte. De inkluderade skolorna fick, genom kontakter, förfrågan via mail och 

telefonkontakt att medverka i studien och på så vis tillämpades ett bekvämlighetsurval. Även 

begränsade resurser bidrog till valet av tillgängliga deltagare i närområdet.  

4.3 Bortfall  
Av de 232 enkätsvar som skickats in av deltagare togs 230 enkäter med i den empiriska 

beräkningen. Två enkäter har därmed inte inkluderats i resultatet på grund av ett flertal 

uteblivna svar och misstanke om att respondenterna inte svarat sanningsenligt. I den första 

enkäten som tagits bort hade respondenten enbart svarat på de sex första frågorna vilket inte 

ansågs bidra med tillräcklig information utifrån studiens syfte och frågeställningar. I den andra 

enkäten fanns misstanke om att respondenten inte svarat sanningsenligt då svaren följde ett 

upprepat mönster. Enkätsvaren har ansetts motsägelsefulla då svaren inom de olika 

kategorierna inte stämde överens. Ett sådant mönster kunde däremot inte urskiljas bland övriga 

respondenter vilket indikerar ett mindre internt bortfall. Utöver de två borttagna enkäterna 

uteblev fem svar, från fem olika respondenter. Då dessa berörde olika frågor ansågs det påverka 

studiens validitet minimalt och enkäterna inkluderades därmed i studien.  

4.4 Enkäten  
Kvantitativ metod har applicerats till studien för att samla in en stor mängd data. En digital 

enkät, se bilaga 1, användes för att få svar på hur eleverna upplevde omklädningsrummen och 

på vilket sätt de påverkade eleverna under följande lektion. Enkäten utformades utifrån 

specifika kategorier kopplade till studiens övergripande forskningsfrågor och syfte. Grunden 

för dessa kategorier, med tillhörande frågor och påståenden, utgjordes av en sammanställning 

av relevant forskning inom området. Enkäten var i digital form, vilket möjliggjorde för 

deltagarna att besvara den när de själva önskade. För att minska risken för eventuellt bortfall 

och höja svarsfrekvensen i den utsträckning det gick fick deltagarna besvara enkäten dels under 

lektionstid och dels utanför lektionstid. Valet av ett sådant förfarande grundades i att eleverna 

skulle kunna besvara enkäten självständigt utan att de påverkades av andras närvaro. Armour 
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& Macdonald (2012) anser att det är en fördel med enkäter eftersom det inte medför någon 

intervjuareffekt på resultatet utan ökar validiteten i studien.  

 

Deltagarna i studien ombads att reflektera över och besvara påståenden på en femgradig skala 

från ”tar avstånd ifrån” till ”instämmer helt” enligt Likert-skalan. Utformningen av Likert-

skalan var strukturerad vertikalt för att tydligt skilja svarsalternativen från varandra. Fördelarna 

med en vertikal design var att den minskade felaktiga svar på frågorna och risken för att 

respondenterna skulle missförstå en fråga minskade (Bryman, 2018). De två sista frågorna i 

enkäten var av kvalitativ art där deltagarna hade möjlighet att lämna öppna kommentarer 

angående deras upplevelser av omklädningsrummen.  

 

En enkät ansågs bidra till att elever som går i skolan lättare kunde avsätta tid för att delta i 

studien än att delta i en intervju. En digital enkät möjliggjorde även att deltagarna kunde besvara 

enkäten utanför skoltid om de så önskade, vilket ansågs positivt då deras anonymitet gentemot 

sina kamrater kunde vara av vikt för dem. Bryman (2018) menar att användning av en enkät 

medför potentiella svagheter. Ett kritiskt område var att det fanns risk att studien inte fick med 

all information eftersom det inte fanns någon som kunde hjälpa till om en fråga inte var tydlig. 

Frågor som upplevdes irrelevanta eller intetsägande av respondenten riskerade att inte bli 

besvarade. Valet att, trots sådan kritik, använda en digital enkät som respondenterna kunde 

besvara när de själva önskade baserades på att deltagarna inte skulle påverkas av andra kamrater 

när de besvarade enkäten.  

4.5 Dataanalys  
Den empiri som samlades in har behandlats och analyserats i dataprogrammet SPSS, version 

23 (IBM, 2015) och utgör grunden i studiens resultat. För att analysera den insamlade empirin, 

kodades frågorna i enkäten enligt Likert-skalan, genom nummer i stigande ordning från, 1 = 

“tar avstånd ifrån” till 5 = “instämmer helt”.  

 

Då likert-skalan ofta medför ett icke normalfördelat resultat, användes ett Kolmogorov-

Smirnov test och ett Shapirov-Wilk test för att se om empirin var normalfördelad. Då så inte 

var fallet, genomfördes ett icke parametriskt Kruskal-Wallis test (Kruskal & Wallis, 1952). Ett 

sådant test jämförde skillnaderna mellan grupperna och gav svar på om det fanns en 95% 

signifikansnivå. Utifrån dessa test gavs svar på medelvärde inom grupperna, standardavvikelse 

och eventuella skillnader mellan grupperna (se bilaga 4). För att se hur deltagarna i studien 

hade besvarat respektive fråga procentuellt, genomfördes ett frequens test med split groups.  
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Enkäten bestod, förutom av kvantitativa svarsalternativ, också av två avslutande fritextrutor där 

deltagarna kunde lämna övriga kommentarer om upplevelserna av omklädningsrummen och 

efterföljande undervisningstillfälle. Den kvalitativa empirin delades in efter de olika grupperna, 

pojkar, flickor och annan könslig identitet för att skapa en överblick av grupperna och skillnader 

mellan dessa. Svaren på de öppna frågorna kategoriserades utifrån frekvens och 

överensstämmelse med de övergripande teman som kunnat identifieras i tidigare forskning. 

Teman som identifierades var positiva- och negativa upplevelser, stereotypa föreställningar, 

kränkningar, fysisk miljö och hur efterföljande undervisningstillfälle påverkades av 

upplevelserna i omklädningsrummen. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliseringsmöjligheter 
Studiens validitet riktar sig mot huruvida den observerar, identifierar eller mäter det som den 

avser mäta (Denscombe, 2018). Under studiens arbetsprocess beaktades dess syfte samt 

forskningsfrågor för att hela tiden förhålla sig inom ramen för vad studien var tänkt att 

undersöka. Samtidigt kan latenta fenomen vara svåra att undersöka, vilket kan medföra 

svårigheter i att förklara varför deltagarnas uppfattningar ser ut som de gör (Bryman, 2018). 

För att säkerställa studiens validitet utformades enkäten på en grund som bottnar i studiens 

syfte. För att stärka validiteten testades enkäten i två klasser innan den genomfördes av övriga 

inkluderade klasser. Efter insamlandet av empirin från dessa enkäter granskades svaren. Då 

dessa ansågs valida utifrån enkäten gjordes inte några ändringar till vidare insamling av empiri 

i studien.  

  

Reliabilitet riktar sig mot tillförlitligheten i studien och förmågan att återskapa undersökningen 

vid ett annat tillfälle och av en annan forskare (Denscombe & Larsson, 2018). Då 

insamlingsmetoden var kvantifierbar i form av en digital enkät ansågs risken för författarnas 

påverkan som liten. Då påståendena och frågorna i enkäten var fasta och inte påverkades av 

kontexten är sannolikheten hög att en annan forskare skulle få liknande svar om denne utfört 

samma undersökning. Även om enkäten utgick ifrån kategorier som identifierades ur tidigare 

forskning är den inte standardiserad eller beprövad i andra studier eller fall, vilket skulle kunna 

påverka studiens replikerbarhet.  

 

Studiens generaliseringsmöjligheter kunde betraktas som relativt små. Även om valet att 

inkludera samtliga elever i alla klasser, som fyllt 15 år, bidrog till att populationen kunde anses 

representativ var fortfarande deltagarantalet för litet för att studiens resultat skulle kunna 
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överföras till andra platser. Bryman (2018) påvisar att även om populationen kan anses 

representativ för den population som deltagit i urvalsprocessen, kan det inte säkerställas att den 

är det för den totala populationen. Bryman (2018) menar att det kan finnas flera olika faktorer 

som kan påverka resultatet, exempelvis lokala projekt vilka kan påverka respondenterna i 

inkluderande områden. Av den anledningen kan således resultat från en medelstor stad inte 

överföras till andra medelstora städer i samma land. Då det inte kunde säkerställas huruvida 

den inkluderade populationen var representativ för den totala populationen går det inte att göra 

generaliseringar till andra fall utifrån studiens resultat.  

4.7 Etiska överväganden  
För att upprätthålla hur svensk forskning ska beaktas för de personer som är involverade, utgick 

studien från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Informationskravet innebär att de som medverkar i studien ska ha tillgång till information om 

studien och dess syfte. Informationskravet uttrycker även deltagarnas frivillighet att delta i 

studien och att deras medverkan när som helst kan avbrytas om så önskas. Samtyckeskravet har 

vissa likheter med informationskravet genom kriteriet att deltagande i studien är valfritt 

(Bryman, 2018). Att deltagarnas medverkan var helt frivillig påvisades noga, både i och under 

processen. För att undgå inkludering av minderåriga och insamlande av vårdnadshavares 

godkännande, som ansetts alltför tidskrävande för ramarna av studien, inkluderades endast 

respondenter över 15 år i årskurs nio. 

 

För att upprätthålla deltagarnas anonymitet, hanterades studiens empiri med försiktighet och 

konfidentialitet. Deltagarna i studien har inte kunnat identifieras då deras deltagande varit 

anonymt. Hanteringen av insamlad data innefattas under konfidentialitetskravet (Bryman, 

2018).  

 

Nyttjandekravet riktar sig mot att de uppgifter som deltagarna lämnar i forskningsändamål inte 

får föras vidare eller användas i kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och att data de 

lämnat inte skulle nyttjas i andra syften.  

 

För att säkerställa att deltagarna inte lämnats med outredda tankar kring studien meddelades 

lärarna till varje klass om studiens uppbyggnad och innehåll. Lärarna i de deltagande klasserna 
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fick även våra kontaktuppgifter om någon av eleverna i efterhand ville höra av sig om 

eventuella tankar som kan ha uppkommit på grund av enkäten (Ejlertsson, 2014). 
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5. Resultat 
 

Studien ämnade undersöka elevers upplevelser av omklädningsrummen samt undersökte hur 

dessa eventuellt påverkade eleverna under efterföljande lektionstillfälle. Då studiens metod var 

av kvantitativ art var övervägande delen av resultatet kvantitativt, men nedan presenteras även 

resultat av kvalitativ karaktär från enkätens fritextrutor. 

5.1 Kvantitativa resultat  
 
Tabell 1. Svarsfrekvens inom grupperna i procent för respektive fråga 
 

Questions N Tar helt avstånd 
ifrån 

P/F/A 

Tar delvis 
avstånd ifrån 

P/F/A 

Tveksam 
 

P/F/A 

Instämmer till 
viss del 
P/F/A 

Instämmer 
helt 

P/F/A 
Q 2 109 / 116 / 5 41,3/ 45,7/ 20,0 5,5/ 13,8/ 0 10,1/ 10,3/ 40,0 5,5/ 6,9/ 20,0 37,6/ 23,3/ 20,0 

Q 3 108 / 116 / 5 22,9/ 12,1/ 0,0 8,3/ 10,3/ 20,0 11,9/ 13,8/ 40,0 10,1/ 13,8/ 20,0 45,9/ 6,9/ 20,0 

Q 4 108 / 116 / 5 18,3/ 23,3/ 40,0 5,5/ 13,8/ 0,0 9,2/ 20,7/ 0,0 14,7/ 15,5/ 20,0 51,4/ 26,7/ 40,0 

Q 5 109 / 116 / 5 2,8/ 2,6/ 0,0 0,0/ 0,0/ 0,0 0,9/ 2,6/ 20,0 9,2/ 6,9/ 20,0 87,2/ 87,9/ 60,0 

Q 6 109 / 116 / 5 1,8/ 1,7/ 0 0,9/ 2,6/ 0 2,8/ 1,7/ 0 11,9/ 7,8/ 20,0 82,6/ 86,2/ 80,0 

Q 7 109 / 116 / 5 15,6/ 25,9/ 20,0 2,8/ 8,6/ 0,0 4,6/ 17,2/ 20,0 15,6/ 21,6/ 20,0 61,5/ 26,7/ 40,0 

Q 8 109 / 116 / 5 22,0/ 12,1/ 60,0 16,5/ 15,5/ 0 16,5/ 15,5/ 0,0 7,3/ 14,7/ 20,0 37,6/ 41,4/ 20,0 

Q 9 109 / 116 / 5 5,5/ 6,0/ 0,0  6,4/ 7,8/ 0,0 22,0/ 23,3/ 20,0 18,3/ 23,3/ 20,0 47,7/ 39,7/ 60,0 

Q 10 109 / 116 / 5 86,2/ 84,5/ 80,0 7,3/ 6,9/ 0,0 0,9/ 0,9/ 20,0 0,9/ 2,6/ 0,0 4,6/ 5,2/ 0,0 

Q 11 109 / 116 / 5 90,8/ 80,2/ 100,0 4,6/ 6,0/ 0,0 1,8/ 5,2/ 0,0 1,8/ 3,4/ 0,0 0,9/ 5,2/ 0,0 

Q 12 109 / 116 / 5 93,6/ 94,0/ 40,0 1,8/ 3,4/ 20,0 2,8/ 0,0/ 0,0 0,0/ 0,0/ 20,0 1,8/ 2,6/ 20,0 

Q 13 109 / 116 / 5 98,2/ 93,1/ 40,0 0,0/ 5,2/ 0,0 0,9/ 0,9/ 20,0 0,0/ 0,9/ 20,0 0,9/ 0,0/ 20,0 

Q 14 108 / 115 / 5 92,7/ 93,1/ 80,0 1,8/ 1,7/ 0,0 1,8/ 1,7/ 0,0 0,0/ 0,9/ 0,0/ 2,8/ 1,7/ 20,0 

Q 15 109 / 115 / 5 77,1/ 49,1/ 40,0 8,3/ 22,4/ 20,0 9,2/ 12,9/ 20,0 2,8/ 6,9/ 0,0 2,8/ 7,8/ 20,0 

Q 16 108 / 116 / 5 86,2/ 78,4/ 80,0 7,3/ 9,5/ 0,0 0,9/ 6,9/ 0,0 0,9/ 1,7/ 0,0 3,7/ 3,4/ 20,0 

Q 17 108 / 116 / 5 48,6/ 40,5/ 40,0 15,6/ 21,6/ 40,0 11,9/ 19,0/ 0,0 7,3/ 11,2/ 20,0 15,6/ 7,8/ 0,0 

Q 18 109 / 116 / 5 91,7/ 91,4/ 80,0 4,6/ 3,4/ 0,0 2,8/ 2,6/ 0,0 0,0/ 0,9/ 20,0 0,9/ 1,7/ 0,0 

Q 19 108 / 116 / 5 35,8/ 22,4/ 60,0 12,8/ 16,4/ 20,0 23,9/ 22,4/ 20,0 6,4/ 10,3/ 0,0 20,2/ 28,4/ 0,0 

Q 20 109 / 116 / 5 21,1/ 15,5/ 0,0 7,3/ 9,5/ 0,0 21,1/ 14,7/ 40,0 15,6/ 9,5/ 20,0 34,9/ 50,9/ 40,0 

Q 21 109 / 116 / 5 11,9/ 6,9/ 40,0 2,8/ 6,8/ 40,0 14,7/ 14,7/ 0,0 11,0/ 12,9/ 0,0 59,6/ 59,5/ 20,0 

Q 22 108 / 116 / 5 79,8/ 82,8/ 80,0 5,5/ 12,1/ 0,0 10,1/ 4,3/ 0,0 0,9/ 0,0/ 20,0 2,8/ 0,9/ 0,0 

Q 23 109 / 116 / 5 67,9/ 55,2/ 60,0 7,3/ 20,7/ 40,0 9,2/ 12,1/ 0,0 2,8/ 3,4/ 0,0 12,8/ 8,6/ 0,0 

Q 24 107 / 116 /5 77,1/ 67,2/ 80,0 9,2/ 16,4/ 0,0 6,4/ 9,5/ 0,0 2,8/ 4,3/ 0,0 2,8/ 2,6/ 20,0 

Q 25 109 / 116 / 5 31,2/ 37,1/ 20,0 9,2/ 19,0/ 60,0 21,1/ 21,6/ 20,0 10,1/ 8,6/ 0,0 28,4/ 13,8/ 0,0 

Q 26 107 / 115 / 5 13,8/ 17,2/ 40,0 7,3/ 6,0/ 0,0 11,0/ 17,2/ 20,0 13,8/ 13,8/ 20,0 52,3/ 44,8/ 20,0 

 
Teckenförklaring: Q = question (se bilaga 1); N= antal svarande; P = pojke; F = flicka; A = annan könslig identitet 

 

 

 



30 
 

Tabell 2. Skillnader mellan grupperna 
  

Questions N 
(P/F/A) 

Pojke 
median 

Flicka 
median 

Annan könslig identitet 
median 

X2 (p-värde) 

Q4 108 / 116 / 5 5,00 3,00* 4,00 11,920 ( ,002) 

Q7 109 / 115 / 5 5,00 3,00* 4,00 23,754 ( ,000) 

Q11 109 / 116 / 5 1,00 1,00 1,00 6,393 

Q12 109 / 116 / 5 1,00 1,00 2,00*◊ 20,896 ( ,000. ,000) 

Q13 109 / 115 / 5 1,00 1,00 3,00*◊ 32,492 (,000) 

Q15 109 / 116 / 5 1,00 2,00* 2,00 17,653 ( ,000) 

Q19 108 / 116 / 5 3,00 3,00 1,00 8,005 

Q21 109 / 116 / 5 5,00 5,00 2,00*◊ 6,452 ( ,041. ,034) 

Q25 109 / 116 / 5 3,00 2,00 2,00 6,313 

 
Teckenförklaring: Q = question (se bilaga 1); N = antal deltagare som besvarat respektive fråga; * = Indikerar 

värden som signifikant skiljer sig från pojkars, p < 0,05; ◊ = Indikerar värden som signifikant skiljer sig från 
flickors, p < 0,05; x2 = Chi-square 

 

Ett Kruskal-Wallis (1952) test genomfördes för att undersöka om det var skillnad mellan 

pojkar, flickor och elever med annan könslig identitet till frågorna 4,7,11,12,13,15,19,21,25. 

Därefter utfördes parvisa jämförelser mellan grupperna med hjälp av Dunn’s (1964) 

tillvägagångssätt med Bonferroni korrigering för multipla jämförelser. Fråga 4 visade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar gällande att klä om och duscha i samband 

med idrott på fritiden, x2(1) = 11,92, p = .002. Det fanns en skillnad i fråga 7 mellan flickor och 

pojkar utifrån att duscha i samband med undervisningen, x2(1) = 23,754, p = .000. Resultatet i 

fråga 11 visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna huruvida elever valde att avstå från 

undervisningen på grund av att de behövde duscha i samband med undervisningen. Däremot 

fanns det en signifikant skillnad mellan elever med annan könslig identitet och flickor samt 

annan könslig identitet och pojkar, gällande att inte vilja delta i undervisningen utifrån sin 

könsliga identitet x2(2) = 20,896, p = .000 (fråga 12) samt på grund av sexuell läggning x2(2) 

= 32,492, p = .000 (fråga 13). Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i fråga 15, 

då flickor upplevde miljön mer problematisk utifrån rådande föreställningar om den manliga 

och kvinnliga kroppen x2(1) = 17,653, p = .000. Flickor ansåg att omklädningsrummen skulle 

blivit bättre om de haft möjlighet att klä om och duscha avskilt från andra (fråga 19), dock 

visade resultatet ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Pojkar och flickor ansåg till 

skillnad från elever med annan könslig identitet, att upplevelsen av omklädningsrummen skulle 

förbättras om det varit fräschare (fråga 21), x2 = 6,452, p = .041 (pojkar och elever med annan 

könslig identitet) samt p = .034 (flickor och elever med annan könslig identitet). Pojkar 
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upplevde i högre grad än flickor och elever med annan könslig identitet att 

omklädningsrummen hade en positiv inverkan över deras upplevelser av den efterkommande 

lektionen men resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (fråga 25). 

 

5.2 Kvalitativa resultat 
Kvalitativa kommentarer från deltagarna användes som komplement till ovanstående värden 

för att bidra till en djupare insikt över elevers upplevelser av omklädningsrummen. De 

kvalitativa svaren kategoriserades utifrån olika teman ur enkäten och frågeställningarna. 

Därefter valdes svar ut som bidrog med en representativ bild för hela den inkluderade 

populationen.  

5.2.1 Upplevelser av omklädningsrummen 
Flera kommentarer visade bland de olika grupperna, att upplevelserna av omklädningsrummen 

var relativt goda. Elevernas svar antydde att det kunde förekomma kränkningar eller andra 

beteenden som ansågs oönskade men att det inte var vanligt.  

 
Inte så mycket alls, om det förekommer kränkningar blir den sämre såklart men det 
förekommer nästan aldrig.  

(Pojke) 
 
 

Det är inte jobbig stämning i tjejernas omklädningsrum. Vi accepterar att alla ser olika 
ut, och reflekterar inte så mycket över det. Vi är snälla mot varandra, upplever jag det 
som.  

(Flicka) 
 

I omklädningsrummen är det ingen som kränker de andra pga hur de ser ut, 
kommentarerna kan däremot komma efter att ha varit där.  

(Flicka) 
 

5.2.2 Elevers kapital i omklädningsrummen 
Bland den kvalitativa empirin angående vilka kapital som påverkade elevernas upplevelser av 

omklädningsrummen, identifierades rådande föreställningar om kroppen som en viktig faktor. 

Elevernas svar visade samtidigt att deras upplevelser av omklädningsrummen kunde förbättras 

om det funnits möjlighet att klä om och duscha avskilt från andra. 
 

Jag gillar inte att byta om med andra för att det känns som att man inte passar in om 
man inte har den "perfekta" kroppen.  

(Flicka) 
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Skulle blivit bättre om man kunde duscha avskilt.  

(Pojke) 
 

 
Man kan bli stressad eller känna sig ful eller något annat. 

(Flicka) 
 

 
Det enda är att jag inte duschar eftersom det inte känns ok för mig personligt att 
duscha inför alla andra, men det är personligt så jag skulle kunna, men väljer att 
duscha när jag kommer hem.  

(Pojke)   
 

 
Kan ske att blickar uppstår som leder till obehag. Tänker mest på dom som har svårt 
med kroppskomplex.  

(Flicka) 
 

 
Jag brukar inte fundera så mycket över akterna i omklädningsrummen. Men jag skulle 
aldrig klä av mig helt naken och gå in och duscha, o vara helt naken, som vissa är. 
Det gör mig obekväm att se massa andra nakna tjejer, även fast jag är straight. Det 
blir bara konstigt. Det skulle vara bättre om det var enskilt att byta om och duscha.  

 
(Flicka) 

 
Av den kvalitativa empirin som behandlade vilka kapital eller faktorer som påverkade elevernas 

upplevelser av omklädningsrummen, var fritextkommentarer som rörde den fysiska miljön och 

omklädningsrummens standard överrepresenterade. Grupperna, pojkar och flickor, upplevde 

duschutrymmen som ofräscha vilket ledde till obehag i samband med vistelse i dessa.  
 

Inga problem i helhet, men omklädningsrummen skulle behövas bli fräschare. 
(Pojke)  

 
Jag tycker att duscharna inte är fräscha, man borde städa de oftare för om man inte 
vill duscha för att det är för äckligt i duschen så kan man lukta äckligt osv om man 
inte duschar efter idrotten i skolan.  

(Pojke) 
 
 

 
Det är mycket trevligare att byta om och duscha när det är fräscht och luktar gott.  
 

(Flicka) 
 
 
Jag tycker att det är bra, det är lite äckligt golv men annars bra. 

(Flicka)  
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5.2.3 Omklädningsrummens påverkan för elevers upplevelser av undervisningen 
Studien visade att genomsnittet av elevernas upplevelser av den efterföljande undervisningen 

inte påverkades av omklädningsrummen. Av de inkluderade grupperna uppgav pojkar i större 

utsträckning att den efterföljande undervisningen påverkades positivt än vad flickor och elever 

med annan könslig identitet uppgav.  

 
Min prestation i idrott och hälsa-lektionerna påverkas inte av omklädningsrummen.  
 

(Pojke) 
 
Min prestation har inget med omklädningsrummen att göra.  

(Pojke)   
 

Den påverkas positivt då jag oftast kommer in i salen glad från skämten bland annat. 
 

(Pojke) 
 

Bland flickor och elever med annan könslig identitet, var upplevelserna av 

omklädningsrummen och undervisningen i ämnet mer separerade. Den kvalitativa empirin 

visade att dessa grupper inte ansåg att upplevelserna av omklädningsrummen påverkade dem i 

undervisningen.  

 
Den påverkas inte alls. Det är mer vad som sker på idrottslektionen som påverkar min 
prestation samt lärare.  

(Flicka) 
 

 
Det är inte ofta mina omklädningsrumsbesök spelar roll på hur jag presterar eftersom 
vi byter bara om där och sedan går vi uti salen/hallen.  

(Flicka) 
 

 
Omklädningsrummen tycker jag inte har något att göra med lektionerna.  
 

(Annan könslig identitet). 
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6. Analys 
 

I analysen behandlas främst de delar av den insamlade empirin som med säkerhet kan styrkas 

utifrån deras signifikansnivåer. Analysen baseras på resultatet och används som 

förklaringsmodell för att skapa en förståelse till de signifikanta värdena i resultatet. Som 

utgångspunkt för analysen används det teoretiska ramverket, främst utifrån begreppen kapital 

och fält. Trots att analysen i högre grad fokuserat på kapital och fält, används även habitus som 

begrepp under kapitlet som konkretiserar fält, för att ge en ökad förståelse av resultatet.  

6.1 Elevers kapital i omklädningsrummen  
Bourdieu (1973) beskriver sociala fält som grundläggande antaganden som anger ramar för 

socialt beteende, vad som anses normalt eller avvikande och vad som passar in eller inte passar 

in. Utifrån omklädningsrummen som sociala fält kan elevernas upplevelser påverkas av de 

normer som finns inom fältet. Elever vars kroppar skiljer sig från det som värderas inom 

omklädningsrummen som fält kan uppleva obehag då det egna kapitalet kolliderar med de 

rådande värderingar och antaganden som finns inom fältets avslöjande miljö.  

 

Utifrån studiens teoretiska ramverk går det att argumentera för att de olika gruppernas egna 

symboliska kapital eller hur de framställer sig själva i förhållande till normen och hur de 

uppfattas av andra, påverkar elevernas upplevelser av omklädningsrummen. Då populationen 

som deltagit från de olika skolorna i många avseenden liknar varandra och vistas i liknande 

sociala kontexter är det intressant att det finns så klara skillnader utifrån upplevelsen av ideal 

och normer i omklädningsrummen. I flickornas omklädningsrum värderas symboliskt kapital, 

i form av utseende och att framställa sig själv utifrån normer om kroppen i högre utsträckning 

än i pojkars. Flickor eller elever med annan könslig identitet kan utifrån ett sådant perspektiv 

välja att avstå från att duscha om de själva anser, eller har uppfattningen att andra anser, deras 

kropp som avvikande från det som premieras. Samtidigt finns det föreställningar om hur den 

manliga kroppen ska se ut. Trots dessa föreställningar tenderar pojkar att duscha i större 

utsträckning än övriga grupper. Möjligen värdesätts inte samma symboliska kapital i pojkarnas 

omklädningsrum som i flickornas. Att pojkar i studien inte i lika stor utsträckning upplever 

obehag, kopplat till skönhetsideal i omklädningsrummen som flickor och elever med annan 

könslig identitet, kan utifrån teorin förklaras med att symboliskt kapital inte värderas lika högt 

(Bourdieu, 1977).  
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Bourdieu (1973) beskriver att en persons habitus formas av det liv de ditintills levt vilket, styr 

deras föreställningar och åsikter när ett liknande sammanhang upplevs. Även om resultatet 

visade att majoriteten av deltagarna inte upplevde omklädningsrummen som ett problem, fanns 

det elever som upplevde dessa som obehagliga. Att elever upplevde omklädningsrummen olika 

kan förklaras genom att deras tidigare erfarenheter återspeglar deras syn på det rådande 

kapitalet. Elevens habitus som baseras på tidigare erfarenheter, kan avvika eller passa in i den 

nya situationen, vilket genererar en positiv eller negativ känsla i omklädningsrummen. 

Upplevelserna kan förklaras utifrån habitus, genom att elevers olika erfarenheter formar dem 

och deras syn på olika kapital, vilket kan påverka deras upplevelser av omklädningsrummen. 

 

Då högstadiet är en tid som präglas av att förhålla sig till föreställningar och normer kan det 

anses viktigt för flickor att upprätthålla sitt symboliska kapital och de kan därför välja att avstå 

från att duscha i samband med undervisningen. Bourdieu (1973) beskriver symboliska kapital 

och hur de värdesätts och bedöms i olika fält. De olika kontexterna värderar olika symboliska 

kapital. Flickors val att inte duscha i samband med undervisningen kan förklaras genom att de 

inte anser sig ha tid att göra sig iordning och upprätthålla det symboliska kapital som värderas 

i den övriga skolmiljön efter lektionen.  

 

Även elevers sexualitet, som anses avvikande från normen, leder till upplevt obehag i 

grupperna. Känslan av att inte passa in och vara oönskad i omklädningsrummen leder till att 

elever avstår från undervisningen. Bourdieus teori (1977) belyser att gemensamma värderingar 

eller normer, inom fälten fungerar som grundantaganden och styr vilka beteenden som 

accepteras och inte. Personer med avvikande sexualitet hamnar därför lätt utanför i 

omklädningsrummen som sociala fält präglade av heteronormativitet.  

6.2 Omklädningsrummen som sociala fält 
Bourdieu (1973) beskriver sociala sammanhang som ett socialt rum. De sociala rummen bygger 

på kulturella och symboliska föreställningar samt grundantagande över vad som anses vara 

normalt inom det konstruerade fältet.  Då resultatet i studien inte påvisade en signifikant 

skillnad mellan negativ upplevelse i omklädningsrummen och undervisningen, kan 

omklädningsrummen och miljön där undervisningen sker ses som två olika fält. Bourdieu 

(Broady, 1998) anser att liknande fält tenderar att skapa liknande känslor baserat på personens 

symboliska, kulturella och ekonomiska kapital samt habitus. Platsen för undervisningen kan 

därför ses som ett fält där läraren formar upplevelsen utifrån hens normer och värderingar men 
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även styrdokumentens riktlinjer. Upplevelsen i omklädningsrummen tas därför inte med in i 

undervisningen eftersom lärarens normer bestämmer spelreglerna inom fältet.  

 

Resultatet i studien visar att elever med annan könslig identitet väljer att inte delta i 

undervisningen på grund av andra elevers syn på sexuell läggning och elever av annan könslig 

identitet. Bourdieu (1973) anser att fält skapar liknande känslor baserat på personens 

symboliska, kulturella, och ekonomiska kapital samt habitus. Att komma ut med en avvikande 

könslig identitet, innebär att de gamla omklädningsrummen förändras till ett nytt fält för 

personen. Då eleven tidigare blev bedömd utifrån rådande föreställningar om manligt och 

kvinnligt, blir den annorlunda könsliga identiteten nu ett helt annat symboliskt kapital som de 

andra i omklädningsrummen att förhålla sig till. Det skapas således ett helt nytt fält för eleven 

med annan könslig identitet utan någon form av tidigare erfarenhet.  

 

Omklädningsrummen som fält präglas starkt av rådande föreställningar om kroppen samt vad 

som anses manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar blir således några av fältets starkaste 

grundantaganden (Bourdieu, 1973) vilka leder till obehag då elever tvingas att klä om inför 

andra elever. Även om resultatet visar att elever inte upplever omklädningsrummen som ett 

stort problem menar fortfarande elever att deras upplevelser av omklädningsrummen skulle 

kunna förbättras om de hade möjlighet att klä om avskilt. 

 

Elevens upplevelse kan förtydligas utifrån Bourdieus begrepp habitus. Med habitus avser 

Bourdieu (1973) de system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och 

orientera sig i den sociala världen. Habitus förklarar hur människans erfarenheter styr deras 

föreställningar och praktiker i nuet. Även om majoriteten av respondenterna ansåg att 

omklädningsrummen inte var en problematisk kontext, fanns det elever som upplevde obehag. 

De svarande i enkäten som upplevde omklädningsrummen som obehagliga, kan förklaras 

genom att elevens habitus och den sociala världen inte stämde överens. Resultatet visade att 

flickor och elever med annan könslig identitet i högre grad än pojkar upplevde 

omklädningsrummen som obehagliga. Pojkars habitus kan i högre utsträckning stämma 

överens med den sociala världen, omklädningsrummen, än flickor och elever med annan 

könslig identitet. Resultatet visade att pojkar i störst utsträckning duschade i samband med 

idrottsliga aktiviteter på fritiden, men även i skolan. Dessa tidigare erfarenheter kan anses, 

utifrån Bourdieu (1973), ha format elevernas upplevelser av att vistas i omklädningsrummen 



37 
 

även i skolan. Utifrån ett sådant tankesätt kan också tidigare erfarenheter av jargonger och 

beteenden i omklädningsrummen utanför skolans verksamhet överföras och påverka 

föreställningar och praktiker i skolans omklädningsrum.  

 

Pojkar uppger att de oftare än flickor och elever med annan könslig identitet tar med sig en 

positiv känsla från omklädningsrummen till undervisningstillfällena. En möjlig förklaring, 

utifrån Bourdieus (1973) teori om sociala fält, kan vara att pojkars omklädningsrum utanför 

skolans verksamhet överensstämmer med skolans omklädningsrum, vilket skapar en trygghet 

då fälten påminner om varandra. Bourdieu (1973) menar att ett socialt fält bygger på 

grundantagande över vad som anses vara normalt inom det specifika fältet. Idrott och hälsa är 

ett ämne som genomsyras av motorik och rörelse där pojkar ofta anses ha en fördel utifrån de 

fysiska förutsättningarna (Skolverket, 2010). Dessa föreställningar eller grundantaganden 

medför möjligen en positiv känsla för pojkar till skillnad från flickor och elever med annan 

könslig identitet.  
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7. Diskussion 
 

I avsnittet nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning inom området.  

Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån studiens frågeställningar för att skapa tydlighet och 

enkelhet för läsaren. Slutligen diskuteras studiens metodologiska för- och nackdelar och förslag 

på framtida forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Elevers upplevelser av omklädningsrummen i samband med idrott och 
hälsa  
Som lyfts fram i studiens resultat ovan, upplevde ingen av grupperna omklädningsrummen som 

ett stort problem. Även om så inte var fallet, upplevde fortfarande en del av eleverna, främst 

inom grupperna flickor och elever med annan könslig identitet, obehag inför att klä om och 

duscha tillsammans med andra. De främsta anledningarna, som kunde utläsas i både studiens 

resultat men även i tidigare forskning, var normer om kroppar och hur dessa borde se ut. 

Sexualitet visade liknande tendenser bland grupperna i resultatet och i tidigare forskning. 

Studien visade att denna problematik var vidare utbredd hos flickor och elever med annan 

könslig identitet än hos pojkar. 

 

Resultaten i studien visade att upplevelserna av omklädningsrummen kopplade till 

undervisningen i idrott och hälsa varierade. Även om majoriteten uppgav att de trivs i 

omklädningsrummen, fanns det faktorer som skapade obehag bland eleverna. Föreställningar 

om kroppen och rädslan att inte passa in i förhållande till dessa påverkade elever, främst flickor 

och elever med annan könslig identitet negativt. Även föreställningar om könslig identitet och 

sexuell läggning ledde till att elever kände sig stigmatiserade.  Möjligheten att klä om och 

duscha avskilt från andra i form av bås med dörr och lås bör prioriteras för att öka trivseln i 

omklädningsrummen hos dessa grupper.  

 

Flickor och elever med annan könslig identitet, upplevde omklädningsrummen som mer 

obehagliga på grund av sociokulturella föreställningar om den manliga och kvinnliga kroppen 

än pojkar. Flickor i studien menade att de fick blickar på sig i omklädningsrummen och att 

frågor kopplade till skönhetsideal var ett vanligt samtalsämne. Fisette (2011) påvisar att flickor 
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känner sig obekväma när andra tittar på deras kroppar då de inte vet hur de uppfattas eller 

bedöms.  Larsson & Redelius (2004) visar liknande problematik, där elever som är osäkra på 

sin kropp, upplever obehag när andra viskar och skrattar i duschen. Fisette (2011) belyser 

samtidigt betydelsen av kroppens yttre och att flickor upplever sina kroppar genom hur de 

uppfattas av andra. 

 

Gemensamt för flickor och pojkar var att de skulle trivas bättre i omklädningsrummen om det 

fanns större möjlighet att klä om avskilt från andra. Quarmby, Sandford & Elliot (2018) påvisar 

att de elever som inte anses passa in utifrån normen, redan innan de deltagit i undervisningen 

ofta väljer att avstå från denna. Liknande resultat presenteras av Gerdin (2017), som menar att 

vissa elever gynnas mer än andra utifrån kön, sexualitet, kropp och kultur. Om dessa elever i 

större utsträckning kunnat klä om avskilt kunde möjligen deltagandet i ämnet öka och elevernas 

upplevelser av omklädningsrummen förbättras.  

 

I idrott och hälsas ämnesplan framgår att ämnet ska motverka stereotypa föreställningar genom 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin kroppsliga förmåga och att ta ställning till 

könsmönster och jämställdhet (Skolverket, 2011). Ett sådant explicit krav till att belysa denna 

problematik, enligt styrande dokument, ger lärarna i ämnet en legitim ingång till att belysa 

dessa frågor och samtidigt underlätta elevernas situation i omklädningsrummen och stärka 

deras självkänsla. 

 

En annan aspekt som var viktig för elevernas upplevelser av omklädningsrummen var huruvida 

de var välstädade och fräscha. Pojkar och flickor upplevde i större utsträckning än elever med 

annan könslig identitet att standarden i omklädningsrummen påverkade dem negativt. Det finns 

bestämmelser för hur omklädnings- och duschrum ska underhållas (Arbetsmiljöverket, 

2009:2). Om dessa är tillräckliga för att säkerställa en trivsam standard utifrån skolornas storlek 

är svårt att säga. Enligt Larsson & Redelius (2004) är trånga och ofräscha duschutrymmen en 

anledning till att elever avstår från att duscha i samband med undervisning i idrott och hälsa. 

Även om lärare aktivt arbetar med att elever ska duscha i samband med undervisning leder det 

till att elever medvetet glömmer handduk för att slippa obehag i en miljö som eleverna upplever 

som äcklig (Larsson, 2016). Då eleverna i studien upplevde standarden i omklädningsrummen 

som bristande skulle möjligen en förbättrad standard påverka deras upplevelser av 

omklädningsrummen positivt.  
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7.1.2 Faktorer som bidrar till att elever upplever obehag i omklädningsrummen i 
samband med idrott och hälsa  
Forskning inom fältet visar att idrott och hälsa är det ämne som innebär mest negativa 

erfarenheter för transpersoner och att framförallt omklädningsrummen leder till obehag. En 

sådan tendens går också att utläsa i studiens resultat där det framgick att personer, vilka 

identifierar sig som annan könslig identitet än pojke eller flicka, upplevde större obehag kopplat 

till sin könsliga identitet eller sexuella läggning. Devís-Devís, et al. (2017) visar samtidigt att 

många transpersoner känner sig någonstans mellan pojke och flicka och att en sådan känsla 

medför ett ständigt sökande efter tillhörighet. En rädsla för att inte vara socialt accepterad kan 

bidra till isolering och ensamhet (ibid). Studiens resultat pekade på omklädningsrummen som 

fält, där vissa elever upplevt obehag, främst då de tvingats byta om tillsammans med elever 

som inte identifierar sig med de biologiska kön som omklädningsrummen var avsedda för. 

Devís-Devís et al. (2017) visar samtidigt att en sådan problematik kan leda till att elever 

anstränger sig minimalt i undervisningen för att slippa byta om och duscha inför andra efteråt. 

 

Utifrån elevers upplevelser av omklädningsrummen kopplade till föreställningar om kroppen, 

identitet och sexuell läggning visade resultaten i studien att elever ur samtliga grupper skulle 

uppleva omklädningsrummen som mer trivsamma om det i större utsträckning fanns möjlighet 

att klä om och duscha avskilt från andra. Möjligheten att i samband med omklädning och 

duschning inte behöva visa upp sig för andra och utsättas för värdering utifrån fältets 

beteendekoder, skulle således skapa en tryggare miljö i omklädningsrummen. Vissa skulle 

möjligen argumentera för att omklädningsrum där eleverna kan byta om och duscha avskilt från 

varandra skulle minska elevernas möjlighet att ha en rolig stund tillsammans utanför lektionstid 

likt den som ofta präglar idrottsrörelsen (Bringsén, 2012). Studiens resultat visade att främst de 

som är fysiskt aktiva utanför skolans verksamhet, där de vistas i omklädningsrum, har en sådan 

uppfattning av omklädningsrummen. Det går samtidigt att diskutera huruvida en mer 

avslöjande miljö i omklädningsrummen skapar en kontext där elever ges chans att utveckla en 

acceptans för varandras olikheter. Skolans verksamhet speglar i många avseenden hur 

samhället ser ut och har en viktig del i främja allas lika värde och rättigheter (Skolverket, 2011). 

Samtidigt går det inte att undgå att den egna kroppen är privat och att möjligheten till att 

utveckla solidaritet möjligen borde förläggas till andra miljöer, exempelvis i ämnets 

undervisningsstoff.  
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7.1.3 Omklädningsrummens inverkan på elevers upplevelser av efterföljande 
lektion 
Resultatet påvisade att pojkar i högre utsträckning än flickor och elever med annan könslig 

identitet hade en positiv upplevelse av omklädningsrummen, vilket genererade en positiv 

känsla inför den efterföljande lektionen. Majoriteten av respondenterna i studien menade att 

upplevelsen av omklädningsrummen inte hade någon inverkan över deras upplevelser av den 

efterföljande undervisningen. Bråkenhielm (2008) visar i sin studie att elever som har 

erfarenhet av trakasserier och psykisk kränkning skapar en negativ bild av ämnet, vilket 

avspeglas i undervisningen. Elever som har negativa upplevelser av ämnet är elever med låg 

självkänsla eller dåligt självförtroende (ibid). Däremot visade resultatet i studien att det inte 

fanns ett samband mellan elevers negativa upplevelser av omklädningsrummen och deras 

upplevelser av det efterföljande undervisningstillfället.  

 

Tidigare forskning har försökt att förklara pojkars mer positiva inställning till ämnet med att 

pojkar i högre grad reproduceras in i tävling och att visa sig som stark och konkurrenskraftig, 

snarare än eftersträva det rätta utseendet utifrån normativa föreställningar (Larsson & Redelius, 

2004). Att bry sig för mycket om att ha det rätta utseendet som pojke anses istället utanför 

ramen för det normala, till skillnad från bland flickorna, där det förväntas.  Möjligen kan även 

de traditionella bilderna av manligt och kvinnligt bidra med ytterligare förklaringar. Kvinnor 

och flickor har genom historien ansetts vara mer ömtåliga än män och pojkar och borde därför 

värdesätta estetik framför fysik (Backman & Larsson, 2013).  

 

Resultatet visade att elever i samtliga grupper skilde på upplevelsen i omklädningsrummen och 

den känsla som infann sig under efterföljande undervisningstillfälle. Om eleverna tar med sig 

någon känsla från omklädningsrummen är det en positiv sådan, främst bland pojkar. Utifrån en 

sådan aspekt kan det ses som positivt att känslorna av omklädningsrummen, då de inte alltid är 

positiva, stannar där och inte påverkar elevernas upplevelser av undervisningstillfällen. Det 

uppstod klara skillnader mellan flickor och elever med annan könslig identitet samt pojkar, där 

pojkarna oftare tog med sig en positiv känsla från omklädningsrummen. Visserligen visade 

studien att pojkarna hade något bättre upplevelser av omklädningsrummen i genomsnitt, vilket 

kan tänkas påverka vilken känsla de tar med sig till lektionen.  
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Om samma positiva upplevelser av delaktighet och kamratskap som många finner i 

föreningsidrotten, kunde följa med in i skolans omklädningsrum, som Bringsén (2012) nämner, 

finns stora sociala vinster för många elever. Problematiskt i situationen kan anses vara 

elevernas intresse för aktiviteten och känslan av tillhörighet till klassen som pekats ut ovan som 

viktiga parametrar för positiva upplevelser (Friendsrapporten, 2018). Resultat som presenteras 

i Friendsrapporten (2018) visar att avsaknad av socialt umgänge och vänner är en av de största 

anledningarna till att elever får underkända betyg. Om omklädningsrummen i idrott och hälsa 

kunde bidra till gemenskap och en känsla av tillhörighet skulle möjligen eleverna inte bara 

uppleva omklädningsrummen mer positiva utan också ge fler elever möjlighet att lyckas i 

ämnet. 

 

Elever med annan könslig identitet deltog vid färre undervisningstillfällen på grund av sin 

sexuella läggning och könsliga identitet än övriga grupper. Resultatet i studien visade att fler 

elever ur denna grupp, än pojkar eller flickor, upplevde undervisningen negativt, vilket bidrog 

till att de avstod från undervisningen. Devís-Devís et al. (2017) menar att elever som avviker 

från normen gällande sexualitet och könslig identitet kan uppleva att de inte känner sig socialt 

accepterade vilket medför att elever isolerar sig från omgivningen. Resultatet i denna studie 

visade samma resultat som Devís-Devís et al. (2017), att elever med annan könslig identitet 

valde att inte delta i undervisningen.  

7.2 Metoddiskussion  
Inledningsvis behövs en kortare reflektion över valet av metod. Möjligen kan det argumenteras 

för att en kvalitativ insamlingsmetod hade varit att föredra. Genom intervjuer skulle det vara 

möjligt att få mer uttömmande svar från respondenterna och så också, på ett bredare plan förstå 

problematiken kring omklädningsrummen. Problematiken kopplat till en sådan metod är i vår 

mening svårigheten att komma i kontakt med strategiskt bra informanter. Risken blir genom en 

sådan metod även att studien endast blir representativ för det specifika fallet. Genom att 

inkludera en större population ökar studiens generaliseringsmöjligheter. Fortfarande kan 

studiens omfattning och den inkluderade populationen anses som otillräcklig för att göra några 

säkra generaliseringar vilket kan ses som en svaghet. Ytterligare något som skulle stärka 

studien hade kunnat vara att inkludera elever från samtliga årskurser på högstadiet. En sådan 

studie hade givit insikt över problemets omfattning i respektive årskurs och hur upplevelserna 

förändras genom skolgången. 
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Enkäten bestod av stängda frågor och ett öppet fält som gav möjlighet till att utveckla och 

förtydliga svaret. Armour & Macdonald (2012) påvisar att en sådan utformning medför både 

starka och mindre starka aspekter. Som styrka kan anses att denna typ av frågor är lätta för 

respondenterna att besvara samt att de är enklare för forskaren att analysera statistiskt. 

Samtidigt kan denna typ av frågor begränsa respondenterna att svara vad de egentligen tänkte 

om frågan. Frågorna i enkäten har utformats korta och koncisa, vilket enligt Bryman (2018) ska 

minska risken för att de av respondenterna uppfattas som komplicerade eller otydliga.  

 

Armour & Macdonald (2012) betonar vikten av att varje fråga enbart består av en aspekt för att 

skapa klarhet i vad det är som forskaren vill ta reda på samt vad respondenten ska konkretisera 

i svaret. Valet av en enkät som insamlingsmetod kan samtidigt ses som begränsande då dessa 

inte ger lika djup förståelse av forskningsproblemet. Kvalitativa metoder som intervjuer skulle 

möjligen ha bidragit med mer utvecklade svar från respondenten då intervjuaren har möjlighet 

att ställa följdfrågor och undersöka intressanta delar närmare.  

 

Armour & Macdonald (2012) menar att det kan vara positivt med en pilotstudie där enkätens 

träffsäkerhet testas då en sådan används. Författarna menar samtidigt att studiens validitet och 

reliabilitet kan minska om en pilotstudie av enkäten inte genomförs. Enkäten genomfördes 

därför i två klasser tidigare än övriga. Utifrån insamlad data ansågs empirin som träffsäker. 

Resultatet från dessa klasser har inte utmärkande skilt sig från resterande empiri och har därför 

inkluderats i det slutgiltiga resultatet. 

7.3 Vidare forskning 
Till framtida studier rekommenderas undersökningar av kvalitativ karaktär för att på ett djupare 

plan undersöka och förstå vad pojkars mer positiva känsla i omklädningsrummen baseras på. 

Då resultatet påvisade en signifikant skillnad mellan grupperna där pojkar hade en mer positiv 

känsla med sig in i undervisningen, skulle vidare undersökning av vad som skapar denna känsla 

vara av intresse för skolans arbete. En kvalitativ studie skulle möjligen kunna identifiera de 

faktorer som påverkade pojkarnas positiva känsla i omklädningsrummen och kan därmed 

användas för att skapa likvärdiga förutsättningar för flickor och elever med annan könslig 

identitet. Pojkars medtagna positiva känsla från omklädningsrummen in i efterföljande 

undervisning kan bero på könsspecifika parametrar eller strukturella förhållanden som normer 

och värderingar. En studie av sådan karaktär kan ge rektorer och lärare i idrott och hälsa en 

grund för att skapa samma förutsättningar i idrott och hälsa för pojkar, flickor och elever med 

annan könslig identitet.  
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8. Sammanfattning 
 
 
Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar av omklädningsrummen kopplade till 

idrott och hälsa. Samtidigt syftade studien till att identifiera eventuella faktorer som eleverna 

uppfattade leder till obehag i omklädningsrummen och hur dessa påverkade eleverna under 

följande undervisningstillfälle. För att besvara studiens syfte togs avstamp i en kvantitativ 

metod. Insamlingsmetoden av den empiri som använts var en digital enkät. Studien inkluderade 

230 elever, från fyra skolor i årskurs nio i södra Sverige, varav 47 % pojkar, 50 % flickor och 

3 % elever som identifierade sig enligt annan könslig identitet. Studien utgick från Bourdieus 

teori om habitus, kapital och fält. 

 

Resultatet visade att pojkar tenderade att ha en mer positiv bild av omklädningsrummen än 

övriga grupper. De duschade också i högre utsträckning i samband med undervisningen. Flickor 

avstod oftare från undervisningen på grund av att de inte ville duscha i samband med 

undervisningstillfällena. Samtidigt framgick av studien att elever med annan könslig identitet 

inte i lika stor utsträckning valde att delta i undervisningen utifrån stereotypa föreställningar 

om sexuell läggning och könslig identitet.  

 

De rådande föreställningarna om kroppen i omklädningsrummen påverkade flickor och elever 

med annan könslig identitet negativt. Flickor ansåg att omklädningsrummen skulle bli bättre 

om det funnits möjlighet att klä om och duscha avskilt från andra. Flickors och pojkars 

upplevelser visade sig även i stor utsträckning påverkas av huruvida omklädningsrummen 

upplevdes som välstädade och fräscha, vilket även gick att utläsa från studiens kvalitativa delar. 

Majoriteten av deltagarna upplevde inte att känslan i omklädningsrummen påverkade deras 

upplevelser av den efterföljande undervisningen. Av grupperna upplevde pojkar i högre grad 

att de medtog en positiv känsla in i undervisningen än flickor och elever med annan könslig 

identitet.  

 

Studiens slutsatser var att främst flickor och elever med annan könslig identitet, skulle uppleva 

omklädningsrummen som mer positiva om det funnits möjlighet att klä om och duscha avskilt 

från andra.  

 

Ytterligare slutsatser från studien var att omklädningsrummen och undervisningen i ämnet 

ansågs vara skilda från varandra enligt eleverna. Större delen av eleverna upplevde inte att 
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omklädningsrummen hade någon inverkan på deras upplevelser av den efterföljande 

undervisningen. Majoriteten av de elever som upplevde att omklädningsrummen medförde en 

positiv känsla till efterföljande undervisningen var pojkar. 

 

Till framtida studier rekommenderas undersökningar av kvalitativ karaktär för att på ett djupare 

plan undersöka och förstå vad pojkars mer positiva känsla i omklädningsrummen baseras på. 

Då resultatet påvisade en signifikant skillnad mellan grupperna där pojkar hade en mer positiv 

känsla med sig in i undervisningen, skulle vidare undersökning av vad som skapar denna känsla 

vara av intresse för skolans arbete. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Enkät 
1. Jag identifierar mig som 
❑ Pojke 

❑ Flicka 

❑ Annan könslig identitet 
 
2. Jag ägnar mig åt lagidrott på fritiden  
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
3. Jag ägnar mig åt individuell idrott på fritiden 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
4. Jag klär om och duschar i omklädningsrummen när jag idrottar på fritiden 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
5. Jag brukar delta i undervisningen i idrott och hälsa 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
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6. Jag klär om i samband med varje lektion i idrott och hälsa  
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
7. Jag duschar i samband med varje lektion i idrott och hälsa  
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
8. Det finns möjlighet att klä om och duscha avskilt från andra 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
9. Jag upplever omklädningsrummen som trivsamt  
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
10. Jag deltar inte i idrott och hälsa för att jag inte gillar att klä om i omklädningsrummen 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
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11. Jag deltar inte i idrott och hälsa för att jag inte gillar att duscha efter lektionen 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
12. Jag deltar inte i idrott och hälsa för att jag känner mig obekväm på grund av att min 
könsliga identitet inte passar in i det förväntade omklädningsrummen 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
13. Jag deltar inte i idrott och hälsa för att jag känner mig obekväm på grund av min sexuella 
läggning 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
14. Jag deltar inte i idrott och hälsa för att jag känner mig obekväm på grund av att min 
kulturella bakgrund inte passar in 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
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15. Jag upplever omklädningsrummen som obekvämt utifrån föreställningarna om den 
manliga och kvinnliga kroppen (skönhetsideal) 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
16. Jag upplever omklädningsrummen som jobbigt för att det förekommer kränkningar 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
17. Jag upplever omklädningsrummen som jobbigt för att duscharna och miljön är ofräsch 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
18. Jag upplever omklädningsrummen som jobbigt för att andra upplever problem med min 
sexuella läggning 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
19. Jag tycker att omklädningsrummen skulle bli bättre om man kan byta om avskilt 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
 



54 
 

20. Jag tycker att omklädningsrummen skulle bli bättre om man kan duscha avskilt 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
21. Jag tycker att omklädningsrummen skulle bli bättre om det var städat och fräscht 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
22. Jag tycker att omklädningsrummen skulle bli bättre om det fanns en vuxen närvarande 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
23. Min känsla i omklädningsrummen påverkar lektionen i idrott och hälsa 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
24. Upplevelsen av omklädningsrummen påverkar lektionen för mig positivt 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
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25. Upplevelsen av omklädningsrummen påverkar lektionen för mig negativt 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
26. Upplevelsen av omklädningsrummen påverkar mig inte alls 
❑ 5. instämmer helt  

❑ 4. instämmer till viss del 

❑ 3. tveksam 

❑ 2. tar delvis avstånd från 

❑ 1. tar helt avstånd ifrån 
 
 
 
27. Övriga kommentarer angående dina erfarenheter och upplevelser av idrott och hälsa och 
omklädningsrummen 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
28. Övriga kommentarer om hur din prestation på idrottslektionen påverkas på grund av 
omklädningsrummen 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Missivbrev  

 

Hej!  

Vi är tre studenter från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Vi är inne på vårt sista år och 
arbetar med vårt examensarbete i idrott och hälsa. Ämnet vi har valt är omklädningsrummen 
kopplat till undervisningen.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur elever uppfattar omklädningsrummen i samband med 
idrott och hälsa. Vi vill därmed undersöka eventuella faktorer som eleverna upplever leder till 
obehag och hur dessa påverkar dem på efterföljande lektionstillfälle.  

Vi har fördjupat oss inom det aktuella ämnet men har också som avsikt att ta hjälp av elever i 
årskurs 9 för att besvara våra frågeställningar. Elevernas kunskap, erfarenheter och upplevelser 
är värdefulla för oss och vårt arbete.  

Vi kommer att använda oss av en digital enkät för att samla in svar från eleverna. Vi undrar 
därför om det finns möjlighet att komma till skolan och informera eleverna om studien och de 
forskningsetiska aspekterna samt dela ut den länk som används för att besvara enkäten. Det 
beräknas ta ca. 10 minuter.  

I studien tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
deltagande är frivilligt och att all information behandlas konfidentiellt. Ingen information om 
skolan eller deltagaren kommer att skrivas ut och resultatet av studien kommer enbart att 
användas i forskningsändamål.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakt oss eller vår handledare för 
mer information.  

Hoppas vi ses!  

Med vänliga hälsningar,  

Carl Warelius  cw222hs@student.lnu.se  
Ylva Schwartz  ys222bs@student.lnu.se  
Martin Sjöstrand ms223vb@student.lnu.se  

 

Handledare: 

Göran Gerdin  goran.gerdin@lnu.se 
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Bilaga 3. Normalfördelningstest 
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Bilaga 4. Kruskal-Wallis test 
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Bilaga 5. Medianvärden mellan grupperna 
 
 
 

 
 
 


