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ABSTRAKT

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur gymnasieelever upplever sig själva 
i skolans omklädningsrum, hur gymnasieelever såg på sin egen kropp samt om det fanns 
några skillnader mellan pojkar och flickor. Vidare undersökte jag hur starkt sambandet 
det var mellan varför elever inte byter om eller duschar i anknytning till en lektion i 
ämnet idrott och hälsa och  deras upplevelse av sig själva i skolans omklädningsrum. 
Ytterligare  en  frågeställning  var  vilka  miljömässiga  förändringar  som  skulle  kunna 
förbättra elevers upplevelse i  omklädningsrummet. Studien byggde på enkätsvar från 
130 gymnasieelever.  Enkätsvaren kodades om till  siffror och analyserades.  Resultatet 
visade att  gymnasieeleverna  kunde uppleva olika  känslor  i  skolans  omklädningsrum. 
Eleverna uppgav att de saknade möjlighet till  att duscha i avskildhet.  Studien visade 
även att elever vill kunna byta om enskilt eftersom många menade att de inte var nöjda 
med sin egen kropp. Vidare framkom det att beroende på hur man som elev upplevde sig 
i  omklädningsrummet  spelade  det  också  roll  om man duschar  eller  inte.  Detsamma 
gällde om elever bytte om eller inte. Vad som också blev intressant i sammanhanget var 
att elevers upplevelser inte stämde överens med de lagar och bestämmelser som skolan 
är skyldig att luta sig mot. Enligt regelverk ska en av duschplatserna i varje dusch- eller 
tvättrum vara helt avskärmat eller avskild. Det ska även finnas en omklädningshytt så att 
möjligheten finns att byta om i avskildhet. Eleverna menade att deras upplevelse skulle 
förändras  till  det  positiva  om  skolor  köpte  in  duschdraperi  till  duscharna  i 
omklädningsrummet. Samhället har skapat ett kroppsideal som många individer försöker 
sträva efter. Detta har gjort att många upplever att de har komplex för sin kropp då de 
inte lyckas nå idealet för hur man ”ska” se ut. En del av samhället har hjälpt till att skapa 
ett ideal för den så kallade perfekta kroppen.
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1 INTRODUKTION

I  Skolverkets  (2004)  nationella  utvärdering  från  år  2003  uppgav  17  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. Detta ger den här gruppen av elever 
en dålig start på lektionen i idrott och hälsa och resulterar i sämre förutsättning för 
lärare  att  bedriva  undervisning.  Procentsatsen  har  dessutom  ökat  sedan  samma 
undersökning genomfördes år 1992. Jag uppfattar det som oroväckande statistik och 
föreliggande studie ska därför  undersöka hur gymnasieelever upplever sig själva i 
skolans omklädningsrum, hur gymnasieelever ser på sin egen kropp samt om det 
finns några skillnader mellan pojkar och flickor. Vidare ska jag undersöka hur starkt 
sambandet är mellan varför elever inte byter om eller duschar i anknytning till en 
lektion  i  ämnet  idrott  och  hälsa  och  deras  upplevelse  av  sig  själva  i  skolans 
omklädningsrum.  Ytterligare  en  frågeställning  är  vilka  miljömässiga  förändringar 
som  skulle  kunna  förbättra  elevers  upplevelse  i  omklädningsrummet.  Jag  finner 
ämnet högst intressant då det idag råder en ständig diskussion kring kropp, utseende 
och ideal. Jag menar att det i dagens samhälle är en oundviklig debatt och någonting 
som kan påverka elevernas inställning till att delta i ämnet idrott och hälsa i skolan. 

Efter att ha tagit del av Skolverkets (2004) nationella utvärdering bekräftades mina 
funderingar  hur  idrottslektionen  påverkas  negativt  för  de  elever  som  upplever 
omklädningsrummet som en negativ plats. Detta trots att dessa elever kanske gillar 
ämnet idrott och hälsa i övrigt. Någonting som jag inte reflekterat över tidigare var 
att elever i skolan kan fundera en lång tid innan lektionen i idrott och hälsa på hur 
ombytessituationen i omklädningsrummet ska bli. Dessutom lägger elever energi på 
att fundera på och oroa sig över omklädning och duschning efter lektionen. Energi 
som istället  borde kunnat  läggas på aktiviteter och på att inhämta kunskap under 
lektionstid. Mina tankar styrks vidare av den nationella utvärderingen (Skolverket, 
2004) där jag kan läsa att ämnet idrott och hälsa värderas högt av både elever och 
lärare  samt  skolledning  och  föräldrar.  Den  populariteten  borde  vi  idrottslärare 
förvalta väl och inte förstöra genom ohållbara omklädningssituationer. Jag upplever 
att lärmiljön i ämnet idrott och hälsa endast fokuseras på själva idrottshallen eller 
salen  där  undervisningen bedrivs.  Jag  uppfattar  det  som att  omklädningsrummen 
hamnar i skymundan där eleverna faktiskt spenderar mycket tid inför och efter en 
lektion  i  idrott  och  hälsa.   Detta  är  också  något  jag  upplevt  i  min 
idrottslärarutbildning,  genom  litteratur  och  föreläsningar  samt  under  mina 
verksamhetsförlagda  utbildningsperioder.  Mycket  fokus  läggs  på  att  aktivera  och 
inspirera  eleverna  samt  att  ha  roligt  i  idrottshallen,  men  Skolverkets  (2004) 
undersökning  visar  svart  på  vitt  att  det  finns  en  grupp  elever  som  upplever 
omklädningsrummen helt  tvärtemot  trygga  och  inspirerande. Av  upplevelser  och 
erfarenheter  både  från  min  egen  uppväxt  samt  från  skolor  där  jag  gjort  min 
verksamhetsförlagda utbildning på vet jag att puberteten och tonåren är en svår tid 
och mycket sker i kroppen både fysiskt och psykiskt. 

Vad som är intressant i sammanhanget är att det finns bestämmelser och föreskrifter 
för hur omklädningsrum, toaletter och andra hygienutrymmen ska se ut på skolor och 
arbetsplatser.  Eftersom platsen  jag  valde  att  undersöka  både  är  en  skola  och  en 
arbetsplats  är  det  ytterst  intressant  för  studien  att  få  svar  på  om  de  lagar  och 
förordningar som finns stiftade följs ute på fältet. Enligt Arbetsmiljöverket (2012d) 
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handlar den fysiska arbetsmiljön om hur omgivningen ska vara,  så som toaletter, 
korridorer, skolgårdar och omklädningsrum. Detta ska gälla både för anställda och 
elever som befinner sig och verkar på skolan.  Vad som också innefattar  det som 
kallas arbetsmiljö är hur vi bemöter varandra. Det får inte förekomma kränkande 
behandling1 i skolans lokaler, dessutom ska eleverna också känna sig respekterade 
och  ha  makt  över  sin  egen  situation  (a.a.).  Detta  är  också  något  som belyses  i 
läroplanen för  det  frivilliga skolväsendet.  Där  kan jag läsa att  skolan  ska främja 
förståelse  för  andra  människor,  ha  omsorg om den enskildes  välbefinnande samt 
aktivt motverka kränkande behandling (Skolverket 2011). Jag ser därför miljön där 
eleverna befinner sig innan och efter lektionen i idrott och hälsa som en viktig del för 
undervisningen.  Ämnet  innebär  inte  enbart  idrott  utan  även  hälsa.  När  eleverna 
känner sig trygga i miljön innebär det att de får en positiv känsla inför lektionen och 
en entusiasm att lära sig saker.

1 Fortsättningsvis  används  begreppet  kränkande  behandling synonymt  med 
mobbning.
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2 BAKGRUND

I  bakgrunden  presenteras  tidigare  forskning  kring  upplevelser  av 
omklädningsrummet i skolan samt utveckling av kropp och identitet i tonåren. Andra 
rubriker som återfinns i bakgrunden är media, självförtroende, självkänsla, självbild 
och  kränkande  behandling.  Vidare  presenteras  vad  styrdokument  och  andra 
bestämmelser säger kring den fysiska miljön i  skolan samt elevernas rättigheter i 
skolan.

2.1 Upplevelser av och i omklädningsrummet 

I  en  studie  presenterade  Redelius  (2004)  hur  elever  i  grundskolans  senare  år 
uppfattade  ämnet  idrott  och  hälsa.  Redelius  (a.a.)  belyste  även  vad  som 
kännetecknade de grupper av elever som var positivt respektive negativt inställda till 
ämnet.  Svaren  relaterades  till  kön,  uppfattning  av  den  egna  förmågan,  betyg, 
medlemskap i idrottsförening samt annan fysisk aktivitet. Det huvudsakliga stoffet 
samlades in genom ett riksrepresentativt urval av elever i årskurs 9 från 48 klasser 
och  samma antal  av  skolor  besvarade  ett  frågeformulär.  Sammanlagt  fyllde  677 
elever (346 flickor) i  ett  omfattande frågeformulär i  anknytning med att  eleverna 
under en hel dag befann sig på Idrottshögskolan i Stockholm. Vid samma tillfälle 
genomfördes olika tester. I en av enkätfrågorna fick eleverna ta ställning till ett antal 
påstående som speglar upplevelser  och känslor  i  samband med ämnet.  Resultatet 
pekade  bland  annat  på  att  10  procent  av  pojkarna  och  12  procent  av  flickorna 
instämde  helt  med  att  de  tyckte  illa  om  att  byta  om  och  duscha  i  skolans 
omklädningsrum. Det var 19 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna som till 
viss del instämde i samma påstående. Kvoten var 71 procent av pojkarna och 63 
procent av flickorna som inte alls instämde på påståendet om de tyckte illa om att 
byta om och duscha i skolans omklädningsrum. Slutsatsen var att det var en högre 
andel elever i årskurs 5 som instämde helt i att de upplevde att det var problematiskt 
att byta om och duscha jämfört med vad eleverna i årskurs 9 gjorde. Liknande svar 
presenterades i Larssons (2004) studie. Studiens syfte var att belysa hur eleverna såg 
på  ämnet  idrott  och  hälsa.  Larsson  (a.a.)  lät  eleverna  med  egna  ord  beskriva 
meningen med ämnet. Eleverna besvarade frågor om vad de ansåg sig göra under 
lektionstid, vad de lärt sig samt vad de bör lära sig på lektionerna i ämnet idrott och 
hälsa. Larssons (a.a.) resultat byggde på femteklassare från olika skolor i Sverige. 
Materialet  till  studien  grundade  sig  i  134  frågeformulär  och  43  intervjuer.  Av 
intervjuerna  som  genomfördes  framkom  det  att  de  flesta  eleverna  upplevde 
omklädningsrumssituationen som oproblematisk. Merparten av eleverna upplevde att 
det  inte  uppstod  några  problem  i  omklädningsrummet  vid  ombyte  och  dusch. 
Däremot  framkom  det  i  svaren  av  frågeformulären  att  det  var  19  procent  som 
instämde helt i påståendet ”jag tycker illa om att byta om och duscha i skolan”. På 
samma påstående instämmer 26 procent av de tillfrågade eleverna. Vad som även 
blev synligt i studien var att många elever tycks uppleva duschutrymmen i skolan 
som ”ofräscha” eller ”äckliga”. 

I  södra Sverige  gjorde  Forsmark  (2010) en  enkätundersökning  bland 10-12-åriga 
elever från två grundskolor.  Syftet  var att undersöka elevers känslor kopplade till 
intima  situationer  i  skolans  omklädningsrum.  Ungefär  55  % av  de  tillfrågade 
eleverna  uppgav  att  de  alltid  kände  sig  bekväma i  skolans  omklädningsrum.  De 
elever som uppgav att de ofta och ibland tyckte det var besvärligt att visa sig naken 
representerade ungefär 60 % tillsammans. Värt att notera är att studien visade att det 
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var  skillnad  på  pojkar  och  flickors  svar  om  de  kände  sig  bekväma  i  skolans 
omklädningsrum. Flickor uppgav i något större utsträckning att de inte kände sig 
bekväma. Hälften av pojkarna och flickorna var överens om att de upplevde att de 
hade lagom med tid på sig för att byta om både inför och efter en lektion i ämnet 
idrott och hälsa. Resultatet visade även att det fanns en del av eleverna som ansåg att 
det var alldeles för lite tid, medan det även fanns den skaran elever som inte hade 
någon uppfattning om tiden. Forsmarks (a.a.) resultat indikerade på att det fanns ett 
samband mellan de elever som tyckte att det var jobbigt att visa sig naken samt att de 
kände sig obekväma i omklädningsrummet. 

Bråkenhielm (2008) genomförde en studie under läsåret 2005/2006 i samarbete med 
idrottslärare  i  årskurs  8  och  årskurs  1  på  gymnasiet.  Studien  ville  bland  annat 
undersöka varför vissa elever aldrig deltar på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. 
Frågor som behandlades och besvarades handlade om rökning, alkoholvanor, skolk 
och intresse för skolan. Trivsel i skolan och på fritiden, om idrott, lätthet till ilska, 
magont  och  huvudvärk  var  andra  frågor  som  skolsköterskan  diskuterade  vid 
samtalet.  Förutom föregående frågor ställdes även frågor om man blivit  utsatt för 
kränkande behandling eller hade upplevt oro för någon familjmedlem. Frågor om 
man ansåg sig tillfreds med sin kropp, vikt, längd och pubertetsutveckling samt hur 
eleverna trivdes med livet besvarades också. Svaren jämfördes med den så kallade 
”IG”- gruppen med övriga elever. I årskurs 8 klassificerades 257 (137 flickor) av 
4800 elever som så kallade ”IG-elever”. I årskurs 1 för gymnasiet klassificerades 306 
(163 flickor)  av 4726 elever  som ”IG-elever”.  Vid undersökningstillfället  gjordes 
även personliga intervjuer med idrottslärarna för årskurs 8 samt berörda lärare från 
gymnasiet. Vad som var intressant i resultatet var att duschtvång var en av de faktorer 
som ökar frånvaron i ämnet idrott och hälsa.

2.2 Kropp och identitet

En  liknande  undersökning  presenterade  Larsson  (2002)  som  skrev  en 
magisteruppsats med syftet att försöka urskilja hur stor del av gymnasieeleverna som 
inte deltog i undervisningen i idrott och hälsa. Vad som även undersöktes var hur 
detta  skiljde  sig  mellan  studieförberedande  och  yrkesförberedande  program. 
Resultatet baserades sedan på årskurs och kön. Larssons (a.a.) undersökning belyste 
även vad det kunde finnas för anledningar till att eleverna ej deltog i undervisningen 
i  idrott  och  hälsa.  Samt  vilka  upplevelser  gymnasieeleverna  hade  av  motion, 
idrottsundervisning,  hälsa  och  utbildning.  Larsson  (a.a.)  utgick  från  ett 
sociokulturellt  perspektiv och syftade att undersöka om den sociala statusen hade 
någon  innebörd  för  elevernas  inställning  till  ämnet.  Eleverna  som  deltog  i 
undersökningen kom från två olika gymnasieskolor från två olika kommuner. Båda 
gymnasieskolorna hade liknande programutbud. Larssons (a.a.) undersökning bestod 
av tre delar och riktade sig till gymnasieelever som gick i årskurs 1 och 2. Del ett 
bestod av att studera frånvarorapporter från de två gymnasieskolorna som innefattade 
1068 elever som läste kursen idrott och hälsa A det året. Del två av undersökningen 
bestod av enskilda intervjuer av sammanlagt 23 elever (14 flickor). Sammanlagt var 
det 27 elever som blev tillfrågade och det var 4 som avböjde att bli  intervjuade. 
Urvalet  var  elever  med  stor  frånvaro  och  gallringen  gjordes  tillsammans  med 
idrottslärarna.  Tredje  och  sista  delen  av  undersökningen  bestod  av  en 
enkätundersökning som fullföljdes på båda gymnasieskolorna.  Det var 718 elever 
som fyllde i enkäten och sammanlagt var det 62 elever som föll bort då de ej var 
närvarande vid undersökningstillfället. Larssons (a.a.) studie visade att det fanns en 
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del  missnöje  bland  elevernas  sätt  att  se  på  sig  själva.  Resultatet  pekade  på  att 
eleverna skäms över sin kropp och sitt utseende. Både pojkar och flickor upplever 
obehag av att vistas, byta om och duscha ihop med andra. Utseendet är viktigt för 
eleverna och det tyder på att pojkar och flickor har komplex för sitt utseende. Detta 
hävdar  Larsson  (a.a.)  blir  extra  påtagligt  vid  en  lektion  i  ämnet  idrott  och  hälsa 
eftersom kroppen exponeras  på  ett  helt  annat  sätt.  Detta  är  någonting  som även 
framkom i  Forsmarks  (2010)  studie  som berörde  frågor  kring  kroppen  och  dess 
utseende. I undersökningen uppgav en 10-årig flicka att hon inte skulle bry sig om 
hon  skulle  få  en  taskig  kommentar  kring  sin  kropps  utseende.  Värt  att  notera  i 
sammanhanget  är  att  samma flicka uppgav att  hon alltid  byter om på toaletten i 
omklädningsrummet.  Kroppsuppfattning  bland elever  är  något  Fagrell  (2000)  tog 
upp  i  sin  studie. Syftet  var  att  belysa  hur  pojkar  och  flickor  i  7-8-årsåldern 
konstruerar kön i relation till kropp, idrott, familj och arbete. Fagrell (a.a.) ville även 
undersöka hur pojkar och flickor konstruerar sin självförståelse i relation till dessa 
regimer. Underlag för undersökningen bestod av 60 elever från tre olika skolor inom 
storstockholmsområdet. Eleverna som deltog var i 7-8-årsåldern och klasserna valdes 
ut  så  att  det  kunde  representera  olika  sociala  miljöer.  Empirin  samlades  in  via 
enskilda intervjuer med eleverna. Fagrell (a.a.) ville utreda hur eleverna såg på en 
manlig och kvinnlig idealkropp, barnen fick ta ställning till ”den avklädda kroppen”. 
Eleverna fick se fem foton på kvinnokroppar respektive fem foton på manskroppar. 
Kvinnokropparna  hade  bh  och  shorts  och  manskropparna  var  klädda  i  shorts. 
Laborationen  gick  ut  på  att  eleverna  fick  peka  på  vilken  kropp  de  mest  ville 
efterlikna när de blev vuxna. Eleverna fick vid samma tillfälle plocka ut den bilden 
de helst ville att deras eventuella partner skulle likna. Resultatet pekade på att det 
fanns en så kallad normalitetsmall för den avklädda kroppen. Både pojkar och flickor 
ser inte ”hullet” som en naturlig del av kroppen. Enligt flickor hör inte muskler in i 
den kvinnliga normalitetsmallen däremot hade pojkar en mer öppenhet till muskler i 
den manliga normalitetsmallen. Fagrell (a.a.) understryker också i sammanhanget att 
antifettkulturen redan verkar ha färgat barnen och att tankar kring vad som är normalt 
och onormalt ligger i tonåringarnas vardag.

Även i Skolverkets (2004) nationella utvärderingen för ämnet idrott och hälsa som 
gjordes  år  2003  pekade  resultatet  på  att  det  inte  enbart  fanns  ett  kvinnligt 
kroppsideal. Även den manliga kroppen hamnar i allt större utsträckning i fokus. Nu 
för tiden riktas intresse både mot människans yttre och inre och kropparna uppfattas 
som mer påverkbara.  Både Fagrell  (2000) och Nilsson (2002) anser att  det  finns 
många bilder och ideal av hur män och kvinnors kroppar bör se ut. Nilsson (2002) 
anser också att kroppens yttre framtoning och dess inre egenskaper smälter samman 
och bildar en identitet.  Detta kan vara ytterst  problematiskt under puberteten och 
tonåren. Under den tiden utvecklas barnet till en vuxen individ och de förändringarna 
som sker sätter barnets kropp och själ ur balans (Stockholms läns landsting 2012). 
Tonårstiden  ses  som  höjden  på  identitetsutvecklingen  (Wrangsjö  2006).  Även 
Raustorp (2006) talar om den intensiva självutvecklingsprocessen som sker under 
tonåren och puberteten. Under samma period har barnen en stor rädsla att inte passa 
in i den övriga gruppen. Trots att alla barn utvecklas i olika takt kan små variationer 
på kroppen som frångår det ”normala” upplevas förödande. Detta bidrar i sin tur till 
att ombyte och duschning efter en lektion i idrott och hälsa blir en laddad och negativ  
stund som hos många elever framkallar obehag (Stockholms läns landsting, 2012). 
Även Wrangsjö (1995) talar  i  sammanhanget  om att  pojkar och flickor i  tonåren 
känner  sig  genomskinliga  för  andras  blickar  och  får  ett  behov  av  att  skyla  sig. 
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Majoriteten av lärarna som deltog i Skolverkets (2004) nationella utvärdering från år 
2003 hävdade att en av undervisningens viktigaste punkter är att eleverna utvecklar 
ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen. I Skolverkets (a.a.) utvärdering var 
det 5 procent av eleverna som uppgav att ämnet bidragit till en negativ syn på sin 
kropp medan 42 procent menade att de är opåverkade.

Även Larsson (2002) berörde i sin studie hur elever i tonåren ser på sin egen kropp 
och utseende. Vad som dessutom undersöktes var om elever pratar om sin egen och 
andras kroppar i kamratgrupper. Resultatet visade att ungdomar rent generellt inte 
har en positiv bild av sin egen kropp. Många upplevde sig själva som överviktiga och 
feta men det fanns också motsatser där ungdomar såg sig själva som för små och för 
smala. I en annan studie (Forsmark 2010) svarade ungefär 40 procent att de aldrig 
upplevt det som obekvämt att visa sig naken inför de andra i omklädningsrummet. 
Däremot presenteras 60 procent av svaren att de ofta eller  ibland upplever det som 
jobbigt  att  visa  sig  naken  inför  de  övriga  i  omklädningsrummet  och  duschen. 
Tonåringar funderar mycket på vad som är normalt och onormalt och i strävan att 
inte vara annorlunda kan de som inte uppfattas som lika stötas bort (Stockholm läns 
landsting 2010).

I början av puberteten och under tonåren ändras flickors kroppar och blir långa och 
slanka. Flickor upplever då att deras utseende stämmer överens med den rådande 
idealbilden. Utvecklingen fortsätter sedan för flickor under puberteten och muskler 
och fett skapar då mer kvinnliga former. Den här utvecklingen är helt naturlig men 
gör att många flickor känner sig överviktiga och missnöjda med sin kropp. Ibland 
tolkar flickor den normala kvinnliga kroppsbyggnaden som fetma. Detta kan i sin tur 
leda till  bantning och flickor utvecklar under den här tiden av puberteten en mer 
negativ  attityd  till  sitt  utseende  (Frisén  2006).  Bunkholdt  (1995)  talar  också  i 
sammanhanget om hur viktigt flickor tycker det är att vara smala och slanka. Detta 
kan föranleda komplicerade förhållande till  mat  och i värsta fall kan det leda till 
svåra ätstörningar. Även Lindwall (2011) hävdar att en dålig kroppsuppfattning kan 
leda till  hälsoproblem som kan yttra sig genom ätstörningar,  övervikt och fetma. 
Enligt  Schelin  (1995)  råder  det  två  olika  sorters  kroppsideal  som helt  står  mot 
varandra. Ideal med stor muskelmassa och stor styrka och det kroppsideal som kan 
enligt Schelin (a.a.) leda tonåringarnas tankar till  olika ätstörningar. Tankarna och 
funderingarna  kring  kroppen  och  dess  utseende  kan  dröja  sig  kvar  under  hela 
puberteten och tonåren (Bunkholdt 1995). Ett av kriterierna för ätstörningar är enligt 
Frisén (2006) en negativ kroppsuppfattningen. Ytterligare ett problem som har med 
kroppsuppfattningen  att  göra  är  att  många  ungdomar  och  även  barn  i  de  yngre 
åldrarna  har  en  strävan  efter  att  bli  smalare  och  slankare  och  då  bantar  på  ett 
ohälsosamt sätt. 

Bunkholdt  (1995)  menar  att  även  pojkar  upplever  att  de  har  problem  under 
puberteten.  Pojkar  bär  på tankar  om att  bli  starka,  bredaxlade och smärta.  Dessa 
tankar ligger och gror hos pojkar redan från tidig ålder. Detta frammanar en idealbild 
som pojkar försöker leva efter under puberteten och tonåren. Fabricius et al. (1999) 
hävdar att puberteten hos pojkar märks mest genom att pojkar får mörkare röst och 
att flickor får mer kvinnliga former. Vad som inte får glömmas är att det händer minst  
lika  mycket  inuti  kroppen. Puberteten  pågå  i  ungefär  sju  år  och  sätts  igång  av 
hormoner.  Det  är  individuellt  när  den  börjar  och  slutar  och  man brukar  säga  att 
flickor ligger två år före pojkar i utvecklingen. Vad som är viktigt att komma ihåg i 
sammanhanget är att puberteten varierar också från person till person oavsett kön. 
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Att alla utvecklas i olika takt är helt naturligt men kan kännas mycket obekvämt i en 
kamratgrupp. Små variationer i utseendet kan kännas som en katastrof när eleverna 
jämför sig med varandra i duschen efter idrottslektionen (Stockholms läns landsting 
2012).  Wrangsjö (1995) menar i sin tur att pojkar inte grubblar över sitt utseende i 
samma omfattning som flickorna gör. Skolverkets (2004) nationella utvärdering från 
år 2003 hävdar dock motsatsen. Enligt Skolverkets (2004) utvärdering sågs en tydlig 
ökning bland pojkarna.  Det  var  11,5 procent  av pojkarna som upplevde sig som 
klumpiga jämfört med 7 procent i 1992-års utvärdering. Däremot visade 2003-års 
undersökning att  det  var  10 procent  av flickorna som kände sig klumpiga då de 
deltog  i  undervisningen  (Skolverket  2004).  Tangelder  och  Verplankens  (2011) 
resultat  styrker  ovanstående.  Deras  studie  omfattade  303  studenter  (152  flickor) 
mellan  19-40  år.  Deltagarna  var  inbjudna  till  ett  laboratorium  där  de  testades 
individuellt. Resultatet visade att kvinnor i större utsträckning hade en mer negativa 
syn kring sin kropp och en mer negativ kroppsuppfattning än vad män hade. Även 
Lindwall (2011) hävdar att flickor och kvinnor har en mer negativ kroppsuppfattning 
och är missnöjda över sin kropp och hur de ser ut. 

2.2.1 Media

Nilsson (2002) menar att det inte är konstigt att det finns en viss fixering vid kroppen 
och dess utseende. I TV, på film och i reklam exponeras bilder av kroppar som är 
slanka, sexuellt utmanande och vältränade. Raustorp (2006) menar i sammanhanget 
att även intresset för kläder,  kropp och utseende ökar och förstärks med hjälp av 
media. Enligt Lindwall (2011) finns det tre faktorer som kan påverka utvecklingen 
till en negativ kroppsuppfattning och ett missnöje inför den egna kroppen. Den första 
faktorn är media som visar upp det tunna och smala kroppsidealet. Internalisering 
som betyder  införlivning av andras tankar  och värdering av det tunna och smala 
kroppsidealet är den andra faktorn. Den sista faktorn är den egna upplevda pressen 
att  vara smal  och tunn. Nilsson (2002) menar vidare att  forskning och vetenskap 
medverkar  till  att  kroppen  sätts  i  fokus.  Kroppen  synliggörs  och  bidrar  till  ett 
offentligt samtal om dess utseende. Sättet att se på kroppen idag skiljer sig en hel del 
från hur kroppen uppfattades under tidigare sekel. Myndigheterna för skolutveckling 
(2007)  hävdar  att  media  har  en  stor  påverkan.  Människans  kropp  har  under  de 
senaste  åren  kommit  allt  mer  i  fokus.  Föreställningar  om  kroppen  skapas  och 
etableras i  olika sammanhang som till  exempel genom TV och via  tidningar. TV 
bidrar med program som behandlar ämne om att fysisk aktivitet och bra mat ska stå i 
centrum.  Media  fungerar  även  som  en  drivande  kraft  när  människans  kropp 
diskuteras om hur kroppen bör se ut och hur den bör skötas. Det framstår därför som 
en utmaning för skolans personal i mötet med eleven att diskutera och problematisera 
tillsammans med eleverna olika föreställningar om kroppsideal. 

2.2.2 Självförtroende

Weinberg och Gould (2003) definierar självförtroende på följande sätt: ”/ … i tron 
om att du kan uppnå ett önskat beteende /… / den gemensamma faktorn är att du tror 
att du kommer klarar av det.” (Fritt översatt. Weinberg & Gould 2003:309) Enligt 
Ryberg (2000) grundläggs självförtroendet tidigt i utvecklingen och kommer att följa 
individen resten av livet. Dåligt självförtroende är enligt Larsson (2002) en av många 
anledningar till  varför eleverna inte medverkade på lektionerna i ämnet idrott och 
hälsa.  Eleverna uppgav även att de kände sig dåliga och rädda för att göra bort sig 
under  lektioner  i  ämnet  idrott  och  hälsa.  Diskussionen  styrks  ytterligare  av 
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Skolverkets (2004) nationella  utvärdering som gjordes år  2003. I  undersökningen 
visade det sig att över  6 procent av de tillfrågade flickorna uppgav att lektioner i 
ämnet idrott och hälsa bidragit till minskat självförtroende eller till en mindre positiv 
bild av sin kropp. Ungefär 3 procent av pojkarna uppgav att deras självförtroende 
och  den  positiva  synen  på  sin  kropp  minskar  av  att  delta  i  undervisningen. 
Skolverkets  (a.a.)  nationella  utvärdering  från  år  1992  visade  att  pojkar  i  större 
utsträckning ansåg att  ämnet  idrott  och hälsa bidragit  till  ett  ökat  självförtroende 
jämfört med flickor.

2.2.3 Självkänsla

Raustorp (2006) definierar självkänsla som en individs beskrivning av det goda och 
värdefulla när en person talar om sig själv. En person med låg självkänsla menar 
Mogren och Trosell (1993) är en person som tvivlar på sig själv. Att vara någon är en 
oerhört  viktig utgångspunkt för kontakten med sig själv och med sin omgivning. 
Tillsammans bygger detta på en god självkänsla. Självkänslan ökas hos en individ 
om man anser sig att vara bra på något samt att man upplever att man är någon som 
duger. Enligt Wrangsjö (1995) finns det en stor rädsla bland tonåringarna att inte 
duga  i  andras  ögon.  Mogren  och  Trosell  (1993)  menar  att  grunden  till  en  bra 
självkänsla ligger i mötet med andra människor. Hur individen upplever att den blir 
sedd samt hur den uppfattar sig bli lyssnad på. Vad som även är viktigt är hur man 
blir respekterad när känslor och tankar uttrycks. Detta utgör en bas för ungdomar att 
stå på och en grundpelare för självkänslans utveckling och i samband med det också 
hitta en plats i samhället. Bunkholdt (1995) poängterar att självkänslan är en viktig 
del av den personliga utvecklingen och Frisén (2006) menar i sin tur att självkänsla 
också är  starkt  relaterad  till  kroppsuppfattning.  Enligt  Frisén (a.a.)  är  kopplingen 
mellan kroppsuppfattning och självkänsla mer markerad för flickor än för pojkar. 
Dock har det publicerats metaanalyser som har visat små skillnader mellan män och 
kvinnors kroppsuppfattning och självkänsla (Feingold 1994; Kling el al. 1999). 

2.2.4 Självbild

Ryberg (2000) definierar självbild enligt  följande: ”Vi bär  alla  på en bild  av oss 
själva, det vill säga hur vi ser på oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss.”  
(Rydberg, 2000:1). Ryberg (a.a.) understryker att självbilden är nära förknippad med 
självkänslan och emellertid kan det också vara svårt att skilja på de båda begreppen. 
Wrangsjö (2006) talar om att varje individ har inre förutsättningar för att vara och 
bete sig på olika sätt. Varje sätt svarar också mot en självbild som i sin tur är ett sätt 
att se på sig själv och känna sig själv. Självbilden byggs gradvis upp genom att tolka 
information som hämtas från omgivningen. Ryberg (2000) hävdar i sammanhanget 
att  människan  fungerar  bäst  när  det  finns  en  balans  mellan  det  fysiska  och  det 
psykiska, mellan kropp och själ.

Eriksson och Nilsson (2004) gjorde en studie om självbild där de intervjuade sju män 
och fyra kvinnor  i  åldrarna mellan 20-45 år  som uppgett  att  de blivit  utsatta  för 
kränkande behandling när de gick i grundskolan. Syftet med undersökningen var att 
ta  del  av  upplevelser  och  hur  de  hanterade  situationen under  sin  tid  som utsatt. 
Eriksson och Nilsson (a.a.) undersökte även hur individerna upplevde sin självbild 
före, under och efter den kränkande behandlingen. Resultatet visade att självbilden 
var positiv innan den kränkande behandlingen bröt ut. De upplevde sig vara tillfreds 
med sig själva som personer. Under tiden som de blev utsatta för den kränkande 
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behandlingen beskrevs känslor som värdelöshet, hat mot sig själv, ful, dum, utsatt 
och en obefintlig självkänsla. Respondenterna beskrev under intervjutillfället att den 
tiden de blev utsatta för den kränkande behandlingen har färgat de som personer på 
olika vis. Några menade att deras motgångar har stärkt dem som personer. Men det 
var också några som menade tvärtom, att det finns problem som fortfarande måste 
bearbetas men meddelade samtidigt att de ändå mår bra.

2.3 Kränkande behandling

I  Forsmarks  (2010)  studie  berördes  frågor  kring  kränkande  behandling  i  skolans 
omklädningsrum, inför och efter en lektion i ämnet idrott och hälsa. I enkätfrågorna 
återfanns en fråga gällande om någon elev hade hört någon annan elev blivit retad för 
sin  kropps  utseende  i  skolans  omklädningsrum.  Resultatet  visade  att  flickor  och 
pojkar  nästan  aldrig  hade  sett  eller  hört  någon  bli  retad  för  sin  kropp.  Däremot 
framkom det i Bråkenhielms (2008) studie att det var fler flickor än pojkar som var 
utsatta för kränkande behandling i  samband med omklädningsrummen i  skolan.  I 
Forsmarks (2010) enkätundersökning fick respondenterna besvara en fråga om de 
skulle bli ledsna om de fick en taskig kommentar kring sitt eget utseende. Hälften av 
eleverna svarade att de inte skulle bry sig om de fick någon kommentar kring deras 
utseende. Den andra hälften uppgav att de skulle bry sig och att det samtidigt spelade 
roll  vem  som  gav  kommentaren.  Ungdomsstyrelsen  (2005)  presenterade  en 
undersökning om ungas attityder till föreningsidrott. Undersökningen baserades på 
1600 ungdomars svar och de som ingick i undersökningen var mellan 13-20 år. Det 
var  14  procent  som  uppgav  att  de  tyckte  att  det  var  ett  hårt  klimat  i 
omklädningsrummet.  Ett  fåtal  av  ungdomarna  menade  att  det  kunde  förekomma 
någon form av kränkande behandling i omklädningsrummet. Dock var det endast en 
procent av de tillfrågade som uppgav sig för att ha blivit utsatt för någon form av 
våld i samband med omklädningsrummet.

Resultatet  i  Östbergs  (2001)  studie  visar  att  de  personer  som  blivit  utsatta  för 
kränkande  behandling  känner  olust  inför  framtiden.  Osäkerheten  som  startade  i 
skolan har även visat sig sprida sig utanför skolans område och även visat sig finnas i  
andra  sociala  sammanhang.  Östbergs  (a.a.)  studie  var  en  undersökning  som 
Kommittén  Välfärdsbokslut  gjorde  tillsammans  med  forskare  vid  Stockholms 
universitet.  Syftet  med  undersökningen  var  att  behandla  frågor  om  kränkande 
behandling i skolan och undersökningsmetoden var intervjuer. Resultatet pekade på 
att  individer  som  blivit  utsatta  för  kränkande  behandling  upplever  orolighet, 
ängslighet och otrygghet såväl i skolan som utanför skolans verksamhet. 

2.4 Den fysiska miljön i skolans omklädningsrum

Den  fysiska  arbetsmiljön  handlar  i  grund  och  botten  om  den  omedelbara 
omgivningen,  till  exempel  hur  det  ser  ut  i  korridorer,  arbetsrum, 
omklädningsutrymmen och toaletter.  De övergripande bestämmelserna om hur  en 
arbetsmiljö ska vara finns i arbetsmiljölagen som beslutas av riksdagen. Den lagen 
gäller både för anställda och elever och är ramar för vad som gäller för miljön på 
jobbet samt vem som ansvarar för vad (Arbetsmiljöverket 2012d).  Skolan är den 
största arbetsplatsen i Sverige. Där finns 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever. 
Både elever och anställda har rätt till en bra arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2012a). 
Det ska ständigt pågå ett systematiskt arbetsmiljöarbete på skolorna i landet. Detta 
innebär  att  i  det  dagliga  arbetet  fatta  beslut  och  genomföra  åtgärder  för  en  bra 
arbetsmiljö. Samtidigt handlar det också om att ta hänsyn till och uppmärksamma 
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alla  förhållandena  i  arbetsmiljön  som  kan  påverka  elevernas  hälsa.  Det  är 
arbetsgivaren, det vill säga rektorn, som har ansvaret för att det finns ett pågående 
och systematiskt arbetsmiljöarbete på skolorna runt om i Sverige (Arbetsmiljöverket 
2012b). Även om rektorn har kvar ansvaret för arbetsmiljön på skolan kan han eller 
hon fördela arbetet till olika grupper på skolan. En grupp kan arbeta med att förbättra 
arbetsmiljön och den kan innehålla både elever, lärare och andra anställda på skolan 
(a.a.). Rektorn har då ansvar att dessa får den utbildning de behöver och den tid som 
behövs för att klara av det arbetet. Främst handlar det om att skapa en skola där alla 
känner att de blir respekterade och har makt över sin egen situation. I arbetet mot en 
godkänd fysisk arbetsmiljö handlar det även om att det ska finnas fräscha toaletter 
med låsbara dörrar och handdukar. Nyckelord för arbetsmiljön är också ljud, ljus och 
luft. Det är viktigt att ljudnivån inte är för hög, att det finns behagligt ljus och att det  
både  finns  fräsch  och  frisk  luft  i  lokaler,  samt  att  lokalerna  är  luftiga  rent 
storleksmässigt. Något som är viktigt i sammanhanget är också att arbetsmiljöverket 
inspekterar skolans arbetsmiljöer och kan då ställa krav om inte allt ser ut som det 
ska (Arbetsmiljöverket 2012d).

Det finns även bestämmelser gällande toaletter och hygienutrymmen. Toaletterna ska 
vara avskilda så att eleverna får uträtta sina behov ostört. Dessutom ska de ha låsbara 
dörrar där låsen är så pass säkra att det inte går att lirka upp utifrån av andra. Det ska 
också finnas ett  tvättställ  i  varje  toalettutrymme.  Vad som också är  viktigt  är  att 
toaletterna  ska  städas  dagligen.  Andra  saker  som  eleverna  ska  ha  tillgång  till  i 
toalettutrymmet är: toalettpapper, handduk som lämpligen är gjord av papper eller 
någon annan typ av anordning där man kan torka sina händer, papperskorg och ett 
annat kärl för sanitetsbindor och tamponger. Dessutom är det standard för en toalett 
att  den  också  ska  innehålla  klädkrok,  bägare  för  dricksvatten  samt  en  spegel 
(Arbetsmiljöverket 2012). 

Gällande dusch, handfat och omklädningsutrymmen finns det också bestämmelser 
och standardmått  för hur sådant ska se ut (Arbetsmiljöverket 2012). Beroende på 
vilken utbildning skolan bedriver  bestämmer också hur många handfat  respektive 
duschar det bör finnas. I regel behövs det minst en dusch för varje påbörjat 5-tal 
elever  som  arbetar  med  svettdrivande  arbete  inom  de  utbildningarna  som  är 
yrkesförberedande. I anslutning till lokalerna för ämnet idrott och hälsa behöver det 
finnas fler  duschar än så av den anledningen att  många elever ska kunna duscha 
samtidigt. Det är viktigt att det finns ett strävt golv i duschen eller att det finns en 
matta  som  inte  går  att  halka  på,  detta  för  att  undvika  halkolyckor. 
Omklädningsrummen, tvättplatserna och duscharna ska vara separata för pojkar och 
flickor. Vad som också är viktigt är att en av duschplatserna i varje duschrum eller 
tvättrum är helt avskärmat eller avskilt och har en omklädningshytt så att den som 
vill och har behov kan byta om i avskildhet (a.a.).

2.5 Styrdokument

”Vi  är  varandras  arbetsmiljö.” (Arbetsmiljön  i  skolan  2012d:6)  Detta  hävdar 
Arbetsmiljöverket  (2012d).  Riksdagen,  regeringen  och  skolverket  anger  mål  och 
riktlinjer för arbetet i skolan och av den anledningen att utbildningen i landet ska 
vara likvärdig. Varje skola får sedan analysera, reflektera och diskutera vilket stoff 
och  vilket  arbetssätt  som  passar  bäst  för  deras  skola.  Det  är  en  process  som 
överlämnas från staten till rektor, lärare och elever (Skolverket 2008). Skollagen är 
stiftad  av  riksdagen  och  innehåller  grundläggande  bestämmelser  som  gäller 
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förskoleverksamhet,  skolbarnomsorg,  grundskola,  gymnasieskola  och 
vuxenutbildning.  I  skollagen  går  det  att  läsa  att  skolan  skall  verka  för  varje 
människas  egenvärde  och respekt  för  vår  gemensamma miljö  samt  arbeta  för  att 
motverka  kränkande  behandlingar  (Utbildningsdepartementet  2011).  Även  i 
arbetsmiljöverkets  föreskrifter  ställs  det  krav  på  att  skolan  ska  motarbeta 
kränkningar. Arbetsmiljöverket menar att det bör göras regelbundna riskbedömningar 
för  att  komma  åt  problemen  som  till  exempel  hot,  våld  och  annan  kränkande 
behandling. I riskbedömningen som görs av arbetsgivaren, det vill säga rektorn på 
skolan,  bör  områden  där  hot,  våld  och  annan  kränkande  behandling  är  vanligt 
förekommande utredas. Kännbara områden där hot och våld ofta förekommer kan 
vara  platser  där  man  sedan  tidigare  vet  att  sådana  incidenter  inträffat 
(Arbetsmiljöverket 2012c).

Regeringen utfärdar  läroplanerna  som ska  följas.  I  dessa  beskrivs  verksamhetens 
värdegrund och dess uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet (Skolverket 2011). I 
läroplanen för de frivilliga skolformerna går det också att läsa om människolivets 
okränkbarhet,  individens frihet och integritet.  Det  talas även om hur skolan skall 
främja  förståelse  för  andra  människor  samt  att  omsorgen  där  den  enskildes 
välbefinnande ska prägla verksamheten som bedrivs. Där skolan också har ett ansvar 
är  att  eleverna  ska  få  klargjort  för  sig  vilka  skyldigheter  skolan  och  eleven  har 
gentemot varandra, men också vilka rättigheter eleverna har (a.a.). Detta innebär att 
en elev kan få i uppdrag eller självmant gå med i en grupp som kan påverka skolan 
och  undervisningen  på  olika  sätt.  Det  kan  handla  om  att  vara  skyddsombud, 
elevskyddsombud,  deltagande  i  elevrådet  eller  liknande.  Om  man  som  elev  är 
skyddsombud innebär det att eleven får ta del av planer för skolans framtid gällande 
undervisningen men också arbetsmiljön. Eleverna får då lämna synpunkter utifrån 
deras egna synvinklar (Arbetsmiljöverket 2012d). 

Styrdokumenten  för  hur  undervisningen  i  ämnet  idrott  och  hälsa  ska  bedrivas 
utfärdas av Skolverket. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa på gymnasiet går det 
att läsa att eleven ska ha förmågan att diskutera begreppet kroppsideal och hur detta 
kan framträda i olika aktiviteter. Detta innebär att läraren i ämnet idrott och hälsa har 
ett  ansvar  att  eleverna  får  möjlighet  att  utvecklas  och  att 
kroppsuppfattningsbegreppet speglar undervisningen (Skolverket 2011). 

2.6 Sammanfattning

Det händer mycket i kroppen både fysiskt och psykiskt under puberteten och tonåren 
(Fabricius et al. 1999). Puberteten inträffar vid olika tillfällen för varje individ och är 
ett steg in i vuxenlivet (Bunkholdt 1995). Pojkar och flickors kroppar utvecklas i 
olika takt (Goldinger 1986). Vad som kännetecknar den psykiska förändringen under 
puberteten och tonåren är att det som händer inuti kroppen även kan yttra sig utåt. 
Tankar  och  funderingar  kring  vad  som  anses  som  normalt  eller  inte  är  vanligt 
förekommande bland tonåringar i puberteten (Fabricius et al. 1999). Även Wrangsjö 
(1995) understryker att det förekommer mycket tankar hos ungdomar som befinner 
sig i tonåren och puberteten. Tankar om att hamna utanför eller att inte vara som alla 
andra. Fagrell (2000) menar att den kroppsliga utvecklingen som sker under olika 
lång tid, kan lätt gå ifrån den normalitetsmallen för den nakna kroppen som finns 
bland  ungdomar  (a.a.).  Det  finns  två  olika  kroppsideal  att  sträva  mot,  ett  som 
innefattar styrka och stor muskelmassa och ett ideal som kan leda tonåringars tankar 
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till  ätstörningar (Schelin 1995). Trots att alla barn utvecklas i  olika takt kan små 
variationer på kroppen, som frångår det ”normala” upplevas förödande. Detta bidrar i 
sin tur till att omklädning och duschning efter en lektion i idrott och hälsa blir en 
laddad och negativ stund som hos många elever framkallar obehag (Stockholm läns 
landsting,  2009).  Redelius  (2004),  Larsson  (2004)  och  Forsmark  (2011)  visade 
resultat på att ombytes- och duschmomentet inför och efter en lektion i idrott och 
hälsa är ett problem för många elever oavsett ålder.

Det finns restriktioner och bestämmelser för hur omklädnings- och duschutrymmen 
ska utformas och vara på skolor. Bland annat ska det finnas en duschplats som är helt 
avskärmad eller avskild och en omklädningshytt så att den som vill och har behov 
kan byta om i avskildhet (Arbetsmiljöverket 2000). 
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3 PROBLEM

I den nationella utvärderingen av grundskolan presenterade Skolverket (2004) siffror 
som talar för att elever i skolan upplever det obekvämt att byta om tillsammans med 
andra elever.  Samtidigt  redogör både Larsson (2004) och Redelius  (2004) för att 
skolans elever upplever det obekvämt att både byta om och duscha tillsammans med 
andra elever i omklädningsrummet.   

3.1 Frågeställningar

• Hur upplever gymnasieelever sig själva i skolans omklädningsrum?

• Hur ser gymnasieelever på sin egen kropp? Finns det några skillnader mellan 
pojkar och flickor?

• Hur starkt är sambandet mellan varför elever inte byter om eller duschar och 
deras upplevelse av sig själva i skolans omklädningsrum?

• Vilka miljömässiga förändringar skulle kunna förbättra elevers upplevelse i 
skolans omklädningsrum?
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4 METOD

Forskningsproblemet bör styra val av metod eftersom olika problem måste lösas med 
olika metoder (Holme och Solvang 1997; Stukát 2011). För att kunna belysa studiens 
problemområde  användes  en  kvantitativ  undersökning och  data  samlades  in  med 
hjälp av en enkät. Enligt Kylén (2004) behöver inte enkätfrågorna vara ytliga, både 
bundna och öppna frågor ger möjligheter att ta reda på människors värderingar. Dock 
vill Kylén (a.a.) understryka att det sällan går att ställa följdfrågor i en enkät.

Ejlertsson (1996) hävdar att det kan vara av fördel att använda sig av enkäter då 
undersökningen behandlar ”känsliga” frågor. Det kan vara lättare för respondenten 
att formulera sig i ord istället för att uttrycka sig till en främmande person. Fördelen 
med enkätundersökningar är att respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro, 
vid en intervjusituation kan respondenterna känna press på sig. 

4.1 Genomförande

I undersökningen deltog 130 respondenter, pojkar (n=45) och flickor (n=85), som var 
mellan 15-20 år.  Det är således inte möjligt att dra några större slutsatser utifrån det 
resultat som framkommit under undersökningen. Det hade därmed varit gynnsamt att 
involvera fler respondenter. Resultatet får istället utgöra en indikator. 

4.1.1 Urval

Undersökningsgruppen valdes ut efter studiens problem och frågeställningar. Enligt 
Kylén (2004) väljer författaren själv hur många och vilka som ska svara på frågorna i 
en undersökning. Urvalet var de elever som gick på gymnasiet och var närvarande 
vid undersökningstillfället. 

4.1.2 Datainsamling

Enkäten  (Bilaga 1) bestod av fyra inledande frågor om respondenten där de fick 
uppge kön,  ålder,  årskurs samt vad respondentens tyckte om lektionerna  i  ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Patel och Davidson (2008) poängterar att formuleringen och 
även ordningen på frågorna är viktiga. Det kan även vara bra att inleda med neutrala 
frågor. Frågorna som valdes att inleda enkäten med handlade om intresset för ämnet 
idrott och hälsa i skolan. Frågorna om ålder och årskurs var även frågor som ställdes 
som inledningsfrågor. Därefter skulle respondenten svara på två frågor om huruvida 
de  byter  om  och  duschar  innan  och  efter  en  lektion  i  ämnet  idrott  och  hälsa. 
Svarsalternativen  var  alltid, ofta, ibland och  aldrig.  I  samband  med  detta  fick 
respondenten  också  svara  på  frågorna  varför eller  varför  inte.  Detta  för  att 
respondenten skulle få möjlighet att uttrycka sig i egna ord om sin upplevelse av 
omklädningsrummet. Därefter följde 12 påstående om hur respondenten upplever sig 
själva  i  skolans  omklädningsrum.  Respondenten  fick  ta  ställning  till  en fyrskalig 
gradering från instämmer till  tar helt avstånd. Syftet med att ha fyra svarsalternativ 
var att respondenten inte skulle kunna positionera sig neutralt i något påstående. En 
fråga bestod av fyra mans- respektive kvinnokroppar där respondenten blev ombedd 
att markera den kroppstyp som de själva ansåg stämde bäst överens med sin egen 
kropp. Bilderna som användes var tagna från en studie av Fagrell (2000). I enkätens 
näst sista fråga fick respondenten möjligheten att markera fler än ett svarsalternativ. 
Frågan handlade om vilka förändringar som skulle  kunna förbättra  respondentens 
upplevelse i  skolans omklädningsrum. Patel  och Davidson (2008) menar även att 
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avslutningen  är  av  vikt  då  en  undersökning  utformas.  Enkätens  sista  fråga  var 
utformad så att respondenten hade möjlighet att göra egna tillägg om så önskades.

Stukát  (2011)  menar  att  en  enkät  måste  förberedas  och  utformas  med  stor 
noggrannhet. Stukát (a.a.) understryker även att en pilotstudie alltid bör göras för att 
kontrollera att frågorna uppfattas korrekt. En enkät bör kritiskt granskas av personer 
innan enkäten når respondenten. Innan datainsamlingen ägde rum lämnades enkäten 
ut till en mindre grupp studenter då de i sin tur fick läsa igenom och påtala enkätens 
eventuella brister. Därpå reviderades enkäten innan den lämnades ut.  

4.2 Databearbetning

Enkätsvaren sammanställdes efter enkätens kategorier och kodades om till siffror för 
att sedan kunna analyseras vidare. Holme och Solvang (1997) menar att kodning av 
rådata är nödvändig för att kunna analyser svaren i en dator. För att kunna genomföra 
en  givande  analys  gjordes  följande  ändringar:  på enkätfrågorna  5  och  7  slogs 
svarsalternativen  alltid och  ofta ihop  till  ett  nytt  påstående  som  blev  ja. 
Svarsalternativet  ibland och  aldrig slogs  ihop till  nej.  I  enkätens  påstående 9-20 
slogs  svarsalternativen  instämmer och  instämmer  delvis ihop  till  instämmer och 
svarsalternativen tar delvis avstånd och tar helt avstånd blev tar helt avstånd. Detta 
gjordes för att en logistisk regressionsanalys skulle bli genomförbar. Nackdelen med 
att slå ihop fyra svarsalternativ till två svarsalternativ var att resultatet blev något 
missvisande.  De  som  uppgav  att  de  instämde  delvis  på  ett  påstående,  värderas 
plötsligt  som  instämmer  helt.  Detta  gäller  förstås  på  alla  frågorna  där 
svarsalternativen är omvärderade.  

4.3 Dataanalys

Data  analyserades  med  logistisk  regressionsanalys.  Field  (2005)  menar  att  en 
logistisk regression är användbar när syftet är att se om det finns något statistiskt 
samband mellan två  eller  flera  variabler.  Vid  en  logistisk  regression  har  man en 
beroende  och en oberoende variabel som bestäms då den logistiska regressionen ska 
göras. Responsvariabel var enkätfrågorna: ”jag byter om inför en lektion i idrott och 
hälsa”  och  ”jag  duschar  i  skolan  efter  en  lektion  i  ämnet  idrott  och  hälsa”. 
Svarsalternativen  ”nej”  var  referenspunkt.  Dessa  analyserades  mot  enkätens 
påståenden  1-12.  Resultatet  i  en  logistisk  regressionsanalys  anges  i  form  av  en 
oddskvot. Är oddskvoten större än 1 innebär detta att det är en ökad sannolikhet, 
medan  en  oddskvot  mindre  än  1  innebär  att  det  är  minskad  sannolikhet  att 
variablerna korrelerar. Om konfidensintervallet sträcker sig över 1 är resultatet inte 
statistiskt signifikant. 

Vidare analyserades data med ett chi-två-test. Chi-två-test är ett mått som bygger på 
skillnaden  mellan  det  förväntade  utfallet  och  den  observerade  frekvensen.  Den 
förväntade frekvens är den frekvens som kan förväntas den hypotes vi vill prova är 
sann (Ennos 2007). Resultatet anges i form av ett p-värde. Signifikansnivån var satt 
till  5  %  (P≤0.05).  Syftet  med  analysen  var  att  undersöka  om  det  fanns  något 
beroende mellan variabeln kön och svar på enkätens påstående ”jag är nöjd med min 
egen kropp” (Bilaga 1). 
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4.4 Etiska övervägande

Studien  undersökte  gymnasieelevers  upplevelser  av  en  situation  där  eleverna  var 
avklädda, nakna och det handlar om deras egen kroppar och deras upplevelser av den 
och  omklädningsrummet.  Då  ämnet  kunde  uppfattas  som  känsligt  var  det  extra 
viktigt att vara tydlig med undersökningens syfte (Patel och Davidson 2008). Patel 
och  Davidson  (a.a.)  understryker  att  respondenten  bör  bli  informerad  om  vad 
materialet ska användas till. Kylén (2004) menar att det bör följa med ett följebrev 
till  varje  enkät  som  delas  ut.  Vid  datainsamlingstillfället  informerades 
respondenterna både skriftligt (Bilaga 1) och muntligt om undersökningens syfte, hur 
resultatet skulle användas och presenteras. Respondenten blev även underrättad vid 
datainsamlingstillfället att enkäten var anonym, att det var frivilligt att delta samt att 
de fick avbryta medverkan när som helst utan någon anledning till varför. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Kvaliteten  hos  data  mäts  med validitet  och  reliabilitet  (Kylén  2004).  Reliabilitet 
mäter undersökningens tillförlitlighet.  Liknade undersökning ska generera i samma 
resultat varje gång (Kylén 2004; Trost 2007). Validiteten för studien värderas efter 
vilka  uppgifter  som  inkommer.  Insamlad  data  ska  vara  användbar  för  att  lösa 
studiens  problem.  Validiteten  är  även  beroende  av  att  det  inte  framkommer 
överflödig  data  vid  undersökningstillfället  som  kan  skymma  sikten  för  resultat 
(Kylén 2004). Data som samlades in vid datainsamlingstillfället visade sig ge svar på 
mitt syfte och mina frågeställningar.

Ejlertsson (1996)  menar  att  om frågorna  är  konstruerade  och  formulerade  på  ett 
korrekt sätt höjer detta reliabiliteten för studien. För att få en hög reliabilitet läste en 
mindre  grupp  igenom enkäten  för  att  granska  om frågorna  var  formulerade  och 
utformade  att  enkäten  var  lätt  att  förstå.  Enligt  Trost  (2007)  bör  enkätfrågorna 
utformas  med  enkla  meningar  och  med  begripliga  och  vardagliga  ord.  Detta 
beaktades då enkäten utformades. Detta innebar att fler kunde uppfatta frågorna på 
ett korrekt sätt och resultatet gav en högre grad av reliabilitet. Patel och Davidson 
(2008) hävdade att det är först efter att enkäten har blivit besvarad som det går att 
avgöra om den är reliabel eller inte. Eftersom att frågorna till synes uppfattades på ett  
korrekt sätt anses således också undersökningens reliabilitet höjas. 

Två frågor fungerade även som kontrollfrågor. Vid den ena frågan fick respondenten 
kryssa i vilket kön de var. På den andra frågan fick respondenten  kryssa i vilken 
kroppstyp de ansåg sig att ha. Då respondenten på den första frågan angav sitt kön 
gick det också att utläsa på den andra frågan om respondenten läst och uppfattat 
frågan  korrekt.  Detta  inträffade  dock  aldrig  vilket  kan  ge  anvisningar  om  att 
respondenten uppgav seriösa svar och även förstått frågorna. Detta höjer följaktligen 
reliabiliteten. Hög svarsfrekvens på enkäterna ökar reliabiliteten, detta avser Kylén 
(2004). Kylén (a.a.) menar även att bortfall minskar reliabiliteten. Då jag fick in alla 
enkäter ifyllda anses studiens reliabilitet höjas. 

Då  respondenten  fyllde  i  enkäten  på  plats  innebar  detta  en  ökad  kontroll  av 
deltagandet samt att enkäten blev individuellt besvarad. Även de frågor som uppstod 
kunde  besvaras  omgående.  Kylén  (2004)  poängterar  att  om enkäterna  samlas  in 
innan respondenten lämnar salen höjs svarsfrekvensen och därmed också reliabilitet. 
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5 RESULTAT

Resultatet baserades på 130 enkätsvar baserat på pojkar (33 %) och flickor (67 %) på 
gymnasiet. Resultatet redovisas i figurer och tabeller.

5.1 Gymnasieelevers  upplevelse  av  sig  själv  i 
omklädningsrummet

Nedan presenteras gymnasieelevers upplevelser av att byta om och duscha i skolans 
omklädningsrum. Samt hur starkt sambandet är mellan varför elever inte byter eller 
duscha och deras upplevelse av sig själva i skolans omklädningsrum.

5.1.1 Upplevelser av att byta om i skolans omklädningsrum

Figur  1  visar  resultaten  på  frågan:  ”Byter  du  om  i  skolans  omklädningsrum?”. 
Resultatet redovisas i procent (%).

Majoriteten (76 %) uppgav att de alltid byter om inför en lektion i ämnet idrott och 
hälsa i skolan (Figur 1). På frågan varför uppgav en flicka att hon:

”Byter om för att kunna delta ordentligt.”

Det var en betydligt mindre del som menade att de oftast (16 %) byter om inför en 
lektion i ämnet idrott och hälsa (Figur 1). Det fanns även de elever som uppgav att de 
ibland (6 %) byter om och det var de elever som aldrig (2 %) byter om inför en 
lektion i ämnet idrott och hälsa (Figur 1). På frågan varför uppgav en flicka följande 
svar varför hon ibland byter om i skolans omklädningsrum: 

”Trivs ej att klä om och av sig framför andra.”

En annan flicka menade på samma fråga: 

”Jag tycker det är jobbigt att visa upp min kropp när alla är så smala.”
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5.1.2 Upplevelser av att duscha i skolans omklädningsrum

Figur  2  visar  resultaten  på  frågan:  ”Duschar  du  i  skolans  omklädningsrum?”. 
Resultatet redovisas i procent (%).

Det fanns de elever som uppgav att de alltid (35 %) duschar efter en lektion i ämnet 
idrott  och  hälsa  (Figur  2).  En  pojke  uppgav  att  han  duschar  i  skolans 
omklädningsrum: 

”För att inte lukta svett.”

Ett mindre del uppgav att de oftast (22 %) duschar efter en lektion i ämnet idrott och 
hälsa (Figur 2). Det fanns de elever som uppgav att de ibland (16 %) duschar efter en 
lektion i ämnet idrott och hälsa (Figur 2). Resultatet pekade på att det fanns en större 
andel som uppgav att de aldrig (27 %) duschar efter en lektion i ämnet idrott och 
hälsa (Figur 2). En pojke menade att han inte duschar i skolans omklädningsrum för 
att: 

”Jag skäms över min kropp.”

En annan flicka svarade att hon inte ville duscha på grund av:

”Kroppskomplex, fetma, ärr – jobbiga kommentarer och frågor.”
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Tabell  1 visar resultatet av logistisk regressionsanalys.  Oddskvoten anger om 
det  är  minskad  eller  ökad  sannolikhet  att  eleverna  inte  byter  om i  skolans 
omklädningsrum jämfört med de elever som byter om.

Prediktor Oddskvot 95 % Konfidensintervall

”Jag  har  någon  gång  sett  någon  annan  bli  utsatt  i  skolans 
omklädningsrum”

1,037 0,21 - 5,15

”Jag känner mig orolig i skolans omklädningsrum” 3,679 0,97 - 14,00

”Jag känner mig glad i skolans omklädningsrum” 0,438 0,13 - 1,54

”Jag känner mig stressad i skolans omklädningsrum” 3,150 0,90 - 11,05

”Jag känner mig rädd i skolans omklädningsrum” 2,875 0,29 - 28,24

”Jag känner mig trygg i skolans omklädningsrum” 1,210 0,25 - 5,96

”Jag känner mig utanför i skolans omklädningsrum” 1,090 0,13 - 9,41

”Jag känner mig bra i skolans omklädningsrum” 0,233 0,07 - 0,83

”Jag känner mig dålig i skolans omklädningsrum” 3,344 0,78 - 14,33

”Jag har en positiv bild av mig själv” 0,152 0,04 - 0,61

”Jag är nöjd över min egen kropp” 0,809 0,22 - 2,94

”Jag har någon gång sett någon annan bli utsatt i skolans omklädningsrum” och  
”Jag känner mig utanför i skolan omklädningsrum”.

Resultatet visar att det är en ökad sannolikhet att de elever som någon gång har sett  
någon annan bli utsatt undviker att byta om i skolans omklädningsrum. jämfört med 
de  elever  som inte  har  sett  någon  annan  bli  utsatt  (oddskvot=1,037)  (Tabell  1). 
Konfidensintervallen var 0,21-5,15 vilket innebär att detta inte är signifikant (Tabell 
1). En flicka uppgav följande anledning till varför hon bara byter om ibland i skolans 
omklädningsrum: 

”Allt beror på vem man byter om med.”

På påståendet ”jag känner mig utanför i skolans omklädningsrum” visar resultatet en 
ökad sannolikhet att de elever som känner sig utanför undviker att byta om i skolans 
omklädningsrum,  i  jämförelse  med  de  elever  som  inte  känner  sig  utanför 
(oddskvot=1,090) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,13-9,41, vilket innebär att 
detta inte är signifikant (Tabell 1).

”Jag känner  mig orolig i  skolans omklädningsrum”, ”Jag känner mig stressad i  
skolans omklädningsrum” och ”Jag känner mig rädd i skolans omklädningsrum”.
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På påståendet  ”jag  känner  mig orolig  i  skolans  omklädningsrum” visar  resultatet 
oddskvoten 3,679 (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,97-14,00 för de elever som 
sällan eller aldrig byter om i skolans omklädningsrum, vilket innebär att detta inte 
var  signifikant  (Tabell  1).  Det  är  således  en  ökad sannolikhet  att  de  elever  som 
känner sig oroliga i skolans omklädningsrum undviker att byta om i jämförelse med 
de elever som inte känner sig oroliga.

På påståendet ”jag känner mig stressad i skolans omklädningsrum” visar det sig vara 
en ökad sannolikhet att de elever som känner sig stressade undviker att byta om i 
skolans  omklädningsrum,  i  jämförelse  med  elever  som inte  känner  sig  stressade 
(oddskvot=3,150) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,90-11,05 för de elever som 
sällan  eller  aldrig  byter  om  i  skolans  omklädningsrum.  Detta  är  således  inte 
signifikant (Tabell 1).

Resultatet visar att det är en ökad sannolikhet att de elever som känner sig rädda i 
skolans omklädningsrum undviker att byta om i jämförelse med de elever som inte 
känner sig rädda (oddskvot=2,875) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,29-28,24 
för  de  elever  som sällan  eller  aldrig  byter  om i  skolans  omklädningsrum,  vilket 
innebär att detta inte är signifikant (Tabell 1).

”Jag känner mig glad i skolans omklädningsrum”, ”Jag känner mig trygg i skolans  
omklädningsrum”,  ”Jag  känner  mig  bra  i  skolans  omklädningsrum”  och  ”Jag  
känner mig dålig i skolans omklädningsrum”.

Vidare  visar  resultatet  för  påståendet  ”jag  känner  mig  glad  i  skolans 
omklädningsrum” att det  är  en minskad sannolikhet att de elever som känner sig 
glada undviker att byta om i jämförelse med de elever som inte känner sig glada 
(oddskvot=0,438) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,13-1,54 för de elever som 
sällan eller aldrig byter om i skolans omklädningsrum, vilket innebär att detta inte 
var signifikant (Tabell 1).

Resultatet  visar  även  på  påståendet  ”jag  känner  mig  trygg  i  skolans 
omklädningsrum” att det är en ökad sannolikhet att de elever som känner sig trygga 
undviker att byta om i skolans omklädningsrum, i jämförelse med de elever som inte 
känner sig trygga (oddskvot=1,210) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,25-5,96 
(Tabell 1). Detta är således inte signifikant. En flicka uppgav följande: 

”Det är jobbigt att byta om/duscha när andra klasser är där samtidigt och inte bara 
ens egna.”

Vidare visar resultatet att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever som 
känner sig bra i skolan undviker att byta om i skolans omklädningsrum, i jämförelse 
med  de  elever  som  inte  känner  sig  bra  (oddskvot=0,233)  (Tabell  1). 
Konfidensintervallen var 0,07-0,83 för de elever som aldrig eller sällan byter om i 
skolans omklädningsrum (Tabell 1).

På  följande  påstående  ”jag  känner  mig  dålig  i  skolans  omklädningsrum”  visar 
resultatet att det är en ökad sannolikhet att de elever som känner sig dåliga i skolans 
omklädningsrum undviker att byta om, i jämförelse med de elever som inte känner 
sig dåliga (oddskvot=3,344) (Tabell 1). Konfidensintervallen var 0,78-14,33 för de 
elever som aldrig eller sällan byter om i skolans omklädningsrum, vilket innebär att 
detta inte är signifikant (Tabell 1).
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”Jag har en positiv bild av mig själv” och ”Jag är nöjd över min egen kropp”.

Resultatet visar att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever med en 
positiv självbild undviker att byta om i skolans omklädningsrum, i jämförelse med de 
elever  som  inte  har  en  positiv  bild  av  sig  själva  (oddskvot=0,152)  (Tabell  1). 
Konfidensintervallen var 0,04-0,61 för de elever som aldrig eller sällan byter om i 
skolans omklädningsrum (Tabell 1). En flicka uttryckte sig på följande vis:

 ”Jag tycker inte om att visa upp mig utan kläder inför andra människor.”

Det visar sig vara en minskad sannolikhet att de elever som är nöjda med sin kropp 
undviker att duscha i skolans omklädningsrum, i jämförelse med de elever som inte 
känner  sig  nöjda  med  sin  egen  kropp  (oddskvott=0,809)  (Tabell  1). 
Konfidensintervallen var 0,22-2,94 vilket innebär att detta inte är signifikant (Tabell 
1). En flicka uttryckte sig på följande sätt: 

”Jag vill inte klä av mig inför andra pga jag skäms över min kropp.”

En annan flicka menade att hon inte ville byta om: 

”För att det är öppet i omklädningsrummet och jag vill inte visa mig.”

Första  påståendet  i  enkäten,  ”jag  har  någon  gång  känt  mig  utsatt  i  skolans 
omklädningsrum” (Bilaga 1) visade analysen att eleverna hade svarat samma. Svaren 
saknade spridning i och kan således inte räknas in i resultatet (Tabell 1). 

Tabell 2 visar resultatet av logistisk regressionsanalys. Oddskvoten anger att det 
är  minskad  eller  ökad  sannolikhet  att  eleverna  inte  duschar  i  skolans 
omklädningsrum jämfört med de elever som duschar.

Prediktor Oddskvot 95 % Konfidensintervall

”Jag har någon gång känt mig utsatt i skolans omklädningsrum” 3,252 1,06 - 9,98

”Jag  har  någon  gång  sett  någon  annan  bli  utsatt  i  skolans 
omklädningsrum”

1,503 0,61 - 3,71

”Jag känner mig orolig i skolans omklädningsrum” 6,732 2,11 - 21,51

”Jag känner mig glad skolans omklädningsrum” 3,110 1,39 - 6,94

”Jag känner mig stressad i skolans omklädningsrum” 1,405 0,66 - 3,01

”Jag känner mig trygg i skolans omklädningsrum” 0,380 0,15 - 0,91

”Jag känner mig utanför i skolans omklädningsrum” 2,415 0,67 - 8,70

”Jag känner mig bra i skolans omklädningsrum” 0,253 0,11 - 0,59

”Jag känner mig dålig i skolans omklädningsrum” 6,222 1,66 - 23,28

”Jag har en positiv bild av mig själv” 0,341 0,15 - 0,73

”Jag är nöjd över min egen kropp” 0,455 0,21 - 0,97
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”Jag har någon gång känt mig utsatt i skolans omklädningsrum”, ”Jag har någon  
gång sett någon annan bli utsatt i skolans omklädningsrum” och ”Jag känner mig  
utanför i skolan omklädningsrum”.

Resultatet  visar  att  de  elever  som  någon  gång  känt  sig  utsatta  i  skolans 
omklädningsrum duschar i lägre utsträckning i jämförelse med de elever som inte 
blivit  utsatta  (oddskvot=3,252)  (Tabell  2).  Konfidensintervallen  var  1,06-9  vilket 
innebär att detta är signifikant (Tabell 2). 

Det är en större sannolikhet att de elever som någon gång har sett någon annan bli 
utsatt duschar i lägre utsträckning, i jämförelse med de elever som inte har sett någon 
annan  bli  utsatt  (oddskvot=1,503)  (Tabell  2).  Konfidensintervallen  var  0,61-3,71 
vilket innebär att detta inte är signifikant (Tabell 2). 

Det visade sig att det är en ökad sannolikhet att de elever som inte duschar känner sig 
utanför i skolans omklädningsrum, i jämförelse med de elever som inte känner sig 
utanför  (oddskvot=2,415)  (Tabell  2).  Konfidensintervallen  var  0,67-8,70  vilket 
innebär att detta inte är signifikant (Tabell 2).

”Jag känner mig orolig i skolans omklädningsrum” och ”Jag känner mig stressad i  
skolans omklädningsrum”.

Vidare visar resultatet att de elever som känner sig oroliga i skolans omklädningsrum 
duschar i en lägre utsträckning jämfört med de elever som inte känner sig oroliga 
(oddskvot=6,732) (Tabell 2). Konfidensintervallen var 0,61-3,71 vilket innebär att 
detta inte är signifikant (Tabell 2). En flicka uttryckte följande:

 ”Vill inte visa mig avklädd, typ.”

Vidare visar resultatet att det var en ökad sannolikhet att de elever som inte duschar 
känner sig stressade i skolans omklädningsrum, i jämförelse med de elever som inte 
känner sig stressade (oddskvot=1,405) (Tabell 2). Konfidensintervallen var 0,66-3,01 
vilket innebär att detta inte är signifikant (Tabell 2). 

”Jag känner mig glad i skolans omklädningsrum”, ”Jag känner mig trygg i skolans  
omklädningsrum”,  ”Jag  känner  mig  bra  i  skolans  omklädningsrum”  och  ”Jag  
känner mig dålig i skolans omklädningsrum”.

På  påstående  "jag  känner  mig  glad  i  skolans  omklädningsrum"  visade  resultatet 
oddskvot=3,110 (Tabell 2) och konfidensintervallet var 1,39-6,94 vilket innebär att 
detta är signifikant (Tabell 2).  Detta innebär att de elever som inte känner sig glada i 
skolans omklädningsrum signifikant duschar i lägre utsträckning i jämförelse med de 
elever som känner sig glada. 

Resultatet visar att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever som känner  
sig trygga i skolans omklädningsrum undviker att duscha, i jämförelse med de elever 
som inte  känner  sig  trygga (oddskvot=0,380)  (Tabell  2).  Konfidensintervallet  var 
0,15-0,91 (Tabell 2). En flicka menade att: 

”Jag tror att det är svårt att få tonåringar att känna sig trygga i omklädningsrum, för 
man tar ju av sig allt, inget skyddar en och jag tror att alla har dåligt självförtroende i 
tonåren.”
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En pojke uttryckte sig på följande sätt: 

”Grupptryck.”

Vidare visar resultatet att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever som 
känner sig bra i skolans omklädningsrum undviker att duscha, i jämförelse med de 
elever som inte känner sig bra (oddskvot=0,253) (Tabell 2). Konfidensintervallen var 
0,11-0,59 (Tabell 2). 

Resultatet visar även att de elever som känner sig dåliga i skolans omklädningsrum 
duschar i lägre utsträckning, i jämförelse med de elever som inte känner sig dåliga 
(oddskvot=6,222) (Tabell 2). Konfidensintervallen var 1,66-23,28 vilket innebär att 
detta är signifikant (Tabell 2). 

”Jag har en positiv bild av mig själv” och ”Jag är nöjd över min egen kropp”.

På påståendet ”Jag har en positiv bild av mig själv” visar resultatet oddskvoten 0,341 
(Tabell 2). Konfidensintervallet var 0,15-0,73 vilket innebär att detta är signifikant 
(Tabell 2). Detta innebär att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever 
som har en positiv bild av sig själv undviker att duscha i skolans omklädningsrum, i 
jämförelse med de elever som inte har en positiv bild av sig själv. En flicka som 
sällan duschar menade: 

”Jag tycker det är jobbigt att duscha i omklädningsrummet.”

En annan flicka som aldrig duschar uppgav: 

”Jag trivs inte med att visa upp mig för andra, tycker det är jobbigt.”

Vidare visar resultatet att det är en signifikant minskad sannolikhet att de elever som 
är  nöjda  med  sin  egen  kropp  undviker  att  duscha  i  skolans  omklädningsrum,  i 
jämförelse med de elever som inte är nöjda med sin egen kropp (oddskvot=0,455) 
(Tabell 2). Konfidensintervallen var 0,21-0,97 (Tabell 2). En pojke som svarade att 
han inte duschar i skolans omklädningsrum uttryckte följande: 

”Jag skäms över min kropp.” 

En flicka uppgav: 

”Jag vill inte visa upp min kropp för folk jag inte riktigt känner.”

En annan flicka uttryckte sig på följande sätt:

”Jag tycker inte om att visa upp min kropp när alla är så smala.”

Påståendet  ”jag  känner  mig  rädd  i  skolans  omklädningsrum”  (Bilaga  1)  visade 
analysen att eleverna hade svarat samma. Svaren saknade spridning och kan således 
inte räknas in i resultatet (Tabell 2).

5.2 Pojkar och flickors upplevelse av sin egen kropp
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Figur 3 visar resultaten för pojkar respektive flickor på påståendet: ”Jag är nöjd över 
min egen kropp”. Resultatet redovisas i procent (%).

Resultatet visar att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickors uppfattning om 
sin egen kropp. Nästan hälften (44 %) av de pojkar som deltog i undersökningen 
uppgav att de instämde med att de var nöjda med sin egen kropp (Figur 3). Det var 
färre (16 %) av de flickor som deltog i undersökningen som uppgav att de vara nöjd 
med sin egen kropp (Figur 3). Pojkar (36 %) och flickor (44 %) var ganska eniga om 
att de instämde delvis till påståendet om att de var nöjda över sin egen kropp (Figur 
3). Av figuren går det att utläsa att det är skillnad i pojkar (11 %) och flickors (21 %) 
svar om de delvis tog avstånd från om de var nöjda över sin egen kropp (Figur 3). 
Resultatet pekade på att det fanns de pojkar (7 %) och flickor (18 %) som helt tog 
avstånd från påståendet om de var nöjda med sin egen kropp (Figur 3).

Resultatet indikerade att det inte fanns några samband mellan de som tog avstånd 
från påståendet ”Jag är nöjd med min egen kropp” och val av kroppstyp. Det är dock 
en  signifikant  skillnad  hur  flickor  och  pojkar  upplever  sin  egen kropp (P<0.05). 
Flickor är mer negativt inställda till sin kropp än vad pojkar uppger att dem är.

5.3 Miljömässiga förändringar av skolans omklädningsrum
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Figur 4 visar resultaten på frågan: ”Vilka förändringar skulle  kunna förbättra din 
upplevelse i omklädningsrummet?”. Resultatet redovisas i procent (%).

Resultatet indikerade att det finns de elever (39 %) som anser att deras upplevelse av 
skolans omklädningsrum skulle förändas om de fick möjlighet till att duscha enskilt 
(Figur  4).  En  mindre  andel  (15  %)  elever  uppgav  att  deras  upplevelse  skulle 
förändras om de fick möjligheten att byta om avskilt (Figur 4). De flesta (67 %) 
menade  att  deras  upplevelse  av  omklädningsrummet  skulle  förändras  om 
omklädningsrummen hölls städade och fräscha (Figur 4). Det visade sig inte finns 
något (0 %) intresse av att ha någon närvaro av lärare eller annan vuxen i skolans 
omklädningsrum (Figur 4). Det fanns de elever (14 %) som uppgav att  det fanns 
annat som skulle kunna förändra upplevelsen av skolans omklädningsrum (Figur 4). 
En flicka uppgav följande: 

”Att man ska skaffa draperi i duschen så man inte duschar med alla.”

En  annan  flicka  menade  att  hennes  upplevelse  av  omklädningsrummet  skulle 
förändras om skolan köpte in duschdraperi:

”Duschdraperi, billigt och ger en större trygghet i omklädningsrummet, finns dock 
INGA på någon skola.” 

En pojke skrev följande:

”Tvål på toaletten, brukar inte vara det och kanske standardschampo i duschen.” 
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5.4 Sammanfattning

Resultatet  från föreliggande studie  visade  att  nästa  alla  elever  byter  om inför  en 
lektion i ämnet idrott och hälsa. Däremot framkom det varierande svar om eleverna 
duschar  eller  inte  efter  avslutad  lektion  i  ämnet  idrott  och hälsa.   Vidare  visade 
resultatet att elever som upplever att de inte känner sig bra i skolans omklädningsrum 
undviker att byta om. De visade även att elever med en dålig självbild undviker att 
byta  om.  Elever  som känner  sig  oroliga  i  skolans  omklädningsrum undviker  att 
duscha.  Även  de  elever  som upplever  att  de  kände  sig  otrygga,  utanför,  dåliga, 
stressade undviker att duscha i skolans omklädningsrum. De flickor och pojkar som 
uppgav att de anser sig ha en dålig bild av sig själva samt inte är nöjda över sin kropp 
duschar i lägre utsträckning. Flickor menar att de är mindre nöjda med sin kropp i 
jämförelse  med  pojkar.  För  att  upplevelsen  ska  förändras  för  eleverna  i  skolans 
omklädningsrum önskar eleverna i första hand ren och fräsch miljö. Eleverna vill 
även ha möjlighet till att byta om och duscha i avskildhet.
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6 DISKUSSION

I diskussionen diskuteras föreliggande studiens resultat med tidigare forskning.

6.1 Gymnasieelevers  upplevelse  av  sig  själva  i  skolans 
omklädningsrum

Skolverket (2004) presenterade att det var 17 procent av pojkarna och 10 procent av 
flickorna  som uppgett  att  de  inte  vill  byta  om tillsammans  med andra  i  skolans 
omklädningsrum. Enligt föreliggande studie visar resultatet att det var 2 procent av 
flickorna och pojkarna som aldrig byter om i skolans omklädningsrum. Denna studie 
visar även att det var 6 procent som uppgav att de bara byter om ibland efter avslutad 
lektion i idrott och hälsa. Då undersökningarna inte var av samma omfattning går det 
inte att dra några större slutsatser av de båda resultaten. Dock tycks problemet inte 
ligga  i  ombytessituationen  utan  problemet  tycks  ligga  vid  duschmomentet. 
Föreliggande studie visar nämligen att det var 27 procent av de tillfrågade pojkarna 
och flickorna som uppgav att de aldrig duschar i skolans omklädningsrum. Eleverna 
upplever det jobbigt att visa upp sin nakna kropp och många påpekade även att de 
skämdes över sin egen kropp. Det fanns även de elever som jämförde sig med de 
övriga i omklädningsrummet. En liknande studie presenterades av Forsmark (2010) 
där mer än hälften av de tillfrågade hade uppgett att de ibland eller ofta upplevde det 
som jobbigt att visa sig naken. De upplevde även det jobbigt att visa upp sin nakna 
kropp inför de andra i skolans omklädningsrum och dusch. Nilsson (2002) menar att 
det inte är konstigt att det finns en fixering kring kroppen och dess utseende. Nilsson 
(a.a.) hävdar även i sammanhanget att det är media som står bakom skapandet av 
idealbilderna. Bilderna av den slanka, sexuellt utmanande, vältränade kroppen och 
att  den kroppen exponeras som ett  ideal.  Tillsammans med kroppsfixeringen och 
funderingarna  kring  idealkroppen  talar  Raustorp  (2006)  om  den  intensiva 
självutvecklingsprocessen som råder under tonåren. Även Raustorp (a.a.) menar att 
intresset för kropp och utseende ökas och förstärks med hjälp av media. Föreliggande 
studie visar att det har betydelse för om eleven är nöjd över sin egen kropp och hur 
bilden av sig själv är om densamma ska duscha i skolans omklädningsrum eller inte. 
Det är inte helt otänkbart att eleverna har blivit påverkade av media och medias sätt 
att marknadsföra den så kallade idealkroppen och därför har fått  den bild de har. 
Raustorp (2006) menar även att under puberteten och tonåren har barnen en stor 
rädsla inom sig att inte passa in bland de övriga. Alla barn utvecklas i olika takt och 
små  variationer  på  kroppen  som frångår  det  så  kallade  ”normala”  kan  upplevas 
förödande. Nilsson (2002), Raustorp (2006), Wrangsjö (1995) och Stockholms läns 
landsting (2012) avser att  det är  under tonåren och puberteten som individer kan 
uppleva det som jobbigt att visa upp sin nakna kropp. Under puberteten och tonåren 
händer det mycket både psykiskt och fysiskt. Detta blir en bidragande orsak till att 
det kan upplevas som jobbigt att byta om och duscha i skolans omklädningsrum. 
Forsmarks  (2010)  resultat  pekade  tydligt  på  att  elever  kan  uppleva 
omklädningsrummet som en jobbig plats i skolan. Värt att notera i sammanhanget är 
att Forsmarks (a.a.) studie byggde på 10-12-åriga elevers svar. Det behöver således 
inte  betyda  att  det  som Raustorp  (2006)  hävdade är  sant.  Eleverna  behöver  inte 
befinna sig i tonårs- och pubertetstiden för att fokus ska finnas kring kroppen och 
dess utseende.  Som både Raustorp (2006) och Nilsson (2002) menade har tv och 
media en stor påverkan på hur den perfekta kroppen ska se ut. Med anknytning till 
föregående studie visar ovanstående att det inte behöver finnas någon ålder på när 
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individer ska ha en dålig bild av sig själv eller uppleva missnöje över sin egen kropp. 
I och med dagens tillgång till media matas alla oavsett ålder med bilder på vältränade 
och smala kroppar. Detta bidrar till att tankar och funderingar kring kroppen flytas 
allt lägre ned i åldrarna.  Däremot kan tiden då barn och ungdomar befinner sig i 
tonåren och puberteten förstärka upplevelsen negativt av skolans omklädningsrum, 
vilket också föreliggande studies resultat visar på.

Även i Larssons (2004) studie visade det sig att eleverna i de yngre åldrarna kan 
uppleva  situationen  i  omklädningsrummet  som  jobbig.  Studien  byggde  på 
femteklassare och i resultatet framkom det att det var 19 procent som instämde helt i 
påståendet,  ”Jag  tycker  illa  om  att  byta  om  och  duscha  i  skolan”.  På  samma 
påstående var det 26 procent av de tillfrågade som instämde helt. Merparten var dock 
överens  om att  det  inte  uppstod några  problem vid  ombyte och dusch i  skolans 
omklädningsrum.  Även i  Redelius  (2004) undersökning framkom det  att  det  kan 
finnas  problem i  omklädningsrummet  för  eleverna.  Resultatet  visade  att  det  var 
ungefär en tredjedel av de tillfrågade pojkarna och flickorna som instämde helt eller 
till  viss del  i  påståendet,  att  de tyckte illa  om att  byta  om och duscha i  skolans 
omklädningsrum.  Den  resterande  delen  av  de  tillfrågade  pojkarna  och  flickorna 
uppgav att de aldrig hade upplevt att det var någon problematik i att byta om och 
duscha i skolans omklädningsrum. Värt att notera är att Redelius (a.a.) resultat visade 
på skillnader i elevers upplevelse i årskurs 5 och i årskurs 9. Det var en högre andel 
elever i årskurs 5 som instämde helt i att de upplevde att det var problematiskt att 
byta om och duscha än vad eleverna i årskurs 9 gjorde. Dock visar inte föregående 
resultat på om eleverna inte bytte om och duschade. Fokus på studierna riktade sig 
istället  mot  hur  elever  upplevde  sig  i  de  båda  situationerna.  Inte  desto  mindre 
framkommer  det  tydligt  att  det  fanns  en  problematik  i  skolans  omklädningsrum. 
Återgen kan det bekräftas att det inte behöver ha att göra med att de elever som 
upplever  det  problematiskt  har  med  tonårs-  och  pubertetstiden  att  göra.  Även 
föreliggande  studie  visar  att  elever  kan  uppleva  många  olika  känslor  i  skolans 
omklädningsrum som kan påverka eleven negativt. 

Resultatet i föreliggande studie indikerar att de elever som någon gång har känt sig 
utsatt i skolans omklädningsrum duschar i lägre utsträckning än de elever som inte 
har känt sig utsatta. Studiens resultat får stöd av Bråkenhielms (2008) undersökning 
som visade att både pojkar och flickor upplevt att de någon gång har varit utsatta för 
kränkande  behandling  i  samband  med  omklädningsrummen. Ungdomsstyrelsens 
(2005) undersökning kan ytterligare stärka föreliggande resultat med att rapportera 
att det kan vara ett hårt klimat i omklädningsrummen. Att bli utsatt för kränkande 
behandling  kan  enligt  Eriksson  och  Nilssons  (2004)  undersökning  påverka 
individens framtid. Resultatet visade att de individer som blivit utsatta stärktes. Men 
det fanns också de individer som uppgav att det fortfarande hade problem som de 
dagligen  tampades  med.  Enligt  föreliggande  studie  visar  det  sig  att  elever  som 
upplever sig otrygga och oroliga i skolans omklädningsrum inte duschar. Detta kan 
enligt Östberg (2001) peka på att  individen blivit utsatt för kränkande behandling. 
Österbergs (a.a.) resultat visade att de som blivit utsatta för kränkande behandling 
kan  uppleva  orolighet,  ängslighet  och  otrygghet.  Både  Bråkenhielms  (2008)  och 
Ungdomsstyrelsens (2005) studier pekade tydligt på att det fanns de elever i skolans 
verksamhet  som  upplevde  kränkande  behandling.  Samtidigt  skall  skolan  enligt 
skollagen verka för varje människas egenvärde och respekt för den gemensamma 
miljö  samt  arbeta  för  att  motverka  kränkande  behandlingar 
(Utbildningsdepartementet 2011). Föreliggande studie visar även att de elever som 
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inte känner sig glada i skolans omklädningsrum undviker att byta om och duscha. 
Detta kan ha ett samband med att de också känner sig utsatta och oroliga. Vad som 
kan ifrågasättas är skolans arbete med att motverka kränkande behandling då både 
föreliggande  studie,  Bråkenhielm  (2008)  och  Ungdomsstyrelsens  (2005) 
undersökningar  pekar  på  att  kränkande  behandling  kan  förekomma.  Att  skolan 
arbetar  med  problemen  kring  kränkande  behandling  är  känt  sedan  tidigare  men 
frågan är om skolans strategier för att motverka kränkande behandling är tillräckliga. 
Resultatet  i  föreliggande studie  visar  att  elever som känner  sig  utanför  i  skolans 
omklädningsrum undviker att byta om och duscha. Individer som har blivit utsatta 
för kränkande behandling känner olust och osäkerhet enligt Östberg (2001). Dessa 
förnimmelser har även visat sig sprida sig utanför skolan och i sociala sammanhang. 
Det  är  således  inte  konstigt  att  de  individer  som  under  tiden  den  kränkande 
behandlingen  pågår  upplever  känslor  som  värdelös,  dum  och  ful  (Eriksson  och 
Nilsson 2004). Det är således inte så konstigt om eleverna undviker att byta om och 
duscha i skolans omklädningsrum.

6.1.1 Pojkar och flickors upplevelse av sin egen kropp

Fagrells  (2000)  studie  om  idealkroppen  visade  att  det  fanns  en  så  kallad 
normalitetsmall bland pojkar och flickor, en manlig och en kvinnlig. Varken pojkar 
eller flickor ser ”hullet” som en naturlig del av normalitetsmallen och idealkroppen. 
Den  stora  skillnaden  var  att  pojkar  har  en  mer  öppenhet  till  muskler  i  deras 
normalitetsmall.  Flickor  ansåg  att  muskler  inte  passade  in  i  den  kvinnliga 
normalitetsmallen. Även Schelin (1995) hävdade att det fanns två kroppsideal. Ett 
ideal  för  pojkar  och  ett  för  flickor  att  sträva  mot.  Ett  kroppsideal  med  stor 
muskelmassa och stor styrka och ett kroppsideal som kan leda tonåringarnas tankar 
till olika ätstörningar. Enligt Fagrells (2000) och Schelins (1995) teorier är Schelins 
(a.a.) första kroppsideal med stor muskelmassa och styrka detsamma som Fagrells 
(2000) manliga  normalitetsmall.  Schelins  (1995) andra  kroppsideal  som kan leda 
tonåringars  tankar  till  olika  ätstörningar  och  kan  jämföras  med  Fagrells  (2000) 
kvinnliga kroppsideal.  Bunkholdt  (1995) poängterade att  det  inte enbart  fanns  en 
idealbild för flickor utan att det även fanns en idealbild som pojkar försöker sträva 
efter.  Strävan efter  idealkroppen väcks framför  allt  under  puberteten  och tonåren 
menar Bunkholdt (a.a.). Föreliggande studie visar att även pojkar kan ha ett missnöje 
för sin kropp. Detta är alltså inte bara någonting som förekommer bland flickor. Det 
framkom också att  det  fanns  flickor  som inte  ville  visa upp sig och sin kropp i 
skolans omklädningsrum. Flickorna ansåg att alla andra var smala i jämförelse med 
deras sätt att se på sin egen kropp. Vad som också är intressant är att det framkom att 
även  pojkar  skäms  över  sin  egen  kropp  och  därför  väljer  att  inte  delta  i 
undervisningen.  Det  går  med  andra  ord  att  säga  att  dagens  elever  i  skolan  är 
medvetna om att det finns rätt och fel i diskussionen om kroppen. Anser inte eleverna 
att de är tillräckligt nära den så kallade idealkroppen verkar det som att de elever 
också undviker att duscha i  skolans omklädningsrum. Som nämnts tidigare ligger 
inte problemet i att byta om, problemet är att visa sig naken och duscha. I Tangelder 
och Verplankens (2011) studie framkom det att kvinnor i större utsträckning hade 
mer  negativa  tankar  kring  sin  kropp.  Kvinnor  har  även  en  mer  negativ 
kroppsuppfattning än män. Frisén (2006) styrker ovanstående genom att mena att det 
är en mer markerad skillnad för flickor än i pojkars uppfattning av sig själva. Rent 
generellt har inte ungdomar en positiv bild av sin egen kropp, detta menar Larsson 
(2002) i sin studie. Enligt Larssons (a.a.) resultat  upplevde många sig själva som 
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både överviktiga och feta. Men vad som bör understrykas är att det även fanns de 
som upplevde det motsatta. De finns de individer som anser sig själva för smala och 
outvecklade. Enligt föreliggande studie var anledningen många gånger att eleverna 
upplevde sig som tjocka och var rädda för andras blickar. Vad som även blev synligt i  
föreliggande studie var att det fanns de elever som menade att de inte ville visa upp 
sig i skolans omklädningsrum på grund av ärrbildningar, eksem och hudförändringar 
på  kroppen.  Det  var  ingen som uppgav att  de undvek att  byta  om och duscha  i 
skolans omklädningsrum på grund av att de ansåg sig för smala eller tunna.

Vad som är av intresse är att föreliggande studies resultat indikerade på att det inte 
fanns några samband mellan de som tog avstånd från påståendet, ”jag är nöjd över 
min egen kropp” och val av kroppstyp. Som nämnts tidigare menade Tangelder och 
Verplankens (2011) att flickor är mer negativt inställa till sin kropp än vad pojkar är. 
Detta visar även föreliggande studie, flickor är mer negativt inställda till sin kropp än 
vad pojkar har uppgett. En flicka uppgav att hon varken ville byta om eller duscha på 
grund  av  sin  ”fetma”.  Frisén  (2006)  menar  att  flickors  kroppar  förändras  under 
tonåren och puberteten.  Flickors kroppar  blir  till  en början långa och slanka och 
stämmer  för  en  stund överens  med det  rådande  kroppsidealet.  Därefter  fortsätter 
flickors  kroppar  att  utvecklas  med  muskler,  fett  och  med mer  kvinnliga  former. 
Utvecklingen är helt naturlig men många flickor upplever sig som överviktiga och 
framkallar  ett  missnöje  över  sin  kropp.  Det  finns  till  och  med  de  flickor  som 
upplever den normala kvinnliga kroppsbyggnaden som fetma. Som belyses tidigare 
fanns det en flicka i föreliggande studie som uttryckte sig att hon hade fetma och att 
detta var en anledning till varför hon inte deltog. Det behöver således inte vara så att 
flickan hade ”fetma” utan istället var under normal utveckling, från flicka till kvinna. 
Men anledning av att puberteten infaller olika för varje individ, kan det varit så att 
flickan var tidigare utvecklad än övriga klasskamrater och därför upplevde sig som 
överviktig.  Nilsson (2002) och Myndigheterna för skolutveckling (2007) har som 
nämnts tidigare påpekat att media har en stor inverkan hos individens sätt att se på 
sin egen kropp. Samtidigt går det inte att lägga allt ansvar på media. Det är många 
faktorer  som kan spela  in  under  tonårs-  och  pubertetstiden  som orsak  till  varför 
elever upplever som de gör. Vad som kan vara grunden till att eleverna undviker att 
delta i  ämnet  idrott och hälsa kan vara att de fått  taskiga kommentarer i  skolans 
omklädningsrum.  Eleverna  kan  även  fått  okamratliga  kommentarer  av  sina 
klasskompisar i undervisningen som gör att de undviker att delta. 

Resultatet i föreliggande studie visar att de elever som är nöjda med sin kropp byter 
om och duschar i skolans omklädningsrum. Således undviker de elever som inte är 
nöjda  med  sin  kropp  att  byta  om och  duscha  i  skolans  omklädningsrum.  Detta 
resultat skulle kunna sättas i relation till att dessa elever bär på en dålig bild av sig 
själva. Rydberg (2000) menar att alla bär på en unik bild av sig själv. Alla har en bild 
av  hur  man  ser  på  sig  själv  samt  hur  man  vill  och  tror  att  andra  uppfattar  en. 
Wrangsjö (1995) menar att pojkar och flickor känner sig genomskinliga för andras 
blickar i tonåren och har därför ett behov av att dölja sig och sin kropp. Samtidigt går 
det att läsa i kursplanen för ämnet idrott och hälsa att eleven ska ha förmågan att 
diskutera begreppet kroppsideal och hur detta kan framträda i olika aktiviteter. Detta 
innebär att läraren i ämnet idrott och hälsa har ett ansvar att eleverna får möjlighet att 
utvecklas och att  kroppsuppfattningsbegreppet  speglar undervisningen (Skolverket 
2011). Skolverkets (2004) nationella utvärdering från år 2003 visar däremot tydligt 
att det har skett en förändring bland framför allt pojkarnas syn att se på sig själva. 
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Pojkarna upplever sig som mer klumpiga i jämförelse med undersökningens tidigare 
resultat. Av ovanstående och enligt föreliggande resultat går det att utläsa att skolan 
och  framför  allt  lärarna  i  ämnet  idrott  och  hälsa  bör  arbeta  mer  med 
kroppsuppfattning,  hur  media  påverkar  samhället  och  om  idealkropparna  som 
skapats. Av egna erfarenheter så lägger dagens skola tid på att diskutera tobak och 
droger, många skolor anordnar till och med olika temadagar för att behandla dessa 
ämnen. Ämnen som också visar sig vara intressanta och som bör behandlas  med 
större allvar är frågor om kroppsuppfattning, olika idealkroppar och synen på den 
egna kroppen. Självförtroende, självkänsla samt hur man har en sund inställning till 
kost och fysisk aktivitet. 

6.1.2 Självförtroende, självkänsla och självbild

Föreliggande studie visar att de elever som känner sig bra i skolans omklädningsrum 
inte finner några större problem med att byta om. Vilket också kan peka på att de 
elever har en bra självbild och ett bra självförtroende. Tvärtom visar resultatet att de 
elever  som  känner  sig  dåliga  i  skolans  omklädningsrum  undviker  att  byta  om. 
Föreliggande studies resultat visade även att det fanns elever som trodde att det var 
svårt att få tonåringar att känna sig trygga i skolans omklädningsrum. Vidare var det 
även en elev som poängterade att  alla bär  på ett  dåligt  självförtroende i  tonåren. 
Studien visade att om elever har en positiv bild av sig själva upplever de inte det som 
jobbigt att byta om i skolans omklädningsrum. Som nämndes tidigare menar Ryberg 
(2000) att självförtroendet och självbilden går hand i hand. Grunden för självkänslan 
ligger i möten med andra människor, hur man blir sedd, hur man blir lyssnad på samt 
hur man blir respekterad när känslor och tankar uttrycks. Eftersom att föreliggande 
studie visar att det fanns de elever som känner sig dåliga i skolans omklädningsrum 
kan det bero på olika händelse. Elever kan lida av dåligt självförtroende, självkänsla 
samt en dålig bild av sig själv, i värst fall kan eleven känna att de råder brist på alla 
tre känslorna. Enligt Mogren och Trosell (1993) är en person med låg självkänsla en 
person  som tvivlar  på  sig  själv.  Samtidigt  hävdar  Mogren  och  Trosell  (a.a.)  att 
grunden  till  en  bra  självkänsla  utvecklar  sig  i  mötet  med  andra  människor. 
Föreliggande studiens resultat  bygger på möten med andra människor som sker i 
skolans omklädningsrum en till flera gånger i veckan. Ett möte som handlar om den 
avklädda  kroppen  och  som  enligt  resultatet  även  kan  uppfattas  som  en  utsatt 
situation. Antagande kan vara att eleverna kan ha fått kommentarer om sitt utseende 
och sin kroppstyp. Mogren och Trosell (1993) menar att självkänslan påverkas av hur 
individen anser sig bli uppfattad samt lyssnad på.  Wrangsjö (1995) menar att det 
finns en stor rädsla bland tonåringar att inte duga i andras ögon. 

Självförtroendet är någonting som grundar sig tidigt i utvecklingen och kommer att 
följa individen resten av livet (Ryberg 2000). Det fanns de elever som hävdade att de 
inte vill delta i en lektion i idrott och hälsa på grund av ett dåligt självförtroende, 
detta kom Larsson (2002) fram till i sin studie. Eleverna uppgav att de kände sig 
dåliga och rädda för att göra bort sig. Dock framkom inte i Larssons (a.a.) resultat 
om det var på grund av situationen i omklädningsrummet eller i idrottshallen. Men i 
föreliggande studie framkom det att de elever i skolans omklädningsrum som känner 
sig  rädda också  undviker att  byta  om. Om det  skulle  ha något  samband med att 
samma elever också har ett dåligt självförtroende framgår inte av föreliggande studie.  
Vidare  menar  Eriksson  och  Nilsson  (2004)  att  individer  som  blivit  utsatta  för 
kränkande  behandling  upplever  en  obefintlig  självkänsla.  Skolverkets  (2004) 
nationella utvärdering från år 2003 styrker diskussionen med sitt resultat. Det finns 
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de  elever  som  upplevde  att  deras  självförtroende  och  självbild  blivit  negativt 
påverkad av lektionerna i idrott och hälsa. Det är nog ingen omöjlighet att elevers 
självförtroende och självbild påverkas  negativt  i  skolan  och då inte  enbart  under 
lektionerna i idrott och hälsa, skolan bör ta detta på största allvar.

6.2 Miljömässiga förändringar i skolans omklädningsrum 

Resultatet indikerar att omklädningsrummen i skolan inte håller standard gällande 
den fysiska miljön. Arbetsmiljöverket (2012) har utformat bestämmelser och regler 
gällande toaletter och hygienutrymmen. Enligt de bestämmelser och regler som råder 
ska det finnas toalettpapper, papperskorgar, möjlighet till att tvätta och torka händer 
samt låsbara dörrar.  Toaletterna ska dessutom vara placerade på ett  avskilt  ställe. 
Duscharna bör vara utformade med en matta eller med strävt golv att halkolyckor 
kan undvikas. Dessutom ska en av duschplatserna vara avskärmad eller helt avskild 
från de övriga samt en omklädningshytt om det finns behov för någon individ att 
byta om och duscha i avskildhet. Enligt föreliggande studie påvisar resultatet tydligt 
att eleverna saknar möjlighet till att både byta om och duscha i avskildhet i skolans 
omklädningsrum. Eleverna vill ha möjlighet till att dölja sig själva och sin kropp för 
att många elever upplever det som jobbigt att vara nakna inför övriga klasskamrater. 
Att eleverna anser sig det jobbigt att visa upp sina nakna kroppar kan grunda sig i att 
de inte är nöjda över sin kropp. Det kan även grunda sig i ett dåligt självförtroende 
samt  en dålig  självkänsla.  Elever  önskar  duschdraperi,  ombytesbås  samt  även att 
bänkarnas placering för klädförvaring inte ska vara placerade längs väggarna. Elever 
anser sig vara för exponerade vid ombytestillfället. För att elever ska uppnå ett betyg 
i  ämnet  idrott  och  hälsa  är  närvaro  ett  verktyg  för  att  visa  sina  kunskaper  och 
färdigheter (Skolverket 2011). Elever anser att ombytes- och duschmomentet är ett 
problem. Det visar sig vara ett så pass stort problem att det hindrar många elever från 
att  delta  i  undervisningen  i  ämnet  idrott  och  hälsa.  Med  den  vetskapen  blir  det 
ofrånkomligt någonting skolans verksamhet bör ta upp till diskussion. Bråkenhielms 
(2008) resultat visade att duschtvånget är en av faktorerna som gör att elever inte vill 
delta i undervisningen i idrott och hälsa. Bråkenhielms (a.a.) menar att detta ökar 
frånvaron bland elever i skolan. Ombytes- och duschmomentet får inte bli ett hinder 
för att elever ska delta i undervisningen. Återigen bör det understrykas att begrepp 
som kropps- och idealuppfattning återfinns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa 
(Skolverket 2011). Laddade begrepp som blir synliga i skolans dolda rum där lärare i 
sin frånvaro inte vet vad som försiggår.

En relativt stor grupp elever ansåg också att deras upplevelse av omklädningsrummet 
skulle förändras om dusch och ombytesmiljön hade varit fräschare och mer städade. 
Att  omklädningsrummen  kan  uppfattas  som  ofräscha  styrks  av  Larssons  (2004) 
resultat där det även där blev synligt att många elever tycks uppleva duschutrymmen 
i  skolan  som både ”ofräscha” eller  ”äckliga”.  I  Arbetsmiljöverket  (2012) går  det 
tydligt att läsa att toaletterna bör underhållas och rengöras efter behov. Föreskrifter 
för hur duschutrymmena ska underhållas saknas, vilket kan ifrågasättas varför  de 
föreskrifterna  saknas.  En  liten  grupp  elever  ansåg  att  deras  upplevelse  av 
omklädningsrummet  skulle  förändras  om det  fanns  närvaro  av  lärare  eller  annan 
vuxen. Detta är någonting som bör diskuteras då det ofrånkomligt finns problem i 
skolans omklädningsrum. Vad som är värt att poängtera är att det inte är hållbart att 
en kvinnlig lärare besöker pojkarnas omklädningsrum, och vice versa. Men att en 
kvinnlig  lärare  går  igenom  flickornas  omklädningsrum  vid  obestämt  tid  kanske 
skulle underlätta situationer för en del elever som upplever det som jobbigt att vistas 
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där. I pojkarnas omklädningsrum skulle en manlig lärare passera vid obestämd tid. På 
sikt kanske eleverna upplever den exponerade situationen som mindre ansträngande. 
Givetvis finns det problem i ovanstående idé. Det finns skolor med enbart manliga 
lärare och det finns skolor med enbart kvinnliga lärare och uppgiften är också en 
fråga om tid.

Det går också att läsa i läroplanen för de frivilliga skolformerna om människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet. Skolan skall även främja förståelse för 
andra  människor  (Skolverket  2011).  Detta  kan  ifrågasättas  om  detta  verkligen 
fullföljs  då  eleverna  enligt  föreliggande  studie  tycks  uppleva  obehag  i  skolans 
omklädningsrum. Eleverna upplever bland annat att de någon gång känt sig utsatta, 
att de inte känner sig trygga, att de inte känner sig bra och att de känner sig dåliga i 
skolans omklädningsrum. Att dessa känslor upplevs av eleverna kan knytas till att de 
någon  gång  känt  sig  eller  är  utsatta  för  kränkande  behandling  i  samband  med 
omklädningsrummet eller  skolan.  Både Forsmark (2010) och Bråkenhielm (2008) 
har undersökt hur situationen är i skolans omklädningsrum. Både Forsmark (2010) 
och  Bråkenhielm  (2008)  menar  att  kränkande  behandling  är  någonting  som 
förekommer i samband med att eleverna vistas i skolans omklädningsrum. 

De  största  frågorna  i  sammanhanget  är  hur  bestämmelser  från  Arbetsmiljöverket 
(2012;  2012a;  2012b;  2012c;  2012d),  Utbildningsdepartementet  (2011)  och 
Skolverket (2011) kan säga en sak och elevers upplevelser i sin tur ge en helt annan 
bild av hur verksamheten ser ut.

6.3 Slutsats 

Föreliggande studie visade att problematiken för elever är duschmomentet och att 
ombytet av kläder inte upplevdes jobbigt i samma utsträckning. Resultaten pekade på 
att elever upplevde det jobbigt att visa upp sin nakna kropp inför de övriga i skolans 
omklädningsrum.  Många  elever  menade  att  de  skäms  över  sin  kropp och  att  de 
jämför sig med de andra i skolans omklädningsrum. Resultatet visade att flickor i 
något högre utsträckning är mindre nöjd över  sin kropp i jämförelse med pojkar. 
Tankar väcks om det verkligen är så att pojkar är mer nöjda över sin kropp än vad 
flickor är. En möjlig förklaring kan vara att pojkar inte vågar visa sina svagheter om 
vad de har för åsikter om sin egen kropp. Det finns förställningar om hur pojkar och 
flickor ska tänka och tycka och det är inte alltid lätt att gå emot dessa inpräglade 
könsmönster. Ett ideal om hur en kropp ska se ut har formats och detta tycks även ha 
färgat eleverna. Eleverna verkar vara medvetna om att man ska se ut på ett visst sätt 
för att passa in. Att ombytes- och duschmomentet i skolans omklädningsrum anses 
som problematiskt för eleverna är ett faktum. Samhället har skapat bilder av hur den 
perfekta  kroppen  ska  se  ut  för  en  pojke  samt  för  en  flicka.  Media  är  en  av 
anledningarna  till  att  det  finns  ett  kroppsideal  och  som även  kan uppfattas  som 
”onaturligt”, detta skapar problem i dagens skola då lärare ska bedriva undervisning i 
ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar även att elever upplever olika känslor inför 
vistelse i skolans omklädningsrum. Det har visat sig att om eleven har en dålig bild 
av  sig  själv  undviker  densamma att  byta  om inför  en  lektion  i  idrott  och  hälsa. 
Upplever eleven sig orolig, utsatt, stressad dålig eller bär på en dålig bild av sig själv 
undviker densamma att duscha i skolans omklädningsrum.

Det finns forskning som undersökt om elever byter om och duschar i samband med 
lektioner i ämnet idrott och hälsa men sällan har det undersökts varför. Det saknas 
också studier på vad som skulle kunna underlätta situationen för dessa elever. Denna 
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studien visade tydligt att en stor bidragande orsak till att elever inte byter om eller 
duschar  är  att  de  saknar  möjligheten  till  avskildhet.  Detta  hör  ihop  med  att  de 
upplever det jobbigt att visa upp sin kropp. De har behov av att både byta om och 
duscha i avskildhet. Elevers upplevelse av omklädningsrummen visar sig även skulle 
förändras om det var rent och fräscht. 

6.4 Fortsatt forskning

Denna studie kan vidareutvecklas genom att involvera fler respondenter. Det skulle 
ge  studien  ett  mer  tillförlitligt  resultat.  För  att  ytterligare  utveckla  studien  finns 
möjligheten  att  undersöka  om  det  finns  några  skillnader  i  flickor  och  pojkars 
upplevelser av sig själva i omklädningsrummen. Vad som också kan vara intressant 
för vidare forskning är att se om respondentens val av enkätens kroppstyper stämmer 
överens med den egna kroppens utseende.

6.5 Avtackande

Jag vill tacka Patrick Bergman, Med. Dr., för god vägledning under arbetsprocessen. 
Vidare vill jag rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i föreliggande 
studie.
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BILAGA 1

Gymnasielevers upplevelser av sig själva skolans omklädningsrum 

Jag är student vid Linnéuniversitet i Kalmar där jag nu skriver mitt examensarbete på 
lärarprogrammet. Jag har vid olika perioder undervisat gymnasieelever och förstått 
att alla har olika upplevelser av att byta om i omklädningsrummet i skolan. Syftet  
med  studien  är  att  undersöka  hur  gymnasieelever  upplever  sig  själva  i  skolans 
omklädningsrum och  vilka  miljömässiga  förändringar  som skulle  kunna förbättra 
elevers  upplevelse  i  omklädningsrummet.  Vidare  är  syftet  att  undersöka  hur 
gymnasieelever ser på sig egen kropp samt om det finns några skillnader mellan 
könen.

Undersökningen är helt anonym och Du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Jag  kommer  att  använda  mig  av  svaren  i  mitt  resultat  för  mitt  examensarbete. 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för allmänheten men uppgifterna kom 
att  behandlas  anonymt  och  kommer  med  andra  ord  inte  finnas  tillgängligt  för 
allmänheten. 

Vänligen

Caroline Ranefjord, cr22dm@student.lnu.se
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Enkätfrågor
Nedan följer åtta frågor om dig och din inställning till ämnet idrott och 
hälsa samt om du byter om och duschar i skolan efter en lektion i ämnet 
idrott och hälsa. Kryssa i ett svarsalternativ. 

1. Kön:

   ☐          ☐
Flicka         Pojke

2. Hur gammal är du?

               ☐                     ☐              ☐                ☐               ☐               ☐                     ☐
14 år eller yngre           15 år         16 år           17 år           18 år          19 år         20 år eller äldre

3. Vilken årskurs går du i?

      ☐                                        ☐                                      ☐
Årskurs 1                           Årskurs 2                          Årskurs 3

4. Tycker du ämnet idrott och hälsa är roligt?

☐          ☐
Ja                 Nej

5. Jag byter om inför en lektion i ämnet idrott och hälsa.

   ☐                    ☐                      ☐                     ☐
Alltid Ofta Ibland Aldrig

6. Varför byter du om/varför byter du inte om? 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                        _________                                                                                
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7. Jag duschar i skolan efter en lektion i ämnet idrott och hälsa.

   ☐                    ☐                     ☐                     ☐
Alltid Ofta Ibland Aldrig

8. Varför duschar du/varför duschar du inte? 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

Nedan  följer  tolv  påståenden  med  fyra  svarsalternativ:  instämmer,  
instämmer delvis, tar delvis avstånd  och tar helt avstånd. Kryssa i det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med sin åsikt.

1. Jag har någon gång känt mig utsatt i skolans omklädningsrum.

       ☐                             ☐                              ☐                                ☐
Instämmer Instämmer delvis      Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

2.  Jag  har  någon  gång  sett  någon  annan bli  utsatt i  skolans 
omklädningsrum.

       ☐                             ☐                               ☐                                ☐
Instämmer Instämmer delvis        Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

3. Jag känner mig orolig i skolans omklädningsrum.

       ☐                             ☐                                 ☐                                ☐
Instämmer    Instämmer delvis   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd

4. Jag känner mig glad i skolans omklädningsrum.

       ☐                             ☐                                   ☐                              ☐
Instämmer     Instämmer delvis    Tar delvis avstånd      Tar helt avstånd
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5. Jag känner mig stressad i skolans omklädningsrum.

       ☐                             ☐                                   ☐                              ☐
Instämmer       Instämmer delvis     Tar delvis avstånd    Tar helt avstånd

6. Jag känner mig rädd i skolans omklädningsrum.

       ☐                             ☐                                   ☐                               ☐
Instämmer       Instämmer delvis     Tar delvis avstånd     Tar helt avstånd

7. Jag känner mig trygg i skolans omklädningsrum.

        ☐                               ☐                                 ☐                               ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd      Tar helt avstånd

8. Jag känner mig utanför i skolans omklädningsrum.

       ☐                               ☐                                   ☐                               ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd      Tar helt avstånd

9. Jag känner mig bra i skolans omklädningsrum.

       ☐                                ☐                                   ☐                               ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd       Tar helt avstånd

10. Jag känner mig dålig i skolans omklädningsrum.

       ☐                                ☐                                   ☐                               ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd       Tar helt avstånd

11. Jag har en positiv bild av mig själv.

       ☐                                 ☐                                 ☐                                 ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd          Tar helt avstånd

12. Jag är nöjd med min egen kropp.

       ☐                               ☐                                   ☐                                ☐
Instämmer       Instämmer delvis      Tar delvis avstånd         Tar helt avstånd
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Nedan följer bilder på fyra olika kroppstyper. Kryssa i den kroppstyp 
som stämmer bäst överens med din egen kropp.

Pojke:

                 ☐                                    ☐                                   ☐  
☐                     

                 1                                      2                                    3                                     4

Flicka:

  ☐ ☐ ☐ 
☐
      1                                     2                                     3                                    4

Vilka  förändringar  skulle  kunna  förbättra  din  upplevelse  i 
omklädningsrummet?  Kryssa  i  ett eller  flera alternativ.  
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☐ Möjlighet till att duscha ensam

☐ Möjlighet till att byta om ensam

☐ Städade/fräscha omklädningsrum

☐ Närvaro av lärare/annan vuxen

☐ Annat:                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

Har du något övrigt att tillägga? 
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