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Abstrakt  

___________________________________________________________________________ 

Mikaela Möllerstedt & Axel Thuresson 

 

Skolidrottens omklädningsrum – Undersökning av klimat elever emellan och kränkande 

handlingar ur elevperspektiv. 
 

Changing rooms of the physical education – Study of climate between students and 

offensive acts from the student perspective. 

________________________________________________________Antal sidor:31_______ 

Changing rooms of the physical education (PE) is an area of great interest in which students 

mostly stays alone. The first question asked is how students perceive the climate in the PE 

changing rooms. The second question asked is what students have experienced regarding 

offensive acts in schools PE changing rooms. The method is based on a qualitative study and 

the questions are of semi-structured nature. The results do show that the majority of the 

respondents don’t desire increased adult presence in school PE changing rooms. Students 

enjoy being alone because that give them an opportunity to speak about whatever they want to. 

Offensive acts mostly consist of a psychological nature. Physical abuse is much more rare. 

 

Key words: school changing rooms, climate, offensive acts, adult presence 

 

Skolidrottens omklädningsrum är ett intressant område där eleverna ofta vistas utan 

vuxennärvaro. Den första frågan som ställs i arbetet är hur elever upplever klimatet i 

omklädningsrummet. Den andra frågan handlar om elever erfarenheter av kränkande 

handlingar i anslutning till skolidrottens omklädningsrum. Metoden som används är kvalitativ 

och frågorna är av semistrukturerad karaktär. Resultaten visar att majoriteten av våra 

intervjupersoner inte alls önskar en ökad vuxennärvaro i skolidrottens omklädningsrum. 

Eleverna uppskattar att vara ensamma i omklädningsrummen då det ger dem möjligheten att 

tala om vad de vill. Kränkande handlingar består mestadels av psykologisk natur. Fysisk 

misshandel är mer sällsynt.  

 

Nyckelbegrepp: skolidrottens omklädningsrum, klimat, kränkande handling, vuxennärvaro 
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1. Inledning 

 

Vi har under vår tid ute i skolverksamheten uppmärksammat att det finns en problematik 

gällande idrottens omklädningsrum. Vår uppfattning angående detta är att många elever 

upplever otrygghet i situationer som är förknippade med omklädningsrum. Valet av 

uppsatsämne föll sig naturligt då problematiken inom detta ämne intresserar oss. Då detta är 

ett stort område väljer vi att fokusera på en liten del av det. Det kan ibland råda ett något 

hårdare klimat i omklädningsrummet än på andra platser på skolan. Denna problematik är 

något som vi vill fördjupa oss i. I Läroplan för grundskolan (Lgr11), förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står det att läsa i kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag att skolan 

måste se till att ingen utsätts för kränkande handling (2011). Skolidrottens omklädningsrum 

kan i värsta fall utgöra en arena där det finns större risk att kränkande handlingar kan 

förekomma. Vi upplever att en del av problematiken i omklädningsrummet är förknippad med 

faktumet att eleverna klär av sig inför såväl vänner som ovänner. Dessutom sker detta i en 

miljö som inte sällan helt saknar närvaro av vuxna.  

 

Utifrån egen erfarenhet från arbetslivet har vi uppmärksammat att situationen kring 

skolidrottens omklädningsrum ofta omnämns pedagoger emellan. Dock finns det tendenser till 

att skolorna ibland brister i att arbeta med frågor förknippade med skolidrottens 

omklädningsrum. Det finns undersökningar som visar på att elever far illa i bland annat 

skolidrottens omklädningsrum. I en rapport från Skolverket (2009) framkommer det att det 

förekommer trakasserier och kränkande handlingar i skolans gemensamma lokaler och att 

detta i sin tur leder till att eleverna riskerar fysisk och psykisk ohälsa genom att vistas på 

dessa platser (2009).    

 

1.2 Begreppsdefinition 

 

1.2.1. Klimat 

 

Begreppet klimat har i vårt arbete innebörden av stämningar och relationer som elever skapat 

tillsammans utan de vuxnas påverkan. Vi tolkar också in den fysiska dimensionen av idrottens 

omklädningsrum. Med detta menar vi hur eleverna känner inför omklädningsrummets fysiska 

miljö och alltså inte hur de uppträder mot varandra rent fysiskt.   
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1.2.2. Kränkande handling och mobbning 

 

”När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 

individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning” (Höistad 2001:73). 

Om en enskild destruktiv handling tas ur mobbningskontexten och ses för sig själv benämns 

den enligt oss som en kränkande handling. Skillnaden blir alltså huruvida handlingen 

upprepas över tid eller ej. En kränkande handling kan för oss vara av både fysisk och verbal 

karaktär.  

 

1.2.3. Koder och normer 

 

Med koder och normer avser vi oskrivna regler elever emellan. Dessa regler har växt fram i 

elevernas gemensamma klimat. Det kan röra sig om hur du förväntas uppträda och reagera i 

olika situationer och vad som är normalt och avvikande.  

 

1.2.4. Konflikt 

 

I Ellmins (2008) bok Konflikthantering i skolan står det att läsa att en konflikt uppstår när 

människors värderingar, handlingar och inriktningar krockar med varandra (2008). Den här 

beskrivningen av konfliktbegreppet är den som ligger till grund för vår användning av 

begreppet i resten av arbetet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen angående elevers upplevelser och 

uppfattningar av klimatet i omklädningsrummen i anslutning till idrottslektionerna. Vi vill 

genom kvalitativ studie kritiskt granska och analysera huruvida elever upplever att det 

förekommer kränkande handlingar i skolidrottens omklädningsrum i jämförelse med 

klassrummet.  

 

Hur upplever elever klimatet i skolidrottens omklädningsrum i jämförelse med klassrummet? 

 

Vad har elever för erfarenheter av kränkande handlingar i skolidrottens omklädningsrum? 
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3. Teori 

 

Nedan följer en genomgång av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Denna genomgång 

placeras tidigt i arbetet för att läsaren ska förstå att det är det här perspektivet som präglar vårt 

sätt att genomföra undersökningen. Läsaren ska alltså se följande avsnitt som ett filter vilket 

resten av arbetet ska ses igenom. Texten tar utgångspunkt i Imsens (2006) och Säljös (2011) 

verk om Vygotskij.  

 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

 

Enligt Vygotskij utvecklas varje individ över tid och att det är viktigt att göra en återblick i 

människans historiska bakgrund för att få förståelse om olika beteenden. Enligt Vygotskij 

baserar sig den personliga utvecklingen på både biologisk mognad och en social påverkan 

som tillsammans skapar en sociobiologisk sida hos individen (Imsen 2006). Enligt Vygotskij 

har individens tänkande sin grund i social aktivitet. Det är alltså det egna tänkandet som är ett 

resultat av barnets samspel med andra individer. Med hjälp av andra människor kan alltså 

barnet utveckla sin förmåga från att samarbeta med andra till att utföra olika handlingar på 

egen hand (2006). Genom att interagera med andra lär sig barnet nya metoder för att bli 

fungerande samhällsmedborgare. Enligt Vygotskij har människan en biologisk 

utvecklingslinje. Denna linje tar sin början redan vid barnets födelse. Barnet börjar utveckla 

ett stort antal färdigheter, till exempel grundmotoriska rörelser såsom att gå och springa och 

förmågan att koordinera hand och öga (Säljö 2011).  

 

Vidare menar Vygotskij att barnets utveckling till stor del är styrd av biologiska processer. 

Som en följd utav detta spelar det ingen större roll var i världen barnet är fött.  Barnen 

kommer oavsett geografiskt ursprung att ha en snarlik utveckling under denna tidiga fas. Det 

är dock i samband med barnets kommunikation med sin omgivning som dess utveckling 

börjar ske i samband med sociokulturella faktorer (Säljö 2011). Enligt Vygotskij avgörs 

elevens erfarenheter och sätt att handla i olika situationer uteslutande på grund av vilken 

social situation eleven befinner sig i. Det sociala beteende som en elev uppvisar i en viss 

situation kan vara helt annorlunda i en annan. Elevers uppfostran kan ske genom de 

erfarenheter som förvärvats. Dessa erfarenheter är helt avhängiga den miljö som eleven vistats 

i (Lindqvist 1999).    
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Det är för pedagogen centralt att skaffa sig kännedom om elevernas tidigare erfarenheter 

gällande kulturella redskap och hur de förhåller sig till dem. Vidare är det också väsentligt att 

känna till vilka möjligheter eleverna har till att få stöd och kommunicera i sin omgivning. När 

vi besitter den här kunskapen om våra elever kan arbetet påbörjas med att konstruera en ny 

miljö för elevernas lärande. Detta leder samtidigt till att eleverna finner sig i en ny kultur som 

de också har möjlighet att bidra till (Smidt 2010). Vygotskij anser att pedagoger och andra 

vuxna har ett stort ansvar när det kommer till att lära eleverna att handla rätt i olika situationer. 

För att lära sig något tar eleven ofta efter pedagog eller andra vuxna. De vuxna i elevernas 

närvaro har till uppgift att hjälpa eleverna framåt i sin utveckling. Detta är en del av 

pedagogens ansvar som aldrig får negligeras, det är alltså pedagogen som har det 

huvudsakliga ansvaret för elevernas lärprocesser (Imsen 2006). 
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

Nedan presenteras en sammanställning av litteraturen och tidigare forskning om klimatet i 

skolidrottens omklädningsrum och kränkande handlingar.  

 

4.1. Klimat i skolan 

 

Elever utvecklar och formulerar egna system bestående av koder, normer och mål. Detta kan 

beskrivas som en kunskap eleverna delar och som påverkar hur kränkande behandling och 

konflikter behandlas och uppmärksammas i skolan (Skolverket 2003).  

 

”Vi har sett uttryck för social och demokratisk kompetens som något som uppstår, inte ”inifrån” 

individuella elever, utan i en specifik skolas sociala och kulturella sammanhang där individers 

handlingar och mothandlingar är logiska och förutsägbara för dem som känner till sammanhanget.” 

(Skolverket – kränkande handlingar och informella miljöer 2003:7) 

 

pedagogen har ett långtgående ansvar när det kommer till att motverka kränkande handlingar i 

skolverksamheten. En avgörande aspekt för förekomsten av kränkande handlingar är det 

rådande klimatet i skolan.  Det är centralt att i skolans vardagsarbete vara oerhört tydlig med 

att kränkande handlingar är något som absolut inte tolereras under några som helst 

omständigheter. Med en sådan attityd till negativa företeelser finns det goda möjligheter att 

påverka det allmänna klimatet i skolan till det bättre (Höistad 1994). Klimatet bland 

personalen återspeglas också i elevernas gemensamma klimat. Personalens klimat bildar en 

grogrund för elevernas psykosociala arbetsmiljö. Denna arbetsmiljö påverkar möjligheten för 

kränkande handlingar att uppkomma och breda ut sig. I en elevgrupp är det naturligt att 

sociala gränser testas. Det är i dessa situationer som det finns risk för kränkande handlingar 

att uppstå. Det är också här det finns en chans att motverka detta. Vuxna i skolan måste alltid 

utgå från att kränkande handlingen äger rum inom verksamheten (Binbach 2006).  

 

Eleven ställs ständigt inför en mängd intryck i sin vardagliga omgivning. Dessa intryck 

processas och värderas och eleven gör sitt bästa för att förstå dem. Sedan försöker eleven 

förändra sitt sätt att tänka samt handla för att på bästa sätt anpassa sig till den nya situationen 

och dess krav. En viktig förutsättning för hur samspelet mellan eleverna och dess miljö ska 

fungera är huruvida deras behov och förutsättningar matchar skolans miljö och dess 
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förväntningar och möjligheter. Det är viktigt att som pedagog tillgodose alla elevers behov, 

det vill säga fysiskt, psykiskt och emotionellt. För både elever och pedagoger är det av största 

vikt att fungera både med sig själv och med sin omgivning. Detta är något som alla människor 

vill sträva mot men det är upp till pedagogen att bidra med det stöd som är nödvändigt för att 

eleven ska uppnå detta. Konflikter kommer alltid att uppstå och det kommer inte alltid att vara 

möjligt att finna en lösning på dem. Det viktiga i sammanhanget är dock att alltid anstränga 

sig och det är alltså pedagogen som ska vara drivande i dessa försök (Ellmin 2008).    

 

Klimatet i en elevgrupp kan variera beroende på individernas sammansättning. När elever från 

en klass tas ur en kontext och in i en annan kan förändringar i gruppdynamiken ske. Detta kan 

bero på bland annat hur bra sammanhållningen är i gruppen, hur väl kommunikationen 

fungerar, om det råder några konflikter i gruppen eller vilka roller olika individer innehar i 

olika situationer (Nilsson 1993). Alla dessa faktorer har betydelse för hur stämningen i 

klassen upplevs. Om sammanhållningen är god ökar automatiskt elevernas trivsel och risken 

för kränkande handlingar minskar. En annan viktig detalj för huruvida stämningen upplevs är 

om det finns goda möjligheter till att koncentrera sig. Om klimatet är stökigt och oroligt 

försämras stämningen i elevgruppen (Höistad 2001).  

 

Det är pedagogen som har den största möjligheten att påverka eleverna. Problem och 

konflikter som kan uppstå i skolan kan grunda sig i ett mindre väl fungerande ledarskap. En 

viktig faktor för att klassen ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt är att det finns en 

väl utarbetad styrning med en tydlig struktur. Elever som inte har förstått vad som förväntas 

av dem löper stor risk att hamna i konflikt med varandra eller med pedagogen. Motsatsen är 

inte heller bra då en alltför hårt styrd verksamhet kan riskera att kväva elevernas behov och 

föreställningar av hur det borde vara. En annan viktig aspekt av pedagogens möjligheter att 

påverka sina elever är förmågan att lämna tillräckligt mycket information om det som eleven 

förväntas lära sig. Om eleven upplever att den fått otillräcklig information kan oro uppstå i 

elevgruppen. Informationen du som pedagog sänder till eleverna kan tolkas olika av olika 

individer. Dessa tolkningar avgörs av rådande förutsättningar, emotionella tillstånd och de 

sociala relationer som råder mellan eleverna (Ellmin 2008).   
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I situationer där gruppen saknar vuxennärvaro och formellt ledarskap kan problem uppstå.  

Dessa problem grundar sig i att det råder en brist på struktur och ledning. Som en negativ 

effekt av detta blir det enklare för negativa krafter att ta över. Kontentan blir då att ett väl 

fungerande ledarskap är nödvändigt för att gruppen ska utvecklas till det bättre (Nilsson 2005). 

Den bristande hjälpen från vuxna upplevs av eleverna som ett problem och därför väljer de 

ofta att leva i det tysta om sin utsatta situation. ”Det är ingen idé att säga något, det händer ju i 

alla fall ingenting” (Höistad 1994:36). Eleverna uppfattar det bristande engagemanget från de 

vuxna som en bekräftelse på att eleven i fråga faktiskt är mobbad och att de vuxna sviker dem 

ytterligare. För mobbarnas del blir de vuxnas bristande engagemang ett klartecken på att de 

kan fortsätta bedriva sina kränkande handlingar (1994).  

 

4.2. Kränkande handlingar 

 

Skolan är en plats där en stor mängd människor med olika personligheter möts. Detta leder 

naturligtvis till konflikter och problem av varierande slag då det faller sig naturligt att olika 

åsikter existerar. Människor tolkar situationer olika och det som av den ena parten upplevs 

som en obetydlighet kan av en annan part vara av mer betydande art (Ellmin 2008).  

 

I skolan finns det olika platser där risken för mobbning är större. De platser där mobbning 

förekommer oftare är i regel där förekomsten av vuxna är låg. Detta leder till att mobbningen i 

dessa platser kan vara betydligt svårare för vuxna att upptäcka än den som sker i klassrummet 

(Eriksson red. 2002). Mobbningen är av varierande art beroende på var i skolan den äger rum. 

Där många elever regelbundet vistas på samma plats är risken större att utsättas för 

kränkningar av olika slag. Det går inte att påstå att det finns några platser i skolan där 

mobbning inte förekommer överhuvudtaget (Osbeck 2003). En av de platser där 

vuxennärvaron i regel är låg är i idrottsverksamhetens omklädningsrum. Här samlas eleverna i 

ett trångt utrymme och både mobbare och mobboffer förs samman. Detta leder naturligtvis 

lättare till att det uppstår problematiska situationer. En viktig aspekt i detta sammanhang är att 

eleverna förväntas byta om till idrottskläder och tvingas klä av sig inför varandra. 

Kränkningar av varierande slag kan förekomma i omklädningsrummet i anslutning till 

idrottslektionerna. Dessa kränkningar kan bestå av kommentarer om utseende, undangömda 

kläder och så vidare (Höistad 2001). 
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Många elever som mobbas upplever att de i sin utsatta situation inte får ett tillräckligt stöd av 

skolan. Detta leder till att de inte heller talar om sina problem. De upplever att skolan har 

svikit dem och blundat för mobbningen. De utsatta eleverna tolkar denna situation som att de 

upplevda problemen inte är av någon större vikt. Detta sänder också signaler till mobbarna att 

det som de håller på med inte är något som skolan tar på allvar och bryr sig om att försöka 

reda ut (Höistad 1994). Mobbning förekommer ofta i skolan på de platser som är sämre 

bevakade av vuxna. Det förefaller att pedagoger och andra vuxna på skolan inte ser eller är 

medvetna om mobbningen som sker. Det blir enligt Eriksson red. (2002) besvärligare att 

upptäcka mobbning som sker på de platser som inte är övervakade och där eleverna rör sig 

utan uppsyn från vuxna än i klassrummet (2002).  

 

Något som gör att kränkande handlingar upplevs vara svårupptäcka är att den verbala 

mobbningen och kränkningen är nästintill dubbelt så stor som den kroppsliga och fysiska. De 

verbala kränkningarna sker både i klassrum och på ytor som skolgården, omklädningsrum och 

övriga rum på skolan där de vuxnas närvaro ofta är utebliven (Eriksson red. 2002). ”Kanske är 

det så att på synliga spelplaner sker synlig mobbning och på osynliga spelplaner sker osynlig 

mobbning. Om det är så torde det vara en viktig uppgift för skolan att identifiera sina osynliga 

spelplaner” (Hägglund 1996:25). Kränkningar av olika slag förekommer enligt Bremberg 

(2004) i mindre skala om vuxna är närvarande på platsen. Dessutom är det till stor vikt för 

elevernas egen inställning till kränkning om pedagoger och vuxna på skolorna arbetar aktivt 

med att påvisa att sådana handlingar är oacceptabla. Det är också viktigt att vuxna på skolan 

lär barnen att även de kan ingripa om de upptäcker verbala eller fysiska former av kränkande 

handlingar (2004). Å andra sidan visar en rapport från skolverket (2002) att det ibland finns 

en informell regel om att inte rapportera till pedagog eller annan vuxen om någon utsätter 

någon annan för kränkande handlingar. Detta leder i sin tur till att pedagogen inte får 

informationen och därför inte kan handla utefter den (2002).  

 

Elever tenderar att utveckla passiva strategier för att undvika kränkande handlingar. En sådan 

strategi är att försöka hålla sig undan utrymmen och individer som är förknippade med 

kränkande handlingar (Skolverket 2002). Det är viktigt att skolan hjälper eleverna att skapa 

sig en god grundtrygghet som bidrar till att de i framtiden kan bemöta svårigheter och 

besvärliga situationer som de kommer tvingas hantera. Genom positiva erfarenheter som barn 

får möta i uppväxten blir grundtryggheten starkare, vilket i sin tur leder till att eleverna skapar 

en självsäkerhet och en god självbild. De verbala och psykiska kränkningarna är svåra att 
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upptäcka i jämförelse med den fysiska förolämpning som kan ske. I motsats till den verbala 

och psykiska kränkningen ger den fysiska kränkningen i regel synliga men. Detta riskerar leda 

till att den verbala förolämpningen inte alltid blir synliggjord i skolan då den inte syns på 

samma sätt (Höistad 1994).  

 

Ofta grundar sig det bristande engagemanget från de vuxna i att de inte uppfattar situationer 

då kränkande behandling sker och dessutom finns det en upplevd känsla av okunnighet om 

hur dessa handlingar stoppas och en rädsla för att handla fel. Dessutom sker, dessutom ofta att 

de utsatta eleverna döljer allvaret i sin utsatthet och att de säger att kränkningarna inte är så 

farliga. Detta görs ofta i form av ett försvar. ”Man måste ju gå till skolan, gå till sina 

plågoandar och riskera att bli utsatt” (Höistad 1994:37). Det är av den anledningen de som 

utsätts för kränkande handling bagatelliserar händelser då de måste stänga av sina känslor och 

förneka för att kunna stå ut (1994). Det här sättet att agera kan benämnas som isolering. När 

det uppstår konflikter i relationer drar ibland den ena parten sig tillbaka som en form av 

flyktmekanism baserad på bland annat ångest och rädsla. Motsatsen till isolering i dessa 

sammanhang brukar benämnas som aggressivitet. Aggressivitet innebär att vederbörande 

agerar utåtriktat och detta leder i sin tur till en ökad risk för att konflikter ska kunna uppstå. 

Elever som uppvisar aggressivt beteende upplever ofta att omgivningen inte ser deras 

förmågor och deras ambitioner att göra rätt. Den här typen av situationer går hand i hand med 

situationer där det är svårt för eleverna att utvecklas på ett allsidigt vis (Ellmin 2008).  

 

4.3. Sammanfattning 

 

Elever emellan förekommer det system uppbyggda av normer, koder och mål som de själva 

har formulerat och utvecklat. Detta påverkar klimatet eleverna emellan. Pedagogens roll är 

viktig för förhindrandet av kränkande handlingar. Om nolltolerans råder är det större chans att 

lyckas med detta arbete. Skolans personal måste utgå från att kränkande handlingar 

förekommer. En elevgrupps klimat kan se olika ut beroende på sammansättning och kontext. 

En grupp med god sammanhållning har ofta mindre kränkande handlingar och ett bättre 

klimat. Utan vuxnas närvaro kan problem uppstå beroende på avsaknaden av struktur och 

ledning. Negativa krafter riskerar då att ges informella ledarroller. Många elever känner 

hopplöshet över sin utsatta situation och håller sin oro för sig själva.  
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I skolan möts olika personligheter och ofta leder detta till konflikt. Mobbning är ofta 

förknippat med platser utan vuxna. Idrottsverksamhetens omklädningsrum är en sådan plats. I 

denna situation förväntas eleverna byta om i närvaro av eventuella ovänner. Här finns det risk 

för kränkningar av varierande karaktär. Som pedagog är det viktigt att lära sina elever att även 

de kan ingripa när de ställs inför kränkande handlingar. Detta blir extra viktigt i situationer 

med låg vuxennärvaro. Om pedagogen inte får information kan den heller inte handla. De 

verbala och psykiska kränkningarna är svårare att detektera än de fysiska.    
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5. Metod 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ studie. Metoden vi beslöt oss för att använda var 

semistrukturerad intervju. Nedan kommer metoden beskrivas mer ingående. Det kommer 

också att beskrivas varför och hur vi har gjort vårt urval. Genomförandet och bearbetningen 

av materialet kommer också att redogöras. Resultatens trovärdighet och äkthet kommer att 

synliggöras och detsamma gäller huruvida vi uppfyllt de gällande etiska kriterierna. Sist i 

kapitlet viks några rader åt kritik av vår metod. Med hjälp av vald metod ger vi svar på de 

frågeställningar som vårt syfte utgjort grund för.  

 

5.1. Val av metod 

Hermeneutisk tolkningsmetod innebär att vi som forskare använder oss av vår empati och 

försöker känna in situationen. Till skillnad från positivismen vill hermeneutiken förstå varför 

och inte bara hur. Anledningen till att vi valt att använda oss av hermeneutisk tolkningsmetod 

är att det lämpar sig bäst när arbetet innefattar semistrukturerade frågor (Thurén 2007). I och 

med att det är elevernas erfarenheter och attityder som undersöks föll valet på denna 

tolkningsmetod.  

 

Anledningen till valet av kvalitativ studie var att vi inte ville vara styrda av förutbestämda 

frågeställningar. Det upplevdes viktigt att ha möjlighet att utveckla intervjupersonernas 

resonemang och titta närmare på intressanta sidospår som dök upp längs vägen. Den här typen 

av intervju kallas för semistrukturerad vilket innebär att intervjuaren besitter en del färdiga 

frågor och ämnen men att det samtidigt finns gott om utrymme att undersöka intressanta 

ämnen som uppkommer (Denscombe 2009). Det var också viktigt för oss att närvara under 

tiden som eleverna besvarade våra frågor till skillnad från kvantitativ studie där eleverna 

lämnas ensamma att lämna sina svar. Denscombe (2009) belyser några av de fördelar 

kvalitativ studie innehar. Han menar att kvalitativ studie är effektiv när forskaren söker en 

insikt och förståelse i människors emotionella upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

(2009).  
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5.2. Urval 

 

När det väljs deltagare i en intervju är det praktiskt att välja en grupp människor som befinner 

sig inom en behändig geografisk närhet och har möjlighet att ställa upp på intervjuerna. Vårt 

val är alltså ett bekvämlighetsval (Denscombe 2009). Detta var någonting som, för oss hade 

stor vikt i valet av intervjupersoner. Det första som gjordes vad gäller urvalsprocessen var att 

bestämma vilken åldersgrupp våra intervjupersoner skulle vara. Vi bestämde oss för elever i 

sjätte klass på en större skola i ett mindre samhälle. Vi bestämde oss för att intervjua tio 

elever då vi ansåg att det antalet utgjorde en hanterbar mängd intervjumaterial. Därefter 

började vi diskutera hur många elever som skulle ingå i vår undersökning.  

 

5.3. Genomförande 

 

Vi började med att författa ett missivbrev (se bilaga 1). Missivbrevet innehöll ett sista 

inlämningsdatum för att vi skulle få in så många brev som möjligt inom rimlig tid. 

Missivbrevet innehöll en introduktion av ämnet avsedd för elevernas målsmän. Tidsramen för 

utskick och genomförd intervju var två veckor. En vecka för att få in de påskrivna 

missivbreven och en vecka för genomförande av intervjuerna.  

 

Vi började konstruera frågor (se bilaga 2) som förhoppningsvis skulle ge oss svar på de ställda 

frågeställningarna. Målet med frågorna var att skapa förutsättningar för intervjupersonen att 

kunna tala fritt och öppet det vill säga frågor av en öppen karaktär. Enligt Denscombe (2009) 

är det av stor vikt att intervjupersonen ges möjlighet att bestämma hur en frågas svar ska 

utformas, det vill säga vad svaret har för innehåll och hur långt det är (2009). Ytterligare en 

anledning till att vi valde att skriva öppna frågor var att några av våra frågor var av känslig 

karaktär. Eleverna reagerar inte likadant och vi ville ha en möjlighet att anpassa frågorna efter 

sinnesstämning och specifik elev.  

 

Inför intervjuerna testade vi olika ljudinspelningsprogram och fann till slut ett som fungerade 

tillfredsställande. Därefter genomfördes en testintervju på oss själva för att kontrollera var 

mikrofonen behövde placeras för bästa ljudupptagning. Detta gjordes också för att testa hur 

frågorna fungerade i praktiken. Man skulle kunna säga att vi utförde en pilotintervju på egen 

hand.   
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Vad gäller förväntad tidsåtgång fanns det en uppfattning om att intervjuerna skulle kräva 

betydligt mer tid än de gjorde. Varje intervju tog cirka tio minuter. Efter ett antal genomförda 

intervjuer upplevde vi oss trygga i rollen som intervjuare och fick ett bättre flyt i 

frågeställandet. Vi funderade över vilken sorts lokal som var mest lämplig för 

intervjusituationen och kom fram till att det skulle gynna vår intervju om eleverna befann sig i 

en trygg och bekant miljö. Därför valdes ett grupprum i anslutning till det ordinarie 

klassrummet. Innan vi påbörjade varje intervju delgav vi intervjupersonerna information. Det 

förklarades i korta drag om intervjuns innehåll, elevernas anonymitet betonades, det upplyste 

om ljudupptagningen och betonades av vikten av ärligheten i elevernas svar. Detta samtal gav 

också ett nyttigt utrymme att avdramatisera intervjusituationen och skapa en avslappnad miljö 

för intervjupersonerna.  

 

5.4. Bearbetning och analys 

 

Efter intervjuerna började transkriberingen. Detta utfördes genom att överföra ljudfilerna från 

mobiltelefonerna till våra datorer. I och med att intervjuerna var korta blev inte 

transkriberingen speciellt tidskrävande. Efter transkribering sammanställdes elevernas svar 

fråga för fråga och ställde intervjusvaren mot varandra för att komma framåt i arbetet med 

analysera. Till exempel uppstod likheter och olikheter i intervjupersonernas svar. Arbetet 

skedde för hand och antecknades på papper. Ur varje intervju kunde vi sammanställa ett antal 

nyckelord som kort beskrev intervjupersonens inställning till frågeställningarna. Därefter 

följde processen med att renskriva våra resultat. Det genomfördes genom att föra in de resultat 

som fanns på papper till vårt arbete i datorerna. Därmed underlättade det att ställa elevernas 

svar mot varandra och tyda likheter och olikheter, alltså börja analysera. På detta sätt kunde 

svaren tematiseras och kategoriseras. Med hjälp av teori och litteratur tydliggjordes sedan 

samband och variationer mellan intervjupersonernas svar. Exempelvis kunde detta ske genom 

att vi tog fasta på ett intressant samband mellan intervjupersonernas svar. Därefter diskuterade 

vi sambandet och analysen tog sin utgångspunkt i vårt samtal. I vårt resultat har vi återgett 

citat från intervjuerna. Detta har vi gjort för att ge en tydligare bild av vad som framkommit  
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5.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Våra datas trovärdighet och tillförlitlighet är hög. En anledning är att det användes 

semistrukturerad intervjuteknik. I en intervju av detta slag är risken liten för intervjuaren att få 

svar som är svåra att förstå och tolka. Det beror på att det ständigt finns utrymme för 

följdfrågor. Dessa följdfrågor gör det enklare för intervjuaren att klargöra frågetecken som 

uppstår. Denscombe (2009) skriver om grundade data. Grundade data är sådana som 

forskaren är väl förtrogen med. Forskaren har ständigt varit närvarande i processen och haft 

full uppsikt över utvinnandet av data (2009). Vi upplever att detta förhållningssätt är 

detsamma som vi haft till våra data. I och med att varje process i arbetet utgått från den 

föregående utgör de ursprungliga intervjusvaren källan för hela arbetet. En annan bidragande 

faktor till vårt arbetes trovärdighet och tillförlitlighet är valet att utföra intervjuerna 

tillsammans. Det gjordes för att undvika att frågorna skulle ställas på olika sätt av oss 

intervjuare.  

 

5.6. Etiska kriterier 

 

En central förutsättning för en lyckad intervju är att det finns ett visst förtroende mellan 

intervjuare och intervjuperson. En intervjuperson som upplever situationen som hotfull ger i 

regel inte lika utförliga och sanningsenliga svar. Som intervjuare är det alltså av stor vikt att 

skapa en situation som präglas av ett behagligt och tryggt klimat (Denscombe 2009). Det 

funderades mycket över hur vi skulle genomföra våra intervjuer. Det fanns tankar om 

huruvida det var lämpligast för oss intervjuare att genomföra intervjun tillsammans eller 

ensamma. Vi uppfattade en risk i att skapa ett numerärt överläge gentemot intervjupersonerna. 

Slutligen togs det beslut om att genomföra intervjun tillsammans. Precis som nämnts ovan 

berodde beslutet på att öka trovärdigheten och tillförlitligheten. I och med valet blev det 

viktigare att eleverna kände sig trygga och vänligt inställda till oss intervjuare. 

Samtyckeskravet uppfylldes då eleverna och dess föräldrar gett sitt medgivande till intervjun. 

Detta samtycke är mycket viktigt då vissa frågor är av en känslig karaktär (Vetenskapsrådet 

2002).  
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För att eleverna skulle vara bekväma i att avslöja personliga uppfattningar och detaljer ur sitt 

privatliv var det av stor vikt att de kände tillit inför intervjusituationen. Det blir därför centralt 

för intervjuaren att förtydliga för intervjupersonerna att alla uppgifter som delges också 

kommer att behandlas konfidentiellt (Denscombe 2009). Kravet på konfidentialitet är också 

något som Vetenskapsrådet (2002) nämner. Det är viktigt att intervjuaren ser till att 

intervjupersonen förblir anonym och att dess integritet skyddas (2002).  Innan intervjuerna 

inleddes samtalade vi med intervjupersonerna angående deras anonymitet. Under detta samtal 

påmindes intervjupersonerna om att deras medverkan var helt och hållet frivillig. Detta är 

något som Vetenskapsrådet (2002) påpekar är viktigt. Det tydliggjordes för dem att de 

uppgifter de lämnade till oss aldrig skulle kunna härledas till specifika individer och inte 

heller användas till något annat än vårt arbete. Detta är något som Vetenskapsrådet (2002) 

förtydligar är viktigt. Det benämns under namnet samtyckeskravet.  

 

5.7. Metodkritik 

 

Vi upplever att valet av metod passar frågeställningen. En av de största anledningarna till 

metodens lämplighet var att den gav utrymme för oss att fördjupa oss i svaren eleverna gav. 

Utan följdfrågor hade inte intervjuerna nått det djup som avsetts. Något som visade sig vara 

mycket gynnsamt för undersökningen var att det skickats ut missivbrev till fler elever än det 

var tänkt att intervjua. Det var något som gav oss möjlighet att bredda mängden data då det 

gav oss möjlighet att genomföra fler intervjuer än det först var tänkt.  

 

Det var inga problem med att formulera våra intervjufrågor. Dock blev vi i ett senare skede 

tvungna att förändra karaktären på dem. De ursprungliga frågorna var begränsade i den mån 

att de endast lämnade utrymme för ja- eller nej svar. Våra upplever var att mer öppna frågor 

var mer lämpade för kvalitativ studie. En detalj som det i efterhand har funderats över är de 

gånger eleverna lämnade mycket kortfattade svar. Tankar väcktes hos oss om det fanns 

möjlighet att dessa elever möjligen visste mer än de delgav i intervjuerna och om det i så fall 

funnits möjlighet till fördjupning. I och med att det framkom i intervjuerna att det upplevs en 

rädsla bland eleverna över att berätta om negativa företeelser i omklädningsrummet kanske 

det också förekom elever som inte vågade delge all sin information. Självklart kan det också 

ha varit på det vis att eleverna inte hade något att säga angående ämnet.   
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6. Resultat 

 

Resultatkapitlet har delats in i två huvudrubriker med tillhörande underrubriker. De två 

huvudrubrikerna kopplas till omklädningsrummet där den ena rubriken handlar om klimat och 

den andra om kränkande handlingar som kan förekomma.  

 

6.1. Elevers bild av klimatet i omklädningsrummet 

 

När vi ställde frågan hur eleverna upplever att de beter sig mot varandra i 

omklädningsrummet skiljer sig svaren väsentligen åt. Hälften av intervjupersonerna är 

uteslutande nöjda med klimatet eleverna emellan.  

 

”Ja men, vi tjejer vi är väldigt sociala och öppna”. 

 

Deras svar innehåller uppfattningar om att de kan tala om allt möjligt som de inte kan tala om 

i andra situationer. De är schyssta och snälla mot varandra och kan skämta på en acceptabel 

nivå utan att någon tar illa upp. 

 

Tre av tio elever har både negativa och positiva tankar om klimatet i omklädningsrummet.  

 

”Det kan ju vara om man har kört någon match, då kan det vara lite småtjafsigt och om man 

gjorde rätt och om man gjorde fel”. 

 

Två av dessa tre menar att klimatet är avhängigt idrottslektionens innehåll. De menar att om 

bråk uppstår under lektionen följer den negativa stämningen med in i omklädningsrummet 

efteråt. Det finns även risk för att bli påmind om sämre prestationer från idrottslektionen. Den 

sista av dessa tre påpekar också en viss oro för att utomstående ska kunna se in i 

omklädningsrummet.  

 

Resterande två av våra tio intervjupersoner uppfattar klimatet som enbart negativt. Dessa har 

sämre upplevelser som är förknippade med sådant som skett på idrottslektionen och hur det 

har påverkat situationen i omklädningsrummet efteråt. Det kan innefatta bråk, skrik och 

svordomar. Det kan också röra sig om elaka kommentarer baserade på prestationer bundna till 
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lektionstillfället. En av dessa två framhåller också att det är trångt och svårt att samtala med 

varandra. 

 

En fråga som också berörde klimatet gällde huruvida eleverna kan urskilja någon skillnad i 

stämningen mellan omklädningsrummet och klassrummet. Fyra av eleverna ansåg att klimatet 

i omklädningsrummet var mer behagligt att vistas i än det i klassrummet.  

 

”En del kan vara rädda för att göra bort sig i klassrummet. Om man pratar och så kan det 

vara pinsamt om någon hör det och så”.  

 

De anser att det är lugnt och skönt i omklädningsrummet och de uppskattar att få en stund för 

sig själva. En av dem menar också att vissa elever som är rädda för att göra bort sig i 

klassrummet vågar säga vad de tycker när de befinner sig i omklädningsrummet.  

 

Tre av tio har blandade känslor angående omklädningsrummets klimat i jämförelse med 

klassrummets. Det som de här eleverna uppfattar som negativt med omklädningsrummet är de 

olika samtal och diskussioner av elak karaktär som kan äga rum. Dessa samtal kan bland 

annat innehålla snuskprat som de blir äcklade av men även skitsnack och tjafs om lektionen 

som varit.  

 

Tre elever har enbart negativa upplevelser angående omklädningsrummet i jämförelse med 

klassrummet. Samtliga upplever att det förekommer mer prat i omklädningsrummet och två 

av dem anser också att det förekommer mycket svordomar och dumma ord. En av dem 

upplever att det beror på att de är killar ensamma utan någon vuxens närvaro.  

 

6.1.1. Fysisk miljö 

 

Två av eleverna menar att de kommer att uppleva stämningen i omklädningsrummet som 

förbättrad om det finns fler bås att i enskildhet byta om och duscha i.  

 

”Det är ju rätt bra att vi har bås som man kan låsa in sig i ifall det är någon som är. kanske 

man kunde göra fler bås om någon vill vara lite mer privat men sen så är det ju så att man får 

acceptera det med”. 
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Den ena av dessa två anser att båset ger ett ökat privatliv och ger möjlighet att få vara ensam i 

sin nakenhet. Samma elev påpekar att de befintliga båsen är fräschare än det gemensamma 

duschutrymmet som enligt eleven har ett äckligt golv. Eleven uttrycker ett missnöje inför 

avsaknaden av bås men säger också att hon får acceptera läget. 

 

6.1.2. Kommunikation  

 

Två av eleverna upplever att det krävs att pedagog och elever blir bättre på att säga ifrån, tala 

ut om situationer som uppstår i omklädningsrummet och även samtala med de som upplever 

situationen som jobbig.  

 

”En gång gick det för långt och några snärtade till mig med handdukar. Då sa jag till på 

skarpen och det hjälpte. Detta hände tre gånger”.  

 

Ytterligare en intervjuperson ansåg att eleverna måste öka respekten sinsemellan. Alla får 

åsikter men det är inte nödvändigt att alltid uttrycka sin åsikt. Ibland kan ett skämt också såra 

och detta är något som bör tänkas igenom innan de uttrycks. En elev nämner att det skulle 

vara en fördel om pedagogen skulle följa upp händelser som sker i omklädningsrummet mer 

noggrant.  

 

6.1.3. Vuxennärvaro 

 

Den fråga som nu kommer redovisas resulterade i flertalet olika svar. Därför har vi inte haft 

möjlighet att gruppera eleverna som det tidigare gjorts i resultatkapitlet. Istället har det 

redovisats för var och ett av de svar som eleverna angivit. Samma elev kan ha lämnat ett eller 

fler svar på samma fråga.  

 

När frågan ställs till eleverna vad de har för tankar om vad som kan åtgärdas för att skapa 

förbättringar i omklädningsrummet svarar sju elever av tio att de inte önskar en vuxens 

närvaro i omklädningsrummet. En av dem menar att stämningen skulle förbättras om en 

vuxen närvarade men är också tydlig med att detta inte var något som är önskvärt från elevens 

sida.  
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Fyra elever menar att pedagogen inte ska ha möjlighet att höra vad eleverna samtalar om i 

omklädningsrummet då de ska få utrymme att busa ensamma och tala om vad de vill.  

 

”I omklädningsrummet pratar man lite om allt. Skulle, även om det skulle vara en lärare 

skulle det vara lite stelt och så för jag känner det att jag kan inte riktigt prata som, med egna 

ord när en lärare eller någon vuxen är i närheten”.  

 

En annan elev anser att det kommer uppstå en stel stämning i omklädningsrummet vid 

vuxennärvaro. En elev menar att det räcker med hot om vuxennärvaro i omklädningsrummet 

för att förbättra situationen. Enbart en av de tio tillfrågade eleverna anser att ökad 

vuxennärvaro i omklädningsrummet kommer vara uteslutande positivt för stämningen i 

idrottens omklädningsrum. Den här eleven upplever svordomar och fult språk som obehagligt 

och uppfattar en risk för att fara illa.  

 

6.2. Elevers bild av kränkande handling i omklädningsrummet 

 

6.2.1. Verbala aspekter 

 

När vi frågar vad intervjupersonerna tror kan vara anledning till att vissa elever far illa i 

omklädningsrummet ger två av dem svaret att det finns risk att bli retad för fel som begåtts 

under idrottslektionen. Ytterligare två av eleverna nämner verbal kränkning som en anledning 

till att fara illa i omklädningsrummet. Den ena menar främst kommentarer som kan uttryckas 

angående utseende och menar att det sker ibland.  

 

”Om någon är lite tjockare än någon annan kan man få höra det av andra som säger såna 

här elaka saker”. 

 

Det resulterar i att elever som blir utsatta för detta tar illa upp och blir ledsna. Den andra 

intervjupersonen anser att de som är sämre på att försvara sig riskerar att bli utsatta för 

negativa kommentarer. Samma elev är av åsikten att vissa elever upplever rädsla för att 

meddela en vuxen då det kan förvärra situationen.  
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6.2.2. Fysiska aspekter 

 

En elev berättar om ett upplevt obehag inför att duscha med andra. Det är då nakenheten som 

skrämmer. Samma elev beskriver hur en elev i klassen inte är bekväm att duscha tillsammans 

med klasskamraterna. 

 

”Först var det läskigt att vara naken med andra killar men jag har vant mig”.  

 

En annan elev delger en situation då han vid upprepade tillfällen utsatts för snärtar med 

handdukar. Ett par drivande elever bedrev dessa aktiviteter som följdes av ett antal medlöpare. 

Han löste situationen genom att säga till på skarpen och det gav effekt.  

 

6.2.3. Övriga aspekter 

 

Två elever uttrycker en rädsla för att någon eller några ska kasta in deras tillhörigheter i 

duschrummet. Den ena av dem nämner också ett tillfälle där någon eller några gömt strumpor 

för elever i klassen. Slutligen uttrycker en elev en oro för att bli smygfotograferad i duschen.   

 

6.2.4. Fysisk miljö och kränkande handlingar 

 

På frågan om elevernas upplevelse av omklädningsrummets olika delar såsom dusch, hängare 

och toalett får vi varierande svar. Fem av våra tio elever upplever att det var störst risk att bli 

illa behandlad i duschen.  

 

”Ja, men sen är det ju lite såhär med att de kollar på varandra, alltså vissa kanske ser lite 

olika ut under kläderna och kollar på varandra och stirrar såhär jättemycket”.  

 

Tre av dessa fem oroar sig för att få kommentarer om sitt utseende. Två av de tre har någon 

gång hört eller upplevt att äldre elever och elever i andra klasser har betett sig illa mot 

varandra i duschen. En annan elev upplever det som jobbigt att vara naken inför sina 

klasskamrater. Det är även en elev som oroar sig för att bli puttad in i duschen med kläderna 

på.   
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Fyra av våra tio intervjupersoner upplever hängarna som den plats där de löper störst risk att 

utsättas för otrevliga situationer. Två av dessa fyra är mest oroliga för verbala kränkningar. 

Den ena av dem anser att anledningen är att det är vid hängarna som eleverna samtalar mest 

med varandra. Det är på grund av detta som det är störst risk för verbala kränkningar i denna 

situation. Den andra av dessa två elever påpekar att det även råder en ökad risk för fysiska 

kränkningar vid hängarna. Han anger lektionens innehåll och eventuella konflikter från 

densamma som skäl till efterföljande konflikter vid hängarna. De övriga två av de 

ursprungliga fyra anger andra anledningar till att hängarna är den mest utsatta platsen i 

omklädningsrummet. Den ena av dem är orolig för att någon ska gömma vederbörandes 

kläder och den andra anger ett konkret exempel då en kille i klassen inte önskade att duscha. 

Den nämnda killen får ofta höra att han luktar illa och har därför alltid bråttom ut ur 

omklädningsrummet.  

 

En av tio anger toaletten som den plats han anser att risken är störst för att bli utsatt för 

kränkande handling. Han benämner toaletten som ett litet hörn där det finns risk att känna sig 

inträngd.  
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7. Analys 

 

I analyskapitlet har vi med hjälp av teori, litteratur och tidigare forskning funnit gemensamma 

beröringspunkter i intervjupersonernas svar. Vi har sökt efter likheter och olikheter som 

därefter förklarats och tolkats.  

 

7.1. Sociokulturens påverkan på klimatet 

 

Klimatet i omklädningsrummet påverkas starkt av de normer och värderingar som elever 

bildar i samspel med andra. Eleverna beskriver att de kan konversera om allt möjligt i 

omklädningsrummet som de annars upplever att de inte kan tala om. De beskriver hur de 

oftast håller skämten på en acceptabel nivå utan att någon tar illa upp. Skolverket (2002) 

skriver i rapporten kränkande handlingar i informella miljöer att elever med hjälp av koder, 

normer och mål utvecklar och formulerar egna system för till exempel hur konflikter och 

kränkande handling uppmärksammas i skolan (2002). Det klimat som eleverna själva har 

konstruerat i omklädningsrummet anser en stor del av eleverna vara behagligare än det i 

klassrummet. Det kan vara lämpligt att belysa att eleverna konstruerar klimatet i 

omklädningsrummet helt på egen hand utan vuxnas inverkan, medan de vuxna har ökat 

inflytande på klassrummets klimat. Här kan vi dra paralleller till Vygotskijs tankar om 

sociokulturell utveckling. Enligt Vygotskij är en stor del av elevers sociala uppfostran möjlig 

genom de erfarenheter som eleverna skaffar sig. Dessa erfarenheter påverkas starkt av den 

miljö som de förvärvas i (Lindqvist 1999). Vi gör en direkt koppling mellan Vygotskijs sätt 

att se på sociokulturens påverkan och situationen i skolidrottens omklädningsrum. Eleverna 

står i regel utan vuxennärvaro och ges därför möjligheten att själva tillsammans skapa 

omklädningsrummets klimat.  

 

Elever kan uppträda olika beroende på den miljö och gruppsammansättning de befinner sig i. 

Elevernas roller kan variera beroende på given kontext (Nilsson 1993).  I elevgruppen finns 

det en uppfattning av att frispråkigheten ökar i omklädningsrummet. Det finns tendenser på 

att det är lättare att våga föra fram sin åsikt i omklädningsrummet i jämförelse med 

klassrummet.  

 

 



 

 

24 

7.2. Elevernas olika syn på samma klimat 

 

En stor del av eleverna anser att klimatet i omklädningsrummet är trevligare att vistas i än det 

i klassrummet. En näst intill lika stor del anser det motsatta, det vill säga att de föredrar 

klassrummets klimat. Båda kategorierna framhåller möjligheten till fri kommunikation som en 

central anledning till sin åsikt. De som var positivt inställda menar att de får ökat utrymme att 

göra sig hörda i omklädningsrummet. De mer negativt inställda beskriver hur de far illa av 

svordomar och dumma ord som förekommer när de lämnas ensamma i omklädningsrummet. 

Detta kan ses i relation till Vygotskijs tankar om hur elevers olika erfarenheter och sätt att 

handla kan te sig olika oberoende av vilken social situation de befinner sig i (Lindqvist 1999).  

 

Alla elever har uppenbarligen inte samma möjlighet att påverka rådande klimat. En stor del av 

elevernas möjlighet att bidra till formandet av klimatet kan kopplas till huruvida man reagerar 

i negativt laddade situationer. Vi kan i våra resultat se hur en del elever bemöter konflikter 

med tystnad. Denna tystnad grundar sig enligt dem i en rädsla för att hamna i utanförskap. 

Detta utanförskap antar eleverna ska uppstå om de talar med en vuxen om sina problem. Den 

här typen av beteende kan ses som en passiv strategi likt den som skolverket (2003) beskriver 

i en rapport kränkande handlingar och informella miljöer, alltså en strategi där eleven intar en 

defensiv roll för att slippa konflikt (2003).     

 

7.3. Elevers tankar om vuxennärvaro 

 

Sju av tio elever i undersökningen uttrycker en önskan om att också fortsättningsvis slippa en 

vuxens närvaro i omklädningsrummet. Det intressanta med detta är att det är tydligt att de 

som inte vill ha en vuxen i omklädningsrummet är av majoritet och också är de som hörs mest. 

Ellmin (2008) menar att pedagogen har en viktig uppgift i att tillgodose alla elevers behov. 

Elever och pedagoger har en vilja att kunna fungera med sig själv och med sin omgivning. 

Det är upp till pedagogen att ge sina elever ett tillräckligt stöd för att de ska ha möjlighet att 

uppnå detta (2008). Enbart en av eleverna svarar att denne gärna ser en vuxen i 

omklädningsrummet. Enligt vår teoretiska ansats är den här enskilda elevens åsikt lika 

värdefull som de övriga sju intervjupersonernas. Här uppstår en konflikt. Elevgruppen är 

splittrad och om pedagogen tar ett beslut kommer det beslutet motsätta någon av parternas 

önskan. Sådana här situationer är ett av pedagogikens stora problem.    



 

 

25 

7.4. Idrottslektionens påverkan på klimatet 

 

Klimatet elever emellan förändras ständigt beroende på rådande kontext. Det finns olika 

faktorer som kan påverka detta. Det kan till exempel ha att göra med rådande konflikter och 

elevers varierande roller i olika situationer (Nilsson 1993). Det föränderliga i klimatet elever 

emellan tar sig ibland uttryck i stämningen som råder i omklädningsrummet efter avslutad 

idrottslektion. Nästan hälften av eleverna anser att det som har hänt på idrottslektionen också 

påverkar klimatet i omklädningsrummet efteråt. Det verkar som om stämningen från 

lektionstillfället ofta följer eleverna in i omklädningsrummet. Eleverna beskriver hur de 

ibland blir påminda om sämre prestationer förknippade med förgående idrottslektion. Detta 

kan bero på pedagogens begränsade insyn i omklädningsrummet. Två av tio elever uttrycker 

en önskan om att det krävs att pedagoger och elever samtalar mer med varandra om negativa 

upplevelser i omklädningsrummet. Binbach (2006) skriver att det är naturligt för elever inom 

en grupp att testa de sociala gränserna. Detta gränstestande riskerar att leda till kränkande 

handlingar (2006). Just det faktum att eleverna är ensamma i omklädningsrummet gör att det 

finns goda möjligheter för sociala gränser att testas. I en sådan situation är det viktigt att 

eleverna inte intar omklädningsrummet med negativt laddade känslor. Även om pedagogens 

närvaro inte verkar vara önskvärd i omklädningsrummet är det en stor fördel att på något sätt 

förändra elevernas sinnesstämning innan de går in i omklädningsrummet. Om pedagogen 

lyckas med det ökar chansen att situationen i omklädningsrummet inte påverkas negativt av 

stämningar och känslor från lektionstillfället. En av intervjupersonerna hyser en förhoppning 

om en ökad respekt elever emellan. För att uppnå denna respekt föreslår eleven att alla elever 

skulle ha rätt att anse vad de ville om andra men det är inte nödvändigt att åsikten alltid 

framförs. Eleven menar att ett oskyldigt skämt i omklädningsrummet för någon annan kan 

uppfattas som väldigt sårande. Därför bör varje elev noggrant tänka igenom eventuella 

uttalanden om andras prestationer innan de uttalas.  
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7.5. Klimat som fysisk miljö 

 

Viktigt för ett väl fungerande klimat i omklädningsrummet är att eleverna känner sig trygga i 

den fysiska miljö de vistas i. I vår undersökning svarar hälften av eleverna att det är i 

duschrummet som risken är störst att bli utsatt för kränkande handling. Den största 

anledningen till att eleverna anser detta är att de är nakna. Höistad (2001) beskriver den här 

typen av situationer med att mobbare och mobboffer förs samman på samma plats, dessutom 

tvingas de ta av sig kläderna (2001). Att vara ensam med sin nakenhet är något som flera 

elever berör i sina intervjusvar. Två av eleverna tror att omklädningsrummets klimat kan 

förbättras om det finns bås att duscha och byta om i. Återigen blir nakenheten central. 

Resultatet visar att det helt klart finns elever som inte är bekväma med att vistas nakna inför 

varandra.  

 

7.6. Kränkande handling ur ett elevperspektiv 

 

Det framkommer i våra resultat att det inom elevgruppen förekommer en viss oro för 

kränkande handling av olika karaktär. Dels rör det sig om en verbal aspekt där eleverna löper 

risk att genom ord bli kränkta beroende av olika anledningar. En tendens bland eleverna är att 

det främst är de verbala kränkningarna som faktiskt ägt rum. Vad gäller fysiska och övriga 

aspekter är det enbart vid enstaka tillfällen som eleverna kan redogöra för upplevda kränkande 

handlingar. I dessa fall uttrycker eleverna oro som i lägre grad är befogad jämfört med när det 

kommer till verbala kränkande handlingar.  

 

Med våra resultat i åtanke framkommer en tydlig bild av vilka platser i omklädningsrummet 

som är förknippade med kränkande handling. Hängarna och duschen var de delar i 

omklädningsrummet som är mest förknippade med kränkande handling. Även om båda 

platserna enligt eleverna är förknippade med kränkande handling är det ändå av varierande 

anledningar. Vid hängarna grundar sig oron främst på verbala kränkningar och i duschen är 

elevernas nakenhet främst källan till oro. Det faktum som blir tydligt i och med 

intervjupersonernas svar är att kränkningar definitivt förekommer i skolidrottens 

omklädningsrum. Elever som kränks i omklädningsrummet samtidigt som hjälp och stöd 

uteblir lider en stor risk att uppleva sig svikna av skolan. Omklädningsrummet är en av de få 

platserna på en skola där eleverna ofta interagerar helt utan uppsyn från vuxna. Detta gör det 
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självklart betydligt svårare att detektera tendenser av kränkande handling (Eriksson red. 2002). 

Som tidigare nämnts framkommer det i intervjuerna att de kränkande handlingar som äger 

rum främst är verbala. Ett stort problem med verbala kränkningar är att de inte lämnar några 

synliga spår och därför är svåra att upptäcka. Det innebär ytterligare en försvårande 

omständighet för pedagoger att upptäcka förekomsten av dessa kränkningar (Höistad 1994). 

En relativt klar och bred bild av hur eleverna uppfattar det rådande klimatet i skolidrottens 

omklädningsrum har framkommit. Vad gäller elevernas erfarenheter av kränkande handlingar 

i skolidrottens omklädningsrum har vi nu betydligt mer kunskap om hur detta yttrar sig. Vi 

har sett hur vissa typer av kränkande handlingar förekommer mer än andra.  
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8. Diskussion 

 

Nedan följer en diskussion av resultaten och den genomförda analysen. Vi gör en fördjupning 

av innehållet och det reflekteras över konsekvenser av olika problem och hur de kan lösas. 

Det är inte alltid vi kommer fram till ett givet svar utan ibland presenteras flera olika 

lösningar och alternativ.  

 

8.1. Omklädningsrummets klimat 

 

Flertalet elever anser att klimatet i omklädningsrummet är mer trivsamt än i klassrummet. Det 

borde därför resultera i en vinst i att applicera det som eleverna uppskattar i 

omklädningsrummet på klassrummet. Det synliggörs ett antal faktorer som eleverna uttrycker 

ökar deras trivsel i omklädningsrummet. Ett exempel är tillgången till utrymme och möjlighet 

att göra sin åsikt hörd. Det har i undersökningen framkommit att det främst är tjejer som 

upplever att de mår bra av det utökade utrymme de får i omklädningsrummet. Enligt oss beror 

det till stor del på att killar tenderar att ta större plats i klassrummet än tjejer. 

Omklädningsrummets klimat skulle gynnas av ett utbyte av idéer från klassrummet. De elever 

som föredrar klassrummet framför omklädningsrummet anger graden av svordomar och 

dumma ord som en anledning till att de inte trivs. Ett visst mått av klassrummets 

ordningstänkande skulle därför för dem också kunna förbättra omklädningsrummets klimat. 

Vi har fått en bild av att de elever som föredrar klassrummet också är de samma som har svårt 

att framföra sin åsikt och agerar passivt i konflikter. Det tror vi kan bero på att dessa elever är 

i behov av det vuxenstöd som de får tillgång till i klassrummet men som uteblir i 

omklädningsrummet.  

 

I vår undersökning har det framkommit att nästan hälften av eleverna ser samband mellan 

lektionsinnehållet och efterföljande stämning i omklädningsrummet. Eleverna verkar själva ha 

svårt för att hålla kritiken av varandras insatser konstruktiv. Det är viktigt att pedagogen 

avslutar idrottslektionen ordentligt så att eleverna inte går in i omklädningsrummet med 

upprörda känslor som uppstått på grund av idrottslektionen. Vi har kommit fram till att 

klimatet i omklädningsrummet kan förbättras genom att pedagogen strävar mot att försätta 

eleverna i en lugn sinnesstämning. Naturligtvis är detta ingen enkel uppgift då idrottsämnet 

betingar få lektionstimmar och små resurser. Elevernas sinnesstämning kan förändras genom 
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att avsluta lektionstillfället med massage eller avslappning. Om detta görs till något naturligt i 

idrottsundervisningen kommer det att påverka omklädningsrummet positivt.      

 

Utifrån resultaten går det att avläsa att en stor del av eleverna upplever det jobbigt att vara 

nakna inför varandra. Vissa elever ser de privata båsen som en lösning på problemet. Både 

fördelar och nackdelar finns enligt oss vad gäller installering av fler bås i skolornas 

omklädningsrum. Något som är positivt med båsen är att den som inte önskar att visa sig 

naken inte heller är tvingad till det. Å andra sidan kan uppbyggnad av fler bås enligt oss sända 

fel signaler till eleverna. Genom dessa bås tror vi att det förmedlas ett budskap till eleverna 

om att kroppen är något som bör döljas. Vi anser dock att ett bås i vissa fall kan vara 

berättigat av till exempel skäl grundade på kulturella skillnader och att varje skola ska kunna 

erbjuda enskilda bås för den som önskar. Ytterligare möjlig lösning är att skilja av duscharna i 

det gemensamma duschrummet med väggar. Denna lösning kan ses som någon form av 

medelväg. Vad gäller sådana här fall är det viktigt med elevinflytande. Skolorna måste 

förmedla till eleverna att deras åsikter också är viktiga inte minst för att det är eleverna som 

främst utnyttjar dessa utrymmen. En av de intervjuade eleverna uttrycker tankar om att 

situationen med duscharna inte är optimal men att detta får accepteras. Detta anser vi vara en 

uppgiven och sorglig inställning då elevinflytande är en viktig del i nuvarande läroplan.   

 

8.2. Kränkande handling 

 

I intervjusvaren framkommer det att det finns en gemensam uppfattning om hur skämten hålls 

på en acceptabel nivå i skolidrottens omklädningsrum. Här uppstår ett problem som har med 

elevernas olika acceptans för kommentarer och handlingar av mindre smickrande karaktär. 

Om en elev har en lägre acceptans än kamraterna är medvetna om kan det leda till negativa 

konsekvenser.  Även om eleven i fråga inte verkar ta illa upp kan han eller hon ändå ta åt sig 

och fara illa utan att det är synligt. I intervjuerna uttrycks det åsikter om vad eleverna får och 

inte får säga till varandra. För att minska risken för att eleverna ska fara illa i 

omklädningsrummet är det viktigt att pedagogerna diskuterar vikten av att tänka igenom sina 

uttalanden. Eleverna måste förstå att det inte alltid är nödvändigt eller lämpligt att framföra 

sina åsikter och tankar. Ibland kan det såra kamraterna och då kan eleverna med fördel vara 

tysta istället.   
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Det är en stor skillnad på klimat i klassrummet gentemot i omklädningsrummet. Den 

skillnaden grundar sig i att pedagogen är närvarande i klassrummet och kan hjälpa och 

vägleda eleverna att konstruera ett klimat. Även om eleverna upplever att de fortsättningsvis 

bör vara utan vuxna i omklädningsrummet anser vi att vuxna ändå gör nytta om de närvarar. I 

skolidrottens omklädningsrum lämnas eleverna ensamma med att konstruera sitt 

gemensamma klimat. Många gånger anser vi att elevernas klimatkonstruerande gynnas av 

någon form av styrning från pedagogerna. Dock är det inte nödvändigt att pedagogerna 

ständigt borde närvara i omklädningsrummet då det är av stor vikt att eleverna ges möjlighet 

att på egen hand skapa sitt eget klimat. Avsaknaden av vuxna har flera positiva effekter. En av 

dessa som eleverna framhåller är den högre graden av frispråkighet som underlättar för att 

framföra sin egen åsikt. Denna process är en viktig del av skolans uppdrag i att förbereda 

eleverna inför det samhälle de redan är en del av. För att eleverna ska ha möjlighet att skapa 

ett fungerande klimat anser vi att positiva förebilder i form av vuxna är nödvändiga. Innan 

eleverna har lärt sig hur de ska agera i skolidrottens omklädningsrum är det enligt oss viktigt 

att vuxna visar hur det ska gå till så att eleverna får förståelse för hur det fungerar. Successivt 

krävs det att de vuxna avlägsnar sig och ger eleverna möjlighet att på egen hand 

experimentera sig fram till ett klimat som passar elevgruppen i fråga. Alltså är det viktigt att 

pedagogen ger eleverna möjlighet att skapa ett klimat innanför de ramar som pedagogen 

ansvarar för.  

 

Vad gäller verbala och fysiska kränkningar som förekommer i omklädningsrummet är 

pedagogens möjligheter att ingripa begränsade. Ett förebyggande arbete skulle kunna påverka 

elevernas sätt att bete sig mot varandra även när de är ensamma. På den skola vi utförde vår 

undersökning finns det en uttalad oro inför fysiskt kränkande handlingar. Denna oro är 

tämligen obefogad då nästintill inga fysiska kränkningar förekommer. Detta kan enligt oss 

tolkas som en signal till skolans personal om att det främst är den verbala kränkningen som 

det behövs arbetas med. Vi menar inte att det helt ska bortses från den fysiska typen av 

kränkande handling. Den får komma i andra hand beroende på situationen på skolan. Vi tror 

att den fysiska kränkningen oftast föregås av en verbal sådan. Därför är det viktigt att det 

läggs stor vikt vid att förhindra den verbala kränkningen innan den eskalerar till något fysiskt.  
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I början av vårt arbete hade vi en uppfattning av att eleverna själva skulle uppskatta en ökad 

vuxennärvaro i idrottens omklädningsrum. Det har i efterhand visat sig att så inte var fallet. 

Istället har merparten av eleverna uttryckt att de ej önskar fler vuxna. Att eleverna känner på 

detta vis kan beror på att det på just denna skola råder god stämning eleverna emellan. Vi 

anser att elever på en skola med mycket sociala problem skulle uppskatta att ha vuxna i 

närheten. Även om merparten av eleverna är nöjda med situationen finns det en del av 

eleverna som på ett eller annat sätt far illa av att vistas i omklädningsrummet. En fråga som då 

framträder är huruvida skolan ska hörsamma minoritetens önskan om vuxennärvaro eller 

enbart se till att majoriteten är nöjd med den rådande situationen. Det finns en risk att de 

elever som far illa också är de elever som upplever det jobbigt att framföra sina åsikter. 

Därför har de vuxna på skolan ett ansvar gentemot dessa elever att öka kunskapen och 

insynen i idrottens omklädningsrum så att de kan hantera situationer av kränkande slag som 

utan vuxennärvaro aldrig skulle uppmärksammas. De elever som använder sig av passiva 

strategier borde enligt oss utsättas för ytterligare svårigheter i samband med 

omklädningssituationen. I situationer som dessa elever upplever som jobbiga har de möjlighet 

att avlägsna sig från platsen eller att gömma sig. Till skillnad från andra utrymmen i skolan 

där kränkande handlingar kan förekomma är omklädningsrummet inte lika enkelt att avlägsna 

sig ifrån. Ofta är skolans omklädningsrum små vilket innebär att en mängd elever samlas på 

en liten yta. Ibland kan de till och med befinna sig två klasser i omklädningsrummet vilket 

innebär att eleverna tvingas vara nakna inför andra som de inte känner. Dessutom krävs det att 

eleverna klär av sig nakna vilket också försvårar situationen att lämna lokalen. Eftersom att 

skolidrottens omklädningsrum är en oundviklig passage in till idrottslektionen är det inte 

heller möjligt för eleverna att undvika dessa utsatta situationer.     

 

Under vårt arbete har det uppmärksammats ett antal möjligheter att utveckla och fördjupa vår 

forskning. Det hade varit intressant att utföra en jämförelse mellan könen. Vad skiljer sig åt 

mellan killars och tjejers sätt att uppleva klimatet i idrottens omklädningsrum? Vårt arbete 

präglas inte alls av genusbetingade skillnader.  

 

Det hade också varit intressant för fördjupning av samma frågeställningar i äldre årskurser. 

Hur ser de här situationerna ut efter puberteten? Vidare forskning skulle kunna fokusera på 

vad som skiljer högstadiets elever från mellanstadiet när det kommer till uppfattningar om 

skolidrottens omklädningsrum.  
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Bilaga 1 

 
 

 

 

 

 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Linneuniversitetet i Växjö med inriktning mot 

de tidigare åldrarna. I lärarutbildningen ingår en examinationsuppsats på 15 poäng. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken uppfattning eleverna har gällande 

omklädningsrummen och om pojkar och flickor har olika upplevelser av detta. 

Frågorna kommer också vidröra elevernas tankar om pedagogers närvaro i 

omklädningsrummen. 

 

För att denna undersökning ska vara möjlig önskar vi få intervjua eleverna i klass 

XXX och för det krävs målsmans underskrift. Barnens anonymitet garanteras. För att 

få en uppsats med tillförlitlighet krävs att svarsfrekvensen är hög och därför hoppas vi 

att vi får möjlighet att intervjua många i klassen. 

 

Om du vill ha mer information om vårt uppsatsarbete eller om intervjuerna får du 

gärna höra av dig till någon av oss som skriver uppsatsen på telefon eller mail. 

Om du tillåter ditt barn att intervjuas ska du skriva på här: 

 
 
________________________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
________________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Klimat  

 

Hur har du upplevt att du och dina klasskamrater beter sig mot varandra i 

omklädningsrummet? 

 

 

På vilket sätt tror du att någon kan fara illa i omklädningsrummet? 

 

 

Var i omklädningsrummet är risken störst att bli illa behandlad?  

 

 

 

Kränkande handling 

 

Hur upplever du att stämningen är i omklädningsrummet i jämförelse med klassrummet? 

 

 

På vilket sätt har du känt dig obekväm i omklädningsrummet? 

 

 

Vad tycker du man kan göra för att förbättra stämningen i omklädningsrummet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


