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Abstrakt 
Den här uppsatsen handlar om hur elever på gymnasienivån upplever omklädningsrummet 

före och efter lektionen i samband med idrott och hälsa lektionerna, samt om det har någon 

påverkan på lektionen eller den psykiska hälsan. Syfte är att undersöka hur miljön i 

omklädningsrummet uppfattas av gymnasieelever i samband till idrottslektioner. Vi kommer 

att utgå ifrån Maslows teori om behovstrappan för att få fram det svar vi söker. Arbetet tar 

upp problemet om omklädningsrummet efter vad eleverna sagt under intervjun. Vi har 

intervjuat oss framtill hur det egentligen ser ut på gymnasieskolornas omklädningsrum och 

vad som egentligen ligger till grund till varför eleverna känner som de gör.  Resultatet av 

samtalen med eleverna visade sig vara att eleverna är positiv inställning till omklädnings-

rummen. Eleverna känner sig rätt så trygga i omklädningsrummet och det är en lättsam miljö 

där man kan skämta och ha roligt. De flesta elever vi intervjuade såg inte omklädningsrummet 

som ett hinder nog att inte delta på Idrott och hälsa lektionerna. Det som framgick var att 

eleverna känner sig trygga bland sina egna klasskamrater men inte om andra elever är i 

omklädningsrummet. Omklädningsrummet var inte heller en plats där det förekom mobbning. 

Trots alla forskning om att mobbning försiggår i skolans omklädningsrum har vår studie visat 

att detta inte stämmer där vi varit och intervjuat. Vår slutsats blir att omklädningsrummen inte 

är otrygga, det som gör omklädningsrummet tryggt är klassen man går i och hur man trivs 

med sina klasskamrater. 

Nyckelord: omklädningsrum, idrott och hälsa, genus, trygghet, kränkning och mobbning.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla anonyma elever som ställt upp som intervjupersoner i den 

här undersökningen. Utan er hade vi inte fått fram några resultat till den här undersökningen. 

Ett stort tack också till vår handledare Lena Larsson som hjälpt oss med den här uppsatsen, 

vidare vill vi tacka Louis Eberstål som hjälpt oss med genomläsning av uppsatsen. 
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Inledning   
Enligt undersökningen Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och 

trakasserier om kränkning(2009) av skolverket sker kränkningar utanför lektionstid. Elever 

berättar att platser såsom omklädningsrum och korridorer är platser där eleverna blir mest 

utsatta med andra ord där lärarna inte närvarar så ofta. Johan Slättberg som är idrottslärare på 

gymnasiet har sett hur skolkning har ökat, elever som egentligen har intresse för idrott väljer 

att inte vara med på idrotten på grund av miljön i omklädningsrummet. Detta menar han beror 

på att eleverna inte känner sig bekväma eller av andra orsaker inte väljer att byta om framför 

andra elever (Slättberg, 2010). I skolans värdegrund står det att alla anställda skall jobba för 

att förebygga trakasserier (Skolverket 2012). Enligt Friends (2013) är omklädningsrummet en 

av de platser där eleverna känner sig mest otryggast tillsammans med toaletterna. Därför är 

det viktigt att förebygga trakasseri så eleven ska må psykiskt bra och att gå in i slutna rummet, 

som kan hindra de att kunna få ett betyg i idrott och hälsa (Skolverket 2011).  

 

Skolverksstudien om frånvaron i grundskolan visar att ämnet idrott och hälsa är det ämne flest 

elever väljer att skolka från och därmed inte uppnår målen i ämnet (Skolverket 2010). Arbetet 

kommer att fokusera på omklädningsrummen för att se om elever känner sig utsatta eller på 

annat sätt blir illa bemötta bland gymnasieelever och i samband med idrottslektionerna. 

Elevhälsa ska framgå på förskolor, grundskolor, grundsärskolor, sameskolor, specialskolor, 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och elevhälsan ska omfatta psykologiska, medicinska 

och specialpedagogiska aspekter. En viktig del av elevhälsa är att eleven ska känna sig trygg, 

stöd får vi av skollagen som säger att undervisningen ska främja en trygg skolmiljö där 

eleverna känner sig trygga och kunna får en studiemiljö (Svensk författningssamling 2010).  
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1. Syfte  

Syftet är att undersöka hur gymnasieelever upplever miljön i omklädningsrummen i samband 

med undervisningen i Idrott och hälsa samt begrunda huruvida det påverkar deltagandet. Samt 

om pojkar och flickors upplevelser att det förekommer kränkning i omklädningsrummet. 

2. Frågeställningar  

1. Hur upplever eleverna situationen i omklädningsrummet i samband med undervisningen i 

Idrott och hälsa?  

 

2. Hur upplever flickor respektive pojkar omklädningsrummet miljö?  

 

3. Vilken betydelse har omklädningsrummets miljö för deltagandet i undervisningen i idrott 

och hälsa enligt eleverna? 
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3. Bakgrund  

I denna del av arbetet tar vi upp olika faktorer som vi antar kan påverka omklädningsrummets 

miljö, så som upplevelser, kränkning, miljö och styrdokument. 

3.1 Upplevelser i omklädningsrummet  

Friends (2013) har gjort en undersökning om trygghet och kränkning i skolan och visar att 17 

procent av alla elever som intervjuades hade blivit illa behandlade på något sätt av en annan 

elev på skolan. Eleverna fick svara på vilka platser de tycker är mest otrygga på skolans 

områden. På första och andra plats kom toaletterna och omklädningsrummen. Även Larsson 

(2004) visar i en studie att situationen i omklädningsrummet är ett problem för eleverna då de 

påpekar att de inte vill duscha efter lektioner på grund ut av att duscharna är ofräscha och 

äckliga. I ett frågeformulär om omklädningsrummet som Larsson (2004) visar är det hela 19 

procent av elever som berättar att skolans omklädningsrum är äckliga och ofräscha vilket 

leder till att de inte tycker om att byta om och duscha i skolan. De som inte duschar anser att 

det är okej att stå över att duscha för det inte var något krav på det från läraren. Eftersom 

duschen skrämmer många elever blir det lättare att enbart glömma handduken istället för 

kläderna, detta menar Larsson (2004) är ett sätt att försöka dölja skräcken att duscha med de 

andra eleverna. Larsson framhäver att de inte bara är en plats där elever känner sig otrygga på 

grund av att visa sig med att få klädsel utan ett ställde där det förekommer mycket mobbning 

(Larsson 2004). 

3.2 Kränkande behandling och trakasserier  

Mobbning kan ske i form av kränkande behandling och trakasserier. Detta kan vara en 

bidragande faktor vid osäkerhet i omklädningsrum. Vi antar att mobbning är något som sker 

på alla skolor och skulle kunna påverka miljön i omklädningsrummen på ett negativt sätt. 

Omklädningsrummet är för många en otrygg plats och mobbning i detta rum kan vara en 

bidragande faktor till att elever jäktar därifrån eller undviker detta rum. Kränkande behandling 

innebär att man kränker någons persons värdighet som inte är någon diskriminering enligt 

diskrimineringslagen. Trakasserier innebär att någon blir kränkt som har förbindelse till 

diskrimineringsgrunderna och de är etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder sexuell läggning, 

religion eller annan trosuppfattning (Skolverket 2011). 

Kränkande behandling och trakasserier kan genomföras av en eller flera personer samtidigt 

mot en eller flera personer. Utförandet kan vara synliga såsom dolda. Det kan utföras på flera 



 

 

9 

olika sätt till exempel med ryktesspridning, förföljning, fysiskt våld eller nedsättande ord. 

Kränkande behandling kan äga rum vid ett tillfälle eller upprepas flera gånger om, kränkning 

brukar ofta handla om när man hotar eller fryser ut någon person (Skolverket 2011).  

 

Diskriminering innebär att en lärare eller annan anställd på skolan missgynnar en elev när det 

kommer till kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Skolverket 2011). 

När trakasseri och kränkande behandling upprepas flera gånger medvetet för att avsiktligt 

försöka skada någon annans värdighet så kallas det för mobbning. Lärare har som skyldighet 

att förhindra mobbning genom att motverka, förebygga och förhindra alla former av 

kränkande behandlingar och trakasseri. Enligt Skolverket är det cirka 50,000 elever i Sverige 

som utsätts för kränkande behandling mer än en gång under skoltid, eftersom händelsen 

upprepas är det mobbning (Skolverket 2011). Lindell & Hartikainen (2001) och Höistad 

(1994) nämner tre sätt att använda mobbning på det är fysiskt våld, verbalt våld och 

psykologiskt våld. Fysiskt våld kan gå till att man “råkar” knuffa eller stänga dörren framför 

ansiktet på den man utsätter fysiskt våld för, utövaren gör handlingarna så det inte syns som 

avsikt för det gäller ju att inte bli upptäckt (Höistad 1994). Det kan även förekomma under 

lektionstid när man har någon idrott där man få knuffas i men då tar mobbaren i hårdare på 

den mobbade till exempel när man har fotboll där det är tillåtet med kroppskontakt. 

Psykologiskt våld använd så kan det vara när man ger negativa blickar på varandra i 

omklädningsrummet genom att stirra på någon med en nervärderande blick, man blir 

betraktad som luft. Lindell & Hartikainen (2001) och Höistad (1994) berättar att man kan se 

psykologiskt våld när man har brännboll så kan inte killarna ta tjejracket heller när de har 

missat sina två fösta slag, om man skulle ta det platta racketen så rusar hela utelaget fram till 

plattan och öppnar händerna för lyra. Missar man så får man gå skamligt till den första konen 

och skämmas för att man missat (Höistad 1994). Verbalt våld är det som förekommer mest i 

skolan och omklädningsrummet eftersom den mobbningen är dold från läraren eftersom man 

viskar och ger ökennamn bakom ryggen på den utsatte (Lindell & Hartikainen 2001).  

Høiby (2004) nämner att mobbning kan stoppas och att det är lättare att upptäcka killar som 

mobbas då killar använder sig av fysiskt våld så som att slåss, men när tjejer mobbar använder 

dem sig av psykologiskt och verbalt våld så som utestänga offret och gå bakom ryggen och 

snacka skit. Därför är det svårt för läraren att upptäcka tjejernas mobbning då det är oftare 

verbala än fysiska. Larsson berättar att mobbning i omklädningsrummet för killar och tjejer är 
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helt två olika saker, killar mobbar varandra genom att trycka ner någon efter en förlust från 

lektionen som har precis varit eller skrika att man hatar offrets favoritlag. Tjej mobbning är 

mer taskig och elak då de kan viska saker om andra och sedan skratta retfullt berättar en tjej i 

undersökningen (Larsson 2004). 

3.3 Miljön i omklädningsrummet  

Kränkning och trakasseri är ett problem i skolorna, det leder till att elever mår fysiskt och 

psykiskt dåligt (skolverket 2011). Eleverna är speciellt rädda för att vistas och befinna sig i 

gemensamma lokaler där det inte finns en vuxen närvaro som i omklädningsrummet, i en del 

fall har detta lett till att de utsatta eleverna har bytt skola. Skolverkets studie om elevskydd 

visar att elever har en önskan att det skall finnas fler vuxna personer i omklädningsrummen, 

för att förebygga trakasserier. En annan idé som flera skolor tar upp är behovet att göra en 

förändring i den fysiska miljön till exempel vill de ha fräschare och mer inspirerande 

omklädningsrum att vistas i. De vill ha fräschare lokaler, upprustade omklädningsrum, rena 

duschar fri från mögel samt fri från kisslukt och toaletter med tvål. Några elever som blir 

intervjuade berättar att om det förekomma trakassering så är det i omklädningsrummet, en av 

eleverna berättar att eleven har sett kläder som blivit ner sprutade med schampo eller 

nerspolade i toaletten (Skolverket 2011). 

I en undersökning från Skolverket (2010) tycker lite mer än var fjärde elev att omklädnings-

rummen är dåliga. Det är fler tjejer än killar som tycker omklädningsrummen är dåliga och 

var tjugonde kille och var tionde flicka tycker det är obehaglig att byta om och duscha i 

omklädningsrummet. Tidigare studier visar att obehaget för att duscha och byta om är på 

grund av trakasserier som förekommer i omklädningsrummet, detta har lett till att idrott och 

hälsa är det ämnet flest elever skolkar från och på grund av det inte nått upp målet i ämnet. 

Frånvaron av elever är vanligast bland ämnet idrott och hälsa och det ämnet som flest elever 

upphör att fortsätta gå på. En av förklaringarna är ämnets organisering, det kan handla om 

obehag om omklädningsrummet, ta med extra kläder och byta om och duscha i skolan. Flera 

elever som blev intervjuade berättar att de kände sig extra utsatta under dessa på lektioner på 

grund av man visar sin kropp (Skolverket 2010).  

Gunnar Höistad (2001) påstår att mycket kan hända i det slutna rummet så som 

omklädningsrum där eleverna måste infinna sig. De som blir utsatta för mobbning tvingas 

ibland att vistas i samma rum med de som utsätter dem för trakasserier, vilket gör det värre att 
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till exempel byta om. Höistad menar att det kan ske mycket i omklädningsrummen som 

läraren inte vet eller kommer få reda på. Höistad definierar mobbning som: 

”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 

2001:143) 

Höistad menar att både den som mobbar och blir mobbad har en problematik vilket gör det 

svårare att hantera livet men även att bägge parter lider av dåligt självförtroende. Den som 

mobbar kan dölja det medan den som blir utsatt blir nertryckt genom att vara utsatt (Höistad 

2001). Kränkning och trakasseri är ett problem i skolorna vilket kan leda till att elever mår 

fysiskt och psykiskt dåligt. Eleverna är speciellt rädda för att vistas och befinna sig i 

gemensamma lokaler där det inte finns vuxen närvaro som i omklädningsrum, i en del fall har 

detta lett till att de utsatta eleverna har bytt skola (Skolverket 2011). 

3.4 Värdegrund och styrdokument  
Skolan ska arbeta förebyggande för att alla skall ta ansvar, bry sig, upprätthålla bra relationer 

och respektera varandra (Skolverket 2011). I skolans värdegrund står det att alla elever ska få 

vara som de vill och skall känna sig trygga, de ska kunna vara delaktiga och utveckla 

demokratiska kompetenser som kritisk tänkande. Dem grundläggande värden som skolan 

skall förmedla och gestalta är jämställdhet mellan könen, alla människors likavärde, 

individens frihet och integritet, människolivets okränkbarhet och solidaritet mellan 

människor. Lärare och personal ska även främja för människans egenvärde och vår miljö. I 

skolans läroplan står det att man ska främja förståelse för andra människors egenvärde och 

arbeta mot diskriminering eller kränkande behandling på grund av ålder, kön, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning. Alla tendenser till kränkande behandling, trakasseri eller 

diskriminering ska motverkas (Skolverket 2011).  

För att göra omklädningsrummet till en mer tryggplats är det viktigt att följa värdegrunden 

och styrdokumentet, särskilt när det inte alltid finns någon vuxen i omklädningsrummet. 

Därför är det viktigt att eleverna följer styrdokumenten för att göra miljön trygg. Enligt 

skollagen är elevernas ansvar att se till att följa värdegrunden och styrdokumentet under 

utbildningen. Eleverna ska ta personligt ansvar för sin studiemiljö samt att tillsammans med 

andra elever ta ansvar och påverka sina möjligheter (Skolverket 2011). 
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4. Tidigare forskning   
Skillnaden mellan bakgrund och tidigare forskning är att tidigare forskning är avhandling och 

observationer som forskarna har gjort på plats. Här kommer vi att presentera tidigare 

forskning både internationella och svenska studier som handlar om omklädningsrum i frågan 

om kommunikation, beteende och bemötande och upplevelse. Vi har valt att skriva om varje 

forskare och deras forskning för sig och lagt de i olika rubriker. Vi har här valt att skriva om 

olika sammanhang som påverkar omklädningsrummet trivsel och miljö för att få en inblick 

vad forskarna har sagt i sina avhandlingar. Vi har valt vissa specifika avhandlingar som kan 

kopplas till omklädningsrummet för vi tror det är viktiga aspekter som påverkar miljön i det 

slutna rummet. 

4.1 Elevernas upplevelser av situationen i omklädningsrummen i skolan 
Hur upplever eleverna situationen i omklädningsrummen när det kommer till skolans miljö? 

I den nationella utvärderingen från Skolverket (2004) presenterar Eriksson, Larsson, 

Gustafsson, Quennerstedt, Redelius, Rudsberg, Öhman & Öijen att elever i skolan upplever 

det obekvämt att byta om tillsammans med andra elever. Elever upplever även att det är 

obekvämt att både byta om och duscha tillsammans med andra elever i omklädningsrummet 

(Skolverket 2004). I nationella utvärderingen finns ämnesstudie om Idrott och hälsa där tar 

dem upp frågor som berör elevernas upplevelser om sina kroppar, tio procent av flickorna och 

sjutton procent av pojkarna berättar att de inte vill byta om med andra elever. Men enligt 

Larsson och Redelius (2004) så är det framför allt flickor som känner oro och obehag med sin 

kropp. Det finns ett mönster som visar att det redan i omklädningsrummet det uppstår ett 

problem, hela 27 procent av eleverna har en negativ upplevelsen innan idrottslektionen ens 

har börjat (Eriksson et al 2005). Mer än hälften av de eleverna som inte når upp målet till ett 

godkänt betyg i idrott och hälsa nämner att de inte vill byta om bland andra människor i ett 

slutet rum (Eriksson et al 2005). Ungdomsstyrelsen (2005) gjorde en undersökning 2005 

bland ungdomar mellan 13-20 år angående attityden till föreningsidrott. Där framgick att 14 

procent ser omklädningsrummen som en tuff miljö. Trots det anser få ungdomar att mobbning 

förekommer i omklädningsrummen. Det är ungefär en procent som uppfattar att de blivit 

trakasserade i omklädningsrummen vilket är en mycket lägre siffra jämfört med de som 

mobbas på rasterna i skolan där en av fem uppger att de blir trakasserade (Ungdomsstyrelsen, 

2005).  
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4.2 Omklädningsrummet   

Vad som försiggår och hur eleverna känner inför omklädningsrummet kan vara någonting dolt 

för lärarna och hur de påverkar lektionerna. Trotts detta tvingas eleverna till omklädnings-

rummet i sambas med idrottslektioner. 

Liljekvist (2012) har skrivit en avhandling om Rum för rörelse där hon tar hon upp att det inte 

går att undvika omklädningsrummet och att det inte är utbytbart mot något annat. Liljekvist 

(2012) finner inte heller några skolor som inte använder omklädningsrum när man har idrott 

på skolan. Man kan inte undvika att använda omklädningsrummet om idrotten är första 

lektionen eller sista lektionen på skoldagen. Du kan komma ombytt på morgonen till idrotten 

men du måste byta om efter lektionen, på sista lektionen kan du byta om och duscha hemma 

men du måste byta om i omklädningsrummet innan lektionen börjar, därför är omklädnings-

rummet omöjlig att undvika. Omklädningsrummen finns olika många på skolorna det varierar 

mellan två till fem omklädningsrum per skola. Det var några skolor som hade endast ett 

duschrum men tillgång till två omklädningsrum, en annan skola hade två vanliga rymliga 

omklädningsrum och ett mindre rymligt för tre till fyra personer om de vill byta om ifred 

(Liljekvist 2012). 

4.3 Vad som är mitt och ditt  

Är omklädningsrummet tillräckligt tryggt för eleverna för att kunna lämna sina saker i 

omklädningsrummet när man skall duscha. Hur känns det egentligen i omklädningsrummet 

gällande rätt och fel. Kan eleverna bete sig hur de vill mot varandra eller är det fritt fram att 

göra och säga vad de vill?  

Tore Brännbergs avhandling Bakom kulisserna (1998) som handlar om ett herr handbollslag 

och deras omklädningsrum. Han studerar deras omklädningsrum genom att spela in och 

anteckna vad som sägs och vad som försiggår i det slutna rummet. Brännberg (1998) skriver 

att vad som är personligt eller gemensamt i det slutna rummet. Omklädningsrummet och 

duschrummet är inte enbart en symbol och ställe där man byter om och tvättar sig ren, utan en 

plats där det blir mycket lek fast det kan även bli för mycket lek. Bus som att skvätta iskallt 

vatten på kompisarna, kasta schampo på de som torkat av sig. Trakasseri försiggår i stora 

mängder men det är mer på skoj som ökennamn och reta kompisarna. Brännberg (1998) tar 

upp den privata äganderätten som upphäver i omklädningsrummet när man går in i det slutna 

rummet, det finns inte så många personliga ägodelar när man vistas naken och ska till duschen 

men det personliga ägodelarna kan vara schampo och tvål det betraktas som kollektiva än mer 
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privata. Brännberg berättar att i omklädningsrummet så såg han när någon ville låna schampo 

så tar man bara den närmaste flaskan i närheten och häller upp schampo i handen antagligen 

tar man utan att fråga eller så tar man samtidigt som man säger jag tar lite av dig. Frågan 

behövde inte ens vara riktigt till en viss person eftersom de inte visste vem som var ägaren till 

schampoflaskan. Den som tar schampo väntar inte på något svar eftersom personen har redan 

tagit det, det enda svaret ägaren kan svara är att det är okej. I denna situation är det lånaren 

som kräver ägarens att dela med sin egendom utan att delat med sig det, det betraktas som en 

gemensam egendom i omklädningsrummet enligt Brännberg. I omklädningsrummet kan det 

vara att man tar snus eller en klunk av någon annans dricka när ägaren till flaskan inte är i 

närheten, snus och cigg anses som allmän egendom om dem ligger synliga på bänken, i det 

offentliga till exempel på ett café hade det varit ett obegripligt beteende att ta från någon men 

de är det inte i det stängda omklädningsrummet (Brännberg 1998). 

4.4 Kommunikationen  

Hur ser kommunikationen ut i omklädningsrummet ut, är det enbart mobbning och 

trakasserier eller kan man skratta och ha kul utan att det är på andras bekostnad?  

kommunikationen påverkar hur eleverna mår i omklädningsrummet och kan både göra det 

behaglig och obehaglig Jesper Fundberg (2003) doktorsavhandling, Kom igen, gubbar! (2003) 

handlar om ett pojkfotbollslag och maskulinitet. Genom att deltagit och varit närvarande i 

fotbollsvardagen och i deras omklädningsrum så skapas en förståelse om det manliga och där 

fotbollen ger en fostringsmiljö för att utvecklas till en bra samhällsmedborgare. Fundberg 

(2003) tar upp hur pojkar blir pojkar när de kliver in i det slutna rummet där tjejer inte har 

tillträde att kliva in. Det blir en helt ny värld omvärlden. Ombytesprocessen sker inte på en 

offentlig plats som i många andra ritualer, offentliga platser skapar ett budskap till 

omgivningen men eftersom det omklädningsrummet är slutet ska det inte ge någon insyn från 

omgivningen. Därför skapas en egen värld skilt från omvärlden i omklädningsrummet, att 

kliva in i det slutna rummet är att bli en del av en könssegregerad frizon för killar och tjejer. 

Omklädningsrummet är på ett sätt en “backstage” där man kommenterar, viskar och är 

högljudd, det är den manliga och kvinnliga kroppen samt där sexualitet tas upp då det 

förekommer att alla gemensamt skrattar åt den homosexuella läggningen. I omklädnings-

rummet beskrivs och bedöms det könens motsatta kropp samt att visar upp sin egen kropp och 

poserar Att klä av sig både bokstavligt och bildligt stå naken framför andra är en situation 

som kan kännas pinsamt, obehagligt eller märkligt. Vissa tycker det är synd om att alla inte 
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vill byta om tillsammans då man missar mycket, det är inte bara att byta om och duscha det är 

allt annat med som sitta ner, skoja och berätta historier. I historierna brukar det vara mycket 

skämt om sexuella saker som sexuell läggning och könsdiskriminering, de berättade en 

historia som någon av killarna hade berättat om ett homosexuellt par och några skrattade men 

någon fnissade med nedböjt huvud och tyckte inte alls det var något vidare roligt (Fundberg 

2003). 

4.5 Elevers upplevelse av trygghet   
Finns det ett samband mellan bra självförtroende och bra betyg? Är det så att de elever som 

känner sig trygga i skolan också presterar bättre?  

Utbildningsstyrelsen och Forskningscentralen för hälsofrämjande vid Jyväskylä universitet 

har gjort en studie om skoltrivsel hos eleverna där de har jämfört elevers upplevelse av trivsel 

och trygghet i skolan mellan 1994-2010. Det har visat att de elever som känner sig trygga i 

skolan har bättre betyg samt att samma elever har även bättre självkänsla (Kämppi, Välimaa, 

Ojala, Tynjälä, Haapasalo, Villberg & Kannas 2010). Kämppi skriver att upplevelsen av 

skolan är viktig och för att eleverna ska utveckla en god hälsa och en god självkänsla resten 

av livet behöver de trivas i skolan. Kannas påpekar ju bättre eleverna trivs i skolan och har en 

bra upplevelse, då kommer de må bättre resten av livet och i skolan. Elever som kände sig 

tryggare i skolan hade bättre skolframgång än de elever som inte kände sig så speciellt trygga. 

Familjen och skolan är dem viktigaste faktorerna som kan påverka elevernas utveckling 

speciellt när vi nämner hälsa och hur eleverna mår (Kämppi et al. 2010). 

4.6 Mobbning och våld  

Är det någon skillnad på hur eleverna upplever skolans trygghet jämfört med förr och nu, har 

det blivit bättre eller sämre med åren? Kan man göra skolan säkrare från mobbning och våld 

eller kommer det alltid finnas en känsla av att skolan inte är en trygg plats från mobbning och 

våld? 

I Nederländerna finns det en nationell kampanj om skolsäkerheten 1995-2000 i ett försök att 

göra skolorna säkrare. Kampanjen genomfördes på grund utav en undersökning gällande 

mobbning år 1991 på 36 skolor med 1055 elever och en undersökning 1993 gällande våldsamt 

beteende vilken ägde rum på 71 gymnasieskolor med 1998 elever. Syftet var att öka 

medvetandet om sociala beteenden och för att minska våld och mobbning på skolor samt för 

att se om kampanjen gjort någon skillnad. Kampanjen gick ut på att påverka skolor, lärare och 
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lektionerna med hjälp av hypoteser och därmed minska på mobbning och våld. Det som kom 

fram i denna undersökning var att elever mobbades mer direkt, var översittare i större grad 

men mobbade lärare mindre år 1991 jämfört med 2000. Något som visade sig var att år 2000 

eleverna var mer känsliga för mobbning samtidigt som de själva är mindre benägna att 

erkänna att de själva mobbat. Kön eller läsår ändrade sig inte markant. Detta tror de beror på 

att lektionerna har blivit mer varierande, fler utflykter på lektionstid samt en större variation 

på utbildning som erbjuds (Mooij 2005).  
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5. Teoretisk ram   

Eftersom vi vill få fram hur gymnasieelever upplever miljön i omklädningsrummen i samband 

med undervisningen i Idrott och hälsa och om det påverkar deltagandet har vi tagit fram två 

teorier som kan hjälpa oss besvara detta. Vi har tagit fram två teorier utifrån vår bakgrund i 

texten som handlar om att känna sig trygg i omklädningsrummet. Det två teorierna handlar 

om Hirdmans genusteori samt Maslows behovstrappa där det kommer att hjälpa oss att få svar 

på våra frågeställningar. Vi anser att Maslows behovstrappa passar vår undersökning eftersom 

vi vill ta reda om elever känner sig trygga i omklädningsrummet. Trygghet ligger efter 

överlevnadskniven och enligt Maslows behovstrappa bör man uppnå trygghet så fort som 

möjligt för att kunna jobba upp ett bra självförtroende och självkänsla om sig själv för att må 

bra (Maslow 1987).   

 

5.1 Behovstrappa  

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow som tillägnar sin forskning åt människors 

betydelse och deras behov. Maslow menar att människan föds med olika möjligheter och om 

dessa möjligheter skall förverkligas så är omgivningen avgörande om nästa nivå i 

behovstrappan skall bli tillfredsställd. I Masolws teori spelar behoven roll, det är en 

avgörande faktorn om hälsan tillfredsställs eller inte (Axelsson 2011).  

 

Vår utgångspunkt för teorin är Maslows teori där Maslow använder sig av en behovshierarki 

även kallad behovstrappa med fem nivåer. Nerifrån och upp är det fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, sociala behov, uppskattnings behov, självförverkligande behov. Enligt 

Maslow behövs det olika grundläggande behoven för att man som människa skall kunna leva 

och må bra. Maslows teori grundar på att man måste uppnå en nivå i taget för att komma till 

nästa nivå, för att kunna få ett gott självförtroende och en god personlighet som ligger bland 

toppen av behovstrappan måste man komma till dem högre nivåerna. Når man inte den så mår 

man inte bra (Maslow 1987). 

Nivå ett som är i botten på behovstrappan är fysiologiska behov så som mat, vatten, sömn, 

skydd och värme, de resurser människan behöver för att överleva. Denna nivå är den mest 

livsviktiga eftersom den anknyter till de biologiska överlevanden, om dessa saker inte uppnås 

i nivån kommer vi inte att överleva.  Därefter på nivå två kommer trygghetsbehov som 

säkerhet, trygghet och skydd. Det finns olika säkerhet som ekonomisk och känslomässig 

trygghet. Ekonomisk trygghet innebär att man slipper grumla över ekonomin och 
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känslomässig trygghet innebär att vi känner oss omtyckta. På tredje nivån kommer 

gemenskapsbehov som familj, vänskap, umgänge och gemenskap. Vi är i behov av att 

samarbeta och kommunicera med varandra, att samspela med andra är ett behov och ligger i 

vår natur. På fjärde nivån är det uppskattnings behov som identitet, självförtroende, 

självkänsla, respekt till andra och få respekt av andra. Vårt självförtroende och självkänsla blir 

positivt när folk i vår omgivning uppskattar oss genom att visa det. Vår självrespekt blir bättre 

om vi får bestämma över oss själva att vi mår bättre genom det.  I slutet av behovstrappan 

kommer nivå fem som är behov av självförverkligande behov som personlighet, kärlek och 

känslobehoven. Maslow antyder att alla människor från födsel har något utvecklingsbart, att 

självförverkligad innebär man har gjort sina möjligheter förverkliga men andra ord att man 

har vuxit som människa. Detta behov framkommer endas när alla andra behov är uppfyllda 

(Maslow 1987).  

 

 

 

Figur 7-1 Maslows behovstrappa s. 51  

Westlund, Peter & Sjöberg, Arne (2005). Antonovsky inte Maslow: för en salutogen omsorg 

och vård. Solna: Fortbildningsförlaget 

5.2 Yvonne Hirdmans Genussystemet 

Vi har valt att använda oss av Yvonne Hirdmans (2003) teori om genussystemet, för en av 

våra frågeställningar för att kunna jämföra vad de olika könen sagt om hur de upplever 

omklädningsrummet.   

 

Genus handlar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Ordet genus är inte bara en 

könsfråga där vi jämför skillnader mellan det manliga och den kvinnliga kroppen och 

Fysiska behov 

Behov av trygghet 

Behov av samhörighet 

Behov av uppskattning 

Behov av självförverkligande 
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könsorganen, det handlar inte heller om att alla är lika eller bör behandlas lika med andra ord 

jämställdhet. Det genus handlar om är om invecklade kulturella, sociala och diskursiva 

processer som skapar olika förutsättningar för män och kvinnor, det ger dem olika sociala 

värden, villkor och maktförhållande vilket gör dem olika (Fahlgren & Thurén 2007). 

Yvonne Hirdman (2003) som är professor i konsthistoria vill få fram ordet genus genom att 

förstår och använda det. Tack vare begreppet skall man se hur människan formar och formas 

till män och kvinnor, även att se hur genus formningar bildas i samhällets. Ordet genus 

kommer från latin som betyder sort, släkt, slag eller kön. Hirdman (2003) beskriver att genus 

är förknippat med begreppet kön som betyder det biologiska könet för man och kvinna. 

Begreppet är för att förstå och kunna diskutera föreställningar om manligt och kvinnligt. Det 

handlar om att lyfta fram det som är manligt eller kvinnligt och då blir genus klarare och 

tydligare än begreppet kön (Hirdman 2003). Därmed har könen inte samma status, en fråga är 

inte enbart hur könen tolkas och värderas i samhället utan det finns ett mönster. För att för stå 

mönstret finns en teori om genussystemet. Genussystemet kan förklaras som en dynamisk 

struktur av föreställningar, processer och förväntningar som återskapas efter ett speciellt 

mönster. Genussystemet bygger på två principer: dikotomi och hierarki (Hirdman 2001)  

 

Den första logiken av Hirdmans(2001) logiker är dikotomin som betyder isär hållande, det 

som är manligt och det som är kvinnligt bör inte blandas och jämföras för mannen och 

kvinnan har inte samma förutsättningar (Hirdman 2001). 

Den andra logiken av Hirdmans(2001) logiker hierarkin som betyder rangordning, det innebär 

att det är mannen ses som normen, där med är det som är normen för det normala och 

allmängiltiga. Kvinnan blir då en avvikelse från vad som ses som normen och därför får 

kvinnligt genus lägre status än manligt genus (Hirdman 2001). 
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I detta kapitel kommer vi att presentera val av metod, datainsamling, urval, genomförande, 

bearbetning, validitet och reliabilitet, etiska aspekter samt metodkritik.  

 

Vi har valt att använda en kvalitativ ansats för våra intervjuer som utgångspunkt för arbetet. 

Den kvalitativa studien bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord än antalet i 

siffror vid insamling av data. Vi vill veta deltagarens uppfattningar och erfarenheter i en 

kvalitativ forskning där brukar man eftersträva en nära relation till deltagaren för att försöka 

förstå hur hen uppfattar världen (Bryman 2011). Undersökningen låter även begrepp och 

teoretisk formulering bli en följd på data som samlats in, kvalitativ forskning anpassar sig 

efter hur den utvecklar sig över tiden samtidigt som den har koppling till deltagarens beteende 

i en social situation. En kvalitativ forskning brukar vara ostrukturerad då man vill komma 

fram till deltagarens syn och begrepp som bygger på den erfarenhetsmässiga informationen, 

beteenden, värderingar och åsikter i den kontext i vilken undersökningen genomförs. Här får 

man fram värdefull information efter långvarigt engagemang i en viss social miljö. En enkel 

förklaring är när kvantitativ forskning fokuserar på människors beteende och kvalitativ 

forskning fokuserar på anledningen till detta beteende. Den kvalitativa studien studerar 

människor i deras naturliga miljö (Bryman 2011). Detta är någonting vi har följt i vårt 

genomförande av intervjuer, något vi kommer att förklara mer utförligt nedan och anser vara 

viktigt för att få fram information.    

 

6.1 Datainsamling  

Vår undersökningsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vilket betyder att vi inte 

vill mäta resultat utan vi hade öppna frågor där personerna vi intervjuade hade möjlighet att 

säga sin åsikt, än att bara svara ja och nej på frågorna. Det som är möjligt med 

semistrukturerade intervjuer är att vi kunde ställa följdfrågor på våra frågeställningar (Bryman 

2007).  

 

Vi valde att intervjua elever som har idrott och hälsa på skolan på gymnasienivå för att få reda 

på hur de upplever miljön i omklädningsrummet och varför. Vi intervjuade elever på två olika 

gymnasieskolor i två olika kommuner. Bearbetningen av intervjuerna kommer också att 

redogöras då vi skrivit ner allt som sagt under intervjun. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer där intervjuaren hade tillgång till ett frågeschema men där ordningsföljden varierar. 

Frågorna brukar även vara mer allmänt formulerade än på ostrukturerade intervjuer. Vi som 
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intervjuare ställde uppföljningsfrågor på det som sagt av intervjupersonen för att se så att han 

uppfattat svaret korrekt (Bryman 2011). Lupton (1996) beskriver semistrukturerad intervju 

som att man pratar fritt om ett specifikt ämne där man ställer frågor kring ämnet. Här har 

intervjuaren oftast en intervjuguide men intervjuaren har fria händer att prata fritt om ämnet. 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning eller så besvaras vissa frågar utan att ställas 

(Bryman 2011). 

För oss var det viktigt med tillförlitlighet under intervjuerna för få fram ett så korrekt svar 

som möjlighet (Kvalle 2007). 

“Kommunikativ validering liknar en bildningssträvan där sanningen utvecklas genom 

kommunikation och både forskare och intervjuperson utvecklas genom kommunikationen och 

både forskare och intervjuperson lär sig och förändras genom dialogen (Kvalle 2007:223).” 

6.2 Urval  

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval som gäller att urvalet arbetas utifrån lättill-

gängligheten (Bryman 2007). Vi valde att intervjua elever på de skolor där vi varit på praktik 

för vi hade bra kontakt med skolan och kunde boka in oss för intervjuer. Vi valde att intervjua 

åtta killar och åtta tjejer för att kunna jämföra svaren. 16 elever intervjuades på två skolor på 

två olika kommuner i södra Sverige. Vi valde att intervjua de klasser som hade idrott den 

dagen vi var där.  

 

De vi intervjuade var tre på Ekonomiprogrammet, fem på Teknikprogrammet, tre på Natur-

vetenskapsprogrammet, en på Barn- och fritidsprogrammet, två på Handels och admini-

strationsprogrammet, två på Vård och omsorgsprogrammet. Åldern på de intervjuade 

varierade mellan 16-18 år. I resultat och analys benämns samtliga intervjupersoner som 

elever. 

6.3 Genomförande  

Vi intervjuade eleverna en och en tillsammans där en av oss antecknade och den andra 

intervjuade. De uppgifter som samlades in skall endast användas för forskningen (Bryman 

2007). Med elevernas samtycke spelade vi in intervjuerna för att vi skulle kunna gå tillbaka 

och transkriberat allt som sagts. Innan varje intervju tillät vi de läsa igenom våra frågor och 

vårt syfte för att se vad de tycker om dem och om det finns några konstigheter eller något de 

inte vill bli frågade, men framförallt för att få de att känna sig trygga med oss och med 
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frågorna som skulle tas upp. Vi började intervjun med att presentera oss där vi även berätta 

lite om oss och varför vi är där.  Innan vi började informerade vi intervjuarna om syftet med 

intervjun och att de har konfidentiellt skydd och att de har rätt att avbryta när de vill under 

intervjuerna samt om deras samtycke till att vi får spela in intervjuerna. Vi valde att använda 

oss av samma frågor till alla vi intervjuade men följdfrågorna skilde sig beroende på vad 

intervjupersonen sagt. Vi undvek att ställa ja och nej frågor och vi försökte även att undvika 

ledande frågor för att få fram deras syn och tycke och inte våra värderingar. När intervjuerna 

var färdig gav vi en sammanfattning av det som sagt under intervjun för att dels reda ut 

eventuella missförstånd men även få det som sagt bekräftat. Slutligen frågade vi 

intervjupersonen om hen har några frågor eller något övrig att tillägga. Vi hade intervjuerna 

på skolorna där vi har varit på praktik då vi redan känner eleverna där. Intervjun hölls i stängd 

lokal där vi satt ostört och hade intervjun i lugn och ro men även så att vi skapade en trygghet 

för de vi intervjuar. Tidigare har vi övat på att intervjua andra för att vi som lärarstudenter ska 

känns oss trygga med att intervjua. Är vi trygga sprider vi ett lugn som får den vi intervjuar att 

känna sig trygg. Vi informerade de vi intervjuar om syftet med intervjun och varför vi var 

därför att ytterligare skapa en trygghet. (Kvale, 1997) 

Innan vi började intervjua ställde vi lite frågor om intervjupersonerna själva så att de fick 

berätta lite om sig själva utan att vi antecknade, detta gjorde vi för att komma igång lite lugnt 

med intervjun på ett behagligt sätt. Vi försökte göra frågorna enkla att förstå för att inte skapa 

några missförstånd eller oro som kan leda till att intervjun fastnar. Om det skulle uppstått 

missförstånd omformulerade vi frågorna för att göra det enklare att svara på. Vi styrde 

samtalet för att inte det ska spåra iväg och handla om något orelevant (Kvale, 1997). Vi hade 

en god tidsmarginal för att få ut så mycket som möjligt av intervjun där intervjuerna tog allt 

ifrån 10- 45 min. 

6.4 Bearbetning   

Materialet spelades in på en mobil det intervjupersonerna sagt, vi transkriberades därefter till 

text. Bearbetningen gick till att vi genomförde transkriberades ordagrant. Efter vi var klara 

med transkriberingen kunde vi se både likheter och olikheter bland elevernas svar. Vi gjorde 

fyra teman som gjorde genom att vi identifierade vid bearbetningen av intervjupersonerna för 

att besvara våra frågeställningar och att citaten vi använder är till för att styrka de teman som 

vi identifierat. 
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Det fyra teman vi delade upp i är: ”elevers upplevelser i omklädningsrummet i samband med 

undervisningen”, ”flickor respektive pojkars upplevelser i anslutning till omklädnings-

rummet”, ”omklädningsrummets miljö”, samt ”välkomnande omklädningsrummet”. I våra 

teman har vi sammanställt vad de intervjuande personerna har berättat. Avslutningsvis 

framställde vi slutsatser mellan intervjuerna och litteraturen i slutdiskussionen. 

6.5 Validitet och Reliabilitet  

I en kvalitativ studie är validitet hur väl man mäter det man vill få fram. Validitet är en 

bedömningsfråga på det man vill få fram baserat på människors värderingar och kan därmed 

inte vara objektiv (Polit D & Beck C. 2006). Holme och Solvang menar att det är viktigt att ha 

en så reliabel (pålitlig) information som möjligt i varje undersökning för att få ett så korrekt 

resultat som möjligt. Reliabiliteten bestäms av hur mätningen utförs och hur noggrann 

bearbetningen av informationen är. Vi har valt att fokusera på de väsentliga delarna av 

elevernas svar för att forskningen ska bli så bra som möjligt i vårt resultat (Holme & Solvang 

1997). När vi intervjuade våra intervjupersoner valde vi att behålla arbetet äkthet genom att 

välja relevanta intervjupersoner som berör vårt ämne. Vi valde medvetet klasser som vi har 

skapat relationer med genom vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Utifrån dessa klasser 

slumpade vi intervjupersoner genom att ställa frågan fri vem som ville medverka i vår 

undersökning, därefter valde vi de som ville medverka. Här framkom det tydligt vilka elever 

som kände en trygghet med oss och kunde därför vara mera öppna i sina egna värderingar och 

våga uttrycka sig om sina tankar. För att bevara äktheten i vårt arbete har vi transkriberat alla 

intervjuer för att göra en rättvis sammanfattning av intervjupersonernas åsikter och svar 

(Bryman 2007). Transkriberingen gjorde vi för att vi inte skulle kunna vinkla vad intervju-

personen har sagt, meningen är att vi ska vara objektiva. 

6.6 Etiska aspekter   

Innan varje intervju har vi informerat eleverna om det fyra etiska principerna. Enligt Bryman 

(2007) ska man ta hänsyn till fyra etiska principer. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att vi som intervjuar ska informera de vi intervjuar om den 

aktuella undersöknings syfte. Det innebär att försökspersonerna ska veta att deras deltagande 

är frivilliga och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Vi måste även informera de om 

vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i vår 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Vi intervjuade inte minderårig 
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eftersom det hade inneburit att vi skulle behöva föräldrarnas eller vårdnadshavarnas 

godkännande. Konfidentialitetskravet använde vi oss också av vilket innebär att uppgifter om 

alla de personer vi intervjuat ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Deras 

personuppgifter har vi förvarat på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt de och inte 

heller veta vilka de är. Sista utgick vi efter nyttjandekravet. Nyttjandekravet handlar om att 

det uppgifter som vi samlat in om får endast användas för forskningsändamålet (Bryman 

2007:441).  

 

6.7 Metodkritik  

Metoden vi valt att använda oss av är kvalitativ vilket vi anser vara relevant för att besvara 

vårt syfte och vår frågeställning. Vi valde oss av semistrukturerad intervju där det finns risk 

för att komma bort från ämnet och prata om orelevanta saker vilket också påverkar 

transkriberingen. Semistrukturerade intervjuer är väldigt öppna och kan leda till att 

intervjupersonerna blir osäkra och söker vägledning av oss genom att be oss förtydliga frågan 

(Bryman 2007). Eftersom vi valt semistrukturerade intervjuer kan vi som intervjuare 

missbedöma vad intervjupersonen ger för informationen. Intervjupersonen kan även 

missförstå våra frågeställningar. Även val av det frågor vi har valt kan ifrågasättas om dem är 

relevanta för studien att ställa eller inte, hade vi kunnat ställa andra frågor så intervjupersonen 

vågar öppna sig. Intervjupersonerna vi har valt att intervjua i vår studie kan med ifrågasättas, 

eftersom de kanske inte är rätt personer att intervjua i just vår undersökning. Vid intervjuerna 

kan det uppstå problem om intervjupersonerna anser frågorna handlar om personliga saker 

som gör att intervjupersonen inte svarar ärligt och beter sig onaturligt, En nackdel till som kan 

vara i semistrukturerade intervjuer är transkriberingen, man måste lägga ner tiden på att 

lyssna och skriva ner intervjupersonernas svar vilket man inte behöver i enkäter (Gustavsson 

2004). 
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7. Resultat  

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt resultat, elevers upplevelser samt vad det har 

svarat på intervjuerna. Vi har valt att lägga upp intervjusvaren efter vårt syfte och 

frågeställningar där vi tagit upp väsentliga svar från eleverna. Vår tematisering är gjord 

utifrån våra frågeställningar.    

 

7.1 Känslan i omklädningsrummet i samband med undervisningen  
Eleverna har svarat att det känns bra innan idrottslektionerna och att de trivs för att de tycker 

om idrott och ser ofta framemot lektionerna och har inget emot att byta om i omklädnings-

rummet. En viktig del i idrotten handlar om valmöjligheten att ta i så mycket de själva tycker 

behövs och inte bli pressade utan deltar efter egen förmåga. I omklädningsrummet är det en 

trevlig stämning och med en bra lärare får man eleverna att se framemot lektionerna. Är det 

andra klasser i omklädningsrummet så känns det trångt och obehagligt. Efter lektionerna 

svarade eleverna olika, de nämner att det är okej att byta om i omklädningsrummet men att 

det känns obekvämt om det är andra där och något sorts skydd som skymmer när man byter 

om hade varit skönt för att känna sig trygg. En säger att det är obehagligt då det är ofräscht 

och smutsigt i omklädningsrummet. Det nämns även att det är lite jobbigt om det är många i 

omklädningsrummet och därmed gömmer man sig lite från att visa sig eftersom man ska byta 

om. Det nämns även att det är skönt att ha idrott sista timme då man kan gå hem efter lektion 

och därmed slipper byta om framför de andra. Några nämner att det är rätt tryggt och sitter ett 

tag efter och snackar i omklädningsrummet och tar det lugnt. Eleverna vi intervjuat trivs i 

omklädningsrummen. Den största faktorn kring det är deras inställning men även deras 

trygghet i klassen. Så länge eleverna byter om med sin egen klass anser de att det vara tryggt 

men om det kommer in andra elever man måste dela omklädningsrum blir känslan i 

omklädningsrummet omedelbart obehagligt. Resultatet har vi fått fram från våra intervjuer 

som har hjälpt oss besvara våra frågeställningar.  

Eleverna har svarat att det känns bra innan och efter idrottslektionerna och att de trivs, då de 

tycker om i Idrott och hälsa ser ofta framemot lektionerna. Den här uppfattningen delar inte 

alla, vissa anser att det är obehagligt då det är ofräscht och smutsigt i duscharna. Person 16 

nämner att det är lite jobbigt om det är många i omklädningsrummet och därmed gömmer sig 

lite från andra när man ska byta om. 
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”Jag tycker det är lite jobbigt med tanke på att jag inte gillar att visa mig själv  

inför andra men aa, men när det är många så kanske man gömmer sig lite.” 

Person 1 tycker det är skönt att man har ett kunna byta om hemma. 

”Ja det är väldigt stelt. Vi pratar inte mycket. Man vill komma dit före de andra 

och byta om och oftast så om man har duschat och byt om så har man 

handdukens på sig undertiden man bytar om. Det är skönt och ha idrott sista 

timmen då man slipper byta om och så och kan gå hemma och bara ta på sig 

mjukisbyxor över.” 

7.2 Upplever flickor respektive pojkar omklädningsrummet likadant?  

Här har eleverna besvarat ganska likadant. Tjejerna har ganska liknande svar då de har ganska 

lika syn och uppfattningar.  Tjejerna tycker att det är tryggt i omklädningsrummet eftersom de 

är så få tjejer i klassen. Men hade det varit fler tjejer i omklädningsrummet anser de att det 

hade det nog varit mer obehagligt då tjejer har mer komplex för sitt utseende än vad killar har. 

Några tjejer ser omklädningsrummet som en positiv miljö eftersom de känner sina 

klasskamrater så bra och då är det inte pinsamt. De menar att det har med kompisgänget att 

göra, hade de bytt om med andra hade de nog inte varit lika självsäker. Tjejerna beskriver 

omklädningsrummet som en trygg plats att byta om i då de är bland sina vänner men påpekar 

att det finns de tjejer i klassen som byter om på toaletten eftersom de inte vågar byta om och 

känna sig bekväma när det är för mycket folk i omklädningsrummet. Detta för att de inte 

vågar byta om framför andra eller för att de vill ha det privat om de gör personliga saker så 

som att byta tampong eller inte vill visa sina håriga ben. De idrotts intresserade tjejer tycker 

även att det är bekvämt att byta om med andra klasser eftersom de är så van vid att byta om 

med andra efter fotbollsträningen. 

Person 1 

”Tycker att det är tryggt i omklädningsrummet eftersom det är så lite tjejer i 

klassen. Hon anser att om de varit fler tjejer i klassen hade det nog varit mer 

obehagligt då hon menar att tjejer har mer komplex för sitt utseende än vad 

killar har.” 

Person 1 
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”Vi är inte så många tjejer så att det är ganska tryggt, men ja tror att det är en 

skillnad om jag jämför med killarna, för att jag tror att de är mer öppna och så. 

Jag tror inte det är så obekvämt som det är för tjejerna. För vi är mer, alltså att 

man gömmer sig hellre.” 

Vi-Varför? 

Person 1 Alltså jag vet inte, jag tror att det kan beror på att tjejer, vi kanske har 

mer komplex över sin kropp. 

Person 12 

”Det är en tryggplats, jag känner ju de flesta i min klass och vi är bra vänner så 

det går att byta om. Men det händer ju även att någon går in på toan och byter 

om för att de inte vågar byta om inför andra.” 

Här har killarna svarat ungefär liknande, de känner sig trygga när de är få i 

omklädningsrummet. Killarna nämner att det inte spelar roll, de nämner även tillgång till små 

omklädningsrum gör det bekvämt då man inte är så många för det kan vara jobbigt att blotta 

sig inför andra som inte är klasskamrater. Miljön i duschen blir obehagligt om det är trångt, 

illaluktande och ofräsch men även högljutt.  

Person 10 

”Faktiskt det är inte så många duschar i det omklädningsrummet vi är i, det finns 

en annan klass som är där också. Det är trångt, obehagligt, ofräscht och folk 

skriker där inne faktiskt.” 

7.3 Har omklädningsrummet någon påverkan på frånvaron i Idrott och hälsa 

Här har eleverna svarat att bortsett från skador eller sjukdomar att en anledning till att de inte 

deltar är om de inte gillar idrott eller tycker om att byta. Vissa påstår att det är för att de inte 

vill bli svettiga så man slipper duscha eftersom de inte tycker att det är fräscht i 

omklädningsrummet. Somliga nämner att de inte deltar på grund av aktivitet och inte 

omklädningsrummet eller att man inte vill visa sig eller av andra anledningar och inte 

miljön. Några tjejer nämner att mobiltelefonerna får de att känna ett obehag då de tror att de 

kan bli fotade när de byter om. De har även nämnt att om det inte är rent och fint i 

omklädningsrummet så vill de inte vara där. Det nämns även att man kommer försent för att 
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man inte vill byta om med andra och hellre byter om själv efter alla har bytt om, även att man 

inte alls trivs att byta om med andra. Därför skyller man på att man har glömt gympakläder 

eller att man är sjuk för att slippa delta på lektionen. Att andra klasser är där när man byter om 

kan också göra det otryggt och leda till att man inte byter om.   

 

När andra klasser befinner sig i omklädningsrummet kan det skapas en otrygghet när man 

byter om. 

Person 10 

”Obehaglig miljö, det är bra att vi kan byta om i ett eget omklädningsrum så det 

inte kommer in massor av andra som kan glo på en.” 

 ”Aa det är tufft att byta om att byta med andra liksom alla visar sig själva, man 

kan ha något på kroppen som man inte vill visa för de andra så AA.” 

7.4 Välkomnande omklädningsrummet.  

Många hade inte tänkt på detta förr och visste inte riktigt vad de skulle svara. Här har de 

svarat väldigt olika, bland annat har de nämnt att inskaffa bås att byta om i eller att köpa in 

duschdraperier för att känna sig mer bekväm som exempel. De nämner även skåp, fräschare 

duschar och förbud mot mobiler i omklädningsrummet. Det sa även att har man inte ska 

mobbas eller kränka andra i omklädningsrummet för att man ska känna sig trygga. De har 

även nämnt att det borde vara fräscht i omklädningsrummet för att man ska känna sig trygg 

annars vill man inte duscha. De nämner även att mindre personer i omklädningsrummet leder 

till en tryggare miljö, även bås och duschdraperi. Förbud mot mobiltelefoner i 

omklädningsrummet nämns som något är bra att införa.  

Vad anser eleverna att man behöver ändra i omklädningsrummen för att göra det mer tryggt. 

Person 12 

”Joo om det fanns skåp så man kunde låsa in sina grejer och fräschare 

omklädningsrum och duschar så alla kan duscha. Det kan bero på vi inte hinner 

för att vi inte har så mycket tid, och det bör också finnas bås för de som inte 

vågar byta om framför andra så de slipper gå in på toaletten.” 

Person 15 
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”Att man inte tar med sig mobiltelefonerna det tror jag, för att tjejer har med sig 

sina mobiltelefoner och man kanske trodde personen tog en bild och sådana 

saker, tog en bild när man byter om så det gjorde att många kände sig osäkra 

över det.” 
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8 Analys    

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat med hjälp av våra teorier och tidigare 

forskning. 

8.1 Trygghet  

Vi kommer att ta upp hur eleverna upplever omklädningssituationen. Vår valda teori Maslows 

(1987) bygger på att om eleverna känner sig trygga kommer de bygga upp ett gott 

självförtroende och en bra självbild om sig själv. Uppnår man inte trygghet så menar teorin att 

man inte får ett bra självförtroende och mår dåligt (Maslow 1987). Utifrån våra intervjuer har 

vi fått fram vad eleverna upplever i omklädningsrummet. Eleverna svarade ganska lika på hur 

de upplever omklädningsrummet fast de inte gick på samma skola och hade olika intressen, 

inriktningar eller aktiva inom idrott. Eleverna upplevde miljön väldigt trygg när de var med 

sin egen klass i omklädningsrummet, de känner sig bekväma och kunde byta om och duscha 

utan att dölja sina intima områden bakom en handduk. När det kom in andra elever från andra 

klasser så ändras den bekväma miljön i omklädningsrummet. Både tjejerna och killarna att 

tyckte inte det var lika behagligt att byta om och duscha när det fanns andra klasser i det 

slutna rummet. Det beror på att eleverna känner oron och obehag för att visa sin kropp blad 

andra vilket också Redelius (2004) påpekar. En skillnad som vi märkte är om det kom in 

andra elever än sina klasskamrater så kunde vissa elever gå in på toaletten och byter om 

istället för att byta om med de resterande i omklädningsrummet. För att de kände det var 

jobbigt att byta om bland andra elever. Några elever ansåg att det var väldigt viktigt att ha den 

möjligheten att få välja själva om man vill byta om med andra eller själv som också Larsson 

(2004) nämner. Här ser vi tydligt att när eleverna inte enbart delar omklädningsrum med folk 

de känner försvinner tryggheten till en viss grad för de flesta. Uppfyller man inte den fjärde 

nivån i Maslows behovstrappa som är uppskattnings behov där identitet, självförtroende, 

självkänsla är inblandad. Enligt Maslow är det på fjärde nivån vårt självförtroende och 

självkänsla blir positivt när folk i vår omgivning uppskattar oss. Detta anser vi med Maslow 

behovstrappa genom att agera på detta sätt att byta om i toaletten istället för att byta om med 

de andra eleverna så kommer man inte att bygga upp en trygghet hos sig själv, man kommer 

att må dåligt och inte få ett gott självförtroende i omklädningsrummet. Därmed inga positiva 

minnen från omklädningsrummet, vilket blir svårt att ändra på ju äldre man blir (Maslow 

1987).  
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Precis det som (Kämppi et al. 2010) nämner att eleverna måste trivas i skolan för att kunna 

utveckla en god självkänsla och en god hälsa resten av livet, de elever som kände sig trygga i 

skolan hade bättre skolframgång än de elever som kände sig mindre trygga i skolan. Om man 

inte känner sig trygg i skolan enligt Maslows behovstrappa så kommer eleven har svårt att gå 

nästa steg i trappan, om man inte når trygghetszonen så kommer du inte att kunna bilda dig en 

självkänsla och ett bra självförtroende, de ligger på ett högre steg i Maslows behovstrappa. 

Uppnår man inte steget i trygghetsbehoven så kommer det andra stegen bli elevernas trygghet 

bli instabil enligt behovstrappan. Om detta skulle ske att man inte känner sig trygg alls tack 

vare en speciell miljö så som omklädningsrummet så kan det mycket väl leda till att 

självkänslan för eleven blir sämre vilket leder till att ens självförtroende blir värre. 

 

8.2 Förbättringarna  

Några andra exempel på saker som kan förbättras i omklädningsrummen var att införa privata 

bås att byta om i, draperier i duschen, fräscha lokaler men framför allt att ingen annan 

kommer in utan enbart en klass åt gången. Intervjuerna visade att det oftast inte är 

omklädningsrummen som är otrygga utan att det blir en otrygg miljö beroende på vem som är 

där när man byter om och duschar. Andra saker som framgick av eleverna var att mindre 

klasser var en viktig faktor och att man trivs i klassen vilket leder till färre personer och 

mindre stress. Liljekvist (2012) har en avhandling angående omklädningsrum där hon skriver 

att man inte kan undvika omklädningsrummet, vissa skolor har bättre förutsättningar än andra 

genom att de har två rymliga omklädningsrum och ett mindre rymligt för tre till fyra personer 

om man vill byta om ifred. Detta ger eleverna valmöjligheter om de inte vill byta om med 

andra. Om eleverna känner att de behöver skydd för att byta om och duscha från att känna att 

de blir iakttagna av andra elever, skulle detta få eleverna att känna sig tryggare. Om eleverna 

känner sig trygga kommer de att uppnå bättre självkänsla och självförtroende. Dels får man 

byta om privat men även slippa bli jämförd med eller jämföra sig med och därför slippa 

skämmas över hur man ser ut. Har alla samma förutsättningar där det finns tillgång till bås 

och duschdraperiet skulle tryggheten ökas för vissa elever och därmed få bättre 

självförtroende enligt Maslows (1987) behovstrappa. 

8.3 Jämförelse  

Här använder vi vår teori genussystem och i den använder vi Hirdmans (2001) logiker som 

heter dikotomin och hierarkin då hon menar att män och kvinnor och det som är manligt 
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respektive kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser därmed inte ska blandas eller 

jämföras. Detta för att mannen och kvinnan inte har samma förutsättningar, status och värden 

(Hirdman 2001). Trots att killarna och tjejerna hålls isär med olika omklädningsrum kom det 

fram ungefär samma resultat och svar från bägge könen. Varför eleverna svarat likadant kan 

ha och göra med att mannen är normen för det som är normalt och allmängiltiga vilket leder 

till att kvinnan blir en avvikelse från vad som ses som normen och därmed får lägre status än 

det manliga. Både killar och tjejer trivs i omklädningsrummet, båda känner sig mer obekväma 

när andra klasser delar omklädningsrum, det förekommer nästintill ingen mobbning i varken 

tjejernas eller killarnas omklädningsrum och båda anser inte omklädningsrummet som ett 

problem till frånvaro på Idrott och hälsa lektionerna. 
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9 Slutdiskussion  

Här kommer vi att diskutera både resultat och metodval. Resultatdiskussion handlar om vad vi 

kom framtill och metoddiskussionen handlar om hur datainsamlingen har fungerat. 

9.1 Resultatdiskussion   

Genom att vi använde teorin om Maslow teoritrappa har vi kommit framtill hur eleverna kan 

uppleva omklädningsrummet. Om eleverna känner sig trygga i omklädningsrummet kommer 

de att erhålla bättre självförtroende och trygghet, om eleverna känner sig trygghet får de bättre 

självförtroende enligt Maslows (1987) behovstrappa. Detta märkte vi för de elever vi 

intervjuade svarade att de kände sig trygga att byta om med sin klass och därmed kunde 

uppnå nästa steg från behov av trygghet till behov av samhörighet (Maslow 1987). 

Enligt Brännberg (1998) så förekommer det trakasseri i stora mängder i det slutna rummet 

men det är mer på skoj då man känner varandra, att säga öken namn och retas sina kompisar 

är en vanlig sak. Brännbergs forskning är genomförd omklädningsrum för handboll som är 

mycket likt skolans omklädningsrum med bänkar, toaletter och duschrum. Tidigare forskning 

visar också detta då den säger att en procent ungefär blir mobbad i omklädningsrummet vilket 

är en betydligt lägre siffra jämfört med de som blir mobbade på rasterna (Ungdomsstyrelsen 

2005). Samtidigt som vårt resultat genom intervjuer med gymnasieelever visar att mobbning 

inte förekommer i omklädningsrummet så är vi medvetna om och antar att det kan vara så att 

eleverna inte varit uppriktiga i intervjuerna. Som Mooijs (2005) studie visar är eleverna mer 

känsliga för mobbning samtidigt som det med stor sannolikhet inte skulle erkänna att de 

själva mobbar. Vi antar att det kan bero på att de ville ge oss positiva svar för att verka 

duktiga och snälla. 

Det vi har fått fram är att omklädningsrummet inte heller påverkade deltagandet i 

undervisningen. Eleverna svarade att det som gör att de är frånvarande från lektionerna är 

skador eller sjukdomar. Att elever inte gillar idrott eller inte tycker om att byta om har inte 

framkommit som en av anledningarna till att inte delta på lektionerna vilket vi innan studien 

antog eftersom vi trodde miljön var jobbig och obehaglig. Det som påverkar deltagandet i 

undervisningen i idrott och hälsa har visat sig vara inställningen till lektionen, idrott i sig, 

läraren, lektionsinnehållet och inte på grund av trivseln. När det kommer till om eleverna vill 

göra omklädningsrummen mer trygga var det inget måste utan lösningar som bås och 

draperier för de som vill. Detta var inget eleverna brydde sig så mycket om då majoriteten 

trivs i omklädningsrummen. I en internationell studie om trivsel och trygghet i skolan lyfter 
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de fram att elever som känner sig trygga och trivs i skolan har bättre betyg samt att de 

eleverna har bättre självkänsla och självförtroende. Upplevelsen av skolan är viktig för om 

eleverna trivs i skolan så kommer eleverna att utveckla en god självkänsla och god hälsa 

resten av livet (Kämppi, Välimaa, Ojala, Tynjälä, Haapasalo, Villberg & Kannas 2010). 

Mobiltelefonen är däremot inte uppskattad och borde inte förekomma i omklädningsrummen 

då det är ett orosmoment för eleverna.   

 

Våra förutfattade meningar var att eleverna skolkade på grund av omklädningsrummet för att 

de inte vill byta om bland andra elever och därmed ville vi forska kring denna fråga. Det 

framkom att elever inte skolkar på grund av att de skäms över att visa sig naken framför 

andra. Vi antog som Larsson och Redelius (2004) och Eriksson(2005) att elever kände oro 

och obehag med sina kroppar. Att det redan i omklädningsrummet det uppstår ett problem där 

eleverna inte vågar vistas där. Eriksson (2005) har en studie där det är visar att 27 procent av 

eleverna har en negativ upplevelsen i omklädningsrummet innan idrottslektionen. Mer än 

hälften av de som blev intervjuade hade inte uppnått till ett godkänt betyg i idrott och hälsa, 

de nämner att de inte vill byta om bland andra elever i omklädningsrummet. Det har visat sig i 

våra intervjuer beror på andra faktorer som tråkiga aktivitet på lektionen. Men deras syn på 

sina egna kroppar var inte anledning nog att skolka (Eriksson 2005). 

Många intervjupersoner nämner att det är jobbigt att det är många personer i omklädnings-

rummet och ännu värre om det är andra klasser där samtidigt vilket leder till att eleverna 

gömmer sig lite från andra i omklädningsrummet. Vanligast är att täcka sig med handduken 

eller gå in på toaletten för att byta om. Precis som det (Fundberg 2003) har tagit upp om sin 

avhandling om omklädningsrummet. Han berättar att omklädningsrummet är ett rum där det 

förekommer kommentarer, viskningar och folk är högljudda. Omklädningsrummet beskrivs 

som ett bedömningstillfälle för att man visar upp sin kropp och poserar naken, man klär av sig 

naken framför andra och det kan bli en situation som kan kännas obehagligt, pinsamt eller 

märkligt.  

 

Sammanfattningsvis var att det nästintill inte förekom någon sorts mobbning eller kränkning 

mellan eleverna i omklädningsrummet. Det slutna rummet miljö hade även ingen någon 

påverkan om eleverna undviker att vara med på lektionerna, Om man inte ville byte om 

framför andra så är det ett problem för sig och inte på grund av hur eleverna upplever miljön i 

omklädningsrummet. Det enda två sakerna eleverna kom fram till vad som behövs göra om 
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det skulle vara nödvändigt för att göra miljön bättre och tryggare är att skolan skulle inskaffa 

duschdraperier och bås för att byta om i. Att inskaffa detta bås för att kunna byta om hade 

gjort miljön bättre och man behöver inte skämmas att byta om bland annat folk i samma lokal 

om det skulle finnas tillgängligt, då slipper man bli en som sticker ut från mängden om man 

går in och byter om i toaletten. Något vi inte förväntade oss att få fram är hur viktigt det är 

med rätt lärare. Med rätt lärare menar vi en bra lärare och bra pedagog som bryr sig om sina 

elever och gör lektionen till en trygg miljö. En demokratisk lärare som värderar vad eleverna 

säger och tar till sig om deras välbefinnande, många elever är tacksamma över sina lärare för 

att de trivs på idrotten. En lärare som ser till att eleverna känner sig trygga och därmed deltar 

på idrottslektionerna. Både de idrottsintresserade och inte idrottsintresserade anser att det är 

viktigt med idrott i skolan både från ett hälsoperspektiv där de nämner att det är viktigt att 

röra på sig, att de blir pigga av det men även för att de ser det som motion. Eleverna ser det 

även som ett sätt att komma bort från plugget och ha roligt. Många av de intervjuade trivs 

väldigt bra i sina klasser och det har varit det som spelat störst betydelse i hur eleverna trivs i 

omklädningsrummet då de säger att läraren sällan kommer in där och därmed får tryggheten 

av sina kamrater istället. 

9.2 Metoddiskussion   

Datainsamlingen har fungerat bra eftersom vi valt en metod vi ansåg passande och valde att 

göra en kvalitativ forskning för att få fram bra resultat.   

 

Här har vi valt att gå oss efter Brymans (2007) semistrukturerade intervjuer för att göra en 

kvalitativ forskning där vi riskerar komma bort från ämnet och tvinga fram ett svar 

intervjupersonerna inte tidigare hade tänkt på. Därmed kan intervjupersonen bli osäkra. Det 

fanns även andra brister i metoden då vissa intervjupersoner inte kanske vågade vara ärliga i 

vissa känsliga frågor vi ställde. Eftersom de inte känner oss tillräckligt bra för att öppna sig 

och prata med oss om sina problem när det spelas in (Gustavsson 2004). Hade vi använt oss 

av kvantitativ metod med enkäter där det finns tomma rader som eleverna hade kunnat fylla i 

hur man upplever omklädningsrummet, då hade kanske flera öppnat sig eftersom man är helt 

anonym även för oss. En enkät besvarar oftast hur många som tycker att det stämmer eller inte 

(Bryman 2007). Vi valde att inte ha enkäter eftersom vi var ute efter konkreta svar där vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor om vi skulle vilja ha ytterligare beskrivning. Hade vi istället 

valt att skicka ut enkäter hade det inte varit lika tidskrävande eftersom vi som intervjuare inte 

hade behövt ta oss till de olika intervjupersonerna. Hade vi gjort om arbetet hade vi kunnat 
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använda intervjuer och enkäter för att kunnat nå ut till fler elever, då hade vi kunnat jämför 

svaren. Därmed hade vi kunnat göra underökningen mer omfattande och se om fler elever 

känner som de vi intervjuade. När man gör kvalitativa studier så skall man transkribera och 

det tog lång tid eftersom vi hade 16 elever vi skulle transkribera efter vi hade intervjuat de, 

detta tog lång tid även om vi var två personer. Vi fördelade intervju transkriberingen lika så 

det skulle gå snabbare.  

 

Förslag på förändring är att vi hade kunnat ställa mer följdfrågor och djupare frågor som berör 

våra frågeställningar. Därmed hade vi fått ett bredare resultat på svaren eleverna har sagt. Vi 

var endast på två skolor detta innebär att vi inte har fått en helhetsbild över hur det ser ut i 

hela Sverige utan endast på dessa två skolor därmed har vi inte gjort en så omfattande 

forskning som vi hade velat. 

9.3  Vidare forskning  

Det hade varit intressant och spännande att göra denna studie på en skola där det finns 

duschdraperier eller avskilda duschar även det omklädningsrum som har bås för ombyte.  

Upplever de miljön i omklädningsrummet likadant som eleverna i denna studie och finns det 

några likheter. Hade utfallet blivit annorlunda då.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 

Intervju 

Kön 

Klass 

Ålder 

Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

Hur trivs du på skolan? 

Vilket är ditt favoritämne? 

     A) varför är det ditt favoritämne?        B)Jämför med idrottslektionen 

Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

A)Varför tror du att du trivs?                        B)Varför tror du att du inte trivs? 

Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

Hur ser det ut när din klass byter om, är det en trygg eller obehaglig miljö? 

A)Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

A)Vad tror du det beror på? 

Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

A) på vilket sätt?                        B)tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar 

deltagande i denna fråga? 
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BILAGA 2 

Vi som intervjuar är nummer 1 och personen som blir intervjuad är nummer 2. 

 

Intervju 1. 

Tjej 

Teknik programmet 

16 

1 Välkommen. 

2 Tack. 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2 Jag spelar volleyboll på fritiden och umgås med mina vänner och pluggar eftersom jag går 

en ganska bred linje och då blir det mycket plugg. 

1 Hur trivs du på skolan? 

2 Jag trivs ganska bra faktiskt, tycker det är en bra skola och jag har hamnat i en väldigt bra 

klass där jag känner att jag kan vara mig själv. 

1 Vad är det som gör att du trivs på skolan? 

2 Jag tror det är mina vänner mest, för att jag har lärt känna ganska många nya och sen så 

lärarna tycker jag är väldigt trevliga och bra. 

1 Hur trivs du på skolan utseendemässigt? 

2 Den är ju finare än min förra men det kan bli lite bättre tror jag det är ganska trista färger 

och mycket mörkt tycker jag. 

1 Var är det så ? 

2 I korridorerna främst. 

1 Vilket är ditt favoritämne?    

2 Jag tror att det är engelska eller idrott, eller båda två. 
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1 Varför just dem? 

2 Jag gillar att röra mycket på mig och idrott och sånt därför tycker jag om idrott. Jag tycker 

det är kul och man lär sig saker väldigt mycket när man rör på sig. Och sen engelska gillar jag 

för att jag tycker om att prata på främmande språk och tycke rom att lära mig på olika språk 

och engelska har alltid gått bra för mig så jag tycker det e väldigt kul. 

1 Om du jämför idrott och engeslska varför tycker du om just de två, vad beror det på? 

2 Det kan ha och göra med klassen lite, på just dem här lektionerna är det lite mer seriöst om 

man jämför med vissa andra lektioner som till exempel historia det är inget som är så 

intressant för någon tror jag inte. Man kan jämföra det så för att det är olika och sen är lärarna 

mer seriösa i det och då tar eleverna i det lite mer seriöst. 

1 Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2 Jag tycker det är väldigt kul, innan idrottslektionerna så blir jag taggad typ, för att jag tycker 

det är kul och vi gör roliga saker. 

1 Vad tror du är viktigt för att du ska trivas på idrottslektionerna? 

2 Att man känner att man gör det man själv känner at man kan att man inte behöver göra mer 

än det man inte orkar typ. Alltså om man inte orkar gör man inte mer. Tycker jag är viktigt. 

 

1 Hur ser det ut när din klass byter om är det en trygg eller obehaglig miljö? 

2 vi är inte så många tjejer så att det är ganska tryggt, men ja tror att det är en skillnad om jag 

jämför med killarna, för att jag tror att de är mer öppna och så. Jag tror inte det är så 

obekvämt som det är för tjejerna. För vi är mer, alltså att man gömmer sig hellre. 

1 Varför? 

2 Alltså jag vet inte , jag tror att det kan beror på att tjejer, vi kanske har mer komplex över 

sin kropp och så. Och jag tror inte killar har det så. 

1 Tror du det hade varigt jobbigare om ni varigt fler tjejer i klassen? 

2 Ja, det tror jag. 

1 Vad tror du man kan göra åt det? 
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2 Jag vet inte riktigt. Draperier i duschen hade hjälpt. Eller någonting sånt. 

1 Är det både jobbigt att byta om som att duscha till idrotts lektioner? 

2 Ja båda är jobbiga. 

1 Tror du at tomklädningsduschsmiljön påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2 Nej, det tror jag inte, jag tror mer att det är från person till person, mer individuellt. Hur man 

tycker idrott är o så. Ibland kanske man känner sig osäker att byta om och så och sen när man 

går ut till idrotten kanske man fortfarande är osäker, så det kanske följer med. Som jag 

upplever det så är alla tjejer i min klass osäkra i omklädningsrummet och sen när vi ska deltat 

i idrotten tror jag att några fortfarande är det och det kan följa med från omklädningsrummet. 

1 Hur ser det ut när tjejer byter om är det väldigt lättsamt eller stelt? 

2 Ja det är väldigt stelt. Vi pratar inte mycket. Man vill koma dit före de andra och byta om 

och oftast så om man har duschat och byt om så har man handdukens på sig undertiden man 

bytar om. Det är skönt och ha idrott sista timmen då man slipper byta om och så och kan gå 

hemma och bara ta på sig mjukisbyxor över. 

1 Är det något du tycker vi inte tagit upp? 

2 Nej, det tycker jag inte. 

1 Då tackar jag så mycket. 

 

Intervju 2. 

kille 

Teknik programmet 

16 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 
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2 Jag, tyvärr sitter jag väldigt mycket vid datorn men annars kör ag mycket motorcykel, duro 

kross. 

1 Hur trivs du på skolan? 

2 Jag trivs jätte bra. Det är bra lärare, det är bra elever och klasskompisar. Det är roligt, jag 

trivs här. 

1 Hur tycker du om skolmiljön? 

2 Den är lite stressig eftersom man går en pluggarlinje, annars tycker jag det är bra. 

Vad tycker du om skolans utseende? 

2 Ja det finns ju sina nackdelar men överlag är den rätt bra faktiskt.   

1 Vilket är ditt favoritämne? 

2 Mitt favoritämne är matte och engelska. Mina planer är att bli mattelärare. 

1 Varför är matte och engelska dina favoritämnen? 

2 Matte har jag alltid tycket om för att jag har väldigt lätt för det sen jag var liten, och sen 

engelska har jag fångat upp av spelandet i en tidigt ålder och jag har alltid tyckt om engelska. 

1 Har du haft bra engelska lärare? 

2 Nja, jag har alltid försökt utmana mig i engelska alltså att jag blir bättre och samma sak med 

matten. 

1 Kan du jämföra matte och engelska med idrotten? 

2 Jag tycker inte idrotten är lika rolig eftersom jag har lite svårt för idrott i sig och sen  är det 

mycket pressande och mycket vinnarskallar att dem alltid ska vara bättre och blir negativ 

stämning och det tycker jag inte om så mycket tom. Men idrott är rätt rolig så tycker jag. Sen 

är det så att man ska ha styrketräning och konditionsträning vilket man har för mycket av och 

det tycker jag inte om inte det här roliga och mer kansport över lag. Det vill jag ha mer av. 

1 Du nämnde stressigt och svårt, hur hade man kunnat göra det mer roligt så att säga? 
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2 Mer roligt hade varigt att man har det strukturerat att man har det nu måndagar 

styrketräning och konditionsträning men på fredagar har vi volleyboll och handboll och för 

min del är det roligt med bollsport och mycket annat sånt. Inte bara psykisk träning hela tiden. 

1 Ser du framemot fredagar ä måndagar eller ser du framemot bägge? 

2 Jag ser framemot måndagar för då kan jag ju träna av mig lite men fredagar sista lektionen 

kan man ha det lite roligt innan lovet eller helgen. 

1 Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja, man undrar alltid vad vi ska göra den här gången. Jag känner mig rätt positiv för att ha 

roligt och ha idrott, det är lite annorlunda jämfört med dem flesta lektionerna där man vet vad 

mans ka göra. 

1 Trivs du på Idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja det gör jag. Det är faktiskt trevlig stämning och Adam är en bra lärare. I dem flesta fallen 

en bra stämning när vi har idrott det är roligt. 

1 Har du en bra klass? 

2 Ja, det tycker jag. 

1 Kan det bidra till att man trivs mer på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja det kan det vara, om man trivs med många så blir det lite mer roligare och att ha sporter 

med och sånt, och denna klass är väldigt rolig att ha sporter med ja det fokuseras väldigt 

mycket på sport så det är både roligt och tar det lite på alvar med. 

1 Är du ofta delaktig eller frånvarande från idrott och hälsa lektionerna? 

2 Jag är väldigt delaktig och försöker alltid delta. Just idag är jag inte eftersom jag är förkyld 

och sånt. Då är det inte bra att man håller på med idrotten och så. Men jag försöker alltid vara 

med så ofta som möjligt. 

1 Hur ser det ut när din klass byter om i omklädningsrummet, är det en trygg eller obehaglig 

miljö? 

2 Nej det är en trygg miljö. Vi är bara tre i ena omklädningsrummet medan resten av klassen 

är i andra så att det är bara vi tre som är kompisar som är där så vi byter om i lugn och ro. När 
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man var lite så var det alltid ett omklädningsrum och då är det för mycket sprej och så och 

man busar och jag är allergisk mot sånt och då kan det vara jobbigt att var där inne och byta 

om och så när dem sprutar för mycket. 

1 Så det är tryggt att vara få? 

2 Ja 

1 Tror du att det ser likadant ut i tjejernas omklädningsrum, tror du att det är tryggt för dem? 

2  Nja, jag är tveksam har aldrig varigt där och bytt om så  och man vet aldrig hur dem 

reagerar eller hur dem tänker i ett omklädningsrum och så. Vad jag har hört av min syster så 

är det att många tjejer jämför bröst och så och kan många tjejer känna sig kränkta av, men jag 

vet inte. Det är också från person till person. 

1 Tror du dem trivs i omklädningsrummet? 

2 Ja, jag tror att visa gör det visa kanske inte gör det så det e blandat. 

1 Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2 Nej jag ser det som byt om och duscha, jag ser det som rutin efter idrotten. 

1 Är det ett måste? 

2 Nej, jag ser det inte som ett måste men det är fräscht att man duschat av sig o sånt så att man 

inte luktar svett. 

1 Kan man göra omklädningsrummet mer tryggt att byta om och duscha i? 

2 Ja i så fall man kanske skulle byggt bås så att man är för sig själv och byter om. Man kanske 

skulle gått i omgångar så att man inte är så många i omklädningsrummet. 

1 Är det en rolig stämning i omklädningsrummet eller är det stelt? 

2 Nej, jag vet inte men det är mycket pratande och skrattandet och man pratar och det är inte 

så speciellt.. 

1 Hur tror du att omklädningsrummets miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna, tror 

du att hur det ser ut i omklädningsrummet kan påverkar om man deltar eller inte på 

idrottslektionerna? 
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2  Ja det kan påverka. Att man inte vill byta om så att man antingen kommer försent för att 

man inte vill byta om med andra eller kan det också vara att man inte trivs med att byta om 

över huvud taget så att man kanske inte deltar. Vilket kan vara svårt för lärarna att vete då 

dem inte är där och kollar. 

1Är det något du tycker vi inte tagit upp? 

2 Nej, det tycker jag inte. 

1 Då tackar jag så mycket. 

 

Intervju 3. 

kille 

Teknik programmet 

16 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2 Gym och boxning ibland. 

1 Trivs du på skolan? 

2 Ja det funkar. Det är inte helt perfekt men det funkar faktiskt. 

1 Trivs du i klassen? 

2 Ja vi har en bra klass faktiskt. 

1 Vilket är di favoritämne? 

2 Ja det är typ samhälle, eller ja teknik, teknik och samhälle 

1 Hur kommer det sig? 
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2 Alltså det vi på samhälle pratar om världsproblem och ekonomi och allting sånt det är det 

jag tycker är intressant. Och teknik vi håller på och svetsa och jobba i verkstad och allt det o 

jag tycker det är kul faktiskt. 

1 Kan du jämföra dem ämnena med Idrott och hälsa lektionerna? 

2 Alltså idrott är också roligt men det är jobbigt för mig alltid när jag är här på idrotten, för ja 

kan inte träna sen efter det jag kan inte köra slut på mig här och sen gå på gymmet. Så jag tar 

det alltid lugnt på idrottslektionerna. Det är det jag tycker är lie tråkigt jag vill verkligen 

prestera mer på idrott lektionerna. 

1 Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2 Det känns bra. Vi gör mycket roliga grejer vi kör, det tycker jag funkar bra bara jag inte 

gillar att teori lektionerna men vi måste gå igenom det. 

1 Vad är det som gör att du känner så? 

2 Det är bra lärare och det är bra klass. Alla gillar typ idrotten dem flesta så det är därför, när 

man kommer här är man glad det är inte så till exempel när man är på en mattte där alla  är 

rötta och alla är sura och ingen har någon lust. Men när man kommer och ser att alla är glada 

till idrottslektionerna blir det något annat, då trivs man verkligen. 

1 Är du delaktig på idrott och hälsa lektionerna, är du alltid med? 

2 Alltså ja, jag tror jag bara varigt borta två eller en lektioner på hela året. 

1 Hur ser det ut när din klass byter om i omklädningsrummet, är det tryggt eller obehagligt? 

2 Det är ingen fara. det är typ vi, dem flesta av oss vi bara bytar om och sticker det är inga 

som duschar här. Eller jo det är många på måndagar som duschar här men inte så många på 

fredagar eftersom vi slutar efter denna lektionen alla sticker hem och duschar hemma. Men på 

måndagar det är många som duschar typ allihopa, så det är ingen fara typ. 

1 Är det en lättsam miljö i omklädningsrummet eller är det stelt? 

2 Nej det är inte stelt det är rätt lugnt. 

1 Tror du att det är likadant för tjejerna? 

2 Nej, nja. Nej det tror jag inte. 
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1 Hur känner du inför att byta om? 

2 Det är typ normalt för mig, jag känner mig trygg. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Alltså det är båda klassen och miljön tror jag. Det är typ lugnt man kan sitta flera, vi ibland 

sitter mer än en halvtimme innan idrottslektionerna vi är flera som sitter innan lektionerna, 

och när vi ska simma sätter vi oss i bastun innan lektionerna lite mer än en halvtimme. Så det 

är både miljön och klassen. 

1 Hur tror du att man skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet tryggare? 

2 Alltså jag känner det är rätt tryggt såhär men det är bara att acceptera. Det är 

omklädningsrummet man ska bara byta om och sen duscha och sticka ingenting man behöver 

vara orolig över. Ja har inget att säga om det, Ja har inte tänkt på det så mycket så jag har inte 

mycket att säga. 

1 Tror du det kan påverka delaktigheten på idrott och hälsa lektionerna om man tycker det är 

tryggt att byta om eller inte, tror du vissa har frånvaro på grund av det? 

2 Alltså i klassen det är typ inga som är känsligt och tycker så det kan vara vem vet. Ingen har 

berättat det men det kan vara i så fall inte i denna klassen men i andra klasser an det vara så 

att man inte vågar byta om eller duscha. 

1 Finns det andra miljöer här på skolan som kan vara obehagliga att vistas på här på skolan 

tror du? 

2 Nae, jag trivs. 

1Tror du det är lika för tjejer och killar i omklädningsrummen om det är tryggt eller inte och 

om det påverkar idrott och hälsa lektionerna att ankan vara frånvarande på grund av det? 

2 Jag tror inte det, jag tror inte det är samma sak jag tror inte tjejer är alltid som oss killar, 

tjejer respekterar det mesta. killar, det är dem som har mest emot homosexuella och så det kan 

vara det som är bättre hos tjejer än hos oss killar. Men dem är också människor så dem ska ju 

ändå byta om med oss. Vi har ju lika mycket rättigheter. Det är klassen då ska alla byta om. 

1 Tror du det finns andra saker som kan påverka delaktigheten på idrottslektionerna? 
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2 Nej, alltså det är i så fall att man är sjuk. Eller såhär som kan påverka. Det var det som 

påverkade mig. Jag hade ont i huvudet i måndag och tänket att jag kan skita i idrotten och 

komma sen eller. 

Intervju 4. 

kille 

Teknik programmet 

16 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vad har du för aktiviteter och intressen på fritiden? 

2 Fotboll, innebandy och gymmet. 

1 Trivs du på skolan? 

2 Ja, det gör jag. Delvis för att jag känner många här, jag känner många äldre här. Ja känner 

alla typ så jag tycker det är bara kul. Det är en trivsam miljö här i skolan. 

1 Vilket är ditt favoritämne? 

2 Matte i så fall. Nej men. 

1 Hur kommer det sig? 

2 Det är det jag alltid tyckt viktigast. 

1 Har du alltid tyckt om matte? 

2 Nej inte alltid, det är nian och nu på gymnasiet för nu ser man mer hur man ska göra 

uppgifterna. Hur an löser dem helt enkelt. 

1 Vad tror du har ändrat din syn på det? 

2 Mycket lärare jag har en bra lärare nu så ja jag tror det kan vara det. 

1 Vad tycker du om idrott och hälsa lektionerna? 
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2 Jag tycker dem är både roliga och ibland kan dem vara mindre roliga också. Men oftast 

roliga. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Jag har inte så mycket för lekar och så det är därför jag inte tycke rom det så mycket. 

1 Hur känner du inför en idrott och hälsa lektion? 

2 Ut och ha kul bara. Det är det jag mesta dels tänker på. 

1 Varför tror du att du trivs? 

2 Det är en rolig klass, eller ja som har idrott så och Adam är en bra lärare med så. 

1 Är du alltid delaktig på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Jaja mänsan. 

1 Vad beror det på? 

2 Ja det är för att jag tycker om dt och tycker det är kul. 

1 Hur ser det ut när din klas byter om, är det en trygg miljö eller inte i omklädningsrummet? 

2 Ja det är alltid en trygg miljö tycker jag. Jag har inga problem med det iallafall. Jag ser inga 

hinder med det att byta om och så. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Alla känner varandra så det är bara lugnt så. 

1 Tror du det är likadant i tjejernas omklädningsrum? 

2 Alltså ingen aning. Men aa, jag kan inte svara på det faktiskt. 

1 Hur känner du inför att byta om och duscha? 

2 Jag känner absolut ingenting. Ba gå in om man är svettig och duscha och byta om. 

1 Är det en lättsam miljö? 

2 Ja, för mig är det. 
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1 Tror du man kan göra miljön i omklädningsrummet tryggare för dem son inte känner sig så 

trygga? 

2 Ja det hade man säkert kunnat göra på något sätt. 

1 På vilket sätt? 

2 Ja typ att man har, någon som inte gillar att duscha med andra har ett sånt skåp att byta om 

och duscha i. Har ingen aning faktiskt. 

1 Tror du att omklädningsrums miljön påverkar deltagandet på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja delvis kan jag nog tycka det, 

1 Varför 

2 För att om man inte känner sig trygg i omklädningsrum och så såklart vill man inte vill gå 

dit och byta om. 

 

Intervju 5. 

kille 

Teknik programmet 

16 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vilka intressen har du på fritiden? 

2 Ja ag tycker det är roligt med, jag är politisk intresserad. Jag tycker om geografi så jag läser 

ganska ofta kartor. Och sen tycker jag om infrastruktur därför jag går teknik jag ska bli 

ingenjör, järnvägsingenjör. Ån slags ingenjör inom infrastruktur iallafall. Jag är även 

intresserad i orientering och därmed kartintresset men även under sommarhalvåret intresserar 

jag mig för cykling. Olika naturunder hemma på vägar o sånt. jag tycker mycket tom dem här 

individuella sporterna, jag är inte mycket till lagspelare. Jag har alltid svårt att träffa nya 

människor. 
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1 Vad är ditt favoritämne? 

2 Ja, jag tycker att jag är rätt duktig i skolan och tycker att det är rätt många ämnen i skolan 

som roliga. Jag tycker om teknik därför jag går teknik också samtidigt så är jag väldigt 

samhällsintressena och politiskt. Jag tycker att teknik samhälle och geografi är väldigt roligt. 

Men samtidigt är jag duktigast på matte. Och i samma veva tycker jag att det är väldigt roligt 

med tyska med. Det finns många olika så det är, ja svårt att säga så det får bli ja o det är 

kartgeografi och inte gjordens inre och yttre krafter så är det roligast. Sen är politiken i 

samhället roligast. 

1 Kan du jämföra dem ämnena med idrottslektionerna? 

2 Ja, idrott har egentligen aldrig varigt min starka sida, jag kommer lite från en familj där 

idrotten är så stor del. Jag kommer inte från en idrottande familj alls. Ag kommer absolut inte 

från en familj som är för lagsport. Och när jag var minder så gick jag på en lita skola och då 

var det fotboll det an gjorde på rasterna och eftersom i denna by det fanns inte så mycket 

annat. O därför tycker jag fortfarande att fotboll är fruktansvärt, tycker jag. Min personliga 

åsikt. Det va liksom det ända så att idrott på den tiden att idrott det blev fotboll, nästan 

ungefär. Och även på våra idrottslektioner var det mycket fotboll och andra bollsporter med 

som jag inte var så duktig i och eftersom jag inte var så duktig i det så tycket jag inte det va 

jättekul heller, därför så tyckte jag att jag inte fick en så jättebra start på idrotten för mig till 

skillnad från SO:n. Och sen när jag kommit lite högre upp så har jag förstått detta att idrott 

består av väldigt mycket mer än fotboll. Och det är därför jag började med både orientering 

och cykling men det är nu på senare tid. Och fortfarande tror jag att man måste spela dem här 

bollsporterna på idrotten och därför tycker jag inte att det är lika roligt. Men sen på senare tid 

har idrotten blivit väldigt mycket roligare. I åttan och nian tyckte jag idrotten var jätterolig när 

jag i låg och mellanstadiet inte tyckte det var roligt alls. Eftersom dem la ner skolor då och jag 

fick flytta till en ny skola där det blev ett uppsving på idrotten där man helt plötslig inte hade 

fotboll hela tiden och gjorde annat också. Vi hade även extra idrott vi hade 3 lektioner i 

veckan istället för 2, dem tyckte det var viktig. Och den här tredje lektionen var fritt val där 

man fick göra vad man vill. Du fick i princip vad u vill om det motiverade dig så fick du gå en 

promenad om du ville det eller vad som. Och då blev det så att det alltid fanns några som inte 

valde fotboll och dem här och valde redskaps gymnastik eller någonting annat vilket gjorde 

att jag trivdes. Och då börja jag tänka att idrott är visst rolig beroende lite på vad de tär man 

gör. Sen så kom jag hit och här är vi inte 80 elever och det som är nu är att det har kommit in 
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mer teori än vad det var i åttan och nian. Och det är någonting som ingår i kursen och 

ingenting jag kan göra något åt. Ibland tycker jag att det är roligare att göra något på gympan 

än att ha teori, eller prata om hur musklerna fungerar. Så idag tycker jag att idrotten är helt 

okej men inte den här som man tycker är roligast. 

1 Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2 Jag det är såhär att jag har skadat min tå som gör att jag har fortfarande lite svårt att springa 

och ibland så är man orolig att man kan ha fotboll för jag dels har ont i min tå och kan inte 

spela fotboll och sen så tycker jag inte det är roligt. Men jag har en ganska så positiv syn på 

idrottslektionerna. 

1 Trivs du på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja det tycker jag att jag gör. 

1 Är du alltid delaktig? 

2 Ja jag är alltid delaktig och jo, det måste jag säga för att även om jag känner at tja gint ekan 

delta i det som dem gör för att jag har min skada så brakar jag se till att jag gör något annat 

inom kursen idrott och hälsa. kanske jobbar med instuderingsfrågor eller någonting annat och 

har teori den gången eller år ut och tränar armarna eller vad som för att jag ska försöka få in 

någonting även för att få in något, jag tycker att jag är aktiv faktiskt, jag tycker att jag är 

delaktig. Måste jag säga. Det är knappt ingen gång jag avstått faktiskt. 

1 Hur ser det ut i din klass när ni byter om och duschar, är det tryggt eller obehagligt? 

2 Ja, jag det är som det brukar vara, det är som det alltid är det är mycket svordomar och det 

är mycket köns ord och hårda ord till varandra men det är ju inget som jag kan tänka mig är 

något i kränkande syfte, och det är väll det som jag tycker är det viktigaste. Jag tror inte det är 

någon som tar illa upp. Jag tror inte det är någon som är orolig i omklädningsrummet faktiskt. 

Det är inget jag uppfattat alls iallafall. Men det är som det brukar vara ungefär. Jag tycker att 

vi har en ganska bra stämning i vår klass också så att jag inte tycker att de tär något farligt 

alls. 

1 Tror du det ser ut likadant i tjejernas omklädningsrum? 

2 Ja i vår klass är det inte många tjejer ju så att jag faktiskt tror att språket är nog lite mer 

snällare i tjejernas omklädningsrum än vad det är i killarnas, jag vet inte för jag har ju inga 
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erfarenheter från det men. Jag skulle ju kunna tänka mig eftersom det bara är fem tjejer i vår 

klass. 

1hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummet? 

2 Ja jo jag tycker att det känns bra. Speciellt nu när vi fått dem nya omklädningsrummen. 

Dem var ju och lagades i ett halvår. Så att vi har ju fått vara i ett sånt här litet pytte rum vid 

pingishallen och byta om vi 18 killar på, pytte litet omklädningsrum. Det va ju lite trångt och 

nu har vi fått två stora fina omklädningsrum också som är nyrenoverade.  Innan var dem 

svinkalla och nu är det en rätt bra temperatur i dem, så jag tycker att dem är bra. Den har ju en 

sån högteknologisk värmedetektor så. Om det var det frågan gick ut på. 

1 Ja jo helt rätt. Ja utseendet på omklädningsrummet är ju rätt viktigt. 

2 Ja det är det. Ligger det massa skräp och alltid luktar svett så tycker man ju mindre om 

omklädningsrummet så är det ju. Förresten skulle jag vilja tillägga en sak alltså dem har satt 

in en fläkt som blåser och fläktar i omklädningsrummet så att när man byter om blåser dem 

precis på en vilket gör att an fryser när man byter om och jag tycker att det är alltså finns 

ingen logik i det alls. Finns ingen tanke bakom det. Det är ju för att få väck svetten men det 

inte är så smart att sätta det på folk när dem byter om för då blir dem förkylda. Så att det 

kunde dem i så fall tänkt på och gjort lite bättre till nästa gång, tycker jag. 

1 Tror du det finns något man kan ändra i ett omklädningsrum utseendemässigt för att få alla 

att känna sig trygga att byta om och duscha i? 

2 Ja, det finns säkert folk som inte tycker det är tryggt i ett omklädningsrum men alltså, en 

lösning som hade funkat men det är inte en rolig lösning det är ju att ha halsavskärningar i ett 

omklädningsrum. Så att det blir mindre grupper i omklädningsrummen. Om man skulle gå s 

långt skulle man kunna ha egna så rum, små hytter för varje som man skulle kunna göra som 

nödlösning för att hjälpa detta. Annars att man har som vi har det fler omklädningsrum. Så att 

man inte byter om själv men att man har lite mindre grupper att byta om med. 

1Tror du att det kan påverka ens delaktighet i idrott och hälsa om man tycker att det är en 

obehaglig miljö att byta om i? 

2 Det tror jag absolut kan påverka hur sin prestation blir eller att man glömmer gympakläder. 

För att man inte tycker om det finns inga alternativ till att byta om i omklädningsrummen. 

Och man vill inte man vågar inte byta om där och då kanske det har en betydelse i deltagandet 
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för då glömmer man ju då gympakläder för man vill inte byta om. Och då påverkar ju det 

delaktigheten med negativt. Sen var det så bland tjejerna det vet jag att dem bytte om på 

bastun för att dem inte ville byta om i omklädningsrummen men dem andra och sen så förbjöd 

dem det. Det tycker jag egentligen var het fel. För att om det är några som vill det alltså att 

dem byter om i bastun, jag tar det nu som ett exempel, det påverkar ju inte skolan negativt. 

Och inte dem själva heller. Men däremot att dem, att dem nu förbjuder det och dem inte byter 

om alls och då är de inte delaktiga i lektionen och då påverkar ju det hela deras prestation, 

deras kondition eller vad man nu gjorde på den lektionen. Dem får ju inte den dagliga 

rörelsen. Därmed tycker jag att den åtgärden den är totalt fel. 

1 Tror du att det är likadant till killar och tjejer i den frågan eller? 

2 Jag tror att det är bland tjejer att man inte vill byta om i offentliga platser på skolan men det 

finns absolut i båda fallen bland killar också som gör att man inte deltar. Om man ser på folk 

som glömmer gympakläder så är det oftare tjejer än killar.  Jag har ingen statistik på det men 

om mantittar på det så är det så. Och det kan bero på den här anledningen. Men tjejer är det en 

känsligare fråga om att byta om än vad det är hos killar. 

1 Vad tror du det beror på att det kan vara känsligare fråga bland tjejer? 

2 Ja det beror i grund och botten på att dem är dem är tjejer och vi är killar och att det finns ja, 

alla är inte byggda likadant. Vi är trots allt två olika kön. Och gud vill nog det när han gjorde 

oss annars hade han gjort alla i samma kön. så att, och jag tror inte finns någon direkt orsak. 

Vissa saker har killar med problem och vissa saker har tjejer. Absolut inget positiv eller 

negativ. Alla är precis lika mycket värda, bara att dem kan tycka lite olika om lite olika saker. 

Intervju 6. 

Tjej 

Ekonomi programmet 

16 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vad har du för intressen på fritiden? 
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2 Jag gillar och träna, umgås med mina kompisar ja inte så mycket. Eller på gymmet jag har 

precis slutat träna simning. 

1 Trivs du på skolan? 

2 Ja, det är en bra gemenskap här och alltså det är ändå en hyfsat liten skola så att det ändå 

känns som att man känner dem flesta på ett sätt. 

1 Vad tycker du om miljön på skolan, utseendet? 

2 Det är fin som man jämför med grundskolan, tycker jag. 

1 Vilket är ditt favoritämne i skolan? 

2 Språkämnena, 

1 Hur kommer det sig? 

2 Det är lätt och det är roligt och lära sig nytt språk. 

1 Tycker du om idrott och hälsa och kan du jämföra det med språkämnena? 

2 Ja det gör jag, man får ju röra på sig och man lär sig på annat sätt än när man sitter i en 

lektionssal då får man typ alltså röra på sig typ och dra slutsatser till det och använda ord och 

skriva saker. Så det blir typ annorlunda. 

1 Hur känner du inför en idrott och hälsa lektion? 

2 Alltså jag känner inget speciellt alltså det e nu har vi idrott. Ibland är man inte så taggad på 

att ha det. Men för det mesta så är det kul. 

1 Vad beror det på? 

2 Det beror på vad vi jobbar med om det är något tråkigt så vill man helst inte vara med. 

1 Trivs du på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Ja 

1 Varför? 

2 Vi är en så liten klass så det blir liksom att man känner sig trygg med den klassen där alla är 

snälla och Adam är bra också han förstår. 
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1 Finns det något du inte trivs med på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Nej, inte så. Jag tror inte det. Inget så som stör mig utan det är ju bra saker. 

1 Är du alltid delaktig? 

2 Jag r nästan alltid ombytt, men jag gör inte alltid mitt bästa. 

1 Varför? 

2 Om det kommer något som inte är så roligt så har man ingen motivation. 

1 Hur ser det ut när din klass byter om, är det en trygg miljö eller obehagligt i 

omklädningsrummet? 

2 Bland oss tjejer är det positivt, 

1 Varför? 

2 Jag tror typ att ingen bryr sig om någon annan egentligen, de handlar bara om att byta om 

och sen gå ut, vi ser det inte som något speciellt. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Jag tror det är för att vi känner varandra så bra och sen så har alla tjejer i klassen känt 

varandra sedan innan. Då blir de inte en sån här pinsam tystnad eller så. 

1 Är det en lättsam miljö? 

2 Ja alltså vi brukar skratta och så 

1 Har det alltid varit så? 

2 Det var likadant på högstadiet men när man var mindre så var det så aa nu måste man byta 

om med alla andra och så. 

1 Tror du det är en positiv miljö i kilarnas omklädningsrum också? 

2 Ja, jag tror det. jag tro inte det är någon negativt, alltså mobbning eller något sånt iallafall. 

Utan det är ungefär liknande. Man har ju hört det att dem låter och att dem skrattar typ, ja bara 

larvar sig. 

1 Hur känner du inför att byta om 
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2 Alltså det är inget speciellt för mig, jag bryr mig inte så. Det är bara att byta om. 

1 Vad beror det på? 

2 Jag tror det beror på kompisgänget och vilka man är med och så. Hade jag gått in med några 

jag inte känner så hade jag nog inte varigt lika självsäker som jag är nu med dem jag känner. 

1 Tror du att det kan vara så att om man inte är delaktig på idrotten för at man inte vill byta 

om och så? 

2 Jag det tror jag det kan vara. Fast jag tror tjejer visar det mer än killar. 

1 Vad tror du man kan göra för att miljön i omklädningsrummen ska bli mer trygga för alla? 

2 Ja man kan ju sätta draperier i duscharna, när det är draperier så blir det mer privat och då 

va det fler som duschade. Omklädningsrum är ju öppna ytor så att byta om i bås hade fungera. 

Det största är ju att man inte vill visa sig inför andra så bås och draperier är det bästa. 

1 Något annat som kan påverka delaktigheten i idrott och hälsa? 

2 Ja om man inte är bra på det vi ska göra så tror jag det kan påverka om man är med.   

 

Intervju 7. 

kille 

Ekonomi programmet 

17 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2 Styrketräning och golf. Konst rita och så, mest digitalt Photoshop och så. 

1 Hur trivs du på skolan? 

2 Jag trivs bra. Det är helt okej. 
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1 Hur så? 

2 Alltså det är inga problem att vara här där är rätt okej. 

1 Hur trivs du med din klass? 

2 Jag trivs bra. 

1 Vilket är ditt favoritämne? 

2 För tillfället är det matte, efter idrott då. 

1 Hur kommer det sig? 

2 För det är kul att få röra på sig och pressa sig själv. 

1 Har du alltid tyckt om idrott och matte? 

2 Ja. Jag har alltid gillat idrott och matte för att det är lättare än bokstäver. 

1 Trivs du med lärarna i dessa ämnen? 

2 Ja, absolut. Dem kan ju göra det roligt eller tråkigt. Det skulle inte vara kul med en 

idrottslärare som bara spelar fotboll. 

1 Hur känner du inför en idrott och hälsa lektion? 

2 Det är positivt, det ska ju bli kul så och vi spelar alltid fotboll innan så. Står alltid och kickar 

och det är ju kul. 

1 Hur kommer det sig att du tycker om idrott och hälsa lektionerna? 

2 Det är mest mitt intresse för idrott. Att jag får pressa mig själv mer och så. 

1 Har ni en bra klass? 

2 Ja det mesta funkar. 

1 Vad är det som inte funkar? 

2 Ja det beror på typ hur han lägger upp lagen om man kör någon bollsport och så och 

kommer det så kan man inte gå fullt ut. Men det bukar vara bra. 

1 Är du alltid delaktig? 
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2 Ja. Förutom om jag skulle ha jätte ont i ryggen nån gång men det var längesen nu. 

1 Hur ser det ut i din klass när ni byter om och duschar är det positivt eller negativt? 

2 Ja det är positivt. Vi brukar träna i klassen och så. Många av killarna sticker till gymmet 

tillsammans så då brukar det vara att när vi kommer in tar vi av oss tröjorna och står och 

spänner oss och visa upp sig så att säga. Och så brukar det vara någon som ger komplimanger 

och så. 

1 Finns det saker som inte är så positiva. 

2 Nej, det är det inte vi känner varandra så bra så. 

1 Tror du det är likadant i tjejernas omklädningsrum? 

2 Ja, när dem byter om för idrotten så tror jag det. Kanske inte att dem står och spänner sig 

och så men jag tror det är rätt positivt. Jag tror det för dem verkar ha bra sammanhållning. 

1 Tror du det är så i dem klasserna? 

2 Jag umgås mest med tjejer eller jag gjorde innan och det är många som inte gillar att bya om 

med klassen och så. Och sen efter idrotten att dem skippar att duscha och så. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Jag vet faktiskt inte, att dem inte ska sticka ut, inte nöjda med sig själva? 

1 Hur känner du inför att byta om och duscha? 

2 Det är helt normalt. Inget speciellt där. Och sen, ja det är många som typ man vill täcka sig 

själva. Att istället för att bara ta av sig kalsongerna så tar man handduk runt sig och sen tar av 

sig. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Att man jämför sig med andra. 

1 Tror det finns något man kan göra för att dem ska känna sig tryggare? 

2 Nae, det vet jag faktiskt inte. Vi har ju ett bås där man har en vägg runt om och det brukar 

alltid vara någon i det. Så många vill  ha det avskilt 

1 Vad tror du det kan bero på att man inte trivs med att byta om med folk? 
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2 Jag tror mest att det är att man är missnöjd med sig själv, nått sånt. 

1 Hur tror du miljön i omklädningsrummet och utseendet där påverkar delaktigheten på 

idrottslektionerna? 

2 Alltså inte direkt så, en kall miljö och så men om vet inte om det skull påverka. 

1Tror du det är likadant för tjejer? 

2 Fler skulle jag tro, i iallafall har det varit så i mina klasser jag gått i. 

1 Vad tror du det beror på? 

2 Jag vet faktiskt inte. Det kan ju vara hur bra kompis man är med dem. För en del går ju in 

två och två på toan och byter om och så.  Så det ha nog och göra hur bra kompis man är med 

dem i klassen att göra. 

 

 

Intervju 8. 

tjej 

Ekonomi programmet 

18 

1 Välkommen 

2 Tack 

1 Vilka intressen och aktiviteter har du på fritiden? 

2 Jag har faktiskt inga men jag har varit intresserad av fotboll och så så jag har tränade innan 

fotboll men jag slutade med det. 

1 Hur kommer det sig? 

2 Det har med att vad föräldrar tycker och så, skit invandrare och sånt som dem tycker. 

1 Vad gör du på fritiden då? 
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2 Ingenting kan jag säga. 

1 Trivs du på skolan? 

2 Absolut. 

1Varför ? 

2 Det är ju bra skolmiljö alltså trevliga elever här och alltså och lärarna beror det en hel del på 

också. alltså man kan säga att man trivs mer i skolan än vad man trivs utanför. 

1 Trivs du med din klass? 

2 Absolut, världens bästa klass faktiskt kan man säga. Nu ska jag inte vara för positiv men det 

är sanningen. 

1 Vilket är dit favoritämne? 

2 Det är jag vågar inte säga direkt men det är faktiskt tyskan och så är det svenska. Man gillar 

SO mendet beror lite på lärarna och så. Det är bara SO men beroende på lärarna så hatar jag 

det nu. Han är för kunnig så. 

1 Har lärarna stor betydelse i hur du tycker om ämnet? 

2 Absolut det är upp till dem. 

1 Tycker du om idrott och hälsa? 

2 Ja. 

1 Varför? 

2 För att efter manhar gjort passet så mår man typ jätte bra och ja, det får en att må väl. 

1 Hur kommer det sig att du tycker om idrott är det ett intresse sedan innan eller? 

2 Det är inget intresse men i och med att jag gillade fotboll så och fortfarande gör det så och 

inte fick träna hemma och så på min fritid så får jag göra det här alltså i skolan och det är 

underbart tycker jag. 

1 Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2 Taggad och vill liksom börja så snabbt som möjligt och. 
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1 Vad är det som gör att du trivs på idrott och hälsa lektionerna? 

2 Det är beroende en hel del på lärarna alltså hur trevliga dem är och hur dem förstår. Vår 

lärare förstår en hel del saker som alltså om man mår dåligt så fattar han det direkt och så och 

det får mig att gilla hans ämne så att säga skitmycket. 

1 Vad tror du kan få en elev att inte trivas på idrottoch hälsa lektionen? 

2 Det är ju alltid på lärarna, ja på lärarna framförallt och sen kommer det på eleverna. Alltså 

klasserna menar jag. 

1 Är du alltid delaktig? 

2 Ja, alltså ibland så är jag inte det faktiskt. Beroende på vad man har i bagaget och så. 

1 En dålig dag då eller? 

2 Alltså, ja en dålig dag. 

1 Hur ser det ut i er klass när det kommer till idrott och hälsa och att byta om i 

omklädningsrummen är det positiv eller ? 

2 De, alltså det är helt okej bara, det är inget fel på det så, så inga problem med det. 

1 Är det en lättsam miljö? 

2 Ja. 

1 Tror du det är likadant i killarnas omklädningsrum? 

2 Ingen aning. Man hör ju en hel del negativa saker och så men det är ju att man liksom sitter 

och skrattar åt eleverna när dem duscha och så här. Men jag vill inte prata om det för det berör 

en klasskamrat. 

1 Är det bland tjejer då eller? 

2 Nej bland killar. 

1 Tro det det kan påverka den personen om han är delaktig eller inte på idrottslektionerna? 

2 Han bryr sig inte. 

1 Är han utsatt eller? 
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2 Asså han är bra vän med alla killar i vår klassen men när det kommer till skoj och så så 

skojar dem på det här sättet asså. 

1 Hur känner du inför att byta om och duscha? 

2 Det är helt okej och så, inga problem med det. 

1 Spelar det någon roll om du har idrott tidigt på dagen eller sent? 

2 Spelar ingen roll. 

1 Tror du man hade kunnat göra miljön i omklädningsrummet tryggare på något sätt? 

2 Mer än vad det är trygg så går det inte mer så, tror jag inte. 

1 Så man kan inte bygga om det så att det blir bättre? 

2 Alltså jag menar, nej tror jag inte. jag vet inte, tror jag inte. 

1 Hur kommer det sig att du känner di så trygg i att duscha och så? 

2 Alltså det beror ju på våra klasskamrater och så som sagt och på eleverna i skolan så man 

känner sig typ hemma när man är häl så och det känns så tryggt här. Det uppstår inga problem 

här i skolan och så. 

1 Tror du delaktigheten kan påverkas av att om man vill eller inte byta om till 

idrottslektionerna? 

2 Nej tror jag inte. 

1 Vad tror du kan vara en anledning till att man skippar idrott och hälsa lektionerna? 

2 Alltså det kan vara att man inte mår så bra så att man är med och är delaktig och ibland 

kanske man har inte lust och vara med och ha roligt eftersom an har ingen lust att ha roligt.  

 

 

 

Intervju 9 
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Kön jag är kille 

Klass vård och omsorg 13 

Ålder 18 snart 

 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2. Innan hade jag simmat väldigt mycket, och sen slutade jag efter 8 år sen började jag på 

handboll lite grann och då orkade jag inte med det heller. Och sen gymmade jag lite grann 

men jag tänkte på körkortet så jag fick prioritera och sen kommer själva gymmet där efter 

men just nu har jag inga aktiviteter 

1. Hur trivs du på skolan? 

2. Hur jag trivs. Alltså jag trivs mina kompisar, jag har ju kompisar som typ störtar mig om 

något har hänt. Jag tycker att jag trivs bra på skolan 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Jag har många favorit ämne idrott är en av dem. Sen gillar jag ju vård ämnena som medicin, 

hälsa o dem.  

1. Varför tycker du om idrotten? 

2. Det är kul, speciellt för mig för jag tränar inte något.  Så det är alltid bra att idrottslektioner 

så man kan komma i kondition och det är roligt. För jag sitter annars hemma alltid 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Kul 

A)Varför tror du att du trivs? 

2. När jag kommer så är jag på plats och jag tycker att jag trivs med lektionerna och jag vet, 

jag har inte att tillägga för det var en konstig fråga. 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 



 

 

68 

2. Jag är delaktig nästan alla lektioner, det är för min egen skull och för betyg o sådant man 

vill ju. är man inte delaktig för man sämre betyg dem som inte är med är mer lata och orkar 

inte med idrott det är problemet , många orkar inte. 

1. Okej bra! 

1. Hur ser det ut när din klass byter om med andra klasser är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Aha jag tycker som sagt, det har nästan alltid hänt att själva vi är själva, alltså min klass för 

vi är bara 4 killar i klassen så där är det trygg och jag känner ingen obehaglig miljö, men 

annars brukar det inte vara så mycket folk direkt vid omklädningsrummen när vi har gympa så 

brukar det oftast bara vara vi där. Så jag känner inte någon behag direkt 

Så alla killar är med på idrotten? 

Aa 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Om det är trygg och sånt eller? 

1. Aa 

2. Jag tror det tryggt för att jag inte har själv sett tjejerna i min klass när dem är 

omklädningsrummet annars kanske det är fler klasser, jag vet inte för jag har inte kollat in i 

tjejernas haha! 

1. Haha så du tror dem upplever likadant? 

2. Aa 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Jag känner väl som vanligt jag vågar byta om spelar ingen roll om hur jag ser ut, när jag 

duschar så tänker jag inte. Jag duschar bara vad spelar det för roll, jag känner bara det spelar 

ingen roll för jag vill vara ren. Jag tänker inte på vad dem andra säger för jag gör det för min 

egen skull. 

1. Brukar dem säga någonting? 

2. Nä 



 

 

69 

1. Så ni retas inte? 

2. Nänänä det är bra 

1. Duschar alla? 

2. Aa jo nästan alla det är en som duschar ibland så aa 

1. Så nästan alla. Byter han om med er eller byter han om i toaletten? 

2. Han byter om i omklädningsrummet med oss 

1. Vad tror du det beror på att han inte vill duscha? 

2. Det kan vara att man är rädd att visa kroppen att någon ska mobba en eller säga något elakt 

eller så är det många som inte vill visa sin kropp för att man skäms över den. Och så känner 

man nää men jag vill inte visa den. Men jag själv vågar vafan ska de bry sig vad jag har för 

kropp dem ska kolla på sig själva 

1. Bra! 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Alltså jag kommer inte på något direkt vad man skulle kunna göra för mer tryggt, men jag 

tycker inte man ska mobba om någon är tjock eller något. Jag tycker alla är lika värda så man 

ska inte kränka någon. Aa man ska inte kränka någon. 

 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2. Nää det tror jag inte. För mig spelar det ingen roll hur miljön är. Det är många som ska 

duscha att dem säger att dem ska duscha hemma det är föra att dem inte vågar visa sig själva 

och det är synd. Men jag har själv sagt att jag ska duscha hemma och då har jag bara gjort det 

själv haha. 

 

1. Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar 

deltagande i denna fråga? 
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2. Alltså jag tycker själv tjejer är mer. Killar är mer "what ever”. Tjejer är mer detta rum var 

usch det  

luktar skit och då måste gympa salen med lukta skit och då vill dem inte vara med. Det är lite 

skillnad Mellan tjejer och killar tror jag. 

 

Intervju 10 

 

Kön kille 

Klass handel 

Ålder 16 

 

Vilka aktiviteter och intressen har du på din fritid? 

2. Jag tränar fotboll, gymmar röker cigg hänger med min brud och kompisar 

intressant 

1. Hur trivs du på skolan? 

2.  Nej inte så, alltså det inte är så roligt i skolan, lärarna är inte så snälla dem är kaxiga det 

känns inte tryggt i skolan 

1. Tycker du inte det`? 

2. Nä 

 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Idrott 

1. Varför då? 

2. Haha joo idrott tycker jag om för man kan motionera, gymma och spela fotboll för det är 

kul 
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1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? Är det jobbigt att komma hit? 

 

2. Nä men man har sett folk tracka på någon 

1.vilka? 

2.Andra elever från andra klasser. 

1. Har du hört något? 

2.Aa vi har en kompis i klassen haha han blir trakasserad för att han har mycket hår under 

armhålorna 

1.Vad brukar de säga till honom? 

2.Vi kallar han grottmänniska haha och tulpan. 

1.Tar han illa upp då? 

2.Nä ibland, ibland brukar han inte vara med på gympa lektionerna på grund av det och 

sticker hem istället. 

1.Aha okej. 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

2. Jag är alltid med, det är bara när jag inte är delaktig så är jag sjuk eller någonting 

 

1. Hur ser det ut när din klass byter om är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Obehaglig miljö, det är bra att vi kan byta om i ett eget omklädningsrum så det inte 

kommer in massor av andra som kan glo på en. 

1. Så det är tufft? 

2. Aa det är tufft att byta om att byta med andra liksom alla visar sig själva, man kan ha något 

på kroppen som man inte vill visa för de andra så AA 

mhh okej. 
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1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Nää vi hinner inte komma till vissa lektioner i tid till för att vi duschar, men det gör ju inte 

tjejerna och då blir bråk i klassrummet  

1.För att ni kommer försent och har duschat? 

2. Aa dem litar inte på oss för att vi är killarna 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Jag känner mig, alltså jag vet inte jag bryr mig inte, men det finns ju andra som bryr sig 

1.Okej i duschen då, Är det jobbigt att duscha eller? 

2.Faktiskt det är inte så många duschar i det omklädningsrummet vi är i, det finns en annan 

klass som är där också. Det är trångt, obehagligt, ofräscht och folk skriker där inne faktiskt 

 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Typ stearinljus hahaha 

1. Så du tänker så, är det smutsigast där inne? 

2. Aa det är det finns mycket papper som på golvet, schampoflaskor slängda överallt och man 

kan inte trampa någonstans utan blir smutsig om fötterna. 

 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på 

idrottslektionerna?                              

 

2.  Nä tror inte det. 
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1. Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar 

deltagande i denna fråga? 

2. Nej 

 

Intervju 11 

 

Kön kille 

Klass handel 

Ålder 17 

 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på din fritid? 

2. Jag tränar, tar en cigg och umgås med tjejen. 

 

1. Hur trivs du på skolan? 

2. Joo då det är helt okej.  Jag tycker det är en fin skola 

1. Men på idrotten då`? 

 

2. Jag skäms lite att byte om att byta om bland andra killar därför brukar vi killar från klassen 

gå in i ett litet rum där vi byter om. 

 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Idrott 

1. Varför då? 
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2. Det är roligt att motionera och kunna ta en cigg efter och känna sig bra haha 

 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Vet inte. 

1Är det jobbigt att komma hit? 

2. När man väl byter om så kan man känna trakasseri från andra elever 

1. Hur då? Är det mobbing eller säger dem något speciellt? 

2. Det sägs fula ord till varandra fast det är mest på skoj. 

 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

2. Jag brukar bara glömma mina gympa kläder så i så fall eller om jag mår dåligt över något 

1. Hur ser det ut när din klass byter om är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Väldigt obehaglig miljö, folk kan kolla på en och kalla en för saker 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Nä det tror jag faktiskt inte, fast dem duschar ju knappt 

1.Gör dem inte det? 

2. Nää för dem säger att dem inte vill blöta håret, dem anstränger sig så lite på lektionen så 

dem behöver inte duscha påstår dem. 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. helt okej 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Större omklädningsrum och mindre klasser i omklädningsrummet och kanske duschdraperi 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 
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2. Aa, man kan känna sig otrygg i omklädningsrummen om det är dålig miljö och det är inte 

så fint där inne. 

1. Så man vill inte var med alls då och skyller på något annat? 

2. Aa 

1. Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar 

deltagande i denna fråga? 

2. Nä faktiskt inte 

 

Intervju 12 

 

Kön Tjej 

Klass barn och fritid år 13 

Ålder 17 år 

1. Då kan vi börja 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2. Jag gillar att vara med vänner och jag gillar att träna. 

1. Vilken sport? 

2. Boxning och så gymmar jag. 

1.Kul 

 

1. Hur trivs du på skolan? 

2. Jag trivs bra, det är kul att gå här, lite nytt och sådant 

 

1. Okej, Vilket är ditt favoritämne? 
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2. Svenska och idrott 

1. Varför? 

2. Jag gillar idrott och jag har alltid tyckt om idrott 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Det känns bra, helt okej som vanligt 

1. Så du trivs? 

2. Mhh det gör jag 

1. Okej  

1. Varför är du eller inte andra inte delaktig på idrottslektionerna? 

2. Det kan bero på att dem inte vågar byta om i omklädningsrummet 

eller så gillar dem inte alls idrott kan det med bero på. 

2. Okej 

1. Hur ser det ut när din klass byter om är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Det är en tryggplats, jag känner ju de flesta i min klass och vi är bra vänner så det går att 

byta om.Men det händer ju även att någon går in på toan och byter om för att de inte vågar 

byta om inför andra. 

1. Men inte du då? 

2. Nä 

1. Tror du det är någon skillnad mellan tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Nej de tror jag inte, jag har ju varit i killarnas haha 

1. Haha 

2.  Jaa men vi har bytt om där på handbollen när jag gick på handboll, 

1. Aha 
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2. Så det är likadant 

1. Så det är ingen skillnad då? 

2. Nää 

1. Så det är inga killar som byter om i toan då? 

2. Haha nää det tror jag inte 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Äähh det känns bra, bara lite så där obehagligt när det inte finns vägar mellan duscharna. 

1. Okej. 

1. Och vad tror du det beror på? 

2. Jaa det är ju det som jag sa om att det inte finns draperier och väggar mellan. 

1. Aa det är i duschen men i omklädningsrummet då? 

2. Mh det vet jag faktiskt inte, 

 

1. Okej. 

 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Joo om det fanns skåp så man kunde låsa in sina grejer och fräschare omklädningsrum och 

duschar så alla kan duscha. Det kan bero på vi inte hinner för att vi inte har så mycket tid, och 

det bör också finnas bås för de som inte vågar byta om framför andra så de slipper gå in på 

toaletten. 

1. Mhh bra, bra svar, då kommer vi till den sista frågan här då. 

 

1.Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 
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2. Ja det tror jag. 

1.På vilket sätt?  

2.Folk tycka det kan vara jobbigt att byta om framför andra på grund av att dem inte vågar 

visa sig nakna, för att dem tycker dem är tjocka och inte har den perfekta kroppen 

 

1. Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar deltagande i denna fråga? 

2. Nej de tro jag inte! 

1. Okej tack! 

Intervju 13 

 

Kön Tjej 

Klass naturvetenskapliga linjen 

Ålder 18 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2. Jag spelar fotboll, också så tränare för ett fotbollslag umgås med mina vänner eller pluggar 

lite  

1. Hur trivs du på skolan? 

2. Jag trivs bra men jag går en linje som inte är så rolig. Men jag trivs en då 

1. Varför tycker du inte den är rolig då? 

2. Den är för jobbig, den passar inte mig, fel ämnen 

 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Jag gillar dem mer praktiska, idrott och individuella val och sådant. 

1. Varför tycker du om idrotten? 
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för att det är kul att röra på sig, kul att tävla 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Jag tycker idrott är kul så jag ser alltid fram emot det iallafall vi inte ska simma eller 

springa skoljoggen något sådant tråkigt. 

1. Varför tycker du inte om simningen`? 

2. För att jag är så dålig på att simma 

 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

2. Mh som sagt man kanske är sjuk eller skadad eller något liknande men jag tror många inte 

är med för dem inte tycker att idrott är kul 

 

1. Hur ser det ut när din klass byter om bland andra klasser är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Jag tycker det är bekvämt haha, jag tycker det är bekvämt att byta om när det är andra 

klasser också. 

1. Varför?  

2. Men det för jag är van från fotbollsträningen. 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Jag tycker killarna är mer öppna dem känner varandra dem bryr sig inte om det. dem bara 

typ byter om där helt. 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Men jag är så van byta om och duscha bland andra så för mig spelar det ingen roll. Men 

man kan bli lite mindre bekväm när det är andra som är där man inte känner. 

 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 
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2. Det är bra som det är 

 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2. Det är väl om man inte trivs med att byta om då är man inte med för att man inte vill byta 

om men det är inte för att omklädningsrummet är på ett speciellt sätt kanske mer att man inte 

vill visa naken kanske typ om man inte har rakat sina ben typ haha. Om man inte vill byta om 

med dem andra ett exempel då kan man gå in på toan och byta om men det kanske inte är den 

avgörande faktorn. 

1.Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar deltagande i denna fråga? 

2. Nä 

 

 

Intervju 14 

 

Kön tjej 

Klass vård och omsorg 

Ålder 16 

 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2. Intressen är väl att jag är mycket med kompisar vi är väl mycket ute och så, och jag pluggar 

ganska mycket, 

1. Vad gör ni ute då? 

2. Vi umgås och det blir lite fest ibland. 

1. Hur trivs du på skolan? 
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2. Jag trivs faktiskt jätte bra, i början var jag jätte nervös, jag tänkte nää jag kommer aldrig 

trivas om man glider ifrån alla andra vänner men jag kommer faktiskt i en jätte bra klass och 

jag trivs hur bra som helst. 

1. Så du har inga gamla kompisar som började i den nya klassen? 

2. Nä typ inte. 

1. Okej 

2. Jag visste vilka några var men jag kände inte dem 

1. Aha okej 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Mh det måste nog vara vården. 

2.  Vården ja det är ju din utbildning. Varför tycker du det då? 

för vi har mycket praktiskt och jag tycker det är kul! 

1. Men det har du väl på idrotten också eller med? 

2. Aa det har vi också men nää men det är också kul! 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Ja, äähh alltså jag kommer inte så mycket, det är kul och sånt jag känner inte att jag är rädd 

eller något eller sånt. 

1. Så du trivs? 

2. Aa det gör jag och maria är jätte bra. 

1. Varför tror du att du trivs? 

för att jag har så bra klass 

1. Och bra lärare? 

2. Aa 
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1. Varför är du eller andra inte med på idrottslektionerna tror du? 

2. Det finns några i klassen som nästan aldrig är med, men alltså jag vet inte redigt men vi är 

så här i klassen det är typ några som inte är så jätte mycket med dem andra, alltså vi är hela 

klassen så, men så här men det är några som är så tysta nästan inte pratar, dem brukar inte 

vara med så men jag vet inte faktiskt varför. 

 

1. Så dem är typ utsatte, dem vill inte vara med i gruppen? 

 

2. Nä tror inte det, man försöker prata med dem, dem är ganska tysta. 

 

1. Så dem brukar aldrig vara med på idrottslektionen? 

2. Inte ofta 

 

1. Vad skyller dem på då? 

 

2. Jag vet inte glömt gympa kläder eller något. 

 

1. Hur ser det ut när din klass byter om bland andra klasser är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Jag tycker det är ganska tryggt- 

1. Varför då`? 

2. Jag vet inte redligt men det ser ut som att folk inte bryr sig så mycket tror dem trivs. 

1. Så alla byter om tillsammans?  

2. Aa. 

1. Är det jobbigt när ni är flera klasser där inne? 
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2. Nä inte så tycker jag, eftersom jag känner att vi är bara tjejer. 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum? 

2. Kanske inte. 

1. Hur tror det är där? 

2. Där kan det nog vara så lite att folk gömmer sig lite, för att det kanske finns lite coolare 

killar än andra eller fattar du vad jag menar? 

1. Aa, så du tror dem som är häftiga tar över? 

2. Ahh det tror jag! 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Jag känner inte så mycket, jag gör det bara. Jag känner inte typ så att nää jag ville inte eller 

så. 

1. Duschar alla tjejer? 

2. Aa oftast. 

1. Oftast? varför duschar dem inte? 

2. Nää jag vet inte, kanske att dem har mens kanske 

1. Så du tror det är på grund av det? 

2. Aa det tror jag. 

1. Okej. 

1. Förekommer det kräkning? Som mobbning? 

2. Inte bland oss tjejer och jag vet inte hur det är bland killarna 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Jaha jag vet inte riktigt kanske draperiet så kanske man känner sig lite tryggare om man 

aha… något sådant. 



 

 

84 

1. I omklädningsrummet då? 

2. Jag vet faktiskt inte, det är bra som det är tycker jag 

1. På denna skola då? 

2. Aa 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2. Nää det tror jag inte. För att, för inte för oss i vår klass iallafall, vi bara byter om sen har vi 

gympa 

1. Så där är inte jobbigt att gå in där då`? 

2. Nää 

1.Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar deltagande i denna fråga? 

2. Jag vet inte vi har bara fyra killar så tror inte det, killarna brukar vara med. 

1. Okej bra, tack! 

 

Intervju 15 

 

Kön Tjej 

Klass naturvetenskapliga linjen 

Ålder 17 

 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

 

2. Jag pluggar, tränar och umgås med mina vänner 

1. Hur trivs du på skolan? 
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2. Jag trivs för det mesta på skolan förutom när det är för mycket att göra 

mmh! 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

 

2. Franska 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

 

2. Äh ja det känns väl bra förutom att den är efter att man har ätit mat eller så. 

1. Okej 

2. Mh 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

2. Att byta om för att jag är så lat haha 

 

1. Hur ser det ut när din klass byter om bland andra klasser är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Vissa brukar gå på toan och byta om kanske för att dem kanske känner sig mer bekväma 

där inne om det är för mycket folk i omklädningsrummet som inte är från vår klass eller om 

ska byta någonting som är personligt som en tampong. 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum att folk gömmer sig i toan? 

 

2. Tjejerna duschar inte tillsammans men det gör killarna, tjejerna går mer en och en. Men jag 

väntar tills det är tomt, killarna byter inte om i toan 

1. Duschar inte ni samtidigt`? 

2. Inte alla 

1. Och alla duschar i klassen? 
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2. Ah ibland och ibland inte det beror vad man har gjort på lektionen. 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

 

2. Jag tycker det är lite skit samma eftersom man kan välja det själv om man vill hålla det 

privat eller inte typ, om man vill hålla upp handduken eller duscha tillsamman skit samma 

 

1. Förekommer det kräkning? 

2. Men efter åt har det någon gång snackat om någon kanske 

1. Typ såg du hennes håriga ben? 

2. Aa typ någon gång men det har hänt. Det är kanske om man pratar om något så just det så 

kommer det upp, det är inte att man hoppar på den personen medvetet det kanske är mer om 

det skulle komma på tal så kanske en vis person har nämnt. Men det är inga personliga 

angrepp 

 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Att man inte tar med sig mobiltelefonerna det tror jag, för att tjejer har med sig sina 

mobiltelefoner och man kanske trodde personen tog en bild och sådana saker, tog en bild när 

man byter om så det gjorde att många kände sig osäkra över det. 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2. Inte miljön iallafall sen kanske att man inte vill byta om med andra tror jag inte är så 

vanligt tror jag det finns ju stora toaletter man kan byta om i 

1. Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar deltagande i denna fråga? 

 

2. Nej 
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Intervju 16 

 

Kön Tjej 

Klass naturvetenskapliga linjen 

Ålder 17 

1. Vilka aktiviteter och intressen har du på fritiden? 

2. Jag spelar gitarr, sjunger och spelar fotboll träffar mina vänner 

1. Hur trivs du på skolan? 

2. Jag trivs bra på skola för att jag går en bra linje som jag tycker om haha 

 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

2. Haha mh jag har inget favorit ämne jag gillar många, naturvetenskapliga ämnen 

1. Hur känner du inför idrott och hälsa lektionerna? 

2. Jag tycker att det är kul ibland men ibland kan det vara jobbigt ibland haha för det finns 

vissa dagar man inte orkar man kan vara förkyld eller om det är typ något jobbigt på gympan 

haha 

 

1. Vad är typ jobbigt? 

2. Typ bip testet 

 

1. Varför är du (är du inte) delaktig på idrottslektionerna? 

2. Ah som jag sa innan att man kanske är förkyld eller att det är jobbigt. Någon jobbig station 

så väljer man att inte vara med. 
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1. Hur ser det ut när din klass byter om bland andra klasser är det en trygg eller obehag miljö? 

2. Jag tycker det är lite obekvämt för det är annat folk där, vissa brukar gå på toan och byta 

om 

 

1. Tror du det är likadant i tjejernas/killarnas omklädningsrum att folk gömmer sig i toan? 

2. Haha nää dem känns mer öppna, dem är mer öppna 

dem bryr sig inte så mycket om sitt utseende lika mycket som tjejer 

1. Så tjejer skäms om man är större? 

Aa vissa skäms när man ser att alla andra ser ut på ett visst sett om man inte själv gör det och 

då kanske man tycker lite mindre bra om sig själv 

 

1. Hur känner du inför att byta om och duscha i omklädningsrummen? 

2. Jag tycker det är lite jobbigt med tanke på att jag inte gillar att visa mig själv inför andra 

men aa men när det är många så kanske man gömmer sig lite 

1. Vad tror du skulle kunna göra miljön i omklädningsrummet mer tryggt? 

2. Nää det är bra som det är 

 

1. Tror du att omklädningsrummens miljö påverkar deltagandet på idrottslektionerna? 

2. Nää att man inte är med på gympan beror inte på att det har med omklädningsrummet att 

göra. 

1.Tror du det finns en skillnad mellan tjejers och killar deltagande i denna fråga? 

 

2. Inte på grund av omklädningsrummet 

 


