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Sammanfattning 
 
I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) studerades elevernas inställning 

till ämnet idrott och hälsa, men även olika känslor i samband med ämnet. Ur studien gick det 

att utläsa att i årskurs 9 var det hela 36% av flickorna och 14% av pojkarna som oftast deltar 

men inte rör sig så mycket, eller inte deltar alls i undervisningen. Detta visar tydligt att det 

finns ett problem med deltagandet i ämnet idrott och hälsa. För att få reda på vilka faktorer 

detta kan bero på bör frågan om vilka möjliga hinder för aktivt deltagande det finns i ämnet 

idrott och hälsa studeras. Den aktuella undersökningens syfte är att undersöka om 

omklädningsrummet upplevs som ett hinder för att vara fysiskt aktiv på lektionerna och i så 

fall på vilket sätt upplevs det som ett hinder? Då tidigare forskningen kring detta är 

begränsad, så kommer min tidigare forskning att fokusera på olika hinder för aktivt 

deltagande i idrottsundervisningen, samt hur elevers kroppsuppfattning ser ut. Den tidigare 

forskningen visade till exempel att en stor del av eleverna inte deltar på idrotten, eller deltar i 

liten utsträckning utan att bli svettig och att detta var vanligare bland flickorna än pojkarna. 

En kvantitativ metod användes för att undersöka möjliga hinder för ett aktivt deltagande i 

ämnet idrott och hälsa. En enkätundersökning genomfördes på en skola med 88 elever i 

årskurs 9. Resultatet visade att flickor i större utsträckning är pojkar är missnöjda med sin 

kropp då endast 31% av flickorna och 43% av pojkarna är nöjda med sin kropp. 20% av 

flickorna svarade även att de upplever omklädningsrummet som något jobbigt, i samband 

med ämnet idrott och hälsa, jämfört med pojkarnas 0%. Resultatet visade att det finns elever 

som inte upplever omklädningsrummet som ett problem. Det fanns elever som inte brydde sig 

om vad andra tyckte om ”min” kropp och även elever som jämt duschade efter lektionerna. 

Dock visade resultatet i den aktuella studien att 47 % av eleverna valde att inte duscha efter 

idrottslektionerna (80 % flickor och 20 % pojkar). Detta tyder på att det finns en negativ 

inställning bland flickor att duscha efter idrotten, något som inte är lika tydligt bland 

pojkarna. Utifrån den aktuella undersökningen gick det att utläsa att omklädningsrummet är 

ett hinder för ett aktivt deltagande för ämnet idrott & hälsa i årskurs 9. Det illustreras tydligt 

att hindret är större bland flickor än pojkar. Det gick även att se att elevernas egen 

kroppsuppfattning kan innebära ett hinder för ett aktivt deltagande, dock gick det inte att 

bevisa att det har en koppling till enbart omklädningsrumssituationen, utan att det kan bero på 

flera andra faktorer, som inte undersöktes i den aktuella undersökningen. 

 
Nyckelord: Kroppsuppfattning, kroppsideal, dusch, idrottslektioner, omklädningsrum. 
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Introduktion och bakgrund 

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) studerades elevernas inställning 

till ämnet idrott och hälsa, men även olika känslor i samband med ämnet. Det går att utläsa ur 

denna studie att det i årskurs 9 var hela 36% av flickorna och 14% av pojkarna som oftast är 

med men inte rör sig så mycket, eller inte deltar alls i undervisningen. Denna statistik visar att 

det verkar finnas ett problem med deltagandet i ämnet idrott och hälsa. För att ta reda på vad 

problemet grundas i bör frågan ställas om vad det finns för möjliga hinder för ett aktivt 

deltagande i idrott och hälsa. I samband med den frågan har de i NU-03 även ställt frågan 

”Hur känns det på idrott och hälsa lektionerna?” där sammanlagt 7% av de svarande (12% 

av flickor och 2% av pojkar) anser sig själva som klumpiga på lektionerna. 9% (14% flickor 

och 4% pojkar) svarade att de känner sig dåliga. 3% av de svarande (5% flickor och 2% 

pojkar) beskriver även att de känner sig utanför på lektionerna. Men även att 12% av eleverna 

(13% flickor och 10% pojkar) svarade att de inte vill byta om med de andra eleverna.1 Detta 

är exempel på olika hinder som kan påverka det aktiva deltagandet i idrott och hälsa. Deras 

negativa upplevelse i omklädningsrummet kan påverka undervisningen i idrott och hälsa i stor 

utsträckning, då antalet aktiva elever kan minska och att den psykiska ohälsan kan öka. I den 

aktuella studien kommer därför elevernas egna kroppsuppfattning och upplevelser i samband 

med omklädningsrumssituationen, dvs, tiden i omklädningsrummet. Att undersöka 

omklädningsrumssituationen är ett av många sätt att kunna se på problemet med ett aktivt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa som tidigare beskrivits. Just att undersöka 

omklädningsrumssituationen kan vara svårt då det är svårt som forskare att få tillgång att 

forska i omklädningsrummet av olika skäl. Dock har problemet belysts i media av bland annat 

Jalle Stenman. Stenman menar att det är ett stort problem att elever inte anstränger sig på 

lektionerna och/eller inte byter om och deltar över huvud taget, på grund av att man inte vill 

uppleva omklädningsrumssituationen. Han beskriver problemet som följande; 

 
I vissa klasser idag duschar inte ens hälften av eleverna efter idrotten, ibland ännu mindre. 

Det allvarligaste är att eleverna inte vågar prestera sitt bästa på idrotten för att de är rädda för 

att svettas och behöva duscha.2 

 

                                                       
1 Skolverket (2003a) Nationell utvärdering av grundskolan 2003 s.32. 
2 Stenman Jalle, i Bakke John, Få duschar efter gympan, 2014-10-13 (hämtad 2015-09-22) 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/fa-duschar-efter-gympan. 
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Att problemet uppmärksammas i media, samt att det tidigare inte genomförts studier i så stor 

utsträckning inom detta område gör tillsammans med undersökningen i NU-03 det ännu mer 

intressant att undersöka om omklädningsrumssituationen är ett möjligt hinder för det aktiva 

deltagandet. Ett av ämnet idrott och hälsas centrala innehåll i årskurs 7-9 är att arbeta med 

”kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.”.3 I NU-03 går det att utläsa att 18% av 

eleverna i årskurs 9 har haft undervisning i att man inte behöver se ut som de gör i reklamer 

och i annan media. NU-03 visar trots det att 52% av eleverna i årskurs 9 inte har en positiv 

syn på sin kropp, vilket gör den aktuella undersökning mer intressant.4 Det går idag att se ett 

ökat antal elever som i samband med lektionerna känner ett obehag med 

omklädningsrumssituationen och framförallt duschandet. Ann-Marie Körling beskriver att 

man som lärare bör ställa sig frågan – ”vill jag duscha här?” och att svaret oftast skulle bli nej 

av olika anledningar. Hon beskriver även att de flesta omklädningsrummen och duscharna 

inte är utformade för att man ska känna sig trygg och säker att visa upp sin kropp på. Så som 

dagens omklädningsrum är utformade kan man inte säkert klä av sig framför sina 

klasskompisar utan att möjligen känna sig utsatt av sin nakenhet menar Körling.5 Detta är ett 

nytt problem som dykt upp i skolan och Jalle Stenman menar att det har med just normer och 

utseendefixering att göra. Det finns olika faktorer till varför elever inte duschar, t.ex. äckliga 

duschar, mobbningsrisken, tidsbrist och rädslan för att bli fotograferad i samband med ombyte 

och dusch. Han anser att det är ett allvarligt problem att barn och ungdomar idag inte vågar 

visa sina kroppar för varandra, då de är rädda för vad andra ska tycka och tänka.6  

 

I dagens läroplan finns det inget krav att eleverna måste duscha efter idrotten, till skillnad från 

läroplanen från 1962 där duschandet var en del i kunskapskraven.7 Eftersom det idag inte är 

något krav så kan vi inte tvinga eleverna att varken duscha eller byta om, då man tekniskt sett 

skulle kunna få betyget ’E’ i idrott och hälsa genom att delta i jeans och skjorta. Även fast det 

inte är optimalt för lärandet och det aktiva deltagandet. 

 

                                                       
3 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.42. 
4 Skolverket (2003a) s.35. 
5 Körling Anne-Marie, Duscha efter idrotten?, 2012-08-28 (hämtad 2015-09-22) 
http://korlingsord.se/archives/30600. 
6 Stenman Jalle (2014). 
7 Lgr 62. Läroplan för grundskolan 1962. Allmän del. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. Stockholm: SÖ-förlaget. 
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Syfte 

Det övergripande syftet i denna studie är att undersöka omklädningsrumssituationen som ett 

möjligt hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa. De två specifika syftena är att 

undersöka dels vilka skillnader mellan könen som framträder när det gäller upplevelser av 

omklädningsrummet, dels om elevernas egen kroppsuppfattning skapar ett hinder för ett aktivt 

deltagande i samband med omklädningsrumssituationen.  

 

Forskningsfrågor 

För att undersöka det tänkta syftet med omklädningsrumssituationen och elevernas egen 

kroppsuppfattning som ett möjligt hinder för ett aktivt deltagande, så kommer jag i den 

aktuella undersökningen att använda mig av följande frågeställningar. 

 

 Hur upplever eleverna omklädningsrumssituationen? 

 Hur skiljer det sig mellan könen? 

 Hur ser elevernas egen kroppsuppfattning ut? 

 På vilket sätt kan ett aktivt deltagande påverkas av elevernas egen kroppsuppfattning 

och hur de upplever omklädningsrumssituationen. 

 

Avgränsningar 

Det finns flera olika faktorer som kan innebära ett hinder för ett aktivt deltagande i ämnet 

idrott och hälsa. Jag har i min undersökning valt att avgränsa min studie till kroppsaspekten i 

omklädningsrummet och har därför exkluderat faktorer så som exempelvis religion och 

socioekonomiska skillnader. 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning har inhämtats med hjälp av två olika sökvägar DiVA och Google Scholar. 

De primära sökorden som har använts i sökandet är ’hinder’, ’idrott och hälsa’, 

’kroppsuppfattning’, ’omklädningsrum’,  ’locker room’, ’physical education’ ’bodyimage’ och 

’obstacle’. Dessa sökord har använts i olika konstellationer tillsammans med några andra 

sekundära sökord för att hitta relevant forskning till den aktuella undersökningen. Jag har 

även använt mig av snöbollseffekten. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre kategorier. 

Den första är ’Hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa’ som lyfter fram 

exempel på vad som anses vara ett hinder för att kunna deltaga aktivt i undervisningen. Den 

andra kategorin är ’Omklädningsrumssituationen’ som lyfter olika situationer som sker i 

omklädningsrummet och den sista är ’Kroppsuppfattning’ där elevernas egen 

kroppsuppfattning förs fram. 

 

Hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa 

NU-03 är en nationell utvärdering som genomfördes hösten 2002. I utvärderingen redovisas 

resultat från elever kring frågor som berör de olika ämnena i grundskolan. Inom idrott och 

hälsa diskuteras till exempel elevernas deltagande i undervisningen. På frågan om hur mycket 

eleverna rör sig på idrottslektionerna, fanns det fem olika svarsalternativ, aldrig, sällan, ofta 

men inte rör mig så mycket, ofta och rör mig mycket samt alltid och blir andfådd och svettig 

nästan varje gång. Bland flickorna i årskurs 9 svarade 2% aldrig, 8% sällan, 26% ofta men 

inte rör mig så mycket, 36% ofta och rör mig mycket samt 29% alltid och blir andfådd och 

svettige nästan varje gång. Bland pojkarna var det 5% aldrig, 6% sällan, 3% ofta men rör mig 

inte så mycket, 18% ofta och rör mig mycket samt 68% som svarade att de alltid är med och 

blir andfådd och svettig nästan varje gång. Det vi kan se här är att det skiljer sig mycket 

mellan flickor och pojkar då cirka 1/3 av flickorna alltid är med och deltar aktivt och blir 

andfådd och svettig varje gång, medans det är 2/3 bland pojkarna som gör detsamma. 

Däremot kan vi se en skillnad bland flickorna, där 26% jämfört med pojkarnas 3% som ofta är 

med på lektionerna, men inte rör sig så mycket.8 I skolämnet idrott och hälsa i Sveriges 

skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 lyfts det fram att det som förorsakat denna 

förvånansvärt stora könsskillnaden är många. En anledning anses kunna förklaras med att 

ämnet idrott och hälsa har ett brett utbud av aktiviteter, men att de flesta aktiviteter som 

                                                       
8 Skolverket (2003a)  s.32. 
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genomförs uppskattas mer av pojkarna än flickorna. Till exempel är den vanligaste aktiviteten 

bollsport, vilket kommer på plats ett av de populäraste aktiviteterna i idrott och hälsa bland 

pojkarna, medans flickornas populäraste aktivitet, dans och aerobics, inte är bättre än sjua, 

över de vanligaste aktiviteterna i undervisningen.9 En annan anledning skulle kunna vara det 

som Meckbach och Lundvall skriver, att det historiskt sett har varit männens normer som har 

präglat idrotten. De säger även att flickor i större utsträckning än pojkar slutar sin aktivitet i 

föreningsidrotter i tidig ålder. Deras studie visar att flickor som är inaktiva på fritiden också 

har en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan.10 I en artikel från 

Ungdomsstyrelsen framkommer det att all idrott bör fokusera mer på aktiviteter som har ett 

syfte att ha roligt, snarare än tävling.11 Håkan Larsson förklarar att ämnet idrott och hälsa är 

det enda ämnet i skolan där pojkar generellt har högre betyg än flickor. Larsson skriver att 

idrott för pojkar anses vara något normalt och naturligt, en pojke som inte är idrottsintresserad 

anses konstigt. Denna norm ser inte likadan ut bland flickorna.12   

 

I samband med undersökningen av eleverna olika deltagandegrad i ämnet idrott och hälsa 

ställdes även frågan ”Hur känns det på idrott och hälsa lektionerna?” där sammanlagt 7% av 

de svarande (12% av flickor och 2% av pojkar) menade att de känner sig klumpiga på  

lektionerna. 9% (14% flickor och 4% pojkar) svarade att de känner sig dåliga. 3% av de 

svarande (5% flickor och 2% pojkar) beskriver även att de känner sig utanför på lektionerna. 

Även om 12% av eleverna (13% flickor och 10% pojkar) svarat att de inte vill byta om med 

de andra eleverna.13 Vi kan även utläsa att 52% av eleverna i årskurs 9 anser att ämnet idrott 

och hälsa inte har gett dem en mer positiv syn på sin egen kropp.14 Ungdomsstyrelsens artikel 

för fram att pojkar och flickor mår både fysiskt och psykiskt bättre av att idrotta. Däremot 

framgår det att flickor mår sämre än pojkar när det kommer till idrottande ungdomar.15 

 

I en intervju med lärare i ämnet idrott och hälsa angående vad de anser vara viktigt i ämnets 

undervisning svarade 93% av lärarna; 

 

                                                       
9 Skolverket (2003b) Skolämnet idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 2002 s.47 f. 
10 Meckbach, J & Lundvall, S. (2007). Idrottsdidaktik – konsten att undervisa i idrott. I Larsson, H. & Meckbach, 
J. (red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. 
11 Ungdomsstyrelsen (2005) Ungdomar som idrottar tror mer på samhället. 
12 Larsson, H. (2005). Idrott och hälsa. M, Nordenberg (Red.) Manlighet i fokus. Stockholm: Liber. 
13 Skolverket (2003a) s.32. 
14 Ibid. s.35. 
15 Ungdomsstyrelsen (2005) 
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Att ett positivt förhållande till den egna kroppen är en viktig eller mycket viktig 

utgångspunkt. Det här indikerar en förskjutning mot ett perspektiv där ämnet snarast handlar 

om positiva upplevelser av kropp och fysisk aktivitet. 16 

Omklädningsrumssituationen 

Omklädningsrumssituationen är ett ämne som i media är omdiskuterat, men som det finns 

begränsad forskning kring. Donn Short är en av de få som studerat omklädningsrummet.  

Hans artikel handlar om pojkars inställning till att duscha i anknytning till ämnet idrott och 

hälsa. Artikeln fokuserar på hur situationen har förändrats de senaste 15-20 åren. Vid en 

observation i ett omklädningsrum märkte Short snabbt att nästan alla killar virade handduken 

runt sin midja, för att sedan ta av sig underkläderna och med nedsänkt huvud gå in i duschen. 

Short menar att när han själv var yngre så var det ingen som knöt handduken runt höften, utan 

man hade den i handen eller runt nacken och stoltserade runt i omklädningsrummet med sin 

nakna kropp. Han anser att en av orsakerna till denna förändring har att göra med den nya 

’queer-kulturen’ som uppstått i samhället. Queer är mer upplyft än det någonsin varit och han 

tror att det just är känslan av att inte veta vem som är straight och vem som är gay som gör att 

man skyddar sig i omklädningsrummet. Han menar att tidigare var omklädningsrummet en 

plats där pojkar kunde känna sig fria och man var inte det minsta osäker för att visa sin kropp 

naken, men att det nu var en plats där man skäms och vill gömma sin kropp 17  

 
I skolämnet idrott och hälsa kan vi utläsa lärarnas egna tankar och åsikter kring 

omklädningsrumssituationen och att lärarna ska ”skapa ett bestående intresse för fysisk 

aktivitet hos eleverna.”. Lärarna menar för det första att vissa av de olika delmomenten i 

ämnet idrott och hälsa kräver att eleverna är ombytta och rör på sig aktivt.18  

 
För det andra är det hygienfokus där det blir viktigt att eleverna lär sig grunderna i god hygien 

och att de lär sig om dusch och ombyte i samband med fysisk aktivitet.19 

 

James Burns och Michael Kehler är likt Short forskare som till viss del undersöker 

omklädningsrummet och hur det påverkar eleverna. Burns och Kehler menar att det inom 

skolvärlden finns en hegemoni som upprätthålls genom en rangordning bland eleverna som 

                                                       
16 Skolverket (2003b) s.40. 
17 Short Donn (2007), The informal regulation of gender: Fear and loathing in the locker room, Journal of 
gender studies, Vol.16, No. 2 s. 183-186. 
18 Skolverket (2003b) s.38-40. 
19 Ibid. s.34. 
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till viss del bygger på tvång och rädsla i bland annat omklädningsrummet. De menar att det 

finns ett press på unga människor att ’passa in’. Övergången från pojke till man under 

puberteten kan få elever att känna sig annorlunda och en rädsla för att misslyckas kan öka. De 

menar att det är känslan av att misslyckas som ofta bidrar till en klump i magen bland 

eleverna och kan därför leda till en  rädslan att byta om i omklädningsrummet. De beskriver 

även att deras medforskare beskrev att de mest dominerande killarna ofta strävar efter att visa 

sig mer kraftfulla och maskulina genom att ’visa upp sig’ och därmed visa sig bättre och 

starkare än de övriga. 20 Birgitta Fagrell har genomfört en studie där det framkommer att 

flickor och pojkar redan vid 7 års ålder har en omfattad kunskap om vad som anses kvinnligt 

och manligt, samt vad som ligger inom ramarna för könens utseende och karaktär.21 Detta 

skulle kunna göra att omklädningsrummet blir en arena för maskulinitetsbekräftelser där de 

’svaga’ eleverna faller offer för de ’starka’ elevernas uppvisande och kroppsmätning.22 

 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning, det man brukar förknippa med hur man som individ ser på sin egen kropp, 

till exempel vikt och utseende har i relativt stor utsträckning studerats. Jackie Frost och Stuart 

J. McKelvie har bland annat genomfört en studie där elever som va ’mycket fysiskt aktiva’ 

och ’mindre fysiskt aktiva’ fick besvara en enkät kring självkänsla, kroppslig tillfredsställelse 

och kroppsbyggnad. Resultatet visade att elever som var mycket fysiskt aktiva hade en bättre 

självkänsla än de som var mindre fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet verkar därmed ha en positiv 

påverkan på självkänslan. Resultatet visade även att pojkar som var mycket fysiskt aktiva 

hade en större kroppsbyggnad än de pojkar som var mindre fysiskt aktiva, men även att de i 

och med detta upplevde en högre kroppslig tillfredställelse. Med begreppet kroppslig 

tillfredställelse menar Frost & McKelvie hur elevernas nuvarande kroppsbyggnad är i relation 

med deras idealkropp.23  

 
Hemal Shroff & Kevin J. Thompsons studie studerade flickors påverkan på varandra, 

missnöje med sin kropp, ätstörningar och självkänsla. Resultatet visar på att flickorna i stor 

utsträckning delade samma självkänsla, men att deras missnöje med sin kropp skilde sig åt. 

                                                       
20 Burns James & Kehler Michael (2014), Boys, bodies and negotiated school spaces: When boys fail the litmus 
test, Culture, Society & Masculinities, Vol.6, Issue 1. s.10. 
21 Fagrell, Birgitta (2000). De små konstruktörerna. Flickor och pojjkar om kvinnligt och manligt i relation till 
kropp, idrott, familj och arbete. 
22 Burns & Kehler (2014). 
23 Frost Jackie & McKelvie Stuart J. (2005), The relationship of self-esteem and body satisfaction to exercise 
activity for malen and female elementary school, high school, and university students. Athletic Insight – The 
online journal of sport psychology, Vol. 7, issue 4. 
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Deras kroppsuppfattning verkade i många fall kopplas till ätstörningar och sin egen 

självkänsla. Den ideala kvinnokroppen som uppvisas i media påverkade flickorna i stor 

utsträckning. Även om media har en stor påverkan på flickors självkänsla och 

kroppsuppfattning i form av kroppsideal, menar Shroff och Thompson att flickor påverkas 

starkt av sina nära och kära. Grunden till detta antagande kommer från en undersökning där 

41,5% av flickorna svarade att de pratar om vikt, kroppsform och dieter med sina vänner. Av 

dessa flickor var det många som även svarat att de upplever en dålig självkänsla och/eller har 

ett missnöje med sin kropp.24  

Självkänsla och missnöje med sin kropp är något som även Sarah Grogan & Helen Richards 

har studerat. De undersöker pojkars syn på kroppsideal, kroppsuppfattning, träning och kost. 

Resultatet visade att det ansågs som att idealet att vara smal och muskulös var direkt kopplat 

till att vara hälsosam. Det ansågs också att fetma var ett tecken på svaghet och en avsaknad av 

kroppskontroll. Eleverna upplevde en press att vara smal och muskulös och vissa elever hade 

själva blivit retade för sin kropp. Det framkom även att en ny kroppskultur hade växt fram där 

pojkar och män blivit mer medvetna och måna om sin kropp där media antagligen varit en 

stor bidragande faktor. Grogan & Richards menar att det tidigare inte har studerats kring hur 

pojkar ser på sin egen kropp, relaterat till media, utan att det då var fokus på flickor. Detta 

menar Grogan & Richards har med flickors kroppsbild att göra, då flickor i större 

utsträckning anses påverkas av media, men även att de ser sig själva på ett mer nedvärderande 

sätt än pojkar, när det kommer till kroppsform och vikt.25  

Bas Verplanken & Yonne Tangelder har studerat elevers kroppsuppfattning. De fokuserar på 

elevers negativa inställning till sitt eget utseende. Det undersöks hur den negativa 

kroppsuppfattningen påverkar vår psykiska hälsa när den sker automatiskt och återkommer 

ofta. En negativ kroppsuppfattning kan leda till ätstörningar, låg självkänsla och i vissa fall 

småätande. Verplanken och Tangelder menar att många människor lider på grund av att de 

har en dålig kroppsuppfattning, i samband med de kroppsideal som finns. Utseendefixeringen 

har blivit större och större bland tonåringar men även hos unga vuxna. Redan i ung ålder 

utsätts vi för kroppsidealen till exempel barbiedockor, som visar hur kroppen ’ska’ se ut. I en 

av forskarnas undersökningar framkom det att 93% av tjejerna i ålder 11-16 år kunde namnge 

en del av kroppen som de skulle vilja ändra på, något som är påverkat av de skönhetsideal och 

                                                       
24 Shroff Hemal & Thompson J. Kevin (2006), Peer influences, body-image dissatisfaction, eating dysfunction 
and self-esteem in adolescent girls, Journal of health psychology 2006 vol. 11(4). 
25 Grogan Sarah & Richards Helen, (2002), Body image, Men and Masculinities, Vol.4, No.3. 
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kroppsideal som byggts upp i samhället. Att vara missnöjd med sin kropp beror inte alltid på 

att man själv anser sin kropp vara sämre än andras, utan att man tror att andra anser detta. 

Resultatet visar att den egna kroppsuppfattningen ligger till stor grund för självkänsla och kan 

vid negativ uppfattning leda till ätstörningar och psykisk ohälsa.26 

Sammanfattning av forskningsläget 

Forskningsläget presenteras under tre rubriker; Hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott 

och hälsa, Omklädningsrumssituationen och Kroppsuppfattning. Hinder för ett aktivt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa fokuserar på den nationella utvärderingen från 2003 (NU-

03). Utifrån NU-03 går det att dra slutsatser om att mer än hälften av eleverna har en negativ 

inställning på sin egen kropp och att många elever oftast är med på lektionerna men inte rör 

sig så mycket, eller inte deltar alls i undervisningen. Undersökningen får dessutom fram att ett 

antal elever upplever obehag att byta om med andra. Detta visar att det finns olika hinder för 

ett aktivt deltagande, samt att omklädningsrummet är ett möjligt hinder för ett aktivt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa. Omklädningsrummet som ett hinder för ett aktivt 

deltagande är ett ämne med begränsad tidigare forskning, vilket gör den aktuella 

undersökningen relevant att genomföra. Donn Short beskriver till exempel att det har skett en 

förändring bland pojkar när det kommer till omklädningsrummet. Short förklarade den nya 

förändringen att en ny queerkultur har tillkommit i samhället, vilket lett till att pojkar är mer 

försiktiga och ’blygare’ i omklädningsrummet. Även James Burns och Michael Kehler har 

studerat omklädningsrummet, där de menar att det finns en hegemoni som upprätthålls genom 

en rangordning som till viss del bygger på tvång samt rädsla i bland annat 

omklädningsrummet. De genomförda studierna kring kroppsuppfattning visade att flickor i 

större utsträckning än pojkar påverkades av media och den ideala kvinnokroppen lyfts fram, 

men att de även påverkas av vad andra anser, tillexempel vänner. Det visade sig att pojkar 

också påverkas av den ideala kroppen, där en hälsosam person var kopplad till någon som var 

muskulös. Det framkom även att omklädningsrumssituationen blev en plats där både pojkar 

och flickor kände sig osäkra på sin egen kropp. 

 

 

                                                       
26 Verplanken Bas & Tangelder Yonne (2011), No body is perfect: The significance of habitual negative 
thinking about appearance for body dissatisfaction, eating disorder propensity, self- esteem and snacking, 
Psychology & Health. Vol. 26, No.6.  
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Problemformulering 

I den tidigare forskningen framgår det att omklädningsrummet kan ses som ett hinder för ett 

aktivt deltagande. Däremot framkommer det inte om det är omklädningsrummets utformning 

eller omgivning som är problemet. Detta gör det intressant att undersöka 

omklädningsrumssituationen och studera vad det är som kan upplevas som ett hinder för ett 

aktivt deltagande. Utifrån tidigare forskning kan man antyda att elevers syn på sin egen kropp 

och självkänsla påverkar ett aktivt deltagande. Man kan även genom den tidigare forskningen 

utläsa att det inom idrotten har skiljt sig mycket mellan könen, att männens normer har 

påverkat idrotten samt att flickor slutar sporta i tidigare ålder. Att jämföra skillnaderna mellan 

könen är då även intressant i denna undersökning för att se om det finns likheter i andra 

idrottsrelaterade situationer. Då forskningen kring omklädningsrumssituationen som ett 

hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsas undervisning är begränsad, så är det 

just detta jag kommer att fokusera på i den aktuella studien. Dessutom kommer elevers egen 

kroppsuppfattning i relation till deras upplevelser i omklädningsrummet att studeras. 
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Metod och urval 

Design 

I min undersökning har jag valt att använda en tvärsnittsstudie dvs en undersökning som har 

genomförts på ett flertal människor vid ett och samma tillfälle, detta för att kunna generalisera 

resultatet. 27 Gratton & Jones beskriver att detta är den vanligaste forskningsdesignen när det 

kommer till sportrelaterad forskning.28 I en tvärsnittsstudie används minst två variabler för att 

kunna se om det finns ett samband.29  

 

Metod och material 

I den aktuella studien användes enkätundersökning för att samla in material. 

Enkätundersökning valdes som en lämplig metod då det är enklare och mer tidsbesparande att 

generalisera en hel population vid ett och samma insamlingstillfälle.30 Jag valde att 

genomföra den typ av enkätundersökning som kallas brevenkät, vilken karakteriseras av att 

man antingen skickar eller lämnar ut enkäten till respondenterna Tillvägagångssättet valdes 

utifrån att eleverna skulle kunna känna en trygghet kring vad enkäten undersöker och få 

information direkt från mig, samt att kunna få svar på eventuella frågor.31 I min 

enkätundersökning valde jag att använda ordinalvariabler, dvs frågor som till exempel ’Jag är 

nöjd med hur min kropp ser ut’, där svarsalternativen är ’Stämmer bra’,’ stämmer sådär’ och 

’stämmer inte alls’. Frågorna som användes i enkätundersökningen inspirerades i första hand 

från NU-03 tidigare undersökning, för att skapa möjlighet att jämföra resultaten. Resterande 

frågor är formulerade av mig själv för att passa undersökningens syfte och forskningsfrågor. 

 

Urval 

Då jag i min undersökning utgår från en tvärsnittsdesign valde jag att använda mig av ett 

stickprov på en högstadieskola i Mellansverige. Undersökningen genomfördes på elever i 

årskurs nio. Skolan hade 100 elever i årskurs 9, vilket jag ansåg vara en tillräckligt stor grupp 

att genomföra studien på, då tidsaspekten hade en stor betydelse för insamlandet av material. 

För att kunna koppla mitt resultat till en större population hade man behövt fler respondenter. 

Av de 100 eleverna var 88 elever närvarande dagen då undersökningen genomfördes. 

                                                       
27 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, s.63 ff. 
28 Gratton Chris & Jones Ian (2010) Research methods for sports studies, s.104. 
29 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, s.63 ff. 
30 Bryman (2011) s.228 f. 
31 Gratton & Jones (2010) s.127. 
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Undersökningen genomfördes under elevernas lektion i idrott och hälsa. Bortfallet när 

undersökningen genomfördes berodde på flera faktorer, så som exempelvis, elever med 

anpassad studiegång, sjukdomsfall och skolk. Dock ansåg jag att med de 88 respondenter som 

deltog förhoppningsvis skulle räcka för ett användbart resultat. Enkäten hade innan 

undersökningstillfället testats på en klass i årskurs åtta, detta för att försöka säkerställa att 

frågorna var anpassade för studiens syfte. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validiteten i ett arbete innebär att man ställer sig frågan om den metod man tänkt använda sig 

av faktiskt mäter det som man tänkt undersöka, och att resultaten då blir tillförlitliga. 

Reliabiliteten i ett arbete innebär att man ställer sig frågan om man kan lita på resultaten och 

om de skulle vara lika vid upprepning av studien.32 

 

Man kan stärka validiteten och reliabiliteten i ett arbete genom att tydligt definiera vad som 

ska mätas. I mitt fall där en enkätundersökning ska genomföras kan det vara av stor vikt att 

genomföra en pilotstudie för att säkerställa att mina frågor  verkligen är kopplat till mitt syfte. 

Man kan även stärka validiteten genom att använda tidigare gjorda enkäter, men även kolla 

hur andra forskat inom samma område från peer-review artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  

 

Analys 

Analysen kommer att utgå från den enkätundersökning som ligger till grund för denna studie. 

Svaren från enkätundersökningen kommer att analyseras och sammanställas med hjälp av 

stapeldiagram där resultatet framställs i procentform för respektive kön. Jag kommer att utgå 

från ordinalvariabler, vilket innebär att jag använder svarsalternativ som kan kategoriseras 

och rangordnas, men att kategoriernas avstånd mellan varandra varierar och inte är lika stor 

över hela skalan, som det är i kvot-/ intervallvariabler. I stapeldiagrammen kommer de tre 

svarsalternativen ’stämmer bra’, ’stämmer sådär’ och ’stämmer inte alls’ fungera som 

kategorisering.  Jag kommer även att använda mig av en dikotom variabel, då jag även vill ta 

reda på om den svarande eleven är flicka eller pojke.33 Jag kommer förutom analysen av 

enkätundersökningen även att använda ett icke-parametrisk test, vilket innebär att jag inte 

jobbar med medelvärden som man gör inom de parametriska testerna. Jag kommer att 

                                                       
32 Bryman (2011) s. 160. 
33 Ibid. s.320 f. 



  15

använda chi-två test för att analysera delar av mitt insamlade datamaterial.34 Ett chi-två test 

visar i detta fall om svaren från två olika frågor har något samband eller ej. Jag valde chi-två 

test för att detta passar bra i min undersökning med det datamaterial jag har samlat in.  

 

Etiska överväganden 

När man genomför en enkätundersökning är det av stor vikt att man har de fyra 

forskningsetiska övervägandena i åtanken, då man vill få eleverna att känna en trygghet, 

speciellt när det kommer till anonymitet och användandet av informationen.35 Jag kommer nu 

beskriva samtliga fyra och sedan beskriva hur jag kommer att tillämpa dessa i den aktuella 

undersökningen. 

 
 Informationskravet – Det är viktigt att man är tydlig och redogör för respondenterna 

vad undersökningens syftar till att få fram. Det är även viktigt att respondenterna får 

reda på annan övrig information som kan påverka deras deltagande. 

 Samtyckeskravet – Det är av stor vikt att vara tydlig att respondenterna deltar i 

undersökningen av egen vilja där dem får avgöra om de vill delta i undersökningen 

eller inte, samt kunna avsluta den när de själv vill. Om respondenten är minderårig 

eller om undersökningen rör etiskt känsliga frågor kan man vara i behov av ett 

tillstånd från målsman för att personen ska få delta i undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet – Det är viktigt att man tydligt förklarar för respondenterna att 

alla uppgifter som undersökningen innehåller kommer behandlas konfidentiellt, det 

vill säga att obehöriga inte får tillgång till informationen från undersökningen. 

 Nyttjandekravet – Det är även viktigt att man är tydlig med att all insamlad data enbart 

kommer att användas i forskningsändamål, det vill säga att informationen inte kommer 

att användas till något annat än studien man fått information om.36 

 
I den aktuella studien är samtliga fyra överväganden viktiga att inkludera. Informationskravet 

kommer in tydligt då enkätundersökningen ska genomföras, där jag i beskrivningen på 

enkäten förklarar syftet med enkäten och även lite om hur den kommer att användas. Även 

samtyckeskravet är viktigt då eleverna själva ska få välja om de vill deltaga eller ej i 

undersökningen, något jag var tydlig med både muntligt och i enkäten. Då den aktuella 

undersökningen behandlar en fråga som kan anses vara jobbig att diskutera är det för mig 

                                                       
34 Bryman (2011) s.314. 
35 Gratton & Jones (2010) s.107 ff. 
36 Bryman (2011) s.131 f. 
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viktigt att vara extra tydlig med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det vill säga att 

alla svar är anonyma och kommer enbart att användas till den aktuella studien, samt att det 

enbart är jag som kommer att läsa deras enkätsvar, som inte kan spåras till någon specifik 

individ.  
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Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i tre delar, där de tre delarna är tagna utifrån 

frågeställningarna ’Hur upplever eleverna omklädningsrumssituationen?’, ’Hur ser elevernas 

kroppsuppfattning ut?’ och ’På vilket sätt kan ett aktivt deltagande påverkas av elevernas 

egen kroppsuppfattning och hur de upplever omklädningsrumssituationen?’, detta för att visa 

resultatet tydligare. Resultaten redovisas i procentform med hjälp av stapeldiagram och 

kommer i slutet av varje del att sammanfattas i en resultatsammanfattning. 

 

Hur upplever eleverna omklädningsrumssituationen? 

 
Figur 1. Jag upplever tiden i omklädningsrummet som jobbig.37 

 

 

Figur 1 visar att 20% av flickorna och 0% av pojkarna upplever tiden i omklädningsrummet 

som jobbig. Det visar att det finns en skillnad mellan könen. Däremot är det 10% av pojkarna 

som svarar att det ’stämmer sådär’, vilket skulle kunna tyda på att det finns pojkar som tycker 

att det är jobbigt ibland, men det är svårt att dra en slutsats med det svaret.  

 

  

                                                       
37 Enkätundersökning (2015), fråga 4 
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Figur 2. Jag väljer att inte byta om till idrotten för att slippa vara i omklädningsrummet.38 

 

 

Figur 2 visar att 5% av flickorna och 2% av pojkarna uppgav att det ’stämmer bra’ att man 

inte byter om till idrotten på grund av att man inte vill vara i omklädningsrummet. Här finns 

det också 13% av flickorna som har svarat att det ’stämmer sådär’ vilket skulle kunna betyda 

att de väljer att inte byta om för att slippa vara i omklädningsrummet vid vissa tillfällen. Detta 

ger en antydan om att det är vanligare att flickor väljer att inte byta om till idrotten just på 

grund av att man inte vill vara i omklädningsrummet. 

 

  

                                                       
38 Enkätundersökning (2015), fråga 5 
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Figur 3. Jag duschar alltid efter idrotten.39 

 

 

Figur 3 visar att hela 80% av flickorna och 20% av pojkarna väljer att inte duscha efter 

idrottslektionerna. Ett intressant svar som framgår i denna fråga är att enbart 5% av flickorna 

svarade att de alltid duschar efter idrottslektionerna, jämfört med 58% bland pojkarna.  

 

   

                                                       
39 Enkätundersökning (2015), fråga 9 
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Sammanfattning av elevers upplevelse i omklädningsrummet. 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor hur de upplever 

omklädningsrumssituationen. Flickor upplever i högre grad att det är jobbigt att byta om och 

att de sällan duschar i samband med idrottslektionerna. Man kan även utläsa att en femtedel 

av flickorna har valt att inte byta om till idrottslektionerna för att slippa vara i 

omklädningsrummet.  

Resultatet visar att det inte finns ett signifikant samband att elever som tycker 

omklädningsrumssituationen är jobbig inte alltid duschar efter idrottslektionerna (p=0,127). 

Däremot besvaras inte vad som gör att man inte vill vara i omklädningsrummet genom dessa 

frågor. 
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Hur ser elevernas egen kroppsuppfattning ut? 

 
Figur 4. Jag är nöjd med hur min kropp ser ut.40 

 
 
 

Figur 4 visar att 26% av flickorna inte är nöjda med hur sin kropp ser ut. Bland pojkarna ser 

det annorlunda ut, då 63% menar att de är nöjda med hur sin kropp ser ut. Det vi kan utläsa i 

denna figur är också att flickor i större utsträckning än pojkar har en sämre syn på sin egen 

kropp. Däremot är nästan hälften av eleverna nöjda med sin egen kropp, men dubbelt så 

många pojkar än flickor.  

 
 
  

                                                       
40 Enkätundersökning (2015), fråga 1 
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Figur 5. Jag brukar jämföra min kropp med andras kroppar.41 

 
 
 
Figur 5 visar att 28% av flickorna och 12% av pojkarna brukar jämföra sina kroppar med 

andras kroppar. Däremot är det 50% av eleverna som svarat att det ’stämmer sådär’. Exakt 

vad de menar med detta är svårt att få fram utan att ha gett eleverna möjlighet att svara varför 

och vad de själva menar med sitt svar ’stämmer sådär’. Utifrån resultatet i denna fråga kan vi 

se en tendens till att flickor i större utsträckning än pojkar jämför sin kropp med andras 

kroppar då det är mer än dubbelt så många flickor än pojkar som svarat ’stämmer bra’, men 

även att nästan hälften av pojkarna svarar att de inte alls jämför sin kropp med andras 

kroppar, där bara en tiondel av flickorna svarar detsamma. 

 

  

                                                       
41 Enkätundersökning (2015), fråga 2 
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Figur 6. Jag påverkas av kroppsideal och normer i media.42 

 

 

Figur 6 visar att 44% av flickorna menade att de påverkas av kroppsideal och normer i media, 

och enbart 15% svarade att de inte alls påverkas av media när det kommer till kroppsideal och 

normer. Bland pojkarna ser vi att enbart 6% menar att de påverkas av media, medans 51% 

menar att de inte påverkas av media alls. Däremot svarade 42% av eleverna att det ’stämmer 

sådär’ när det kommer till att påverkas av kroppsideal och normer i media, vilket antagligen 

innebär att de påverkas i vissa fall. Det kan även handla om att eleverna själva inte är 

medvetna om i vilken grad de påverkas av media. Resultatet verkar dock tyda på att flickor i 

större utsträckning än pojkar anser att de påverkas av kroppsideal och normer i media. 

 
  

                                                       
42 Enkätundersökning (2015), fråga 3 
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Figur 7. Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mitt utseende.43 

 

 

Figur 7 visar att 41% av flickorna svarade att de bryr sig om vad andra tycker om deras 

utseende, samtidigt som enbart 16% av pojkarna svarade detsamma. Dessutom svarade 36% 

av flickorna och 41% av pojkarna att det ’stämmer sådär’, vilket kan innebära att de bryr sig 

beroende på vem man syftar på. Figuren visar att flickor i större utsträckning än pojkar bryr 

sig om vad andra tycker om deras utseende. 

 

  

                                                       
43 Enkätundersökning (2015), fråga 13 
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Figur 8. Ämnet idrott och hälsa har gett mig en positivare syn på min kropp.44 

 

 
Figur 8 visar att 51% av flickorna svarade att ämnet idrott och hälsa inte hade gett dem en 

positivare syn på sin kropp, samtidigt som enbart 14% av pojkarna ansåg detsamma. Bland 

pojkarna svarade däremot 49% att ämnet idrott och hälsa hade gett dem en positivare syn på 

sin kropp, där enbart 16% av flickorna höll med. Figuren visar att flickor i större utsträckning 

än pojkar anser att ämnet idrott och hälsa inte har gett dem en positivare syn på sin kropp. 

34% av eleverna svarade att det ’stämmer sådär’ att ämnet idrott och hälsa har gett dem en 

positivare syn på sin kropp, vilket skulle kunna tolkas att de varken har fått en positivare eller 

negativare syn på sin kropp i ämnet idrott och hälsa. Vad det var som gjorde att två elever valt 

att inte besvara just denna fråga är oklar, men det kan ha att göra med att man inte riktigt 

förstått vad frågan innebar. 
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Sammanfattning av hur elevers egen kroppsuppfattning ser ut 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan könen hur man ser på sin egen kropp. Flickor är i 

större grad missnöjd med sin egen kropp och jämför sig mer, samt påverkas mer av 

kroppsideal och normer i media, än vad pojkar gör. Resultatet visar också att flickor i högre 

grad bryr sig om vad andra tycker och att ämnet idrott och hälsa inte har gett de en positivare 

syn på sin egen kropp, än vad pojkarna verkar tycka. I frågan om ämnet idrott och hälsa har 

gett eleverna en mer positiv syn på sin egen kropp var det 2% som inte besvarade frågan, 

vilket skulle kunna ha att göra med att respondenten inte förstått frågan korrekt. Resultatet 

visar dock att det finns ett signifikant samband mellan elever som upplever tiden i 

omklädningsrummet som jobbig och hur nöjda de är med hur deras kropp ser ut (p=0,003). 

Men frågan om det handlar om utformningen eller omgivningen i omklädningsrummet är 

fortfarande oklar. 
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På vilket sätt kan ett aktivt deltagande påverkas av elevernas egen 

kroppsuppfattning och hur de upplever tiden i omklädningsrummet? 

 
Figur 9. Jag väljer att inte duscha efter idrotten på grund av att andra elever ser min kropp.45 

 

 

Figur 9 visar att 25% av flickorna väljer att inte duscha efter idrotten på grund av att andra 

elever ser deras kropp, 31% svarade att det ’stämmer sådär’, vilket skulle kunna innebära att 

det är en faktor till att de inte duschar efter idrotten. Bland pojkarna svarade 84% att det inte 

alls påverkar deras beslut att duscha efter idrottslektionerna. Resultaten visar också att totalt 

2% av eleverna inte inte lämnade något svar på frågan, vilket skulle kunna innebära att det 

inte är att andra ser deras kroppar som gör att de väljer att inte duscha, eller att eleverna själva 

inte är medvetna om det är just av den anledningen de väljer att inte duscha efter idrotten. 

Resultatet visar därmed att flickor i större utsträckning än pojkar väljer att inte duscha på 

grund av att andra elever ser deras kroppar. 
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Figur 10. Jag deltar alltid aktivt på idrottslektionerna och blir alltid svettig.46 

 

 

Figur 10 visar att det enbart är 30% sav flickorna som alltid deltar aktivt på idrottslektionerna 

och blir svettiga, jämfört med pojkarnas 65%. Figuren visar att flickor i större utsträckning än 

pojkar väljer att inte delta aktivt på idrottslektionerna och blir svettiga, men att majoriteten av 

eleverna deltar aktivt ibland eller varje gång och blir alltid svettiga. 
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Figur 11. Jag deltar inte aktivt på lektionerna enbart för att slippa duscha efter 

idrotten.47 

 

 

Figur 11 visar att 13% av flickorna väljer att inte delta aktivt på lektionerna enbart för att 

slippa duscha efter idrotten. 20% av flickorna svarade att de ’stämmer sådär’ att inte delta 

aktivt på lektionerna enbart för att slippa duscha efter idrotten, vilket skulle kunna innebära 

att duschandet är en av anledningarna att de inte deltar aktivt på lektioner, men att det också 

finns andra faktorer som spelar in. Skillnaden mellan könen är markant, då 33% av flickorna 

alltid eller ibland väljer att inte delta aktivt på lektionerna, enbart för att slippa duscha efter 

idrotten, jämfört med pojkarnas 6%. 
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Sammanfattning av på vilket sätt ett aktivt deltagande kan påverkas av elevernas egen 

kroppsuppfattning och hur de upplever omklädningsrumssituationen 

 
Resultatet visar att fler flickor än pojkar svarade att de väljer att inte duscha efter 

idrottslektionerna på grund av att andra elever då ser deras kropp. Dessutom var det endast 

30% av flickorna som alltid deltar aktivt på idrottslektionerna och blir svettiga och där 13% 

angav att de inte deltar aktivt på lektionerna enbart för att slippa duscha efter. Bland pojkarna 

var det däremot endast 2% som uppgav att de inte valde att duscha efter idrottslektionerna för 

att andra såg deras kroppar, samt att 65% alltid deltar aktivt på lektionerna och blir svettiga 

och att duschning inte verkar vara en anledning till att inte deltaga aktivt på lektionen, då 0% 

angav detta i undersökningen. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband att elever 

som väljer att inte duscha efter lektioner för att andra ser deras kropp och inte deltar aktivt på 

lektionerna för att slippa duscha efter (p<0,001). Det fanns även ett signifikant samband 

mellan hur nöjda eleverna var med sin kropp och att de väljer att inte delta aktivt på 

lektionerna för att slippa duscha efter (p<0,001). Dessutom fanns det ett signifikant samband 

mellan elever som väljer att inte byta om till idrotten för att slippa vara i omklädningsrummet 

och att elever inte deltar aktivt på lektionerna enbart för att slippa duscha efter idrotten 

(p<0,01). Vi ser även ett signifikant samband mellan elever som upplever tiden i 

omklädningsrummet som jobbig och att elever inte deltar aktivt på lektionerna enbart för att 

slippa duscha efter idrotten (p=0,01). Dessa signifikanser skulle kunna tyda på att det både har 

med omklädningsrummets utformning och omgivning att göra. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen av diskussionen är en metoddiskussion 

där den valda metoden diskuteras utifrån styrkor och svagheter, samt hur användandet av 

metoden har gått under undersökningens gång. Den andra delen är resultatdiskussionen där 

resultatet från den aktuella studien diskuteras i relation till tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra delar, där de olika delarna är kopplat 

frågeställningarna.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka omklädningsrumssituationen som ett 

möjligt hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta valdes 

en kvantitativ metod, mer specifikt en enkätundersökning. Denna metod var bäst lämpad för 

den aktuella undersökningen och tidsramen. Den valda metoden förenklade processen att 

finna och nå ut till en målgrupp. Styrkorna i att genomföra en enkätundersökning är många. 

Tillexempel föll urvalet relativt snabbt på plats, då kontakten med den valda skolan var god, 

vilket underlättade undersökningen, då den hade en begränsad tidsram. Även aspekten att nå 

ut till fler personer gör det enklare att generalisera resultatet, samt att risken att enbart få svar 

från en viss målgrupp minskar. 

 

Innan genomförandet av enkätundersökningen gjordes en pilotstudie där 20 elever 

genomförde den tänkta enkäten för att undersöka om frågorna var ställda på ett sätt som var 

lätt att förstå, samt att den uppfyllde det tänkta syftet. Enkäten besvarades på det sätt jag hade 

tänkt, dock förtydligades vissa frågor. Detta visar på en hög reliabilitet och validitet. Dock 

kan den genomförda undersökningen inte generalisera alla årskurs 9 klasser i Sverige, utan får 

generalisera det område som undersökningen genomfördes på. För att kunna generalisera hela 

Sverige krävs ett ökat urval, gärna spritt över landet. För att kunna fördjupa kunskapen inom 

detta område ytterligare, vore det av intresse att genomföra intervjuer och/eller fokusgrupper. 

Detta hade skapat en djupare förståelse för deras svar och i vilken utsträckning de i denna 

undersökning uppmärksammade hindren för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa, 

med fokus på omklädningsrumssituationen.  

 

Efter att ha genomfört enkätundersökningen och sammanställt svaren uppmärksammades att 

vissa av frågorna faktiskt inte var direkt kopplade till studiens syfte och/eller frågeställningar, 
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vilket ledde till att vissa frågor exkluderas i den aktuella studien.48 Det fanns dessutom andra 

brister i undersökning. Tillexempel är frågorna ställda på ett relativt ledande sätt, vilket gör att 

eleverna får välja antingen det ena eller det andra svaret, utan att få förklara sig i någon slags 

fritext. Det har därför varit svårt att ibland veta hur eleverna har tänkt när de besvarat frågan, 

då jag som forskare och mina respondenter kan ha haft olika syn på vad frågan innebär. Detta 

kan ha gjort att svaren på vissa frågor kunde ha blivit annorlunda besvarade om eleverna haft 

möjlighet att förklara sitt svar, speciellt de elever som svarat ’stämmer sådär’. Anledningen 

till det är att svarsalternativet ’stämmer sådär’ är svårtolkat om man inte vet elevernas 

tankegång kring svaret, vilket leder till att det blir svårt att anta något. I den aktuella 

undersökningen användes enbart tre svarsalternativ, ’stämmer bra’, ’stämmer sådär’ och 

’stämmer inte alls’, till skillnad från NU-03 som använde fem olika svarsalternativ inklusive 

de tre jag använt. Valet att enbart använda tre alternativ gjordes då jag ansåg att fem alternativ 

var ett för stort material att använda i den tänkta studien. Det hade gjort att det funnits fler 

tolkningsmöjligheter för både respondent och forskare, och skapat ytterligare frågor om inte 

ett fritextfält funnits. Det negativa är dock att det blev svårt att jämföra vissa frågor från den 

aktuella studien med NU-03 då de hade fler alternativ. Dock jämfördes mest de elever som 

antingen svarat ’stämmer bra’ och ’stämmer inte alls’, men att elevsvaren där emellan inte 

gick att jämföra till 100%. 

 

I efterhand upptäckte jag också att det fanns en brist i att inte ställa kompletterande frågor till 

mina enkätfrågor. Detta då jag egentligen också var intresserad av att få svar på vad det är i 

omklädningsrumssituationen som gör det jobbigt. Alltså om det handlar om själva 

utformningen eller omgivningen i omklädningsrummet. Däremot skulle min 

enkätundersökning kunna användas som underlag för en sådan typ av vidare studie.  

 

   

                                                       
48 Se fråga 6,7 & 8 i bilaga 1. 
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Resultatdiskussion 

 

Hur upplever eleverna omklädningsrumssituationen? 

Elevernas svar på frågorna angående omklädningsrumssituationen skiljde sig åt då flickorna 

svarade att 20% upplevde tiden i omklädningsrummet som jobbig och att 67% av flickorna 

menade att de inte upplever tiden i omklädningsrummet som jobbig. Bland pojkarna var det 

0% som upplevde tiden i omklädningsrummet som jobbig och hela 90% av pojkarna som 

menade att det inte alls är jobbigt i omklädningsrummet. Burns och Kehler menar att det inom 

skolvärlden finns en hegemoni som upprätthålls genom en rangordning som till viss del 

bygger på tvång samt obehag i bland annat omklädningsrummet.49 Precis detta ser vi i och 

med att en av fem flickor upplever  omklädningsrummet som något jobbigt. Burns och Kehler 

menar även att det finns ett tryck på unga människor att ’passa in’, där man först ska vara som 

en pojke/flicka och senare övergå till mer vuxen man/kvinna och där en rädsla för att 

misslyckas uppstår. De menar att det är denna klump av misslyckande som finns i magen 

bland eleverna och därav obehaget att byta om i omklädningsrummet.50 Vi ser att det finns en 

större upplevelse av obehag bland flickorna att vistas i omklädningsrummet än bland 

pojkarna. Men figur 2 med påståendet ”Jag väljer att inte byta om till idrotten för att slippa 

vara i omklädningsrummet” visar att det inte är själva ombytet som är det jobbiga, då 5% av 

flickorna uppgav att man inte byter om till idrotten på grund av att man inte vill vara i 

omklädningsrummet och bland pojkarna var det 2% som uppgav att de inte byter om till 

idrotten för att slippa vara i omklädningsrummet. Siffran är alltså låg hos båda könen som 

svarar att det faktiskt inte har med omklädningsrummet att göra, att de eventuellt inte byter 

om till idrotten. Däremot kan vi se att momentet att duscha är problematiskt bland flickorna 

då figur 3 visar elevernas svar på påståendet ”Jag duschar alltid efter idrotten”. Det fanns en 

tydlig skillnad mellan könen, där mer än hälften av pojkarna alltid duschar efter idrotten 

jämfört med en av tjugo flickor. Skillnaden var även stor när det kom till att inte duscha efter 

idrotten, fyra av fem flickor menade att de aldrig duschar efter idrotten, jämfört med en av 

fem bland pojkarna. Detta tyder på att det finns en trend bland flickor att inte duscha efter 

idrotten, något som inte är lika tydligt bland pojkarna. Detta är något som är viktigt att 

diskutera. 1962 var det alltså ett krav att duscha efter idrotten, vilket det inte är i dagens 

samhälle. Varför det inte är ett krav idag kan jag inte svara på, men detta öppnar upp för en 

                                                       
49 Burns & Kehler (2014). 
50 Burns & Kehler (2014). 
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diskussion. Hade det funnits ett krav på att byta om och duscha, hade vi eventuellt inte haft 

lika många som hoppade över duschandet, eller så hade man istället kunna haft allt fler elever 

som skolkat från lektionerna och inte kommit och deltagit alls. 

 

Själva ombytet visade sig inte vara anledningen till att eleverna valde att inte byta om, dock 

kan figur 9 visa en tydligare anledning till att eleverna, speciellt flickorna känner ett obehag i 

omklädningsrummet. Figur 9 visar elevernas svar på påståendet ”Jag väljer att inte duscha 

efter idrotten på grund av att andra elever ser min kropp” där 25% av flickorna svarade att de 

väljer att inte duscha efter idrotten på grund av att andra elever ser deras kropp. Bland 

pojkarna var det betydligt färre, 2% som svarade att de väljer att inte duscha på grund av att  

andra elever ser deras kroppar. Resultatet visade att fler än hälften av flickorna påverkas alltid 

eller ibland av att andra elever ser deras kroppar, något som kan relateras till Hemal Shroff & 

Kevin J. Thompson som fick i sin studie fram att flickor pratar med varandra om den ideala 

kroppen, men även påverkas av vad andra tycker och tänker, vilket i sin tur kan skapa en oro 

och ett obehag till att visa sin kropp inför de andra i till exempel en duschsituation51. 

Pojkarnas svar visade att de inte anser att duschsituationen är ett problem, ett svar som skiljer 

sig från Burns och Kehlers resultat. De förklarade att de mest dominerande killarna ofta 

strävar efter att visa sig mer kraftfulla och maskulina genom att ’visa upp sig’ och därmed 

visa sig bättre och starkare än de övriga. Burns och Kehler menade även att detta gör att 

omklädningsrummet blir en arena för maskulinitetsbekräftelser och därmed blir de ’svaga’ 

eleverna offer för de ’starka’ elevernas uppvisande och kroppsmätning52. Detta var alltså 

något som inte framkom i den aktuella studie, där pojkarna inte visade dessa tendenser.  

 

Hur ser elevernas kroppsuppfattning ut? 

Utseendefixeringen har blivit större och större bland tonåringar men även hos unga vuxna. 

Redan i ung ålder utsätts vi för kroppsidealen till exempel barbiedockor, som visar hur 

kroppen ’ska’ se ut. I Verplanken & Tangelders undersökning framkom det att 93% av 

tjejerna i ålder 11-16 år kunde namnge en del av kroppen som de skulle vilja ändra på, något 

som är påverkat av de skönhetsideal och kroppsideal som byggts upp i samhället53. Resultatet 

i den aktuella studien visar att majoriteten av eleverna menar att de är nöjda med hur sin egen 

kropp ser ut, pojkar i större utsträckning än flickor. Dock ställs inte frågan om eleverna i den 

                                                       
51 Shroff & Thompson (2006). 
52 Ibid. 
53 Verplanken & Tangelder (2011). 
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aktuella studien vill ändra på någon kroppsdel som i Verplanken & Tengelders, men troligt är 

att de elever som svarat att de är nöjda med sin kropp inte vill ändra på något. Bland pojkarna 

var det ingen som svarade att de inte var nöjda med sin egen kropp, men bland flickorna var 

det 1 av 4 som menade att de inte var nöjda med sin egen kropp. Detta visar på att det är ett 

större problem bland flickor än pojkar. 19% av eleverna svarade även att de brukar jämföra 

sina kroppar med andras kroppar, något som var vanligare bland flickorna (28%) än pojkarna 

(12%). Vi kan där se en tendens till att flickor i större utsträckning än pojkar jämför sin kropp 

med andras kroppar då det är mer än dubbelt så många flickor än pojkar som svarat att de 

jämför sina kroppar med andras kroppar.  

Detta resultat kan jämföras med Shroff och Thompsons studie, där de studerade flickors 

påverkan på varandra, missnöje med sin kropp, ätstörningar och självkänsla. Resultatet visade 

då att flickorna i stor utsträckning delade samma självkänsla, men att deras missnöje med sin 

kropp skilde sig i större utsträckning.54 Vi kan även se att nästan hälften av pojkarna svarar att 

de inte alls jämför sin kropp med andras kroppar, där bara en tiondel av flickorna svarar 

detsamma. Shroff och Thompson beskriver även dem att modeller som uppvisar ett 

kroppsideal stör flickors uppfattning av sitt eget utseende och påverkar deras sociokulturella 

miljö55.  

Hur kan då denna syn på sin kropp anses vara ett problem? Bas Verplanken & Yonne 

Tangelder lyfter fram vad denna negativa inställning till sitt utseende kan leda till, vilket är en 

psykisk ohälsa och låg självkänsla. Verplanken och Tangelder menar att många människor 

lider på grund av att de har en dålig kroppsuppfattning, i samband med de kroppsideal som 

finns.56 Eleverna menade i den aktuella studien att de påverkades av kroppsideal och normer 

som uppkom i media. Nästan hälften av flickorna menade att de i stor utsträckning påverkas 

av media, medans endast 1 av 20 pojkar svarade detsamma. Här ser vi att flickor i signifikant 

större utsträckning anser att de påverkas av media i stor utsträckning och att pojkar i större 

utsträckning anser att de inte påverkas av media när det kommer till kroppsideal och normer. 

Den aktuella studie fick fram ett resultat likt det Shroff och Thompson fick fram i sin studie, 

att den ideala kvinnokroppen med sitt tunna och magra utseende påverkade flickorna i stor 

utsträckning. De menar att modeller som uppvisar ett kroppsideal stör flickors uppfattning av 

sitt eget utseende och påverkar deras sociokulturella miljö. Även fast media har en stor 

                                                       
54 Ibid. 
55 Verplanken & Tangelder (2011). 
56 Ibid. 
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påverkan på flickors självkänsla och kroppsuppfattning i form av kroppsideal, så menar 

Shroff och Thompson att flickor påverkas starkt av sina nära och kära57.  

 

I den aktuella undersökningen ställdes frågan om ämnet idrott och hälsa har gett dem en mer 

positiv syn på sin egen kropp, en fråga som även ställdes exakt lika i NU-03. Resultatet visade 

på att i den aktuella undersökningen ansåg 34% av eleverna att ämnet idrott och hälsa gett 

dem en mer positiv syn på sin kropp. 31% svarade dock att ämnet idrott och hälsa inte hade 

givit dem en mer positiv syn på sin egen kropp. I NU-03 var det 52% av eleverna som svarade 

att ämnet idrott och hälsa inte har gett dem en mer positiv syn på sin egen kropp58. Den 

aktuella undersökningens resultat är alltså mer positiv i och med att färre elever anser att 

ämnet inte har gett en mer positiv syn på sin egen kropp. Dock användes inte samma 

rangordningssystem i den aktuella studien som hade tre olika svarsalternativ, jämfört med 

NU-03 som hade fem olika svarsalternativ, något som kan ha påverkat utgången av resultaten. 

 

På vilket sätt kan ett aktivt deltagande påverkas av elevernas egen 

kroppsuppfattning och hur de upplever omklädningsrumssituationen? 

 
Det finns elever som inte upplever omklädningsrummet som ett problem. Det finns elever 

som inte bryr sig om vad andra tycker om ”min” kropp och även elever som jämt duschar 

efter lektionerna. Dock visade resultatet i den aktuella studien att 47 % av eleverna väljer att 

inte duscha efter idrottslektionerna (80 % flickor och 20 % pojkar). Detta visar en tydlig 

skillnad när det kommer till att inte duscha efter idrotten, fyra av fem flickor menade att de 

aldrig duschar efter idrotten, jämfört med en av fem bland pojkarna. Detta tyder på att det 

finns en negativ inställning bland flickor att duscha efter idrotten, något som inte är lika 

tydligt bland pojkarna. 25% av flickorna svarade även att de väljer att inte duscha efter 

idrotten på grund av att andra elever ser ’min’ kropp, jämfört med pojkarna där enbart 2% 

svarade att de väljer att inte duscha. Trots att majoriteten av eleverna inte anser detta som ett 

problem så finns det alltså en del elever som fortfarande upplever detta som jobbigt. Detta kan 

jämföras med NU-03 där det framkom att 52% av eleverna hade en negativ inställning på sin 

egen kropp, att 36% av flickorna och 14% av pojkarna oftast är med på lektionerna men inte 

rör sig så mycket, eller inte deltar alls i undervisningen. Detta skulle kunna jämföras med NU-

                                                       
57 Ibid. 
58 Skolverket (2003a). 
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03 där dem inte ställer exakt samma fråga, utan frågar om elevernas inställning till att byta om 

med andra. I NU-03 svarade 12% av eleverna (13% flickor och 10% pojkar) att de inte vill 

byta om med de andra eleverna. Att inte duscha efter idrotten kan därför ses som ett hinder för 

ett aktivt deltagande då vissa moment inom idrott och hälsa kräver att man är ombytt och 

aktiv.59 

 

Kan man se någon skillnad mellan könen? 

I den tidigare forskningen undersöktes antingen flickor eller pojkar enskilt. I den aktuella 

undersökningen undersöktes både flickor och pojkar, vilket gör det möjligt att se likheter och 

skillnader mellan könen. En tydlig skillnad i den aktuella undersökningen är att flickor i större 

utsträckning än pojkar har en sämre kroppsuppfattning, men även att flickor i större 

utsträckning påverkas av omklädningsrumssituationen och duschsituationen. Detta kan ha att 

göra med det som den tidigare forskningen visade att flickor i större utsträckning än pojkar 

slutar sina föreningsidrotter i tidig ålder60. Flickor tenderade även till att vara mer påverkade 

av normer, ideal och av vad andra tycker och tänker om sin egna kropp. Även i NU-03 kunde 

vi se att det fanns en skillnad mellan flickor och pojkar i många frågor, till exempel då cirka 

1/3 av flickorna alltid är med och deltar aktivt och blir andfådd och svettig varje gång, 

medans det är 2/3 bland pojkarna som gör detsamma61. Detta kan jämföras med den aktuella 

undersökningen där 30% av flickorna och 65% av pojkarna svarade att de alltid är med och 

deltar aktivt och blir svettig varje gång. Det skulle således kunna vara en möjlig anledning till 

att pojkar har generellt högre betyg i ämnet än flickor, som framkom i Larssons avhandling.62 

   

                                                       
59 Skolverket (2003a). 
60 Meckbach & Lundvall (2007). 
61 Skolverket (2003a). 
62 Larsson (2005) 
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Slutsats 

Studien visar att elevernas egen kroppsuppfattning och omklädningsrumssituationen är två 

möjliga hinder för ett aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa. Det som anses vara det 

största hindret i den aktuella studien visade sig vara duschandet, speciellt bland flickorna. 

Dock fanns det inga tydliga tecken på att elevernas kroppsuppfattning och deras upplevelse av 

omklädningsrummet hade en koppling. Det fanns dock tendenser till att deras syn på sin egen 

kropp påverkade deras val att duscha eller inte i samband med idrottslektionerna, vilket 

visades vara ett hinder för ett aktivt deltagande. Som tidigare nämnt var det tydliga skillnader 

mellan könen där flickorna var de mest utsatta för de hinder omklädningsrumssituationen för 

med sig. Detta är ett relativt nytt problem som inte uppmärksammats i tillräckligt stor 

utsträckning för att kunna förändra situationen och förbättra elevernas förutsättningarna för ett 

aktivt deltagande. 

 

Utifrån denna studie är det dock svårt att dra en slutsats om det är själva utformningen av 

omklädningsrummet eller själva den sociala omgivningen som är det största problemet. 

Utifrån de ställda frågorna och det visade resultatet, skulle det kunna vara en kombination av 

de båda. De kan därför vara svårt att veta exakt var problemet i omklädningsrumssituationen 

ligger, men jag skulle vilja att fler lärare blir införstådda i att det faktiskt finns ett problem 

med omklädningsrummet, trots att eleverna inte direkt uttrycker detta. Under mina tidigare 

VFU:er har jag upptäckt att lärare inte har en inblick i vad som föregår inne i 

omklädningsrummen innan och efter idrottslektionerna, vilket gör att de inte uppmärksammar 

problemet som denna studie grundas i. Det är en viktig fråga då elever kan hindras från att 

kunna deltaga i undervisningen vilket inte bara påverkar individen utan hela gruppen då vissa 

moment är svåra att genomföra i en liten grupp.  

 

   



  39

Kunskapsbidrag 

Denna studie har visat på ett forskningsläge som behandlar problemet med elevers 

kroppsuppfattning och omklädningsrumssituationen som ett hinder för ett aktivt deltagande. 

Den aktuella studien har i detta fall givit ett flertal positiva resultat i relation till den tidigare 

forskningen, men visar samtidigt att det finns ett problem, framförallt bland flickor. Denna 

studie har även bidragit med kunskap kring vad som anses kunna vara ett hinder för ett aktivt 

deltagande i ämnet idrott och hälsa bland niondeklassare. Dessa potentiella hinder har givit ett 

utslag att flickor i större utsträckning har en sämre kroppsuppfattning och känner ett obehag i 

samband med omklädningsrumssituationen, vilket i stor utsträckning kan vara ett hinder för 

ett aktivt deltagande i undervisningen. Studien har även visat på att duschmomentet ansågs 

vara ett stort problem, speciellt bland flickorna. Det som studien inte behandlar är hur 

problemet kan lösas. 

 

Att undersöka problemet med elevers kroppsuppfattning och omklädningsrumssituationen 

som ett hinder för ett aktivt deltagande i undervisningen är enligt mig en viktig fråga både ur 

ett idrottsvetenskapligt perspektiv, men även ett samhälleligt perspektiv då det är en fråga 

som påverkar elever, inte enbart inom ämnet idrott och hälsa, utan även generellt i samhället. 

I samhället stöter vi på omklädningsrumssituationen på flera olika platser, till exempel i 

föreningsidrotter. Detta gör att en känsla av obehag i omklädningsrummet samt ett obehag att 

duscha tillsammans med andra kan leda till att ungdomar väljer att inte idrotta på fritiden, då 

det blir kopplat till något negativt. Då det finns många nackdelar med att inte aktivera sig, 

vilket påverkar både vår fysiska, psykiska och sociala hälsa, kan detta därför bli ett allvarligt 

problem bland ungdomar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Hej jag heter Alexander Westman och studerar Ämneslärarprogrammet på Örebro 

Universitet. Jag genomför en studie där jag undersöker hur elever ställer sig till 

omklädningsrumssituationen i samband med idrott och hälsa. Jag är tacksam för att just du 

vill vara med och hjälpa mig i den aktuella studien. Alla svar är 100% anonyma och 

kommer enbart att användas till denna studie. Det är frivilligt att svara på frågorna. 

 

Här nedan kommer ett antal påståenden, ringa in eller stryk under det svar som passar bäst 

in på dig: 

 
Tjej   Kille 
 

1. Jag är nöjd med hur min kropp ser ut.  

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

2. Jag brukar jämföra min kropp med andras kroppar. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

3. Jag påverkas av kroppsideal och normer i media. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

4. Jag upplever tiden i omklädningsrummet som jobbig. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

5. Jag väljer att inte byta om till idrotten för att slippa vara i omklädningsrummet. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

6. Jag känner mig klumpig på idrottslektionerna 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

7. Jag känner mig dålig på idrottslektionerna 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 
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8. Jag känner mig rädd på idrottslektionerna 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

9. Jag duschar alltid efter idrotten. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

10. Jag väljer att inte duscha efter idrotten på grund av att andra elever ser min kropp. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

11. Jag deltar alltid aktivt på idrottslektionerna och blir alltid svettig. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

12. Jag deltar inte aktivt på lektionerna enbart för att slippa duscha efter idrotten. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

13. Jag bryr mig inte om vad andra tycker om mitt utseende. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 

 

14. Ämnet idrott och hälsa har gett mig en positivare syn på min kropp. 

Stämmer bra   Stämmer sådär  Stämmer inte alls 
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