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Att duscha efter idrotten är idag inte så självklart som många kanske tror. Det visar våra 

erfarenheter tillsammans med det bakgrundsarbete som ligger till grund för denna uppsats.  

Syftet med denna studie har varit att fokusera på elever som inte duschar i skolan, deras 

upplevelser och känslor kring duschmomentet efter idrottslektionerna. Följande frågeställningar 

har använts: 

1. Vilka är elevernas uppfattningar och känslor kring duschmomentet efter 

idrottslektionerna? 

2. Vilken eller vilka faktorer spelar störst roll på dessa elevers agerande? 

3. Vad skulle eleverna vilja förbättra i duschmiljön? 

Metoden som har använts för att kunna besvara våran frågeställning har varit kvalitativa 

intervjuer. Eleverna som har intervjuats gick i högstadiet. För att lyckas med uppsatsens syfte 

har urvalet av elever skett i samråd med deras ansvariga idrottslärare. Därför har vi kunnat 

intervjua elever med vetskap om att de upplever duschmomentet som ett problem, vilket har 

underlättat vår arbetsprocess. 

Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt, detta tolkningsverktyg har hjälpt att tolka 

och förstå elevernas tankar och handlingar. För att kunna förstå elevernas upplevelser och 

tankar har vi under vår teoretiska ram behandlat olika teorier såsom, grupptryck, 

kroppsuppfattning, självkänsla och mobbing.  

Slutsatser som vi har tolkat och kommit fram till är att det finns flera faktorer som påverkar 

eleverna på ett negativt sätt. Det framgår även från deras kommentarer att skolor bör se över 

duschmiljön och dess utformning. Eleverna uttrycker en önskan om att duscharna ska ändra 

form och bli mer privata. 

Studien redovisar våra tolkningar av problemet och hur vi har upplevt olika svar. Vi anser att 

det krävs mer forskning om ämnet för att kunna dra några generella slutsatser. 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats syftar till att fokusera kring elever som inte duschar efter idrottslektionen 

och deras upplevelser av duschmomentet i skolan. 

 

Idén tog sin början när vi har jämfört och delat egna erfarenheter om ämnet och hur vi har 

uppfattat situationen under våra skolår. En av oss har i rollen som lärare tidigare 

uppmärksammat problemet på sin arbetsplats. Ett problem som förstärkts ytterligare med 

situationer där elever bett om att få slippa duscha efter lektionen på grund av obehag. 

Det resulterade i att vi diskuterade över hur utsatta elever faktiskt är i ett område som 

dusch-och omklädningsrummet. För en lärare är det svårt att försöka bevaka vad som 

händer med tanke på tidsbrist och begränsat tillträde till pojkar och flickors 

omklädningsrum. 

Att duscha efter fysisk aktivitet anses som en självklarhet i mångas ögon och skapar 

därför ett problem om inte skolan kan erbjuda en god och trygg duschmiljö för eleverna. 

Det är därför svårt att gå obemärkt förbi för den elev som kontinuerligt avstår från att 

duscha och därmed bryter mot denna norm som existerar. 

Miljön i omklädningsrummen skiljer sig från andra i skolan. Eleverna tvingas exponera 

sig fysiskt inför sina klasskamrater. Det sker dessutom i ett område utan en lärares 

närvaro och tillsyn vilket skapar en gråzon som riskerar leda till en otrygg omgivning där 

mobbing och kränkningar kan få förekomma alltmer.  

Ett ytterligare problem vi befarar är hur tekniken i samhället ser ut idag och vad det kan 

medföra för konsekvenser. Elever har t ex tillgång till mobiler med kameror i större 

utsträckning än tidigare, vilket innebär att oönskade bilder kan tas på varandra och sedan 

spridas vidare och  utgöra stor skada för den som drabbas. 

 

Vidare ser vi det som ett stort problem att elever som upplever oro och inte deltar under 

idrotten på grund av otrygg duschmiljö missar värdefulla timmar i ett ämne som både ska 

ses som hälsofrämjande och utvecklande av den kroppsliga förmågan. 

Vår förhoppning är att informationen som vi får från denna studie kan vara nyttig och 

värdefull för våra framtida yrkesroller men även för andra lärare och skolor. 
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2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera material som vi funnit relevant för vår valda 

studie. Av det vi läst och bearbetat kan vi konstatera att det än så länge finns lite 

forskning rörande ämnet och ont om litteratur att ta del av. 

Vi har därför valt att utöka bakgrundsavsnittet och redovisa flera källor för att påvisa 

ämnets aktualitet och tillhörande problematik. 

 

2.1 Läroplan och kursplan 

 

Under skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen (LGR11) kan man läsa att skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Vidare beskrivs under ämnets syfte i Idrott och hälsa att eleverna ska ges en möjlighet att 

utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa 

förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans 

fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro 

till sin egen fysiska förmåga. 

 

2.2 Tidigare examensarbeten 

 

Vi har studerat några tidigare studentarbeten som behandlar liknande ämnen och 

frågeställningar och vad de har medfört för resultat och slutsatser. 

Hanna Forsmark skriver i sin slutsats för hennes studie (2010: 32) att även om de flesta 

elever inte tyckte att omklädningsrummet var förknippat med oro så kan man inte bortse 

från att vissa resultat visar att en del faktiskt gör det. Av de svar hon fått ges det signaler 

om att en del elever upplever det som en obehaglig plats i skolan. 

Vidare nämner hon att det hade varit intressant med en kvalitativ forskningsmetod för en 

djupare förståelse för elevernas perspektiv på omklädningsrummet (a.a). 
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Faik Kocak (2011) genomför en liknande studie där han tillämpat en kvantitativ metod. 

Han förklarar att studien inte kan visa motivet till varför eleverna känner sig otrygga eller 

trygga, men att man kan med hjälp av resultat utläsa att det faktiskt finns elever som alltid 

känner sig otrygga vilket är oroväckande och allvarligt menar han (Kocak, 2011: 20). 

Både Forsmark och Kocak påpekar att det är viktigt att man forskar vidare inom ämnet 

och hänvisar till läroplanen, där det står att mobbning inte får förekomma. De anser att 

problematiken behöver belysas för lärare och skolor för att man ska kunna arbeta bättre 

emot detta och för att kunna skapa en tryggare miljö. 

 

Att inte anse sig leva upp till de kropps-och skönhetsideal som finns är både en faktor och 

en orsak till att elever avstår från att duscha tillsammans med sina klasskamrater och man 

undviker att bli svettig för att slippa duscha. En sak som nämns av de önskemål eleverna 

har för att öka sitt deltagande i ämnet är enskilda duschutrymmen. Det skriver Maria 

Jönsson i sin kvalitativa studie om elevers skäl till att inte delta i idrott och hälsa (Jönsson, 

2007: 41). 

Jönsson menar att problemet med duschen måste lyftas fram till de som bestämmer hur 

duscharna ska utformas men att det samtidigt rör sig om en politisk fråga då det krävs 

finansiering för det. Hon konstaterar dock att det finns ett behov av att undersöka hur 

duschsituationen kan förändras för att få ett ökat deltagande och att fler elever ska vilja 

duscha och byta om i samband med ämnets lektioner (Jönsson, 2007: 42). 

2.3 Skolans miljö 

 

En granskning som Skolinspektionen tidigare har utfört på ett större antal grundskolor 

visar att det råder en brist på att kunna tillgodogöra en trygg miljö för elever och att den 

generellt behöver utvecklas samt förbättras för att kunna erbjuda den trygghet som krävs 

för att motverka kränkningar (Skolinspektionen, 2012: 22-23). 

Det påpekas att ämnet idrott och hälsa är något som faktiskt skiljer sig från övriga ämnen. 

Omklädningsrummet tas upp och beskrivs som en intim och känslig situation där eleverna 

exponeras inför varandra. Det innebär att det ställer vissa krav på skolans arbete att se till 

att skapa en trygg miljö i detta avseende. Dock är det flera skolor som ej lyckats uppnå 

detta och elever upplever dusch och omklädningsrummen som en otrygg del där de 
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känner sig utsatta (a.a). 

2.4 Artiklar 

 

I tidningen Idrottsläraren från 2010 kan man finna en artikel om duschproblemen i skolan. 

Sjögren (2010), som då arbetade som idrottslärare för årskurs två till nio, upptäckte att 

flertalet elever inte duschade efter idrotten och ville göra något åt det. Han skapade därför 

ett kompendium om vad som händer med kroppen efter fysisk ansträngning för att på så 

vis informera om den personliga hygienen till eleverna. 

Kompendiet lades även ut på en gemensam sajt för lärare, som var till för att kunna utbyta 

tips med varandra. Efter två år hade hans arbete laddats ner mer än fem tusen gånger 

vilket tyder på att flera skolor kan ha liknande problem. 

Enligt Sjögren yttrar sig dessa problem först i högstadiet eftersom det är i tonåren 

kropparna börjar förändras och att det gäller både pojkar och flickor. Kroppsideal och 

olika utveckling och jämförelser medför till att duschen kan upplevas som jobbig. 

Att duscharna kan upplevas som ofräscha är något han har full förståelse för. ”Det städas 

inte varje dag och jag vet av erfarenhet att duscharna kan vara ganska ofräscha ibland. 

Hade man haft nya duschrum är det ju möjligt att fler hade använt dem.” Angående 

duscharnas utformning efterfrågar han enskilda bås med möjlighet att kunna få vara ifred. 

”Jag vet att vissa skolor erbjuder detta. Det innebär ju inga större kostnader för 

kommunen att bygga några bås och om det skulle öka elevernas duschande kan man tycka 

att det är värt det.” 

Sjögren (2010) får medhåll av en annan idrottslärare som berättar att elever som inte har 

deltagit på lektioner har haft olika ursäkter men när han undersökt saken närmare så har 

det visat sig att det just är duschningen som är problemet och att det finns ett obehag att 

visa sig inför andra. Han betonar att det är viktigt att försöka hitta lösningar. Han håller 

även med om att eleverna borde erbjudas att duscha enskilt. ”Plastväggar eller draperier, 

borde inte vara så svårt att få upp”, säger han. Han nämner också att många elever idag 

har en skev syn på sin egna kropp och att det är viktigt som idrottslärare att ta upp dagens 

orealistiska kroppsideal. 

 

Lisa Hörlén, barn-och ungdomssjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus, har under 
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2014 skrivit en magisteruppsats som handlar om högstadieelevers upplevelser av 

omklädning och dusch i samband med idrottsundervisningen i skolan. 

Hon har genomfört flera intervjuer i Malmö på elever som hoppar över duschen och blev 

förvånad över hur utbrett problemet var. 

I en artikel ur Vetenskap & Hälsa samt på SVT:s webbsida för regionala nyheter, Skåne, 

kommenterar hon sitt arbete.  

 

Jag har intervjuat högstadieelever i Malmö för att få veta mer om hur de upplever 

omklädning och dusch i samband med idrottsundervisningen i skolan. Jag blev förvånad 

hur överens alla var om att det här var ett utbrett problem. Under intervjuerna så förstod jag 

att det kunde handla om hela klasser, ibland hela skolor, där man struntade i att duscha. 

 

Vidare pratar hon om de kroppsliga idealen som finns idag och hur utseendefixeringen i 

allmänhet har ökat jämfört med hur det har varit förut. Hon nämner också hur grupptryck 

påverkar. ”Ett par elever började på en ny skola och kom till idrotten med handduk och 

ville duscha, men när de upptäckte att ingen annan gjorde det så ville de heller inte göra 

det.” 

Hon fortsätter sedan med att ta upp problemet som surftelefoner kan skapa. 

 

Flera av de jag intervjuade pratade om oron för att bli fotograferade. Det kan ju vara en rätt 

hård stämning på internet idag så jag förstår verkligen dem. Om någon säger till dig att de 

ska fota dig naken i omklädningsrummet och lägga ut bilder på nätet, varför skulle du då 

våga klä av dig? Det är förvånande att ingen tycks ha uppmärksammat och försökt göra 

något åt detta problem. Både skola och föräldrar har ett stort ansvar att tala om normer och 

värderingar med eleverna, och att hitta förslag på lösningar. 

 

Avslutningsvis anser hon att vi måste bli bättre på att anpassa skolans miljö till olika 

individers behov och oftare fråga eleverna hur de vill ha det. 

 

2.5 Ämnet i media 

 

Under hösten 2014 genomförde Sveriges Radio Halland en undersökning på slumpvis 

utvalda högstadieskolor i länet där närmare 500 elever i årskurs åtta deltog och fick svara 
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anonymt. Resultatet visade att en av fem elever aldrig duschar efter idrotten i skolan. 

I enkäten framkommer det även svar och kommentarer från eleverna som berättar om 

ofräscha duschar men också en rädsla för att bli mobbade eller fotograferade. 

Två elever svarar att de tycker att duscharna borde vara som toaletter, utrustade med 

väggar så man kan stänga om sig. ”Det är ofräscht, folk kollar på en så och jag kan inte 

duscha med andra.” 

I samband med att enkäten offentliggjordes uttalar sig Emma Kristensson, sakkunnig om 

barnkonvention inom organisationen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) och säger att de ser 

undersökningen som ett alarm och att just kommentarerna från eleverna gör att de ser 

allvarligt på saken. ”Barn och unga har rätt till integritet och att det är en allvarlig 

kränkning om den rättigheten inte kan tillgodoses.” 

Några dagar efter att undersökningen publicerats presenteras olika förslag från halländska 

politiker som intervjuas i P4 Halland. Suzanne Åkerlund (Fp) säger att hon tycker det är 

omodernt att inte kunna få duscha privat och att nämnden i Halmstad beslutat att det ska 

byggas separata duschar vid nybygge men att det tar tid. 

Tania Bengtsson från Vänsterpartier anser att grundproblemet är människokroppen och att 

man måste diskutera den mer. Hon tror att enbart erbjuda möjligheten att duscha ensam 

inte är hela lösningen. 

Ett par elever från en högstadieskola kommenterar förslagen från politikerna under 

intervjun och tycker att idén med båsen är bra. De säger också att de inte talar mycket om 

kroppsideal i skolan men att det säkert skulle hjälpa om man gjorde det i större 

utsträckning. 

2.6 Våra antaganden och förförståelse 

 

Med denna samlade bakgrund har vi konstaterat och skapat oss en föreställning om att 

duschmomentet och dess tillhörande miljö inte är en fråga om huruvida det är ett problem 

utan att det faktiskt är ett. 

I kursplanen för Idrott och hälsa (LGR11) står följande: 

 

Eleverna ska ges en möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 
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kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

 

Det förefaller sig därför rimligt att exempelvis ställa sig frågan om eleverna idag har den 

möjligheten gällande integritet och om rätt förutsättningar ges för att kunna uppnå den 

utveckling ämnet eftersträvar när duschmiljön i samband med idrottslektionen upplevs 

som alltmer otrygg. 

Vår avsikt med denna studie blir således att fokusera mer på eleverna och deras tankar 

och känslor som finns angående duschmomentet i skolan. 

Utifrån det är vår förhoppning att kunna tolka deras berättelser och svar men också att 

kunna koppla dessa till vår egen förförståelse som denna bakgrund har gett oss. 

3. Problemformulering 

 

Genom vårt bakgrundsarbete där vi har behandlat tidigare uppsatser och diverse artiklar, 

har vi kunnat bilda oss en förförståelse och en klar bild över problematiken som många 

elever upplever kring duschen efter idrottslektionen. Genom denna studie hoppas vi 

kunna tolka tankar och känslor beskrivna av elever som inte väljer att duscha i skolan. Vi 

vill få en ökad förståelse om deras redan upplevda erfarenheter som förhoppningsvis kan 

leda till information som kan vara användbar för andra skolor och lärare. 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att lyssna och tolka högstadieelevers upplevelser och känslor 

kring duschmomentet efter idrottslektionerna. 

3.2 Frågeställning 

 

För att kunna precisera vårt syfte har vi valt att använda oss av följande frågor: 

1. Vilka är elevernas uppfattningar och känslor kring duschmomentet efter 

idrottslektionerna? 

2. Vilken eller vilka faktorer spelar störst roll på dessa elevers agerande? 

3. Vad skulle eleverna vilja förbättra i duschmiljön? 
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4. Teoretisk ram 

 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera olika teoretiska utgångspunkter som vi anser 

är relevanta för syftet med vår studie. Vår teoretiska utgångspunkt är hermeneutisk. Vi har 

även några underliggande teorier som skall hjälpa oss vidare med vårt mål att tolka och 

förstå eleverna känslor och upplevelser.  

4.1 Hermeneutik 

 

Begreppet hermeneutik går att finna i det antika Grekland och ordstammen kommer ifrån 

gudanamnet Hermes, vars uppgifter var att föra de dödas själar till underjorden, men han 

såg även till att vara en budbärare mellan gudar och dödliga. Hermeneutiken i det antika 

Grekland användes för att gripa in i människors liv. Dess förståelse skulle hjälpa 

människan att få ett nytt perspektiv på sin tillvaro och eventuellt så pass gripande att 

denne skulle välja att förändra sina liv. Nutidens hermeneutik fungerar också med tecken 

och tydning, man kan dra många paralleller om antikens hermeneutik och dagens 

eftersom hermeneutik handlar om att tolka om att förstå mänskliga tankar och handlingar 

Ödman (2007: 11-13).  

Genom att använda sig av en hermeneutisk synsätt krävs det att man tolkar, det vill säga 

kunna tyda olika tecken (Ödman, 2007: 57). Det finns mängder med företeelser som vi 

har med att göra dagligen, för dessa har vi många gånger en förförståelse som gör att vi 

inte behöver anstränga oss med något tolkningsarbete. För att vi människor ska kunna ha 

en god tolkning och för att den ska överensstämma med vår verklighet är vi beroende av 

att vi ständigt tolkar och förstår saker och ting. Allt detta sker på omedvetet basis, Ödman 

(2007: 8) menar dock att vissa tecken är svårtydbara och vi inte kan förstå dess innebörd, 

sådana lägen kräver att man medvetet tolkar. Tolkningen är riktad framåt, vi strävar att 

kunna förstå för att kunna orientera oss. ”Tolkning är en subjektiv akt, som alltid görs från 

en viss aspekt” (Ödman, 2007: 71). Man bör undvika att etikettera verkligheten då detta 

leder till fördomsfullt tänkande. Ödman (a.a) hävdar att när man tolkar saker och ting ur 

vår verklighet bör det grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi tolkar. På 

detta sätt kan vi upptäcka att det som tolkas kan ses ur olika aspekter, viket gör att vårt 

tolkande blir mera fördomsfritt.  
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Inom human-, kultur och samhällsvetenskap brukar man nuförtiden tillämpa 

hermeneutiken. Hermeneutiken står för den kvalitativa förståelse och tolkningssystem och 

har en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Ur en hermeneutisk 

forskningsståndpunkt närmar man sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Som forskare utgår man ifrån olika tankar, uttryck och känslor som man 

tidigare har, detta ses som en tillgång och inte som ett hinder för att kunna tolka och förstå 

forskningsobjektet. Genom att försöka se helheten i forskningsproblemet vill man ur en 

hermeneutisk synsätt nå holism, med detta menas det att helheten ställs i relation av de 

olika delar och att man pendlar mellan delarna och helheten för att kunna nå till en så 

fullständigt förståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2011: 29). Forskaren kan ställa sig 

själv som subjekt i förhållande till det objektet för sedan pendla mellan objektets och 

subjektets synvinkel. Detta bidrar med en större förståelse av objektets situation.  

En intervju, till exempel en utskriven intervju ska först läsas och man ska försöka förstå 

dess helhet, sedan bör olika delar läsas var för sig för att skaffa sig en förförståelse av 

dessa. Detta kan liknas med att intervjuaren pendlar mellan sin egen synvinkel och 

objektets synvinkel. Genom detta kan forskaren ställa de olika synsätten i relation till 

varandra. För att forskaren ska kunna inta subjektets synvinkel bör denne ha sin egen 

förförståelse som ett verktyg i tolkandet (Patel & Davidsson, 2011: 29-30). Detta kräver 

dock att forskaren använder sig av empati eller medkänsla för att förstå objektet. 

Forskaren och det studerade objektet bör vara två jämbördiga objekt, det vill säga att de 

bör befinna sig på samma nivå för att kunna nå en gemensam förståelse. Det finns 

egentligen inte någon utgångspunkt eller slut på den hermeneutiska tolkningsakten. Detta 

kallas för den hermeneutiska spiralen, text, tolkning, förståelse är ständigt återkommande 

y ny text, ny tolkning och förståelse vilket gör att helheten växer och gör att den kan 

utvecklas och blir ett uttryck för det genuint mänskliga (Patel & Davidsson, 2011: 29-30).  

Ödman (2007: 234) förklarar att i en intervju måste man räkna med att personen som blir 

intervjuad kan medvetet svara otydligt. Detta går dock att lösa då under själva intervjun 

har man chansen att klara upp dessa otydliga svar. Detta menar Ödman (a.a) att på så sätt 

får man chansen att gå in djupare i vissa frågor. Man ska även försäkra sig att spela in 

intervjuerna för att på så sätt kunna gå tillbaka och lyssna på de och därmed förstå 
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eventuella innebörder som blev oklara under intervjuerna (a.a).  

4.2 Kroppsuppfattning 

 

Hur man upplever sin egen kropp kan variera mycket från person till person. Under 

tonåren genomgår vi en rad olika fysiska förändringar. Det kan upplevas som stora 

problem för en person i den åldern. Ghaderi & Parling (2009: 32) förklarar att 

kroppsuppfattning eller kroppsbild handlar om hur man själv ser på sin egen kropp, hur vi 

uppfattar oss själva. Det innebär att det inte handlar om hur man faktiskt ser ut, utan hur 

man uppfattar sig själv. Vi har en tendens att se, uppleva och relatera oss själva med 

andras yttre skal. Vår kroppsuppfattning spelar en stor roll i vår identitet under hela vårt 

liv (a.a).  

Ghaderi & Parling (2009: 33) hävdar att flickor redan vid 5 års ålder kan skapa en negativ 

kroppsuppfattning och man kan då uppleva problem med t ex vikten. Frågan som då kan 

ställas är hur barn så tidigt lär sig att det är viktigt hur man ser ut? Media, familj och 

kamrater har en stor inverkan om hur vi uppfattar vår självbild (a.a). Att bli retad kan ge 

stora konsekvenser för ett barn. Det finns forskning som visar att det finns tydliga 

kopplingar mellan att ofta prata om sin kropp och jämföra den med andras kroppar, vilket 

i sin tur skapar en negativ kroppsuppfattning hos personen (Ghaderi & Parling, 2009: 34). 

Individer med låg självkänsla och som känner missnöje med sina kroppar eller sitt 

utseende är de som påverkas mest negativt av de orimliga jämförelser som kan finnas i 

dagens samhälle (Ghaderi & Parling, 2009: 35). 

Engström (2002: 153) menar att i vår tid finns alltför många ideal att leva upp till, främst 

på hur kvinnors kropp respektive mäns kropp bör se ut. Redan i antikens Grekland 

diskuterade filosofer som Descartes och Platon den relationen som finns mellan kropp och 

själ (a.a).  

4.3 Självkänsla 

 

Vidare kan man diskutera hur självkänslan påverkas av den kroppsuppfattning man har 

om sig själv. Ens självbild är till en stor del en social konstruktion, vilket innebär att den 

påverkas och skapas när vi umgås med andra och framförallt i hur vi ser oss i andras ögon 



 

 

15 

(Ghaderi & Parling, 2009: 43). De delar som utgör vår självkänsla består av vår kropp, 

värdet som vi ger oss själva i ett socialt sammanhang, våra tankar om oss själva i 

ensamheten, hur vi anstränger oss, samt våra intressen (a.a).  

Bilden som vi ger av oss själva får en större betydelse i sociala sammanhang, än när vi är 

ensamma (Ghaderi & Parling, 2009: 48). Det kan jämföras med hur vi klär oss när vi är 

hemma och hur vi förbereder oss när vi vet att vi ska träffa folk. Inom vissa situationer 

kan vårt utseende och vår självbild få för stort utrymme vilket kan leda till att vi tvivlar på 

oss själva och få en känsla av att man inte duger (Ghaderi & Parling, 2009: 49). Det  kan  

i sin tur innebära att man undviker vissa situationer, speciellt de som blottar ens självbild 

inför andra. Har man en gång blivit utsatt för mobbing, retad på grund av sitt utseende, sin 

vikt eller klädsval, kan de negativa känslorna sitta kvar länge och påverka en person långt 

senare i livet (a.a).  

4.4 Mobbning 

 

Att en skola ska vara en trygg plats för alla barn kan nog de flesta vara överens om. Rädda 

Barnen beskriver och förklarar situationer där mobbning riskerar att uppstå, vilket är när 

det bildas otrygga atmosfärer i en klass eller på olika platser i skolan. Störst risk blir det 

när elever även känner sig osäkra och det inte finns några tydliga regler för hur man ska 

uppträda mot varandra (raddabarnen.se). 

Problemet med mobbning är att det oftast följer med den elev som blir drabbad till olika 

områden inom skolan, t ex till idrotten. Det finns även en risk för att mobbarna kan 

komma åt den utsatta utanför skolan. På nätet finns det olika communitys samt sociala 

medier som lätt kan bli en arena där mobbning kan få förekomma. 

Rädda Barnen menar därför att det inte räcker att bara arbeta inom ett område för att 

förebygga detta, det krävs att man är aktiv på flera håll samtidigt för att det ska kunna 

förhindras och motverkas på ett effektivare sätt. Det strävas efter att barnen själva ska 

vara med och bidra till att motverka mobbningen. Det har visat sig att insatserna ger större 

effekt när eleverna är delaktiga och får inflytande gällande sin egen skolmiljö. Trots detta 

verkar det tyvärr råda en brist kring det här i skolorna enligt Skolinspektionen 

(raddabarnen.se). 
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4.5 Konformitet och normativitet i en grupp 

 

Vad är en grupp? Att beskriva vad en grupp är och hur en sådan ser ut, som alla är 

överens om, är svårt. Nilsson (Nilsson, 2003: 24) skriver att man inte ska se grupper som 

en färdig produkt utan snarare som en process, vilket betyder att olika definitioner kan 

vara giltiga för en och samma grupp men vid olika tidpunkter. 

Det finns en mängd olika definitioner av vad som kännetecknar en grupp, dock 

sammanfattar Nilsson följande (2003: 25) för vad en grupp är:   

 

En grupp består av ett vanligtvis mindre antal människor som samspelar med varandra utifrån 

roller som via normer reglerar handlingarna i det system som gruppen utgör; individerna 

upplever sig normalt som enhet med i viss utsträckning gemensamma mål och det som sker 

karaktäriseras av en ömsesidig påverkan. 

 

Eisele beskriver också vad en grupp är och ger ett exempel på en samling människor som 

befinner sig i en hiss (Eisele, 2003: 16) Denna samling består av olika personer och är i 

det skeendet inte en grupp. Men skulle hissen gå sönder och människorna i den vill ta sig 

ut, har man helt plötsligt ett gemensamt mål. Ett mål som kräver att individerna börjar 

samspela och interagera med varandra för att hitta en lösning. En grupp har således 

bildats. 

4.6 Konformitet och normer 

 

Konformitet är en av grundtyperna av social påverkan (Eisele, 2003: 81) och betyder att 

någon eller några ändrar åsikt, beteende eller värderingar i riktning mot gruppens 

normer (Eisele, 2003: 82). 

Nilsson nämner några grupper där konformitet går att urskilja, (Nilsson, 2003: 47) vilket 

kan vara tonårsgäng, skolklasser och arbetsgrupper. Även inom det militära är det här inte 

ovanligt. 

Vad som orsakar konformitet kan indelas i tre huvudfunktioner. Dessa är normativ 

påverkan, informativ påverkan och interpersonell påverkan. 
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4.7 Normativ påverkan 

 

Normativ påverkan betyder att vårt beteende och handlingar är konsekvent med gruppens 

normer. Normer är en slags sociala regler som beskriver vad som är lämpligt i en viss 

social miljö. Detta kan vara både uttalade och outtalade regler. 

Exempel på normer är att vi vet att man ska vara artig mot äldre eller köra om i vänster fil 

när vi kör bil (Eisele, 2003: 83). 

4.8 Informativ påverkan 

 

Den informativa påverkan handlar om att vi människor kan ändra vår åsikt genom att 

jämföra responsen vi får från andra och för att bli accepterad i en grupp. 

Vi söker oss också gärna till andra med samma värderingar och åsikter för att på så vis få 

en bekräftelse av att de åsikter och värderingar vi har är det rätta (Eisele, 2003 84). 

4.9 Interpersonell påverkan 

Interpersonell påverkan sker när gruppen, majoriteten försöker påverka en ensam individs 

åsikt eller agerande som inte överensstämmer med de övrigas. Typiska kännetecken vid 

en sådan påverkan är övertalning, löften eller hot om att bli avvisad från gruppen 

(Eisele,2003: 85). 

Om man som ny tillkommer i en grupp eller är med i nybildade grupper är det typiska att 

man blir avvaktande. Man vill försöka observera vad andra gör för att kunna urskilja vad 

som gäller när det kommer till normer och regler innan man själv agerar (Nilsson, 2003: 

42). 

5. Metod 

 

Under detta avsnitt kommer vi att behandla valet av metod, urvalsprocessen, etiska frågor 

som togs till hänsyn till den valda metoden och själva genomförandet.  

5.1 Metodval 

 

Arbetet som presenteras i Bakgrund innebär att vi har skapat oss en förförståelse om 

problematiken som eleverna möter i samband med duschmomentet efter idrotten. Då vår 
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avsikt är att fokusera på de elever som inte duschar har vi valt att genomföra en kvalitativ 

metod.  

Undersökningen är deskriptiv, vilket beskriver en dåtid eller förhållanden som existerar 

just nu. I vårt fall är avsikten att kunna ur ett begränsat perspektiv beskriva de fenomen vi 

avser är relevanta för syftet för vår studie. Vårt mål är att dessa aspekter blir beskrivna på 

ett detaljerat och ett grundligt sätt (Patel & Davidson, 2011: 12-13). Därför har vi ansett 

kvalitativa intervjuer har störst möjlighet att nå eleverna på ett djupare plan. 

Kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering, vilket ger personen man intervjuar 

större utrymme för att kunna svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011: 81). Denna 

metod ger oss möjligheten att kunna få så uttömmande svar som möjligt. Frågeställningen 

som användes för intervjuerna bestod av endast tre fasta frågor. På så sätt har vi kunnat  

ge eleverna stort utrymme för att kunna svara med egna ord och inte styrt strukturen för 

mycket. Då frågorna kan upplevas som jobbiga och känsliga har vi även haft möjlighet att 

gå in och avbryta om så har behövts. 

Jan Bengtsson (1999: 36) menar att den mest utbredda och vanliga samlingsmetoden i 

forskning av kvalitativa mått är intervjuform. Det är på grund av de anledningar som 

dialogen och samtalen kan förmedla olika livsvärldar, här nedan följer dessa: 

Det finns tre vanligt förekommande tematiseringar i en kvalitativ intervju: 

1. Människors spontana och oreflekterade erfarenheter 

2. Självförståelse  

3. Uppfattningar (a.a) 

Dessa tre begrepp spelade viktiga roller för att kunna nå elevernas oreflekterade 

erfarenhet, deras självförståelse och dess uppfattningar om duschfrågan i skolan. I och 

med detta ansåg vi att kvalitativa intervjuer passade till vårt syfte med denna studie som 

är att undersöka elevers känslor kring duschmomentet efter idrottslektionerna.  

Frågor som är semistrukturerade innebär att genom att utgå från vissa teman som man vill 

beröra kan då ge den intervjuade personen en större frihet att utforma sina svar (Patel & 

Davidson, 2011: s.82). Dessa frågor ger den intervjuade personen större frihet att kunna 
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svara på frågorna. Genom semistrukturerade ville vi få uttömmande svar från eleverna 

och därmed kunna bygga vidare med följdfrågor. 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv utgör förförståelsen den naturliga utgångspunkten när 

man sedan tolkar sig fram till en förståelse (Patel & Davidson, 2011: s.83). För att få fram 

en bra tolkning av elevernas intervjuer har vi haft som avsikt att försöka kontrollera vår 

förförståelse och våra antaganden för att med minsta möjliga grad färga den kvalitativa 

intervjun (a.a).  

5.2 Urval 

 

För att kunna hålla oss inom de tidsramar som var uppsatta för studien har urvalet gjorts 

genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att de som intervjuades valdes utifrån den 

tillgänglighet vi hade till vårt förfogande. Utifrån de kontakter vi hade på olika 

högstadieskolor valde vi att genomföra våra intervjuer där det fanns störst tillgänglighet 

av elever som var villiga att delta. En viktig aspekt i vår urvalsprocess har varit att vi har 

haft en bra dialog med de idrottslärare som ansvarat och hjälpt oss med de elever som vi 

intervjuat. Det har både besparat oss tid och gett oss möjlighet att handplocka elever för 

vårt syfte och därmed kunnat nå kärnan i vår undersökningsfråga. 

Intervjuerna genomfördes i samband med elevernas idrottslektioner. Ansvarig 

idrottslärare presenterade och berättade för eleverna att vi skrev en uppsats på Uppsala 

Universitet som handlade om duschmiljön i skolan. Sedan informerade vi de elever som 

valdes om uppsatsen syfte. Vi förklarade att deltagandet var frivilligt och att de skulle få 

vara anonyma. 

5.3 Etik 

Vetenskapsrådet (2011: 15) skriver att etik kan man ha utan att vara medveten om den, 

men vi kan inte heller ha en etik om vi inte har reflekterat. Vi strävar därför efter att 

rättfärdiga vår ståndpunkt, den ståndpunkten är att nå ut med kunskap om hur dessa elever 

upplever duschmomentet efter en idrottslektion. Innan intervjuerna gjordes diskuterade vi 

om de eventuella problem som kunde uppstå i samband med intervjuerna. En av de 

reflektioner som dök upp var faktumet om att vi var två vuxna män som skulle intervjua 

tjejer i högstadiet i frågor gällande hygien och nakenhet inför andra. I och med detta har 
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vi därför varit extra noga med att förklara syftet med intervjuerna och följt de 

forskningsetiska reglerna. Vår etik har varit medveten, reflekterad och motiverad moral, 

detta genom att ge den en klar formulering och sträva efter att framstå det som ett system 

(Vetenskapsrådet, 2011: 15). 

Vår avsikt från början var att i största möjliga mån bortse genusperspektivet, för att 

istället låta dessa elevers känslor träda fram, människans känsla.  

 

Individer som deltar i kvalitativa studier ska skyddas från skada och kränkning, detta 

kallas för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011: 18). För att uppfylla detta krav så 

informerades eleverna om att deras svar skulle skyddas med totalt anonymitet, och att 

deras medverkan var frivillig. Vetenskapsrådet (a.a) menar att forskning är angeläget för 

samhället då de kan leda till förbättringar i t ex. hälsa, och livskvalité.  Vi anser att den 

gjorda studien kan vara ett litet bidrag för samhället, i första hand skolor som med detta 

problem. Detta kan stödjas av forskningskravet, vilket är ett ”etiskt motiverat imperativ 

för att bedriva forskning… (Vetenskapsrådet, 2011: 18).  

Känslan som består efter att ha genomfört intervjuerna är att eleverna var väldigt 

samarbetsvilliga och många av de berättade att de kände sig nöjda att de kunde bidra till 

något de ansåg vara viktigt.   

 

5.4 Genomförandet 

 

Eleverna som intervjuades blev först informerade om syftet med studien, därefter bad vi 

om deras tillåtelse om att få intervjua dem och berättade även om hur viktigt det var att få 

höras just deras uppfattningar och tankar. Vi ansåg att det var viktigt att få dem att känna 

sig bekväma med oss och tog därför undan dem på ett diskret sätt för att kunna prata med 

dem mer avskilt. Vi samtalade om allt möjligt, skola, intressen, betyg, sommarlov med 

mera. Syftet var att skapa förtroende och en trygghet, vi förklarade att de inte var 

ensamma om att tycka att duschen var jobbig och att det fanns flera i samma situation. Vi 

frågade även om tillåtelse att få spela in intervjuerna, vilket de inte hade något emot. De 

informerades om att de skulle vara anonyma och att inspelningarna endast var till för oss. 
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5.5 Validitet  

 

När man undersöker människor handlar det ofta om upplevelser, kunskap, inställningar 

eller liknande. Detta är abstrakta fenomen, vilket innebär att de inte är påtagliga som till 

exempel vikt och längd. Det abstrakta i ett fenomen gör det svårt att ta fram och titta på de 

och bestämma oss för vad det är (Patel & Davidson, 2011: 105). Därför har vår avsikt 

varit att försöka vara så öppna som möjligt om hur processen har gått till väga, för att 

kunna ge den validitet som krävs till uppsats och resultat. På så vis kan andra personer 

genomföra samma studie och få ett likartat resultat.  

Validiteten i vår kvalitativa studie har inte enbart relaterats till själva datainsamlingen. Vi 

har försökt nå en god validitet i forskningsprocessens alla delar. Validiteten i vår studie 

kan förhoppningsvis utläsas genom att redovisa hur vi har lyckats med att tillämpa och 

använda oss av vår förförståelse under hela processen. Vår avsikt är att kunna göra en 

trovärdig tolkning av livsvärlden av de vi studerat. Kvalitativa studier kan ge en stor 

tolkningsvariation, därför blir det komplicerat att kunna finna entydiga regler, procedurer 

eller kriterier för att uppnå en god validitet. Genom att dela med oss om vår förförståelse, 

hur den teoretiska kunskapen har spelat in, samt i vilken kontext och i vilka situationer 

studien genomfördes, kan vi förhoppningsvis ge studien en hög grad av validitet (Patel & 

Davidson, 2011: 108). En god kvalitets analys kännetecknas av en bra inre logik där 

delarna kan relateras till meningsfull helhet (a.a).  

 

5.6 Livsvärldsfemenologi som forskningsansats 

 

I den teoretiska ramen förklarades det mera ingående om hermeneutikens roll i vår studie. 

I och med att vi har valt att undersöka om elevernas uppfattningar och känslor om en viss 

fråga avser vi att angripa detta genom en livsvärldsfemenologisk forskningsansats.  

En forskningsansats är filosofiska grundantaganden om vad verklighet och kunskap är. 

Det är utifrån de antaganden man gör om verkligheten och kunskapen som man utser 

vilken forskningsmetod som väljs ut och vilka andra som utesluts (Bengtsson, 199: 31). 

Vidare förklarar Bengtsson (a.a) att en livsvärldsansats skall vara riktad mot att studera 

världen som i sin fulla konkretion, så som den visar sig för lika konkret existerande 
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människor. Det är dock viktigt att forskning som behandlar avgränsade områden inte är 

reduktionistiska.  

Forskningen bör styras av en öppenhet för världens komplexitet, dess mångfald av 

egenskaper, betydelser och värden (Bengtsson, 1999: 32). Som det förklarades i avsnittet 

Hermeneutik så innebär det att utifrån ett livsvärldsperspektiv i en pedagogisk forskning 

är de som studeras och forskarnas livsvärldar förbundna med varandra. Våra världar är 

kopplade via de känslor och tankar som vi delar med eleverna genom vår förförståelse 

och bakgrund. Med hjälp av ett hermeneutiska synsätt och ur ett livsvärldsperspektiv ska  

vi försöka tolka elevernas livsvärld. Hermeneutiken blir vårat redskap för att kunna tolka 

det resultat som redovisas från vår studie.   

Den roll som hermeneutiken spelar in i en livsvärldsansats är att den ska bidra att 

användas som en insamlings- och bearbetningsmetod för att kunna nå kunskap om andra 

människors livsvärldar (Bengtsson, 1999: 34).  

 

6. Resultat av intervjuerna  
 

Här redovisar vi resultatet av de intervjuer som vi har genomfört på elever i högstadiet. 

Intervjuerna består av elever som helt eller ofta avstår från att duscha efter idrotten i 

skolan. 

Totalt har åtta elever intervjuats. Samtliga elever går i årskurs nio. 

 

Följande tre frågor har vi använt och haft som utgångspunkt vid intervjuerna: 

 

1. Vad upplever du inför att duscha i skolan efter idrottstimmen? 

 

2. Vad påverkar dig mest från att avstå duscha? 

 

3. Vad skulle få dig till att börja duscha i skolan oftare? 

 

Vi har valt att lyfta fram och redovisa faktorer och ämnen som går att urskilja i 
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intervjuerna. Det är faktorer som på ett eller annat sätt bidrar till elevernas inställning att 

inte vilja duscha. Citat från eleverna finns med för att förstärka och tydliggöra bilden av 

det vi fått beskrivet. 

 

6.1 Duscharnas miljö 

Under intervjuerna berättar eleverna om duscharna och hur de upplever dessa. Sex elever 

beskriver duscharna och tillhörande golv som ofräscha och äckliga. 

 

Sen är duscharna ganska äckliga också. De är ju inte så fräscha. Så det är också en  

anledning. 

 

Det kan ligga ett bananskal där, det kan vara vad som helst. Och så luktar det 

jätteäckligt därinne. 

 

Det brukar ligga hår och vatten, alltså det ser jätteäckligt ut och man mår illa av det 

 

Ja, det var ofräscht som jag sa. Man kände inte en bra stämning därinne för att det var så 

smutsigt därinne. 

 

Eleverna berättar att duscharna är ofräscha och att det luktar jätteäckligt. Stämningen 

påverkas av att det är smutsigt och saker som hår och bananskal förekommer på golven. 

 

6.2 Gruppåverkan 

 

Två elever tar upp att andra inte duschar och då gör de inte heller det. Någon förklaring 

till varför de agerar så ges ej mer än att det skulle kännas ”konstigt” att duscha när övriga 

inte gör det. 

 

Jag gör det inte för att... för det första är det ingen annan som gör det i klassen. Och sen 

för det andra, alltså, nu för tiden spelar det ingen roll. Jag skulle kunna göra det liksom, 

jag kan duscha offentligt och sånt. 

 

När jag gick på min förra skola innan jag bytte hit då duschade alla i min klass efter 
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idrotten. Från femman till sjuan och då duschade jag också. Sen bytte jag hit och då blev 

det ju så att dem här duschar inte, tjejerna i min klass duschar inte och då har inte jag 

velat duscha heller. Det har blivit så. Jag skäms inte eller nåt. 

 - Nej, det är inte därför? 

Nej, nej men eftersom ingen annan duschar då känns det ju konstigt om bara jag duschar. 

 

Eleverna säger att de kan duscha offentligt och att det inte handlar om att de skäms, men 

att de inte duschar för att ingen annan i klassen gör det. Ena eleven menar att hon inte 

velat duscha efter hon bytt skola för ingen annan av tjejerna gör det. Det har bara blivit så 

och hon tycker att det skulle kännas konstigt om bara hon gjorde det. 

 

6.3 Skolans schema  

 

Om idrottslektionen hålls som sista lektion för dagen, eller att skolans schema innebär 

långa raster eller håltimmar påverkar elevernas val. Hälften av eleverna uppger att de går 

hem och duschar om de har möjlighet till det. 

 

Nej, jag har ju ett ganska bra schema. På fredagar har jag idrott som sista lektion så då kan jag 

gå hem och duscha. Och nu på onsdagar då har jag en timmes rast emellan så då hinner jag 

också hem och duscha.” 

 

Och eftersom vi har en timmes lång rast och om jag känner att jag verkligen behöver fräschas 

upp och så, då går jag hem för jag bor inte så långt bort. 

Och det är på onsdagar. Och på fredagar då går jag bara hem för då har vi sista lektionen och 

jag brukar inte duscha i skolan för duscharna inte är fräscha och jag.. jag vill verkligen inte 

duscha här.” 

 

Ja, eftersom vi har första lektionen och sista lektionen så har vi det ganska bra. Efter första 

lektionen har vi en håltimme, så jag brukar åka hem. 

 

Sen att på fredagar behöver jag inte duscha efter idrottslektionerna, för det är ändå sista 

timmen, eller jag duschar alltid när jag kommer hem.  
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Eleverna pratar om bra scheman som innebär raster, håltimmar och lektioner som är på 

slutet av dagen. Det gör att de väljer att åka hem och duscha istället för i skolan. 

 

6.4 Klimatet 

 

När vi frågat eleverna om vilka tankar och känslor som väcks hos dem i samband med 

duschmomentet berättas det om en rädsla för att bli bedömd efter sitt utseende, obekvämt 

att visa sig inför andra och det finns elever som skäms. 

 

Jag tror det här gäller alla tjejer att vissa är rädda för att bli dömda, hur de ser ut, kanske mer 

fett på magen eller att man inte är helt perfekt. Jag tror det skulle vara bättre egentligen om 

man skulle ha privata duschar och sånt där, för att man inte vill dömd och att andra ska se en 

utan kläder och sånt där. 

 

- Så du är inte bekväm med att klä av dig framför andra och gå in och duscha? 

Nej. 

- Är det den största orsaken till att du inte vill duscha? 

Ja,ja. När man var mindre brydde man sig inte men ju äldre man blir då blir det lite mer att 

man helst inte vill. 

 

Jag tror inte alla tycker att duscharna är ofräscha, vissa kanske skäms för att liksom klä av 

sig och gå och duscha framför sina kompisar eller nåt. 

 

Och vissa byter om ju om på toan för att de skäms och så. Så stämningen är inte alltid bra. 

 

Det finns väl en tjej i klassen som jag inte vill duscha framför för att hon kan ta bild eller 

nåt. 

- Duschar hon i ert omklädningsrum? 

Ja, eller hon brukar inte vara med på idrotten, hon är ju inte här nu men när hon är här då 

sitter hon och kollar på alla. Hon är ju en tjej som smygfotar folk och så. Så då är jag rädd 

för att hon ska ta en bild eller nåt. 

- Och lägga ut den på nätet? 

Vad som helst, att skicka den.. 
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Tre elever berättar om incidenter som förekommit i samband med duschen. 

 

Alltså, folk kan skämta om olika saker och så. Det är inte så roligt. Påpekar, liksom hur 

man ser ut och sånt, och hur andra ser ut. Som inte har med duschen att göra egentligen. 

För duschen ska man ju gå till för att duscha och bli ren. Och sen gå till nästa lektion. Man 

ska inte vara där för att snacka.  

- Upplever du att det är många som inte duschar på grund av det? 

Ja, det tror jag. För det är liksom många som inte vågar. Därför att andra, liksom förstör. 

 

Det var mest att jag har blivit, det var en som sa som gick förut, men som retades riktigt, 

lite så här, hur ser du ut? 

 

Men det är ju lite äckligt och så har man kompisar som kan vara lite dryga som drar av 

en handduken och bara springa in mitt i när man håller på och duschar. Så då blir det 

lite jobbigt. Och pinsamt. 

- Brukar det här hända ofta? 

Det har hänt förut men då slutade jag bara att duscha efter gympan. 

 

Eleverna berättar och beskriver om negativa känslor som de upplevt. Det finns en rädsla 

för att bli bedömd efter sitt utseende om man inte ser helt perfekt ut naken och därför 

skäms man. När eleverna var mindre brydde de sig inte lika mycket, men det ändras ju 

äldre de blir. Rädsla att bli smygfotograferad är ett problem och att andra påpekar och 

kommenterar varandras utseende påverkar, kompisar som drar av handduken upplevs som 

jobbigt och pinsamt. 

 

6.5 Duscharnas utformning 

 

På frågan vad som skulle få eleverna att vilja duscha oftare i skolan svarar en majoritet att 

de har en önskan eller är positivt inställda om duscharna blir mer privata. 

Sex elever vill att duscharna ska bli mer inhängda och separata. 

 

Jag tror det skulle vara bättre egentligen om man skulle ha privata duschar och sånt där, 

för att man inte vill bli dömd och att andra ska se en utan kläder och sånt. 
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Duschen i skolan kommer aldrig att bli som hemma. Kommer aldrig bli lika tryggt och 

bra. För hemma bestämmer du själv och du är ensam. Här måste alla liksom duscha, under 

en viss tid. Det blir oftast trångt ibland. Det skulle vara bättre om det var större, mera fritt. 

Liksom inte så trångt och sånt. Att man får vara på sin sida. 

- Duschväggar? 

Ja, precis, då skulle man kunna duscha själv. Så jag tror därför många brukar duscha 

hemma, man får inte ha den privatheten. Och så går de hela dagen i skolan utan att ha 

duschat.” 

 

Att det finns sådana här skåp som man kan stänga in sig i när man duschar. Så man kan 

låsa så ingen kan komma in och störa. 

-Skulle det även hjälpa om det fanns olika bås? Att det fanns separata duschar? 

Ja, ja. Det skulle hjälpa jättemycket tror jag. 

- Tror du folk skulle duscha mer då? 

Ja, jag tror det för då.. de som skäms, till exempel jag som skämdes i sexan och sjuan, då 

skulle liksom jag och även alla andra som inte duschar att duscha här. 

 

Jag tror att många är väldigt sådär, liksom, de vill inte.. kanske klä av sig i offentlighet och 

sånt, så om man gjorde det mer privat tror jag det skulle hjälpa 

 

Det är väldigt öppet därinne, det är också.. de borde ha sådana där, typ.. 

- Bås? Så att man kan få lite mer privat? 

Ja, precis. 

- Skulle det få dig att duscha här och ta med dig kläder? 

Ja, det har jag sagt till skolan. Du vet, när vi har fått enkäter i skolan. Så frågar de, hur vill 

att duschen ska se ut. Jag har angett jättemånga gånger att, ja de där båsen. Men det har 

inte hänt nåt.  

 

Privata duschar beskrivs av eleverna som något de tror skulle vara bättre än vad det är nu, 

för då behöver ingen skämmas, det blir inte lika trångt och man kan duscha själv. Kan 

man låsa om sig så kan ingen komma in och störa. 

6.6 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att det finns flera anledningar till varför eleverna inte vill duscha i skolan. 

Många elever tar upp att duscharna är orena och smutsiga men att det inte är hela orsaken 
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till varför de inte duschar. Olika faktorer tycks spela in och påverkar elevens val, en är att 

om övriga i klassen inte duschar så väljer eleven att inte göra det heller. ”Eftersom ingen 

annan duschar då känns det ju konstigt om bara jag duschar.” 

En annan faktor är att om det finns möjlighet att gå hem och duscha, t ex vid sista lektion 

för dagen, så gör eleverna det. ”På fredagar behöver jag inte duscha efter 

idrottslektionerna, för det är ändå sista timmen.” 

 

Känslor och händelser kopplat till duschklimatet är saker som att man skäms inför andra, 

eleverna har fått kommentarer om sitt utseende och att man blivit av med handduken 

vilket har upplevts på ett negativt sätt. 

En elev tar upp ett problem som mobiler kan skapa när hon beskriver en oro för att bli 

smygfotad och att den kan spridas vidare. ”Hon är ju en tjej som smygfotar folk och så. Så 

då är jag rädd för att hon ska ta en bild eller nåt.” 

Privata duschar är önskvärt hos de flesta av eleverna, de tror att det skulle vara en bra sak 

att införa säger de när vi frågat dem eller så har de tagit upp det själva under intervjuerna. 

En elev förklarar: 

 

Duschen i skolan kommer aldrig att bli som hemma. Kommer aldrig bli lika tryggt och bra. 

För hemma bestämmer du själv och du är ensam. Här måste alla liksom duscha, under en 

viss tid. Det blir oftast trångt ibland. Det skulle vara bättre om det var större, mera fritt. 

Liksom inte så trångt och sånt. Att man får vara på sin sida. 

 

Hälften av eleverna svarar att de skulle börja duscha i skolan om duscharna separerades 

och blev mer inhängda. En elev uppger att hon tagit upp det som önskemål med skolan 

tidigare. ”Du vet, när vi har fått enkäter i skolan. Så frågar de, hur vill att duschen ska se 

ut? Jag har angett jättemånga gånger att, ja de där båsen. Men det har inte hänt nåt.” 

7. Analys av resultat 

 

Under detta avsnitt ska vi koppla samman resultaten och analysera utifrån en 

hermeneutisk utgångspunkt. Vi kommer även att koppla de resultat som vi har fått genom 

intervjuerna till de teorier som presenterats under avsnittet Teoretiskt ram. 
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7.1 Hermeneutiken roll i denna uppsats 

 

När det gäller studier där kvalitativa metoder tillämpas är det viktigt att använda sig av 

olika tolkningsverktyg. Hermeneutiken har hjälpt oss att tolka elevernas tankar och 

handlingar (se avsnitt 4.1). Vi har försökt att förstå de intervjuade elevernas livsvärld och 

studera det skolfenomen som, i det här fallet, är duschmomentet och de känslor som 

framkallas ur detta. Då grundaren av hermeneutiken (Hermes) agerade budbärare mellan 

gudar och dödliga (Ödman, 2007: 11-13) har studiens avsikt varit att föra vidare ett 

budskap, att detta är ett problem som måste lyftas fram.  

Vi har haft en vetskap och förförståelse om problematiken som eleverna tycks uppleva 

kring duschmomentet efter idrottslektionerna innan studien genomfördes. Genom egna 

erfarenheter och upplevelser har vi även resonerat om hur jobbigt det kan vara i den här 

åldern att fysiskt exponera sig själv inför andra. Det kan skilja väldigt mycket på hur 

elevers fysiska förmågor utvecklats under tonåren. Det kan skapa en osäkerhet att visa sig 

inför andra i något så intimt som är att duscha offentligt. Med detta sagt har vi använt oss 

av vår förförståelse för att tolka elevernas svar på bästa sätt. 

 

Intervjuerna har genomförts på elever som vi på förhand har vetat om att de inte eller 

sällan duschar efter idrotten i skolan. Svaren har bearbetas noggrant då ämnet handlar och 

berör starka känslor och tankegångar. För att kunna tolka dessa på ett bra sätt har 

intervjuerna transkriberats och lyssnats på var och en, flera gånger, för att försöka förstå 

helheten. Vi har sedan läst transkriberingarnas olika delar för att kunna hitta 

underliggande orsaker och mönster som kan ligga till grund till varför dessa elever 

resonerar och agerar som de gör.  

Detta tillvägagångssätt att tolka och analysera intervjuer har följts efter Ödmans (2007) 

rekommendationer. Ödman (2007: 134) menar att intervjuaren måste räkna med att den 

intervjuade personen medvetet kan komma att svara otydligt. Det tillsammans med det 

faktum att frågorna berörde ett personligt plan innebar att vi var beredda och medvetna  

om att ett sådant möjligt scenario kunde dyka upp. Det är även en förklaring till att de 
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frågor som intervjuerna byggdes kring var få och öppna, för att kunna ge intervjuaren 

möjlighet att klara upp eventuella otydliga svar. 

Ödman (a.a) förklarar även att inspelning av intervjuer ger möjligheten att kunna gå 

tillbaka och lyssna, vilket gör det lättare att förstå och hitta innebörder som 

intervjupersonerna förmedlar i deras svar. 

Intervjuerna gav ibland otydliga svar vilket vi försökt nå djupare med hjälp av följdfrågor 

och därmed tyda svaren ytterligare. Ett av skälen till att eleverna inte ville duscha var att 

de ansåg och upplevde duschmiljön som ofräsch, något som samtliga elever nämnde. 

Genom vår förförståelse som vi skaffat oss genom egna erfarenheter och det 

bakgrundsarbete som gjordes inför intervjuerna kunde man ana att det inte var den största 

orsaken till att inte duscha.  

Denna undersökning valdes att genomföras på elever som vi redan visste att de upplevde 

duschmomentet som ett problem efter idrottslektionerna. Dock har strävan varit att 

undvika att etikettera verkligheten (Ödman, 2007: 71). Det strävades hela tiden att 

undvika fördomsfullt tänkande. Ödman (a.a) hävdar att när man tolkar saker och ting ur 

vår egen verklighet bör det grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi tolkar. 

På detta sätt kan vi upptäcka att det som tolkas kan ses ur olika aspekter, viket gör att vårt 

tolkande blir mera fördomsfritt.  

 

 

Det finns som vi redan har nämnt inte någon utgångspunkt eller slut i den hermeneutiska 

tolkningsakten, vi har tolkat om och om igen vilket till slut har gett oss deras riktiga 

uttryck, det mänskliga, enligt vår tolkning (Ödman, 2007: 71).  

Vi har hela tiden försökt att ha vår förförståelse som ett verktyg i tolkandet (se avsnitt 

4.1). Vi har genom våra egna erfarenheter och ett gediget bakgrundsarbete gått in i denna 

studie med att vi tror att det är finns en mängd olika faktorer som kan påverka dessa 

elever till deras negativa inställning till att duscha efter idrotten. Faktorer som grupptryck, 

mobbing, kroppsuppfattning och självkänslan är teorier som kommer att presenteras 

djupare. Vi anser att de teorier kan ha en stor relevans för analysen av de resultat som vi 

har tolkat fram.  
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Detta har underlättat för oss att inta elevens synvinkel, samtidigt har det applicerats en 

stor portion medkänsla och empati (a.a) för att lättare kunna förstå eleverna situation.   

Vi har dock hela tiden strävat efter att inte etikettera verkligheten för att undvika 

fördomsfullt tänkande.  

7.2 Grupptryck 

 

När vi har ställt frågor om vad eleverna upplever och vad som får dem att avstå duschen 

kan man urskilja två exempel på hur konformitet och gruppåverkan kan se ut och påverka. 

 

När jag gick på min förra skola innan jag bytte hit då duschade alla i min klass efter 

idrotten. Från femman till sjuan och då duschade jag också. Sen bytte jag hit och då blev det 

ju så att dem här duschar inte, tjejerna i min klass duschar inte och då har inte jag velat 

duscha heller. Det har blivit så. Eftersom ingen annan duschar då känns det ju konstigt om 

bara jag duschar. 

 

Jag gör det inte för att… för det första är det ingen annan som gör det i klassen. Och sen för 

det andra, alltså, nu för tiden spelar det ingen roll. Jag skulle kunna göra det liksom, jag kan 

duscha offentligt och sånt. 

 

Att en individ lätt kan påverkas, beroende på vad andra gör eller tycker, kan nog de flesta 

vara överens om. Som elev i en klass ingår man i en grupp vilket innebär att situationer 

kan uppstå och skapa konformitet. Eisele beskriver konformitet som att någon eller några 

ändrar åsikt, beteende eller värderingar i riktning mot gruppens normer (2003: 82). 

Skolklasser är typiska exempel på en grupp var man kan hitta normer som rör grupptryck. 

Förutom klassen är det vanligt att som elev i tonåren även ingå i grupper som utgör en 

viss kultur och därmed påverkar individernas beteende och olika val de gör (Nilsson, 

2003: 47). 

Den första eleven nämner och beskriver hur hon plötsligt har ändrat sina rutiner, från att 

ha duschat från femman till sjuan i sin förra skola till att helt utesluta det när hon bytte 

skola. När man som individ kommer till en ny grupp, i hennes fall som elev till en ny 

klass, är det inte konstigt att sådant här inträffar. Undersökningar visar att som ny i en 

grupp avvaktar man gärna för att se och försöka uppfatta hur mönstret ser ut innan man 
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själv agerar (Nilsson, 2003: 42). 

En ytterligare aspekt till varför dessa två elever väljer att följa strömmen och inte gå emot 

den kan vara att man har ett behov av att känna en sorts samhörighet och nå en social 

acceptans till övriga i klassen (Eisele, 2003: 84) Den ena eleven nämner dessutom i ett 

tidigare skede i intervjun att han har blivit retad vid ett tillfälle. Det skulle kunna förstärka 

bilden om behovet av tillhörighet och social identitet. 

 

Som vi tidigare nämnt är det flera faktorer som spelar in och påverkar eleverna till att 

avstå från duschen, eleverna uttrycker, som så många andra, att duscharna är ofräscha 

vilket också ska tas med i bilden. Dock kan vi konstatera att en social påverkan i grupper 

som denna är en stark sådan, även om det bara handlar om en bidragande orsak, och 

individerna tycks rätta sig efter övriga, falla in i ledet och känner sig bekväma med det 

(Nilsson, 2003: 47). 

Med utgångspunkt av detta skulle det vara intressant att se hur eleverna skulle agerat om 

övriga i gruppen skulle bryta det mönster som tycks finnas och plötsligt börja med att 

duscha. Följer de gruppen igen eller skulle de gå  att upptäcka andra saker som egentligen 

påverkar och ligger till grund för deras val? 

7.3 Mobbing 

 

Utifrån intervjuer och resultat finns det  mycket som  tyder på att omklädningsrummet 

inte är en trygg arena för eleverna. Det finns oftast ingen lärare där och risken för 

mobbing ökar. Skolinspektionen (se avsnitt 4.4) har sedan några år tillbaka påpekat att 

omklädningsrummet är ett känsligt och intimt område där eleverna exponeras inför 

varandra. Vidare säger läroplanen att:  

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Lgr 11)  

 

Vi presenterade i avsnittet Bakgrund att det finns många skolor som misslyckas med 

att nå upp till detta. I intervjuerna framgår svar som visar att mobbing har 
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förekommit, vilket vi anser är väldigt illa. En elev uttryckte:  

”Det var mest att jag har blivit, det var en som sa som gick förut, men som retades riktigt. 

Lite så här: Hur ser du ut?” 

En annan elev berättade att han slutade duscha efter att hans klasskamrater dragit av hans 

handduk. ”Det har hänt förut men då slutade jag bara att duscha efter gympan.” 

Dessa typer av händelser gör att skolan ej lever upp till att ”Skolan ska vara en trygg plats 

för alla elever”. Vidare beskriver Rädda barnen (se avsnitt 4.4) att de största riskerna för 

mobbing att uppstå är vid otrygga miljöer och där det inte finns några tydliga regler i hur 

man ska uppträda mot varandra, vilket skapar osäkerhet. 

Omklädningsrummet är en sådan miljö som kan vara otrygg för eleverna. Det är svårt att 

övervaka ett sådant område då scheman kan skapa tidsbrist och en  idrottslärare har inte 

alltid tillträde till både pojkars och flickors omklädningsrum. När man är utsatt för 

mobbning riskerar det även följa med eleven till andra platser utanför skolan. På nätet 

finns idag massor av communitys där eleverna socialiserar. I en av intervjuerna beskriver 

en elev en oro för att bli fotad under duschen, vilket bidrog till att hon inte ville duscha. 

 

Så då är jag rädd för att hon ska ta en bild eller nåt. 

- Lägga ut den på nätet? 

Vad som helst, att skicka den.. 

 

Vi finner därför att mobbningsfaktorn är en bidragande faktor till varför dessa elever inte 

duschar och som har medfört ett obehag och negativa känslor inför duschmomentet. 

Skolinspektionen (se avsnitt 2.3) vill att det ska läggas större insatser kring mobbing, det 

är då viktigt att föra en öppen dialog med eleverna. Det räcker inte med att förebygga, 

utan det måste ske ett konstant arbete där eleverna får vara med och påverka och kan 

därmed hjälpa till att bekämpa mobbingen.  

 

7.4 Kroppsuppfattning och självkänsla 

 

Elevernas kroppsuppfattning och självkänsla kan vara faktorer som påverkar eleverna 

negativt. I avsnittet Kroppsuppfattning (se avsnitt 4.2) tas det upp från Ghaderi & Parlings 

bok om att tjejer redan vid 5 års ålder kan känna missnöje med sina kroppar. Vidare 
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berättas det att vår omgivning dvs. familj, vänner och kamrater påverkar synen vi har på 

oss själva. Från resultatet av intervjuerna svarar en av eleverna: ”Jag tror det här gäller 

alla tjejer att vissa är rädda för att bli dömda, hur de ser ut, kanske mer fett på magen 

eller att man inte är helt perfekt”. Det visar på att kroppsuppfattningen eleverna har är en 

social konstruktion och att det påverkar deras syn på sig själva, deras omgivning har 

skapat den uppfattning de har om sig själva. Eleverna ser och uppfattar inte sina kroppar 

för hur den verkligen ser ut, utan ur den uppfattning de har om sin egen kropp. Den 

sociala konstruktionen av vår kroppsuppfattning styrs av det vi ser och hör varje dag. 

Sociala medier, familj, vänner och media påverkar. Vissa elever i denna studie tycks ha en 

felaktig kroppsuppfattning vilket leder till en låg självkänsla. Elever som har en låg 

självkänsla är de som påverkas mest av att jämföra sina kroppar med andras. Det behöver 

inte vara händelser som har skett i samband med duschen, återgår man till Ghaderi & 

Parlings teori om att missnöjet kan starta vid 5 års ålder och att en isolerad händelse som 

har skett tidigare, kan det påverka och leda till att elever inte vill visa sig inför andra långt 

senare i livet. Det finns dock svar som också avviker från denna teori. Vissa av eleverna 

menar att det var lättare att duscha inför andra när de var yngre. “När man var mindre 

brydde man sig inte men ju äldre man blir då blir det lite mer... att man helst inte vill. ” 

Här följer några svar som visar tendenser på låg självkänsla hos eleverna.  

Ja, jag tror det för då.. de som skäms, till exempel jag som skämdes i sexan och sjuan, då 

skulle liksom jag och även alla andra som inte duschar att duscha här. 

Jag tror det skulle vara bättre egentligen om man skulle ha privata duschar och sånt där, för 

att man inte vill bli dömd och att andra ska se en utan kläder och sånt. 

Alltså, folk kan skämta om olika saker och så. Det är inte så roligt. Påpekar, liksom hur man ser ut 

och sånt, och hur andra ser ut.   

Tankar likt dessa påverkar eleverna negativt och som Ghaderi & Parling (se avsnitt 4.3) 

nämner består självkänslan av det värde vi ger oss när vi är inför andra i ett socialt 

sammanhang. Ghaderi & Parling (se avsnitt 4.3) menar även att det finns forskning som 

visar att om man ofta jämför sin egen kropp med andras kan det i sin tur ge en negativ 

kroppsuppfattning. Det är mycket som händer med elevernas kroppar under högstadiet. 

Vissa utvecklas i snabb takt, för andra tar det längre tid. Kropp och utseende kan därför ge 
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stora skillnader mellan elever trots att de befinner sig i samma ålder. Duschmomentet 

innebär tillfällen där man tvingas exponera sig inför andra, kanske är det just detta som 

eleverna vill undvika och att jämföra sig med andra?  En elev uttrycker: ”Duschen i 

skolan kommer aldrig att bli som hemma. Kommer aldrig bli lika tryggt och bra. För 

hemma bestämmer du själv och du är ensam”.  

Ghaderi & Parling (se avsnitt 4.3) presenterar en jämförelse om hur vi uppträder när vi är 

hemma kontra offentligt, vi klär oss annorlunda och vi bryr oss mindre om vårt utseende 

än när vi är bland folk. Situationer som duschmomentet efter idrottslektionen betyder att 

vårt utseende och vår självbild får stort utrymme. Det kan skapa tvivel hos en elev och en 

känsla att man inte duger. Tyvärr är det just de yttre aspekterna som det tvivlas mest på 

(a.a). 

Vi har tolkat att många av eleverna vi pratat är osäkra på sig själva och hur de ser ut och 

vi ser det som en stor bidragande orsak till att de inte vill duscha. Eleverna berättar inte 

själva att de har dåligt självförtroende, utan vi grundar det på sättet de framför sina svar.   

Vi tycker oss finna en stor tvekan i många utav svaren samt att några ändrar sina svar i 

efterhand. 

 

8. Diskussion 

 

Under detta avsnitt ska vi resonera samt diskutera vidare om vårt analysarbete. Vår avsikt 

är att tolka analysen och jämföra den mot vår bakgrund och den förförståelse vi har haft 

innan för att se eventuella likheter och skillnader. 

 

8.1 Diskussion av analys 

 

I läroplanen (Lgr 11) för grundskolan, under skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs ett 

antal grundpelare, en av dessa är: 

 



 36 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. 

 

Skolan ska även sträva efter att ”Ingen i skolan skall utsättas för diskriminering eller 

annan kränkande behandling.”  

Analysen av vårt resultat pekar på att de elever som deltog i denna studie har, på ett eller 

annat sätt, upplevt kränkande behandling och deras integritet har inte kunnat tillgodoses. 

Saker vi har kunnat urskilja från våra intervjuer och som styrker detta är mobbing, 

grupptryck och att eleverna upplever en olust att exponera sig kroppsligt inför andra.  

Risken att en otrygg miljö bildas är störst där det inte finns några tydliga regler om hur 

man ska uppföra sig mot varandra. (se avsnitt 4.4). I skolan anser vi att duschmomentet 

efter idrottslektionerna är en sådan. Området är sällan bevakat, vilket gör att det blir en 

plats där mobbning kan växa fram. 

I enkäten från Sveriges Radio (se avsnitt 2.5) uttrycker sig elever på samma sätt som 

många av de vi har intervjuat angående duschmiljön och hur den upplevs. 

Skolinspektionen (2012: 22-23) har även påpekat att det finns brister bland skolor att 

kunna erbjuda en trygg miljö för eleverna i samband med dusch.  

Sex av de totalt åtta elever vi pratat med uttrycker en önskan eller säger sig vara positivt 

inställda till att duscharna ska omformas och bli mer inhängda och privata. Det tolkar vi 

som att eleverna ej upplever att skolan erbjuder en tillräcklig god och trygg miljö för att 

motverka kränkningar och därmed heller inte når upp till den värdegrund som skolan ska 

stå och sträva efter. 

 

Hörlén berättar (se avsnitt 2.4) vilka svar hon har fått i sin undersökning och ger ett 

exempel på hur grupptryck kan påverka en individ till att ändra sitt beteende. ”Ett par 

elever började på en ny skola och kom till idrotten med handduk och ville duscha, men 

när de upptäckte att ingen annan gjorde det så ville de heller inte göra det.” I vårt 

resultat kan vi hitta följande beskrivning: 
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När jag gick på min förra skola innan jag bytte hit då duschade alla i min klass efter idrotten. 

Från femman till sjuan och då duschade jag också. Sen bytte jag hit och då blev det ju så att 

dem här duschar inte, tjejerna i min klass duschar inte och då har inte jag velat duscha heller. 

 

I analysen (se avsnitt 7.2) har vi nämnt hur normer och konformitet kan se ut i skolklasser 

och hur man som individ blir påverkad. Frågor som vi ställer oss utifrån detta är vad som 

skulle ske om privata duschar erbjöds, hade fler elever blivit positivt inställda till att 

duscha och därmed påverka gruppens beteende? Om flera duschade, skulle konformiteten 

ändra riktning och påverka andra på ett positivt sätt? Det finns förstås inga givna svar på 

det, men vi tror att en det skulle ge en märkbar förändring. 

 

Innan vår studie tog sin början hade vi ett eget antagande om att problematiken kring 

duschmomentet fanns i större utsträckning på högstadiet än i gymnasieskolan. Vår 

föreställning byggdes sedan på när vi började ta del av tidigare arbeten och enkäter (se 

avsnitt 2) som behandlade samma fråga och var utförda på högstadieelever. 

Vår teori om högstadiet har efter studien stärkts, vi har fått liknande svar och 

kommentarer från elever som vittnar om deras låga självkänsla, omgivning som påverkar 

dem och deras syn på sig själva och upplevda incidenter som följt med och satt negativa 

spår (se avsnitt 7). 

Vi menar också att det sker en stor utveckling utseendemässigt hos elever under perioden 

i högstadiet. Med anledning av detta befarar vi att de negativa känslor och upplevelser 

som då kan finnas hos en tonåring riskerar att öka ytterligare i samband med den 

exponering som sker i dusch- och omklädningsrum. 

 

Vårt teknologiska samhälle vi lever med idag gör att mobbning och kränkningar kan ske 

och förekomma i andra former än tidigare (se avsnitt 4.4 ). En elev berättar om sin oro för 

att bli smygfotograferad, ett problem som även går att hitta i avsnittet Bakgrund. Vi anser 

att det är ett växande problem och bör därför tas upp och diskuteras. Arbetar skolor mot 

mobbning i dessa former och hur kan man förebygga sådana situationer? Idag kan bilder 

med lätthet spridas vidare och hamna i fel händer vilket i slutändan kan leda till att de 

läggs upp på nätet. Där kan man vara anonym och därmed enklare att uttrycka elaka och 

nedvärderande kommentarer och komma undan med det. 
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Ett par saker som inte tas upp under analysen men som vi finner intressant att diskutera är 

hur vi har uppfattat en del svar från eleverna under intervjuerna. I vissa svar tycker vi oss 

kunna urskilja en osäkerhet hos eleverna och att de inte känner sig helt bekväma. Det kan 

ha påverkat deras svar och hur mycket de vill berätta. I stort sett varje elev uttalar sig 

negativt om duscharna, beskrivningarna är ofräscha och äckliga är en bidragande faktor 

till att de inte vill duscha i skolan. I ett par fall sägs det vara den enda orsaken till att 

duschen uteblir. Det tror vi kan stämma till viss del dock är vi medvetna om vårt urval 

som enbart bestod av elever som inte vill duscha. Det vore därför intressant med en 

jämförelse med övriga i klassen, som duschar, för att se om de delar samma uppfattning. 

Att skolor har duschar som inte alltid är helt rena kan nog många känna igen, frågan är 

om de är så pass smutsiga att det påverkar till denna grad som har berättats under 

intervjuerna? 

Vi kan även ha en förståelse till varför elever väljer att duscha hemma framför skolan. Det 

går inte att utesluta att elevernas val i det här fallet grundar sig på ren bekvämlighet och 

att en elev i många fall hellre väljer duschen hemma om möjlighet finns. Det behöver 

alltså inte enbart bero på obehagskänslor eller att duscharna är ofräscha som gör att de 

inte vill duscha.  

 

Slutligen vill vi understryka att våra slutsatser och resultat enbart grundar sig på våra egna 

tolkningar som gjorts när vi har lyssnat på eleverna och vad de har framfört. Vi har 

genomfört studien med den vetskap som vår bakgrund har gett oss, vilket kan ha påverkat 

hur vi har sett och tolkat elevernas berättelser. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Valet av metod har gjorts efter vad vi har haft som avsikt att undersöka och ta reda på. 

Genom vår valda struktur och utformning av intervjufrågor var vår förhoppning att det  

skulle ge de intervjuade störst chans och möjlighet att kunna svara så uppriktigt som 

möjligt. Utifrån de svar och resultat som vi har fått fram anser vi att valet och 

genomförandet av detta har varit positivt. 

En faktor som förstås kan ha påverkat resultatet är det faktum att vi är vuxna män som har 
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genomfört intervjuerna och att vissa utav dem bestod av tjejer. Man kan därför inte helt 

utesluta att det kanske hade blivit andra svar om det hade varit kvinnor som intervjuat 

dem. Det ska dock sägas att intervjuerna med dessa tjejer upplevdes som mycket positiva. 

Vi upplevde överlag att det var svårt att hinna skapa ett förtroende med den intervjuade 

personen oavsett kön. Frågorna som skulle besvaras handlade för alla elever om att blotta 

sina innersta tankar och känslor. Funderingar kan alltid kvarstå hur väl vi lyckades med 

att få eleverna att ge oss dessa. Har vi genom att enbart presentera syftet med studien fått 

eleverna att verkligen vågat blotta sig kring duschfrågan på så kort tid? Går det ens att få 

100 % ärliga svar? Frågor som dessa var viktiga att ta hänsyn till när man sedan tolkade 

resultatet.  

Vi finner dock att svaren har gett oss tillräckligt med underlag för vårt syfte samt att det  

har gett oss möjligheten att kunna genomföra en önskad analys av elevernas uppfattning 

och upplevelser kring duschen efter idrottslektionerna. 

Vi upplever att tiden som ägnades åt eleverna innan intervjuerna genom småprat, vilket 

med avsikt var att förhoppningsvis hinna bygga upp någon form av förtroende och en 

trygghet med oss, var positivt och uppskattades. Vi tror att det har varit starkt bidragande 

till de beskrivningar och resultat vi fått. 

En viktig aspekt att ha i åtanke och som vi tidigare har nämnt är att vi upplever att det 

ibland kan finnas andra skäl till att eleverna inte duschar än vad som framgår i deras svar. 

Några elever tvekar en del i sina svar, ändrar sig eller försöker förneka att de upplever ett 

problem med duschfrågan. Det får oss att reflektera om tillitsfrågan ännu en gång, kan 

mer tid och uppföljning ge den här typen av studie ett annat resultat? Vi har även 

diskuterat om det skulle fungera bättre att intervjua elever under flera etapper och om det 

ger ännu djupare svar? Hur skulle man kunna gå tillväga för att ytterligare närma sig 

eleverna för att kunna ta del av deras innersta anledningar som de kanske i vissa fall höll 

tillbaka? Det är frågor som vi anser är viktiga att ta hänsyn till när man genomför 

intervjuer som behandlar en annans persons livsvärld. Känslan som består är att eleverna 

var både samarbetsvilliga och engagerade att delta i denna studie.  

Den urvalsprocess som skedde innan intervjuerna gav oss en bra grund att utgå ifrån. 

Eleverna som valdes till vår studie var elever som vi redan visste hade eller har upplevt 
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problem med duschmomentet i skolan. Detta skedde i konsultation med ansvariga 

idrottslärare vilket var gynnsamt för oss. Om vi frågat ut elever slumpvis, hade vi både 

riskerat att få elever som inte passat vårt syfte och troligtvis inte hunnit få lika många 

intervjuer med önskad kvalitet. 

Trots detta fick vi ett bortfall, då en tjej missförstod syftet med studien. Denna elev 

duschade alltid efter idrottslektionerna, anmärkningsvärt var dock hennes svar om 

problemen som fanns med just de elever som inte duschade. Hennes syn på det hela var  

intressant och få det beskrivet ur ett annan perspektiv. Tyvärr kunde hennes svar inte ge 

någon relevans för vårt syfte. 

9. Konklusion 

 

Under genomförandet av denna studie tillsammans med de källor vi har bearbetat och 

hämtat information ifrån har vi skapat oss en föreställning om duscharnas utformning. Vi 

menar att duscharna överlag ser ut på ett visst sätt för att det lever kvar sen gammalt. 

Gamla normer om att duscha offentligt tillsammans med andra i en öppen planlösning 

tycks vara en standard som fortfarande finns kvar och man har inte haft en anledning att 

ändra på detta. Det har fungerat, men hur ser det ut idag?  

Jönsson nämner redan i sin slutsats (2007: 41) att elever har önskemål om enskilda 

duschutrymmen. Efterfrågan och behovet av detta tycks ha växt alltmer fram tills idag (se 

avsnitt 2.4 och 2.5). 

Samhället sker under ständig utveckling och har idag blivit alltmer teknologiskt och 

informativt. Ungdomar får dagligen information om olika kroppsideal presenterat via TV, 

tidningar, internet och sociala medier. Det tror vi kan skapa och leda till att elever får en 

felaktig bild av hur man ska se ut och att det riskerar i att man utvecklar en negativ 

kroppsuppfattning och självkänsla. Tillsammans med ett allt hårdare klimat som idag 

råder på nätet där ungdomar socialiserar anser vi därför att skolor har ett ansvar och att de 

måste uppmärksamma elevers tankar och åsikter. Om samhället och normer utvecklas och 

förändras måste även miljöer i skolan kunna göra det. Duscharna i skolan bör därför ses 

om och anpassas efter elevernas önskemål. 
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9.1 Vidare forskning 

 

Den här kvalitativa studien har vi genomfört med hermeneutiken som ett verktyg för vår 

tolkning. Då våra frågor har varit av privat karaktär kan det ha upplevts som både känsligt 

och jobbigt för eleverna att dela med sig av sina tankar. Det vore därför önskvärt och 

intressant med en längre process för att på så sätt skapa ett bättre förtroende för mer 

uttömmande och ärliga svar. 

Det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån vår undersökning och mer forskning 

krävs. Vi har dock en förhoppning om att vårt arbete kan leda till fler studier som berör 

liknande frågeställningar. Det vore intressant att t ex jämföra skolor som kan erbjuda 

privata duschar till sina elever för att se om det finns några skillnader och om de upplever 

samma problematik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

10. Referenslista  
 

Bengtsson, Jan. (1999). Med livsvärlden som grund: bidrag till utvecklandet av en 

livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Eisele, Per. (2003). Experimentell och tillämpad socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Engström, Lars-Magnus & Redelius, Karin (red.) (2002). Pedagogiskt perspektiv på 

idrott. Stockholm: Edita Nordstedts. 

 

Forsmark, Hanna. (2010). Klimatet i omklädningsrummet. Högskolan i Malmö. Sektionen 

för lärarutbildningen. 

 

Ghaderi, A., & Parling, T. (2009). Lev med din kropp: Om acceptans och självkänsla. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Jönsson, Maria. (2007). Att inte delta. En kvalitativ studie om elevers bevekelsegrunder 

för att avstå från undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Högskolan i Halmstad. 

Sektionen för lärarutbildning 

 

Kocak, Faik. (2011) En studie om hur elever känner sig inne i omklädningsrummet. 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Institutionen för idrotts- och 

hälsovetenskap. 

 

Nilsson, B. (1993). Individ och grupp: En introduktion till gruppsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder- att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 
 

 

 

Elektroniska källor 
 

Nina Nordh (2014). Hoppar över duschen efter skolgymnastiken, Vetenskaphalsa.se  

http://www.vetenskaphalsa.se/hoppar-over-duschen-efter-skolgymnastiken/ (Hämtat 

2015-03-20) 

 

http://www.vetenskaphalsa.se/hoppar-over-duschen-efter-skolgymnastiken/


 

 

43 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/malmoelever-skippar-duschen (Hämtat 2015-

03-20) 

 

En skola utan mobbning. http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-

gor/utbildning-och-skola/tryggare-skola/Rädda Barnen. (Hämtat 2015-04-20) 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=128&grupp=20711&artikel=5958

116 (Hämtat 2015-03-20) 

 

Lindbom, Karin (2010). Ett rent nöje, Lararnasnyheter.se. 

http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2010/05/04/rent-noje (Hämtat 2015-03-20) 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5963632 (Hämtat 2015-

03-20) 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Idrott-och-halsa-i-

grundskolan/ (Hämtat 2015-03-20) 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. ISBN: 978-91-7307-189-5. Stockholm. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ (Hämtat 2015-08-28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/malmoelever-skippar-duschen
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/utbildning-och-skola/tryggare-skola/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/utbildning-och-skola/tryggare-skola/
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=128&grupp=20711&artikel=5958116
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=128&grupp=20711&artikel=5958116
http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2010/05/04/rent-noje
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5963632
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Idrott-och-halsa-i-grundskolan/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Idrott-och-halsa-i-grundskolan/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Idrott-och-halsa-i-grundskolan/


 44 

11. Bilagor  
 

 

Intervjufrågor 
 

 

1. Vad upplever du inför att duscha i skolan efter idrottstimmen? 

  

  

 Eventuella följdfrågor 

 

 

2. Vad påverkar dig mest till att avstå duscha? 

  

  

 Eventuella följdfrågor 

 

 

3. Vad skulle få dig att vilja börja duscha i skolan oftare? 

  

 Eventuella följdfrågor 
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Arbetsfördelning  
 

Inledning – Andreas Blom  

Bakgrund – Andreas Blom 

Teoretisk ram 

 Hermeneutik, Kroppsuppfattning, Självkänsla, Mobbing – Carlos Santis 

 Konformitet, Normativ påverkan, Informativ påverkan, Interpersonell påverkan – 

Andreas Blom 

Metodavsnitt – Carlos Santis  

Presentation av resultat – Andreas Blom 

Analys av resultat 

 Hermeneutikens roll i denna uppsats – Carlos Santis 

 Grupptryck – Andreas Blom 

 Kroppsuppfattning – Carlos Santis 

 Självkänsla – Carlos Santis 

 Mobbing – Carlos Santis  

Diskussion av analys – Andreas Blom  

Metoddiskussion – Carlos Santis 

Konklusion – Andreas Blom 

 

- Genomförande av intervjuerna – Carlos Santis 

- Transkriberingar – Andreas Blom – Carlos Santis 

 

Arbetsfördelningen har skett och tilldelats i samförstånd under arbetsprocessens gång. 

Avstämning har skett veckovis där vi har träffats enligt överenskommelse, vi har även 

haft en regelbunden dialog via mail. 

Uppsatsens delar har vi skickat till varandra för diskussion samt feedback. 

  

 


