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Sammanfattning 

Tidigare forskning pekar på att det finns tydliga brister i utformning av en trygg miljö för 

eleverna under lektionen i idrott och hälsa och i omklädningsrummen. Särskilt tydligt blir det 

i idrottssalen där eleverna utelämnas på ett mer framträdande sätt. Vi lärare måste arbeta för 

att alla elever ska känna sig trygga på alla skolans områden och därför bör vi skaffa oss 

förståelse om vad eleverna upplever otryggt för att kunna arbeta förebyggande för att minska 

antalet elever som känner sig otrygga. Syftet med denna studie var att undersöka tryggheten i 

undervisningen i idrott och hälsa. Delsyftet med studien var att undersöka elevernas 

upplevelser av omklädningsrummet och förekomsten av kränkande behandling i samband 

med idrott och hälsa undervisningen. Studien genomfördes i årskurs 7-9 på två grundskolor i 

södra Sverige. Enkäterna besvarades av 74 flickor och 69 pojkar och den totala mängden 

enkäter blev 143. Metoden som användes var enkäter av både kvantitativ och kvalitativ art. 

Resultatet visade att majoriteten av eleverna upplevde ingen otrygghet i lärandemiljön och i 

omklädningsrummet. I omklädningsrummet visar vår studie på att kränkande behandling 

förekommer i liten mängd. Slutligen vill vi belysa att det finns elever som känner sig otrygga 

i undervisningen i idrott och hälsa och detta anser vi är ett problem. 
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Författarna till denna uppsats heter Emma Björkvall och Julia Carlsson och vi är två 

lärarstudenter på högskolan i Halmstad. Arbetsfördelningen av denna uppsats har varit jämnt 

fördelad och vi har mestadels arbetat gemensamt med arbetet, förutom under jul och nyår där 

vi arbetade på varsitt håll med telefonkontakt. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som fyllt i vår enkät angående trygghet. Vi vill även 

passa på att tacka lärarna och rektorerna på skolorna där enkätstudien genomfördes. Ett 

särskilt stort tack till Peter Karlsson som hjälpt oss med statistiska analysen. Vi riktar även ett 

stort tack till vår handledare Lars Kristén för utmärkt stöttning genom hela studietiden.  

 

Emma Björkvall & Julia Carlsson  



 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 3 

3 Bakgrund ............................................................................................................................ 4 

3.1 Begreppsförklaring ...................................................................................................... 4 

3.1.1 Kränkande behandling ......................................................................................... 4 

3.1.2 Mobbning ............................................................................................................. 4 

3.2 Tidigare forskning ....................................................................................................... 5 

3.2.1 Trygghet i samband med undervisningen i idrott och hälsa ................................ 5 

3.2.2 Kränkande behandling i skolan ............................................................................ 7 

4 Teoretisk referensram ......................................................................................................... 9 

4.1 Habitus ........................................................................................................................ 9 

4.2 Genus ......................................................................................................................... 11 

5 Metod ................................................................................................................................ 12 

5.1 Urval .......................................................................................................................... 12 

5.2 Enkäter ...................................................................................................................... 12 

5.3 Genomförande ........................................................................................................... 14 

5.4 Dataanalys ................................................................................................................. 14 

5.5 Etiskt förhållningssätt ................................................................................................ 15 

6 Resultat och analys ........................................................................................................... 17 

7 Diskussion ........................................................................................................................ 28 

7.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 28 

7.1.1 Hur upplever eleverna tryggheten är före, under och efter idrott och hälsa 

undervisningen? ................................................................................................................ 28 

7.1.2 Pojkar och flickors upplevelser av trygghet ....................................................... 30 

7.1.3 Vad har elever för uppfattning kring förekomsten av kränkande behandling 

under idrottslektioner och omklädningsrummet? ............................................................. 31 

7.2 Metoddiskussion........................................................................................................ 32 

7.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................ 32 

7.2.2 Kvantitativ & Kvalitativ metod ......................................................................... 34 

8 Slutsatser och implikationer ............................................................................................. 36 

Referens ................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 44 



 

 

 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 45 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 47 

 

  



1 

 

1 Inledning  
Under centralt innehåll i kursplanen för idrott och hälsa för åk 4-6 står det att ämnet idrott 

och hälsa ska ge eleverna “Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild (Skolverket, 

2018, s.48). Det står i kursplanen att ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna en förutsättning 

till en god självbild och kroppsuppfattning. Redelius (2004) menar därmed att det inte kan 

vara acceptabelt att elever känner en utsatthet och en känsla att inte duga på lektionerna. 

Redelius (2004) hävdar att även om fokus förhoppningsvis skiftat från prestation till förmåga 

i undervisningen i idrott och hälsa så upplever många elever att prestationsförmågan 

fortfarande är betydelsefullt och detta leder till otrygghet.  

Larsson (2004) tar upp omklädningsrummet som en faktor som kan spela in på elevers 

självbild. Omklädningsrummet och miljön är något som skiljer sig från de teoretiska ämnena 

i skolvärlden. Larsson (2004) hävdar att det finns utrymme för disciplinering till det 

“normala” och detta grundar sig i till viss del avsaknaden av vuxna/lärare. Författaren pekar 

på den stora utmaningen i yrkesrollen då lärare bör eliminera ”rätt och fel” i undervisningen 

och betona att alla kroppar ser olika ut. 

I Skollagen (2010:800), SkolL, 5 kap. 3§ anges det att utbildningen ska utformas där eleverna 

ska känna trygghet och få studiero. I Skolverkets rapport (2010b) framgår det att ämnet idrott 

och hälsa är ett av de första ämnen elever väljer att sluta närvara på. Det finns många olika 

anledningar till att en elev väljer att inte delta på lektionen och att behöva byta om och 

duscha inför andra elever tar rapporten upp som några orsaker. I en annan rapport från 

Skolverket (2010a) tas det upp en annan möjlig orsak till att elever slutar närvara på 

undervisningen i idrott och hälsa och det är att eleverna kan känna en utsatthet på lektionerna 

i idrott och hälsa. Detta på grund av exponeringen av den egna kroppen samt att eleverna kan 

känna en rädsla att bli trakasserad om eleven inte klarar av att utföra vissa fysiska moment.  

Enligt Pålsson (2014) har det i Sverige och över nästan hela världen skett en framväxt 

gällande den mobila användningen och nyttjandet av internet har växt fram på ett stabilt sätt. 

Sociala medier har blivit en stark utmanare till mer traditionella massmedier och den digitala 

framväxten har stor betydelse i vardagen för majoriteten. Konversationer, interaktion, 

samverkan och den snabba spridningen av information börjar på riktigt ersätta de traditionella 

massmediernas långsammare spridningsformer. Detta är något som också kan få negativa 

följder inom skolvärlden (Pålsson, 2014). Nu kan en bild tagen i ett känsligt ögonblick i 
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omklädningsrummet få katastrofala följder för en individ där bilder kan spridas lika snabbt 

som en löpeld.    

I Skolinspektionens (2018) kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa åk 7-9 pekas det på 

att det finns tydliga brister i utformningen av en trygg miljö för eleverna i 

omklädningsrummen. Undersökningen visar på att det finns elever som känner sig otrygga i 

omklädningsrummet där de exempelvis kan känna sig utsatta vid ombyte och att duscha inför 

andra (Skolinspektionen, 2018).  

Att elever inte känner sig trygga i samband med undervisningen i idrott och hälsa kan anses 

vara ett stort problem i skolvärlden. Vi vill därför undersöka själva hur utbrett problemet är 

genom att göra en egen studie angående hur trygga elever känner sig i undervisningen och i 

omklädningsrummet. Friends (2018) studie visar på att 25 % av eleverna som deltog i studien 

har blivit utsatta för kränkningar men inte berättat för någon. Lärare måste arbeta för att alla 

elever ska känna sig trygga på alla skolans områden och därför bör skaffa oss förståelse om 

vad eleverna upplever otryggt för att kunna arbeta förebyggande för att minska antalet elever 

som känner sig otrygga. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka tryggheten i och omkring 

undervisningen i idrott och hälsa. Delsyftet i studien är att studera elevernas upplevelser av 

omklädningsrummet och kränkande behandling i samband med idrott och hälsa 

undervisningen.  

- Vad finns det för skillnader mellan pojkar och flickors upplevelser av trygghet i 

omklädningsrummet? 

 

- Hur upplever eleverna tryggheten är före, under och efter idrott och hälsa 

undervisningen?  

 

- På vilket sätt upplever elever förekomsten av kränkande behandling under 

idrottslektioner och i omklädningsrummet?  
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3 Bakgrund  

3.1 Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer vi att förtydliga begrepp som vi har valt att ta med i arbetet och 

därefter följer tidigare forskning som ligger till grund för studien.  

3.1.1 Kränkande behandling 

Herlin och Munthe (2011) beskriver kränkande behandling med att de kränkningar inte 

behöver anknyta till en specifik egenskap som offret har som till exempel hårfärg eller kläder. 

Författarna menar att kränkningar kan utformas genom att förövaren visar sitt missnöje med 

jämna mellanrum med exempelvis knuffar eller att rycka i håret. Psykiska kränkningar kan 

ske genom exempelvis utfrysning (Herlin & Munthe, 2011). Friends (2018) identifierar olika 

kränkningar som kan förekomma i skolans värld. Dessa är elaka kommentarer, elaka blickar, 

bli utfryst, fysiska kränkningar (slag och knuffar), psykiska kränkningar och kränkning via 

nätet. 

 

3.1.2 Mobbning 

Upprepande kränkningar och trakasserier med syfte att skadliggöra någon kallas mobbning 

(Skolverket, 2014). Friends (2018) beskriver begreppet som en handling som skett vid 

upprepade tillfällen till exempel där någon blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier 

av en eller flera individer. Vidare kan den utsatta uppleva underläge i förhållande till 

förövarna och ha svårt att försvara sig (Friends, 2018). Enligt Skolverket (2014) används inte 

längre begreppet mobbning i styrdokumenten, nu används begreppen kränkande behandling 

och trakasserier. Skolverket (2014) definierar att kränkande behandling är när en individs 

värdighet kränks.  

Olweus (1998) hävdar att pojkar har en benägenhet att bli mer utsatta för mobbning än flickor 

och att detta är starkt framträdande på högstadiet. Resultatet gäller främst direkt mobbning, 

med tämligen öppna påhopp på offret. Författaren spekulerar i om flickor inte blir mer utsatta 

för mer indirekta former av mobbning såsom ignorering och utfrysning från sina kamrater. 

Olweus (1998) resultat visar på att en stor del av den mobbning som flickor blir utsatta för 

utförs av pojkar. Pojkar däremot blir i största mån utsatta för mobbning av det egna könet.   
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Trygghet i samband med undervisningen i idrott och hälsa 

Kvalitetsgranskningen av ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2018) visar på att 

eleverna upplever otrygghet i ämnet idrott och hälsa. Enkätundersökningen pekar på att 

elever känner otrygghet både under lektionstiden i idrott och hälsa samt i 

omklädningsrummet, dock är upplevelsen av otrygghet starkare under lektionstiden än till 

omklädningsrummet. Under lektionen i idrott och hälsa där det finns tävlingsmoment och 

kroppskontakt visar granskningen på en ökning av verbala och fysiska trakasserier. Ett 

positivt besked gällande granskningen är att 75 % av skolorna som undersöktes upplevde 

eleverna att undervisningen äger rum i en trygg miljö, både i undervisningssammanhang och 

omklädningsrum. I granskningen (Skolinspektionen, 2018) hänvisar eleverna till lärarna och 

att de arbetar med att förhindra otryggheten genom att ha en fungerande organisation i 

undervisningen. Lärarna undviker i sina lektionsupplägg att ha renodlade tävlingsmoment 

vilket reducerar risken för kränkande behandling. 86 % av eleverna som besvarade enkäten 

meddelade att kränkande behandling aldrig eller sällan existerar.  

I en studie från New Jersey har George och Storm (2017) studerat hur lärare från två 

gymnasieskolor upplever kränkande behandling samt utsatthet bland sina elever. Resultatet 

från studien visade att lärarna ansåg kränkande behandling som mycket allvarliga problem 

och det rapporterades att de vanligaste formerna av kränkande behandling var verbala och 

fysiska kränkningar. Verbala kränkningar var störst hos flickor och fysiska kränkningar var 

mer förekommande bland pojkar. Lärarna i studien hävdade att de behövde mer kunskaper 

kring förebyggandet av kränkningar i skolan samt att lärarna behövde ytterligare fortbildning 

mot kränkningar (George & Storm, 2017).  

En färsk doktorsavhandling av Wiker (2017) undersöker elevers perspektiv på ämnet idrott 

och hälsa och vill med detta bidra med ökad kunskap och fördjupad förståelse av ämnet. 

Författaren undersöker hur eleverna upplever ämnet idrott och hälsa samt vilka möjligheter 

och hinder eleverna upplever i ämnet. Resultatet från studien visar att elever upplever den 

inre miljön som otrygg. Den inre miljön innefattar miljön i idrottshallen, 

omklädningsrummen, duscharna samt klimatet i klassen och aspekterna som tydligt 

synliggörs är otrygghet och identitet. Några elever upplevde idrottsämnet som obehagligt då 

kroppen står i centrum och man blir utelämnad på ett annat sätt än i de teoretiska ämnena. 

Resultatet visar på att elever hellre avstår lektionen i idrott och hälsa än att bli tvingad att 

byta om i omklädningsrummet och sedan behöva duscha. Duschsituationen har varit en 
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problematisk angelägenhet under många år och elever har känt sig både obekväma och 

kränkta. Wiker (2017) pekar på att idrott och hälsa läraren i denna avhandling inte har någon 

förståelse för detta utan nonchalerar elevernas oro. Eleverna i fokusgrupperna pekar på en 

lösning där lärarna i dialog med eleverna borde diskutera och problematisera ombytes och 

duschsituationen för att finna trygga lösningar.   

 

Lunde (2017) menar i sin artikel att vissa tonåringar och barn associerar fysisk aktivitet med 

oro och obehag. Författaren menar att en negativ självuppfattning och kroppsmedvetenhet 

kan förhindra individen att inneha en aktiv livsstil. Det finns ett antal olika beteenden som 

kan framkalla en negativ kroppsuppfattning som leder till att individerna undviker fysisk 

aktivitet. Elever i Lundes (2017) studie som upplevde sig mindre bra än andra i klassen 

gällande idrottsaktiviteter kunde leda till att eleverna inte deltog i idrott och hälsa 

undervisningen. Orsakerna till detta hävdar författaren kunde ge upphov till känslor som 

ångest och obehag. Andra anledningar som framkommer i studien är att vissa elever inte vill 

visa sig nakna i omklädningsrummet. Detta kan i sin tur leda till att eleverna inte duschar 

efter lektionen eller undviker att bli svettiga eller inte deltar överhuvudtaget. Mer än hälften 

av eleverna som deltog i denna studie uppgav att de inte duschar efter idrottsundervisningen 

och Lunde (2017) hävdar att detta kan grundas i att eleverna inte känner sig trygga att visa sig 

nakna inför andra.  

 

Gustafsson (2015) vill i sin studie få en djupare förståelse om elever upplever obehag innan 

och efter idrottslektionerna samt om obehaget blir ett hinder för deltagande. Resultatet från 

denna studie visar att samtliga elever upplever obehag kopplat till ämnet idrott och hälsa. 

Obehaget var kopplat till låg prestationsförmåga, att få utstå negativa kommentarer, bristande 

självkänsla samt betygsaspekten. I studien framkom det även att upplevelsen av låg 

prestationsförmåga kan leda till att elever väljer att inte delta i undervisningen i idrott och 

hälsa. Stöd för detta finns i Brink och Sakac (2018) i deras studie där de undersöker varför 

elever väljer att avstå från idrott och hälsa undervisningen. Några faktorer som gjorde att 

eleverna inte deltog i undervisningen var främst omklädningsrum och duschning i idrott och 

hälsa. Författarna menar att omklädningsrummet och duschning kan leda till ångest samt 

obehag och att eleverna då väljer att inte delta i undervisningen.  

Vidare hävdar Gustafsson (2015) att dålig prestationsförmåga lyfts fram som en aspekt till 

obehag under idrottslektionerna, en upplevd rädsla att inte passa in. En annan källa till 
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obehag var negativa kommentarer framförallt från pojkarna gentemot flickorna. Obehag från 

pojkars håll kopplas till kommentarer och attityd. I omklädningsrummet lyftes en rädsla för 

eventuella kommentarer innan och efter idrottslektionerna då det är en utsatt miljö där 

beteendet i miljön ser annorlunda ut. Detta kan bero på frånvaro av vuxna samt känsliga 

aspekter i själva ombytet av kläder. 

Gustafsson (2015) pekar på att dålig självkänsla var något som lyftes av intervjupersonerna. 

Elevsvaren tyder på att den egna självkänslan upplevs mer otryggt än rädslan att få negativa 

kommentarer från klasskompisar. Liknande resultat kan ses i Ranefjords (2012) studie av 

elevers olika upplevelser av omklädningsrummet. Elever i studien uppgav att de saknade 

möjligheten att duscha avskilt samt att byta om då många upplevde en missnöjdhet över sin 

kropp. I studien framkom det även att beroende på hur man upplevde omklädningsrummet så 

spelade detta in på om man valde att duscha eller inte, detsamma gällde för ombyte.  

 

3.2.2 Kränkande behandling i skolan 

Skolinspektionens granskning av ämnet idrott och hälsa visar att det förekommer kränkningar 

i olika former i undervisningen i årskurs 4–6 (Skolinspektionen, 2012). Granskningen 

undersöker om kränkningar förekommer mellan lärare och elever, elever sinsemellan och om 

elever kan känna en utsatthet i ämnet idrott och hälsa. Skolinspektionens (2012) granskning 

pekar på att av de 36 besökta grundskolorna så är det 22 skolor som måste utföra åtgärder för 

att förebygga kränkningar i alla former. Detta innebär att skolorna måste se till att elever inte 

känner en utsatthet i samband med undervisningen i idrott och hälsa, att elever inte kränks 

eller riskerar att bli kränkta. Resultatet av granskningen visar att kränkningar existerar och att 

många skolor måste förbättra sitt förebyggande arbete mot att elever kan känna sig utsatta 

och kränkta i idrott och hälsa undervisningen. Det bör dock nämnas att i granskningen så har 

lärarna visat på en trygg, främjande och stimulerande miljö för lärande.  

Ytterligare en studie som har undersökt kränkningar i skolan har kommit fram till liknande 

företeelser som i Skolinspektionens granskning (2012), nämligen att kränkningar som knuffar 

och elaka ord var förekommande i idrott och hälsa undervisningen (Tesell & Törnström, 

2013). Studien undersökte hur respektive kön upplever kränkningar där knuffar och elaka 

kommentarer var lika förekommande hos båda könen. Vidare i Tesell och Törnströms (2013) 

studie fann de skillnader mellan könens upplevelser om kränkande handlingar. Pojkarna 

upplevde främst kränkningar i omklädningsrummet vilket Skolinspektionen (2012) belyser 
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som en utsatt miljö, medan flickorna i studien upplevde utsatthet och kränkningar i 

idrottshallen (Tesell & Törnström, 2013). Tesell och Törnström (2013) hävdade att det var 

pojkarna som utförde kränkningarna då flickorna upplever kränkningar i samband med att 

lektionen i idrott och hälsa börjar. Enligt författarna så är orsaken till att pojkar upplever 

kränkningar i omklädningsrummet en avsaknad av lärarnärvaro. 

En annan typ av kränkningar är verbala kränkningar som Eliasson, Isaksson och Laflamme 

(2007) har undersökt. Verbala kränkningar är exempelvis skällsord, hån, förolämpningar, 

pikar, hot och nedsättande namn. Men kränkningar kan även vara indirekta uttryckssätt såsom 

tonfall och gester. Syftet med studien är att undersöka verbala kränkningar mellan elever ur 

ett könsperspektiv. Resultat av studien visar att flickor och pojkars upplevelser av verbala 

kränkningar skiljer sig delvis beroende på vilken form av verbal kränkning som avses. Det är 

dock oftast pojkar som använder sig av denna form av kränkningar men det förekommer även 

hos flickorna men inte i samma utsträckning.  

Ett resultat som Skolinspektionens granskning (2012) påvisar är att det är tydligt att miljön 

inte är trygg för alla elever i samband med idrott och hälsa undervisningen. Det framkom i 

granskningen att verbala kränkningar var något som observerades och även framkom i 

intervjuer med elever. Kränkningar kan även vara av psykisk karaktär som exempelvis 

utfrysning eller blickar. Det framkom även i granskningen att elever känner sig utfrysta eller 

utsatta i samband med idrott och hälsa undervisningen i exempelvis omklädningsrum. 

Omklädningsrummet är en miljö som skiljer sig från andra miljöer på skolan. Ena sidan är det 

en plats där eleverna visar och blottställer sina kroppar vilket kan vara känsligt samt å andra 

sidan kan det på vissa skolor vara ett rum som oftast saknar vuxennärvaro (Skolinspektionen, 

2012).   

 

En annan form av kränkande behandling är mobbning på nätet där Lapidot-Lefter och 

Dovlev-Cohen (2014) hävdar att ”cyberspace” är en del av ungdomars sociala miljö. Trots 

detta visar det sig att nätmobbning är mindre förekommande än fysisk och verbal mobbning i 

skolan. I de fall där nätmobbning inträffat var förövaren oftast pojke och den utsatte var väl 

medveten om vem personen var som utfört kränkningen. Nätmobbning har enligt Lapidot-

Lefter och Dolev-Cohen (2014) oftast eskalerat till att fysiskt våld inträffat.   
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4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt belyses de två teoretiska referensramarna som används för att analysera 

resultatet från studien.  

4.1 Habitus 

Pierre Bourdieu har konstruerat ett perspektiv att se på människans handlingar och val som 

han kallar för Habitus. Engström (2010) förklarar habitus utifrån Bourdieus perspektiv genom 

att säga att det är människans tidigare och samlade erfarenheter som gör att vi har olika 

föreställningar, förmågor och agerar på ett visst sätt. Varje person har en inneboende känsla 

för vad som är relevant och adekvat exempelvis när det gäller idrott så har alla individer olika 

mål om det mest intressant att tävla, att bara anstränga sig eller att bara ha roligt för stunden. 

Engström (2010) menar vidare att Habitus är ett system i kroppen och sinnet där seder och 

dispositioner är inpräntat och det man föredrar spelar in på hur personen agerar, tänker, 

förstår och värderar sin omgivning.    

Larsson och Fagrell (2010) tar också upp habitus i deras bok om föreställningar om kroppen. 

De hänvisar som Engström (2010) till Pierre Bourdieus begrepp om habitus. Bourdieu menar 

att orsakerna till att en människa handlar som han eller hon gör beror på smak eller avsmak 

som personen utvecklat gentemot en särskild handling eller ett särskilt sammanhang. Smaken 

sitter i kroppen och Bourdieu menar att de rationella besluten som människor fattar kommer 

med den spontana känslan för vad som är rätt eller fel. Den spontana känslan uppstår genom 

att människor lever sina liv i just den kontext där de lever sina liv (Larsson & Fagrell, 2010). 

Bourdieu (1986) hävdar att smaken är något man innehar för man tycker om det man har. 

Habitus är ett system som skapar och klassificerar olika gärningar och beteenden. Båda dessa 

aspekter fastställer habitus vilket resulterar tillsammans i, enskilda personer eller gruppers, 

olika sätt att leva sina liv. Individer väljer alltså sin livsstil genom vilket habitus individen 

innehar. Men en annan faktor som kan spela in är vilket utbud på aktiviteter som individen 

har till sitt förfogande. 

Larsson (2008) hänvisar till Bourdieus (1986) system om habitus. Larsson (2008) menar att 

individers olika habitus har betydelse i valet av idrottsaktivitet. Är individen mottaglig för 

idrott, det vill säga ett habitus som är positiv till idrottsorganisationer av olika slag, så innebär 

detta en stor inverkan på valet av idrott. Det är detta som kallas för idrottshabitus. Genom att 

en individ innehar det förkroppsligade kapitalet idrott, vilket innebär att det finns en 

inpräglad fallenhet för kroppsövning och att individen upplever en känsla av att vara 
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idrottare. Detta skiljer sig från att vara helt ointresserad av idrottsverksamheter. Har en 

individ ett starkt idrottshabitus så innebär det att livsstilen är särskilt präglad av idrott och 

tvärtom gäller för individer med svag eller ingen idrottshabitus. 

Engström (2010) menar att hur en människa agerar utformas i mötet mellan individens 

habitus och de tillgångar som finns just där och då. Individer kan ägna sig åt samma aktivitet 

men kan uppleva aktiviteten olika värdefull, detta på grund av att individen har olika habitus. 

För vissa individer kan det vara viktigt att tävla, för andra kan enbart utmaningen var 

tillräckligt tillfredsställande och för några andra är aktiviteten endast för nöjets skull. 

Larsson (2008) hade tre parametrar i vilka han skapade idrottshabitus. Dessa graden av fysisk 

aktivitet de ägnade sig åt, samt om de var aktiva i någon förening på fritiden samt vilket 

betyg eleven hade i ämnet idrott och hälsa. Elever som svarade att de var väldigt aktiva på 

fritiden, var medlemmar i någon idrottsförening samt om de hade ett högt betyg i idrott och 

hälsa så tillskrevs dessa ett starkt idrottshabitus. 

Larsson och Fagrell (2010) beskrivet begreppet klass som hör till habitusbegreppet. Med 

klass menar författarna att de livsstilar och smakpreferenser har med att göra vilken social 

bakgrund individen har. Människor tillhör olika klasser av samhället och skapar på detta sätt 

attribut för olika sociala kluster av människor. 

Bourdieu utforskade i sitt tidigare arbete La Distinction (Distinktionen, 1979) hur olika 

medlemmar av samhället skapar ett särskiljande gentemot varandra för att antingen skydda 

eller förbättra sin sociala status. Larsson och Fagrell (2010) menar att en individs habitus kan 

i en viss social omgivning komma att vara en tillgång, ett kapital. Men kapitalet kan i andra 

sociala omgivningar vara en hämmande faktor. Författarna menar vidare att det inte handlar 

enbart om att ha utvecklat rätt förmågor för att lyckas väl utan individen måste visa ”rätt” 

smak samt rätt kropp (utseende, stil eller kulturell smak). 

Enligt Larsson och Fagrell (2010) så blir kroppen ett uttryckssätt genom habitus den smak 

eller avsmak en människa har utvecklat genom sina tidigare erfarenheter. Ens habitus spelar 

alltså in på hur en människa uppfattar saker som mat, idrottsaktiviteter, kultur, konst eller 

fritidsaktiviteter. Detta leder till att vi i vårt undermedvetna skapar en smak och ett kroppsligt 

uttryck och som skapar ett särskiljande till andra individer speciellt till den sociala grupp en 

själv inte upplever sig tillhöra. 
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4.2 Genus 

Yvonne Hirdman är professor vid Stockholms universitet och har en forskningsbakgrund 

kring kvinnohistoria. Hirdman (2004) har konstruerat en genusteori, som syftar till att varje 

samhälle har någon form av ”kontrakt” mellan könen som utgör en struktur. Dessa kontrakt 

som Hirdman (2004) talar om hävdar hon är osynliga och belyser de oskrivna normerna som 

existerar för både män och kvinnor. Normer är vidare värderingar och föreställningar som är 

grundläggande i ett socialt system som människor ingår i (Kalonaityté, 2014). Värderingarna 

och föreställningarna är önskvärda beteenden i den sociala konstruktionen som samhällen är 

uppbyggda av (Kalonaityté, 2014). Vidare återkopplar Jalmert (2007) den sociala 

konstruktionen som olika ordningar av kön som Hirdman (1988) benämner som 

genusordningar. 

I Hirdmans (1988) genusteori hävdar hon att människors liv är strukturerade utifrån manligt 

och kvinnligt. Genusteorin är uppdelad i två grundstenar där den ena stenen belyser 

dikotomin och den andra står för hierarki. Dessa två grundstenar bör analyseras tillsammans 

med varandra för att det ena inte fungerar utan det andra. Dikotomin är enligt Hirdman 

(1988) att de manliga och kvinnliga bör hållas isär. Hierarkin syftar till att det är mannen som 

är normen, alltså det normala. Författaren åskådliggör mannen som norm med att man har 

tillägnat respektive kön olika egenskaper. De egenskaper som Hirdman (1988) tar upp är att 

kvinnan har fått förklaringar som att vara mjuk, känslosam, svag, passiv medan mannen fått 

hård, förstånd, kontroll och styrka. 

Sett till idrotten så hade det även här visat sig finnas tydliga uppdelningar mellan kvinnligt 

och manligt. Fagrell (2002) talar om att genus i sig upprätthåller och skapar dessa skillnader 

mellan kvinnligt och manligt. Vidare konstateras det att genus upprätthåller vad som bör vara 

normalt beteende för kvinnligt och manligt som till exempel inom idrotten. De normer som 

råder i vårt samhälle gör att vi associerar viss typ av idrott till respektive kön till exempel 

tyngdlyftning till de manliga samt konståkning till det kvinnliga. Fagrell (2002) menar på att 

de tydliga uppdelningar inom idrotten som går att skönja mellan kvinnligt och manligt i sin 

tur blir skapare till könsstereotypiska föreställningar.  
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5 Metod  

Detta avsnitt kommer att belysa urvalet, enkäten, genomföranden samt dataanalyser som 

ligger till grund för resultatet. Därefter följer etiska förhållningssätt som en forskare ska ta 

hänsyn till. 

Till denna studie har kvantitativ samt till viss del kvalitativ enkätundersökning använts för att 

besvara frågeställningarna. En kvantitativ metod är att samla in data som går att beskriva med 

siffror (Eliasson, 2010). Enligt Hassmén och Hassmén (2008) är syftet i den kvantitativa 

undersökningen att ha möjligheten att uttala sig om en population som är större än den som 

ingår i studien.  

5.1 Urval 

Den genomförda studien gjordes på två kommunala grundskolor i södra Sverige. Skolorna 

jämfördes inte med varandra utan användes för att nå ett större antal respondenter. Eleverna 

som deltog i studien gick i årskurs 7-9. Undersökningen innefattade två till tre klasser i 

respektive årskurs och ledde till att vi hade 143 besvarade enkäter. Det var 69 pojkar och 74 

flickor som besvarade enkäten. De frågor som vi ställde i enkäten var inte obligatoriska vilket 

gjorde att bortfallen kunde variera i de olika frågorna.  

Urvalet i den genomförda enkätstudien var ett bekvämlighetsurval. Hassmén och Hassmén 

(2008) menar på att ett bekvämlighetsurval innebär att undersökningens respondenter baseras 

på tidigare kontakter i närområdet. De kommunala skolor i södra Sverige som studien har 

haft som utgångspunkt i har varit skolor under den verksamhetsförlagda utbildningen i 

lärarprogrammet. 

5.2 Enkäter 

Syftet med enkäten (Bilaga 3) var att undersöka elevernas upplevelser av trygghet i 

lärandemiljön och i omklädningsrummet i idrott och hälsa. Enkäten är konstruerad med 

utgångspunkt i de frågeställningar som använts i studien för att besvara syftet. Tanken med 

enkäten var att den inte skulle vara tidskrävande därför valdes 21 frågor ut som tog cirka sju 

minuter att svara på. Det fanns en kort informationstext där respondenterna blev informerade 

om att alla som deltog i studien har rätt till att när som helst avbryta studien samt att enkäten 

skulle besvaras anonymt.  

Frågorna i enkäten hade olika svarsalternativ som respondenterna använde sig av för att 

besvara. Inledningsvis hade enkäten två frågor som berörde kön där eleverna markerade 
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vilket de upplevde sig tillhöra samt årskurs. Därefter följde frågor som behandlade elevernas 

idrottande på fritiden vilket kunde besvaras med ja eller nej. Den fjärde frågan på enkäten 

handlade om elevernas deltagande på lektionen i idrott och hälsa där respondenterna fick 

besvara frågan genom att kryssa i ett av dessa alternativ “alltid”, “oftast”, “sällan” eller 

“aldrig”. Om eleverna i denna fråga svarade “alltid” skulle de hoppa till fråga sex.  

Eleverna som inte svarade “alltid” skulle besvara frågan kring vilka orsaker som fanns till att 

de inte deltog vid lektionen, detta svarsalternativ var utformat i ett fritt svar.  

Följande tre frågor berör otrygghet och trygghet på lektionen i idrott och hälsa. Frågan om 

trygghet besvaras genom en skala 1-5 där 1 är otrygg och 5 är trygg. Följande fråga om 

otrygghet besvaras enbart med ja och nej och om respondenterna svarade ja så är följdfrågan 

vad som upplevs otryggt. 

Fråga 9 - 11 på enkäten (Bilaga 3) handlar om eleverna byter om inför och efter en lektion i 

idrott och hälsa. Svarsalternativen är fasta svarsalternativ där de kan välja mellan alltid, ofta, 

sällan eller aldrig. Besvaras frågan med alltid eller ofta så ska fråga 10 och 12 som är 

följdfrågor varför eleven väljer att inte byta om innan och efter lektionen hoppas över. 

Besvaras fråga 9 och 11 med sällan eller aldrig så ska följdfrågorna besvaras med ett fritt 

svar. I fråga 13 och 14 berörs omklädningsrummet och på fråga 13 ska eleverna fylla i på en 

skala hur trygga de känner sig i omklädningsrummet där 1 är otryggt och 5 är tryggt. 

Nästföljande fråga är en flervalsfråga om upplevelser av omklädningsrummet där eleverna 

kan välja mellan fyra fasta svarsalternativ eller skriva ett eget (se bilaga 3). Fråga 15 och 16 

berör kränkningar i omklädningsrummet och förekomsten av dessa. Eleverna får först besvara 

om förekomsten av kränkningar förekommer i omklädningsrummet med alternativ ja, nej 

eller vet ej. Därefter är en fråga om vilka kränkningar som upplevs i omklädningsrummet där 

respondenterna får välja mellan sex fasta alternativ samt ett “annat” som är ett fritt svar (se 

bilaga 3). 

De kvarstående frågorna 17-19 handlar om eleverna duschar eller inte efter lektionen i idrott 

och hälsa samt orsaker till duschning eller utebliven duschning. De två sista frågorna (20–21) 

ställdes för att eleverna skulle synliggöra eventuella förbättringar såsom “Vilka förändringar 

skulle förbättra din upplevelse av omklädningsrummet” samt “har du något övrigt att 

tillägga?”.  Nilsson (2014) hävdar genom att använda sig av övrigt eller tillägg som 

avslutning av en enkät kan extramaterial samlas in.  
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5.3 Genomförande 

Före genomförandet av enkäten kontaktades rektorerna för respektive skola. Kontakten 

skedde via mail där rektorerna fick ta del av syftet med studien samt hur lång tid som krävdes 

till förfogandet av enkäten. Efter rektorernas godkännande kontaktades lärare för respektive 

skola där undersökningen skulle äga rum. Den information som lärarna fick var samma som 

för rektorerna. Missivbrevet skulle kommuniceras ut via lärarna till vårdnadshavare om så 

önskades, detta skulle då ske via respektive skolas digitala plattform. Efter ett godkännande 

av lärarna fastställdes ett datum för en pilotstudie, innan den huvudsakliga undersökningen 

genomfördes. Eleverna som ingick i pilotstudien var fyra elever från årskurs 9 vilket 

motsvarade den egentliga undersökningsgruppen. Detta är något som Patel och Davidson 

(2011) anser är av stor vikt vid pilotstudien för att få tillförlitliga svar till den faktiska 

undersökningen. När pilotstudien genomfördes informerades respondenterna att det var 

anonymt och att deras deltagande var till hjälp för att testa enkäten innan den genomfördes. 

Responsen från pilotstudien var positiv och inga eventuella brister uppmärksammades. 

Vidare granskning av enkäterna gjordes ett tillägg på ett svarsalternativ i fråga 14 och fråga 

16 där respondenterna kunde välja ”inget/vet ej”. Efter korrigering av svarsalternativen var 

enkäten redo att genomföras på respondenter ute på skolorna.  

Respondenterna var väl informerade om att enkäten var frivillig och att svaren skulle 

behandlas anonymt och detta stod även på enkäterna som delades ut i pappersform. Det 

påpekades att det var viktigt att läsa igenom frågorna i enkäten ordentligt samt att 

respondenten fick avbryta studien när som helst. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen av datamaterialet behandlades i två olika dataprogram. Rådata i form av siffror 

framställdes i SPSS, ett statistiskt dataprogram (Eliasson, 2010). De frågor som var av 

kvalitativ karaktär sammanställdes i digitala formuläret “Google Forms”. SPSS användes för 

att analysera sambandet mellan variablerna kön och deltagande, kränkningar samt 

upplevelser av otrygghet (frågorna 1, 4, 7) genom ett chi-2 test (x2). För att besvara frågorna 

6 och 13 användes ett oberoende t-test för att undersöka medelvärdet i pojkar och flickors 

upplevda trygghet i lärandemiljön och i omklädningsrummet. För att analysera de frågorna 

som hade flervalsalternativ (14,16,19) eller var av kvalitativ karaktär (8 och 21) användes 

Google forms. I flervalsfrågorna (14 och 19) som hade fria svar utfördes en kategorisering av 

de fria svaren för att kunna få en översikt vad respondenterna svarat.  



15 

 

 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudvillkor som en forskare måste ta i beaktande och 

rätta sig efter i forskningssyftet. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att forskaren ska 

informera forskningsberörda respondenter vad syftet med studien är. Detta genomfördes vid 

första mötet med respektive klass innan vi delade ut enkäterna. I informationskravet ska det 

stå klart att deltagandet är frivilligt samt att uppgifterna som samlas in enbart ska användas 

till forskningsstudien. Denna information fanns nedskriven på enkäterna som delades ut till 

respondenterna samt att vi i vår information belyste att eleverna när som helst kan avbryta 

studien.   

Samtyckeskravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) ett krav där deltagarna i en studie har rätt 

att bestämma över sitt eget deltagande. Forskaren ska erhålla respondenter och deltagare i 

undersökningssamtycke. Om en undersökning inte består av frågor av privat eller etiskt 

känslig beskaffenhet så kan samtycket inhämtas från representant för undersökningsdeltagare 

till exempel skolledning eller lärare på en skola. Innan vi besökte respektive skola fanns det 

en mailkontakt med rektorerna samt kontaktpersonerna på skolan där ett missivbrev (Bilaga 

1) blev utskickat med information om studien. Kontaktpersonerna, som var tidigare 

handledare från praktiken, fick själva bestämma om missivbrevet skulle läggas upp på 

skolans digitala plattform så att vårdnadshavarna fick möjligheten att ta ställning ifall barnen 

skulle medverka eller inte. Vidare i samtyckeskravet har deltagarna i studien rätt att 

bestämma själva om, hur länge och på vilka förutsättningar de ska delta. Deltagarna ska ha 

möjlighet att avbryta sin medverkan i studien utan att det ska leda till några negativa 

konsekvenser för deltagarna. 

Tredje villkoret är konfidentialitetskravet. Detta innebär att uppgifterna om varje deltagare i 

en undersökning ska vara konfidentiellt, alltså anonymt och uppgifterna ska lagras på ett sätt 

där utomstående inte kan ta del av uppgifterna. Uppgifterna om deltagarna som är 

identifierbara ska noteras, förvaras, avrapporteras så att deltagarna i studien en kan 

identifieras av obehöriga. Det ska vara mycket svårt för obehöriga att nå dessa uppgifter. 

Enkäterna lämnas till handledaren efter avslutad undersökning och enkäterna förvaras där 

enligt riktlinjerna. 
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Det fjärde villkoret är nyttjandekravet. Detta betyder att uppgifterna som samlas in om 

enskilda individer endast får användas i forskningssyftet. Om uppgifterna samlas in om 

enskilda individer så får uppgifterna inte lånas ut för exempel kommersiell användning eller 

andra syften som inte är vetenskapliga. Deltagarna som deltagit i en undersökning har rätt att 

ta del av forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade respondenterna om att 

det finns möjlighet att ta del av undersökningens resultat.  
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6 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas resultaten av enkätstudien. Till cirkeldiagrammen har chi-2 test 

(x2) använts för att undersöka sambandet mellan könen och deltagande, kränkningar, 

upplevelser av otrygghet och sambandet mellan deltagande och otrygghet. Oberoende t-test 

har använts för att undersöka medelvärdet på den upplevda tryggheten i undervisningen i 

idrott och hälsa samt omklädningsrummet. I enkätfrågorna som var flervalsfrågor har 

respondenternas svar kategoriserats och grupperats och sedan sammanställts i ett 

stapeldiagram. Avslutningsvis redovisas de fria svaren från enkäten genom utvalda citat som 

kan stärka syftet med undersökningen.  

 

Figur 1. Könsfördelning av de insamlade enkäterna.  

Figuren visar att det var 52 % flickor och 48 % pojkar som besvarade enkäten vilket blir 

totalt 143 enkätsvar.  

 

 

 

Tabell 1. Svarsfrekvensen per årskurs 

 

% per årskurs 

Åk 7 38 % 

Åk 8 38 % 

Åk 9 24 % 

 

Tabellen visar att det är 38 % i åk 7 som besvarat enkäten. 38 % i årskurs 8 och 24 % i 

årskurs 9 som besvarat enkäten. 

Flickor
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Pojkar
48%

Kön

Flickor

Pojkar
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Figur 2. Flickors deltagande i undervisningen i idrott och hälsa.  

Figuren visar att 71 % av flickorna deltar alltid på lektionen i idrott och hälsa. 26 % av 

flickorna deltar oftast och 3 % deltar sällan på lektionerna i idrott och hälsa.  

 

 

Figur 3. Pojkars deltagande i undervisningen i idrott och hälsa. 

Figuren visar att 83 % av pojkarna deltar alltid på lektionen i idrott och hälsa. 14 % av 

pojkarna deltar oftast och 3 % deltar sällan.  

Det fanns inget signifikant samband mellan kön och deltagande, x2 (2,N=143)=2,767, 

p=0,251.  
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Figur 4. Flickors upplevelser av otrygghet på lektionen i idrott och hälsa. 

 

Figuren visar att 82 % av flickorna inte upplever någon otrygghet på lektionen i idrott och 

hälsa. 18 % av flickorna upplever en otrygghet på lektionen i idrott och hälsa.  

 

 

Figur 5. Pojkars upplevelser av otrygghet på lektionen i idrott och hälsa.  

Figuren visar att 96 % av pojkarna inte upplever någon otrygghet på lektionen i idrott och 

hälsa. 4 % av pojkarna upplever en otrygghet på lektionen i idrott och hälsa.  

Det fanns ett signifikant samband mellan kön och hur eleverna upplever 

otrygghet på lektionen i idrott och hälsa, x2 (2,N=143)=7,211 p=0,027.  
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Tabell 2. Sammanställning av elevernas deltagande och upplevelsen av otrygghet på 

lektionen i idrott och hälsa.  

  Upplever du en otrygghet 

på lektionen? 

  

    

Deltar du på lektionen? Ja Nej Total 

Alltid (110 st) 9,1 % 90,0 %  99,1 % 

Oftast (29 st) 13,8 % 86,2 % 100,0 % 

Sällan (4 st) 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

 

Tabellen visar att respondenterna som svarade “alltid” upplevde 90,0 % ingen otrygghet 

medan 9,1 % upplevde en otrygghet i undervisningen i idrott och hälsa. Eleverna som svarade 

“oftast” upplevde 86,2 % ingen otrygghet och 13,8 % upplevde en otrygghet. Eleverna som 

“sällan” deltog på lektionen svarade 50,0 % att ingen otrygghet upplevdes och lika stor del 

(50,0%) upplevde att det fanns en otrygghet. Det uppstod ett bortfall i denna fråga och därför 

blev det endast 99,1% då respondenten endast besvarat en av frågorna i testet.  
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Figur 6. Flickors upplevelser om kränkningar förekommer i omklädningsrummet. 

Figuren visar att 86 % av flickorna inte upplever att kränkningar förekommer i 

omklädningsrummet. 3 % av flickorna anser att kränkningar förekommer i 

omklädningsrummet och 11 % besvarade frågan med ”vet ej”. 

 

 

Figur 7. Pojkars upplevelser om kränkningar förekommer i omklädningsrummet.  

Figuren visar att 84 % av pojkarna inte upplever att kränkningar förekommer i 

omklädningsrummet. 3 % av pojkarna anser att kränkningar förekommer i 

omklädningsrummet och 13 % besvarade frågan med ”vet ej”.  

Det fanns inget signifikant samband mellan kön och förekomsten av kränkningar i 

omklädningsrummet, x2 (2,N=142)=0,211, p=0,900.  
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Tabell 3. Flickor och pojkars upplevelser av trygghet i omklädningsrummet.  

Hur trygg känner du dig i omklädningsrummet? 

Kön: N Mean Std. 

Deviation 

t df Sig. (2-

tailed) 

Flicka 73 4,2466 ,93957 -3,106 136 ,002 

Pojke 65 4,6769 ,64001    

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att undersöka den upplevda tryggheten hos pojkar och 

flickor i omklädningsrummet.  

Respondenterna fick svara på en fråga hur trygga de känner sig i omklädningsrummet. Frågan 

var en intervallfråga som graderades från 1 (otrygg) till 5 (trygg). Resultatet visar att 

medelvärdet hos flickorna var 4,24 och bland pojkarna var medelvärdet 4,67 av 5.00. Detta 

anses vara höga värden då 5,00 står för en upplevd trygghet i omklädningsrummet. På denna 

fråga finns det fem bortfall då respondenterna inte fyllt i denna fråga.  

Flickorna (M=4,246, S=0,939) upplevde en mindre trygghet i omklädningsrummen än 

pojkarna (M=4,676, S=0,640), t(136)=3,106, p=0,002.  

Tabell 4. Flickor och pojkars upplevelser av trygghet på lektionen i idrott och hälsa.  

Hur trygg känner du dig på lektionen? 

Kön: N Mean Std. 

Deviation 

t df Sig. (2-

tailed) 

Flicka 72 4,3333 ,85580 -3,737 139 ,000 

Pojke 69 4,7681 ,45842    

Respondenterna fick svara på en fråga hur trygga de känner sig i lärandemiljön. Frågan var en 

intervallfråga som graderades från 1 (otrygg) till 5 (trygg). Resultatet visar att medelvärdet 

hos flickorna var 4,33 och bland pojkarna var medelvärdet 4,76 av 5.00. Detta anses vara 

höga värden då 5.00 står för en upplevd trygghet under lektionstid. På denna fråga finns det 

två bortfall då respondenterna inte fyllt i denna fråga.  

Flickorna (M=4,333, S=0,855) upplevde en mindre trygghet på lektionen i idrott och hälsa än 

pojkarna (M=4,768, S=0,458), t(139)=3,737, p=0,000.   
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Tabell 5. En kategorisering av vad respondenterna svarade på frågan hur de upplever 

omklädningsrummet. 

 

Tabellen visar en fördelning av procent där eleverna ska fylla i upplevelser av 

omklädningsrummet. De första fyra staplarna uppifrån är fasta svarsalternativ och 

alternativen som följer är en kategorisering som gjorts beroende på hur respondenterna 

svarat. Då detta är en flervalsfråga kan eleverna välja att fylla i mer än ett alternativ och detta 

medför att siffran kommer överstiga 100 % vid sammanställningen. Vi är medvetna om att 

denna tabell inte direkt kan kopplas till syftet men vi väljer att ta med den för att synliggöra 

om det är miljön som påverkar tryggheten eller om det rör sig om klimatet i gruppen.  

Tabellen visar att 36,6 % upplever omklädningsrummet som fräscht och städat. 39,4 % 

upplever omklädningsrummet som ofräscht och ostädat. Tabellen visar att 23,9 % upplever 

stress att byta om och 12 % upplever en glädje att få byta om med kompisar. 2,8 % menar att 

omklädningsrummet är ”helt ok” medan 3,5 % anser att omklädningsrummen är ganska 

fräscha. 2,1 % anser att duscharna är dåliga/ofräscha i omklädningsrummet samt att tiden inte 

räcker till. Yttre omständigheter är att en rädsla att någon kommer in i omklädningsrummet 

eller att andra elever glor och det är 2,1 % som besvarat frågan med detta alternativ. Likaså är 

det 2,1 % som anser att omklädningsrummet är ibland ofräscht likväl som ibland ostädat. 2,8 

% av respondenterna uppgav att det inte har någon åsikt i denna fråga.  
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Tabell 6. En sammanställning av vad respondenterna svarat på vilka kränkningar som 

upplevdes i omklädningsrummet. 

 

 

På denna fråga uppstod det en stor andel bortfall då föregående fråga på enkäten frågade om 

respondenterna upplevde kränkningar i omklädningsrummet. Svarade de nej så skulle de 

hoppa över denna fråga. Denna fråga var en flervalsfråga där respondenterna kunde välja att 

kryssa i ett eller flera alternativ. Frågan hade fem fasta svarsalternativ och ett ”annat” svar där 

respondenterna kunde välja att fylla i ett eget svar. Detta svar visas inte i tabellen då vi inte 

fick några relevanta svar där.   

Tabellen visar att 3,1 % upplevde kränkningar i form av våld (sparkar, knuffar, slag) i 

omklädningsrummet. 9,2 % anser att elaka kommentarer förekommer i omklädningsrummet 

och 15,4% upplever blickar som kränkningar. Digitala medel såsom mobiltelefon och Ipad 

upplevs som en kränkning av 6,2 %. Ignorering och utfrysning anser 3,1 % förekommer i 

omklädningsrummet. Alternativet ”inget/vet ej” svarade 73,8% av respondenterna.  

 

 

 

 

 

73,8

3,1

6,2

15,4

9,2

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inget/Vet ej

Ignorering/utfrysning

Digitala medel (mobiltelefon, ipad)

Blickar

Elaka kommentarer

Våld (sparkar, knuffar, slag)

Vilka kränkningar upplever du i 

omklädningsrummet?

65 svar



25 

 

Tabell 7. En kategorisering av vad respondenterna svarade på frågan varför inte duschning 

sker efter lektionen i idrott och hälsa. 

 

 

Denna fråga var en flervalsfråga där respondenterna kunde välja att kryssa i ett eller flera 

alternativ. Frågan hade fyra fasta svarsalternativ och ett ”annat” svar där respondenterna 

kunde välja att fylla i ett eget svar. Tabellen visar att 48,9% upplever att tiden inte räcker till 

att duscha efter lektionen. 26,1% upplever en otrygghet att duscha med andra och 23,9% 

väljer att inte duscha på grund av ofräscha omklädningsrum/duschar. 2,2 % upplever en 

otrygghet att någon ska ta en bild vid ombyte. 16,5% väljer att duscha hemma om det är sista 

lektionen för dagen. 11 % duschar inte om de anser att de inte blivit svettiga på lektionen. 2,2 

% uppgav att de inte orkar duscha efter lektionen i idrott och hälsa och 4,4 % uppgav att de 

glömt handduk. 1,1 % uppgav en rädsla att någon obehörig ska komma in i 

omklädningsrummet. 6,6 % bortfall då respondenter har besvarat frågan men med ett felaktigt 

svar exempelvis ”jag duschar”.  
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Figur 8. En redogörelse av vad respondenterna svarade på frågan vilka förändringar som 

skulle förbättra deras upplevelser av omklädningsrummet.  

72 % upplevde att städade och mer fräscha omklädningsrum skulle förbättra deras upplevelse 

av omklädningsrummet. 22 % ville ha möjligheten att duscha ensam och 14 % ville ha 

möjligheten att byta om ensam för att förbättra upplevelsen av omklädningsrummet. Siffrorna 

kommer överstiga 100 % då det är en flervalsfråga.  

 

 

Nedan följer två enkätfrågor (8 och 21) där eleverna hade möjligheten att svara fritt vad som 

upplevdes som otryggt och om de hade något att tillägga.  

Vad upplever du som otryggt på lektionen? (Bilaga 2) 

 “Man är rädd för att göra fel “ 

Elev 1 

“Obehag från att blivit mobbad” 
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“Man måste ha självförtroende, dem tar offtast mest plats och de andra hamnar i ett hörn” 
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“Att folk kan gå in i omklädningsrummen och ta saker när man inte är där” 

Elev 4 

“Att folk glor” 

Elev 5 

Vi valde ut några citat vad eleverna upplevde som otryggt från enkäten. Svaren visar på att 

elever kan känna sig otrygga av olika anledningar. Fyra av fem citat handlar om den sociala 

kontexten i undervisningssammanhang exempelvis ”man är rädd att göra fel” vilket vi 

kopplar till klassrumsklimatet. Däremot så belyser elev 4 att det är yttre omständigheter som 

påverkar otryggheten exempelvis ”att folk kan gå in i omklädningsrummen när man inte är 

där” vilket vi anser är något som inte går att påverka i undervisningssituationen.  

 

Har du något övrigt att tillägga? (Bilaga 2) 

“Jag tycker att vi ska få längre tid på oss att byta om, för att ofta blir jag lämnad kvar 

ensam” 

Elev 19 

“Mer tid att duscha/byta om efter idrottslektionen” 

Elev 20 

Vi ville undersöka om eleverna hade någonting ytterligare att tillägga som inte framgick i 

enkäten. Det framgick av svaren att eleverna efterlyste mer tid till duschning och ombyte 

efter lektionen i idrott och hälsa. Vid analysen av elev 19 där eleven beskriver att tiden är 

begränsad och att eleven blir lämnad kvar ensam och det tolkar vi som en källa till otrygghet.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt sammanvävs resultat med tidigare forskning med anknytning till de teoretiska 

ramverken. Avslutningsvis beskrivs validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och 

åskådliggör styrkor och svagheter med den genomförda studien. Därefter följer fördelar och 

nackdelar med kvantitativ och kvalitativ metod.  

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hur upplever eleverna tryggheten är före, under och efter idrott och hälsa 

undervisningen?  

 

Syftet med denna studie var att undersöka tryggheten i undervisningen i idrott och hälsa. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka hur tryggheten upplevs i omklädningsrummet och om 

det förekommer kränkningar där. Efter en analys av resultaten så framgår det tydligt att 

tryggheten i undervisningen i idrott och hälsa och i omklädningsrummet är högre än 

förväntat. Enligt Wikers (2017) studie kan elever uppleva en otrygghet på lektionen i idrott 

och hälsa. Likaså i omklädningsrummet, i duscharna och även klimatet i klassen kan spela in 

i upplevelsen av otrygghet. Resultatet från vår studie visar att 82 % av flickorna och 96 % av 

pojkarna upplever ingen otrygghet i undervisningen i idrott och hälsa. Däremot upplever 18 

% av flickorna och 4 % av pojkarna upplever en otrygghet i undervisningen. Genom att 

studera frågan om otrygghet där eleverna fick svara fritt, tolkade vi att en otrygghet kan 

upplevas genom en rädsla att göra fel inför gruppen. I Skolinspektionens (2018) 

undersökning indikeras det att eleverna känner otrygghet under lektionstiden i idrott och 

hälsa och att tävlingsmomenten är en stark faktor till detta. Vi kan se spår av detta i studien 

där elev 1 (se bilaga 2) svarar att han eller hon är rädd för att göra fel. Vi tolkar rädslan att 

göra fel till otrygghet där eleven känner sig dålig vid bristande prestationsförmåga. 

 

En annan orsak till otrygghet kan vara miljön i omklädningsrummet. Brink och Sakac (2018) 

studie visar på att omklädningsrummet och duschning efter lektionen i idrott och hälsa kan 

leda till obehag och ångest. Däremot visar vår studie på att den främsta orsaken (48,9 %) till 

att elever inte duschar beror på tidsbrist efter lektionen i idrott och hälsa. Tidsaspekten är 

något vi diskuterat mycket kring under processen och upplever att vår definition av tid inte 

överensstämmer med elevernas definition av tid. Egna erfarenheter av detta har upplevts 

under den verksamhetsförlagda utbildningen där eleverna har haft exempelvis 15 minuter på 
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sig att duscha och byta om men ändå upplevt en tidspress. Vi anser att 15 minuter borde räcka 

till att både byta om och duscha efter lektionen i idrott och hälsa.  

 

Den andra orsaken till att elever inte duschar efter lektionen beror på en otrygghet att duscha 

med andra (26,1%). Lunde (2017) stärker detta resultat genom sin studie där hon resonerar 

kring att eleverna som inte deltog eller inte ansträngde sig tillräckligt för att bli svettiga i 

idrottsundervisningen gjorde detta för att de ville inte duscha ihop med andra. Anledningar 

till att eleverna i Lundes (2017) studie inte duschade var att de upplevde en negativ 

självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Detta stärks även i Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2018) där det pekas på att det finns tydliga brister i utformningen av en 

trygg miljö för eleverna i omklädningsrummen. I 7 av 22 granskade skolorna behövs det 

ytterligare åtgärder för att skapa en mer trygg miljö i och kring undervisningen i idrott och 

hälsa. Den tredje orsaken till att elever inte duschar efter lektionen är att de upplever ofräscha 

omklädningsrum och duschar (23,9%). Gustafsson (2015) pekar på att beroende på hur 

omklädningsrummet upplevdes så spelade detta in på ifall eleverna valde att duscha eller inte, 

detsamma gällde för ombyte. Vid en analys av enkäterna i vår undersökning så blir det tydligt 

att eleverna deltar och byter om oberoende av omklädningsrummets standard. Vi ser inget 

tydligt samband mellan ombytessituationen och omklädningsrummets standard såsom 

Gustafsson (2015) gör.  

 

Det vi finner intressant vid en analys av frågan hur trygga elever känner sig i 

omklädningsrummet och på lektionen ser vi att standardavvikelsen är hög hos flickorna. Med 

detta menas att det är en spridning i svaren gällande tryggheten. Frågan var en intervallfråga 

som graderades från 1 (otrygg) till 5 (trygg) där eleverna skulle fylla i hur deras upplevelse av 

tryggheten är. Standardavvikelsens höga siffra pekar på att eleverna har fyllt i varierande 

siffror, dock är medelvärdet högt vilket tyder på att flickorna känner sig trygga överlag. Vi 

spekulerar i att det kan förekomma eventuella idealiseringar kring den upplevda tryggheten i 

omklädningsrummet. Med det menar vi att flickorna möjligtvis fyllde i en högre siffra på 

gradskalan än den faktiska upplevelsen av trygghet. 

 

Eleverna fyllde i vad som upplevs otryggt genom fria svar (se bilaga 2) och genom svaren 

tolkar vi det som att yttre omständigheter är en faktor till detta. Med det menar vi att eleverna 

verkar lägga stor vikt vid vad andra tycker om en, att de upplever en rädsla att göra fel inför 

klasskompisar och att folk “glor” är en faktor till otrygghet på lektionen i idrott och hälsa. En 
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elev uttrycker en rädsla för att någon kan komma in i omklädningsrummet och ta saker när 

ingen befinner sig därinne som en källa till otrygghet. En annan elev upplever en otrygghet på 

lektionen då han eller hon tidigare blivit mobbad.    

 

Vi ville jämföra frekvensen av deltagande i idrott och hälsa undervisningen med upplevelsen 

av kränkningar på lektionen. En tämligen liten koppling finns till Bourdieus teori om habitus. 

Bourdieu (Larsson, 2008) talar om idrottshabitus där individers olika habitus har betydelse 

för valet av idrottsaktivitet. Har en individ ett starkt idrottshabitus så innebär det att livsstilen 

är särskilt präglad av idrott och tvärtom gäller för individer med svag eller ingen 

idrottshabitus. Det kan anses vara fördomsfullt att ett lågt idrottshabitus leder till lågt 

deltagande i lektionen i idrott och hälsa samt att detta i sin tur skulle leda till otrygghet på 

lektionen. Våra antaganden gällande detta var att de elever som svarade “sällan” skulle känna 

sig mer otrygga än de som svarade “alltid”. Resultatet visar att eleverna som svarade “alltid” 

var 90 % trygga och detta besvarar vårt antagande. De elever som svarade “sällan” var 50 % 

trygga och 50 % otrygga på lektionen. Här trodde vi att det skulle vara ett större antal procent 

som skulle vara mer otrygga än det faktiska resultatet. Det är glädjande att se att så många 

elever känner sig trygga på lektionen i idrott och hälsa då vi trodde att trygghetsaspekten var 

lägre.   

 

7.1.2 Pojkar och flickors upplevelser av trygghet 

I studien ville vi undersöka om det var någon skillnad mellan könen gällande otryggheten på 

lektionen i idrott och hälsa. Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan kön 

och den upplevda tryggheten. Med det signifikanta sambandet menar vi att det finns en 

skillnad i upplevelsen av trygghet mellan könen där signifikansen är 2,7 % (slumpmässig 

chans). Studien visar på att flickor upplever en större otrygghet på lektionen i idrott och hälsa 

än pojkarna. Egna erfarenheter av otrygghet i undervisningen är att det är en abstrakt känsla 

som beror på gemenskapen i gruppen och känslan av otrygghet är individuellt. Ytterligare en 

självupplevd aspekt är att vissa pojkar kan sucka vid lagindelning om de hamnar med flickor 

som inte är önskvärda i laget. 

Hirdmans (1988) genusteori utgår från att människors liv är strukturerade utifrån manligt och 

kvinnligt. En av grundstenarna i genusteorin är hierarki där mannen är normen alltså det 

normala. Författaren åskådliggör mannen som norm med att tillägna respektive kön olika 

egenskaper. Kvinnan anses vara mjuk, känslosam, svag och passiv medan mannen tillgivits 
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hård, förstånd och styrka (Hirdman, 1988). Detta ser vi spår av i de fria svaren där eleverna 

svarat på frågan vad som upplevs otryggt. Elev 6 (se bilaga 2) skriver följande “När 

folk/killar typ hoppar in i mig för att försöka ta bollen när vi spelar fotboll”. I svaret ser vi 

det Hirdman beskriver om manliga kontra kvinnliga egenskaper, där mannen beskrivs som 

stark och hård. Eleven som har skrivit detta tolkar vi inneha de kvinnliga egenskaperna såsom 

känslosam och mjuk. I elevsvaret ses ett könsstereotypiskt beteende som är svårt att arbeta 

bort men givetvis ska vi sträva mot att minska sådana typer av beteenden för att öka 

tryggheten i gruppen. 

 

Ett annat exempel på elevsvar där liknande egenskaper speglas är exempelvis elev 12 (se 

bilaga 2) som skriver: “Att folk speciellt killar kan kommentera att man gör fel osv”. 

Hirdman talar om att det är mannen som är normen och tolkar vi elevsvaret så visar detta till 

viss del på att det som killarna utför i undervisningssituationen anses vara det normala. En 

liknande undersökning som gjordes av Gustafsson (2015) har fått fram snarlika svar gällande 

tryggheten på lektionen. Det framkommer där att det är negativa kommentarer från pojkar till 

flickor som förekommer på lektionen i idrott och hälsa. Vi kan se spår i tidigare forskning där 

det framkommer att det är mestadels pojkar som står för beteenden som kan upplevas otryggt 

exempelvis suckande, kommentarer, kasta hårda bollar och använda nedsättande ord 

gentemot klasskamrater (Skolinspektionen, 2018). 

 

7.1.3 Vad har elever för uppfattning kring förekomsten av kränkande behandling under 

idrottslektioner och omklädningsrummet? 

 

Resultatet från frågan om kränkningar förekommer i omklädningsrummet visar att 

majoriteten av pojkarna 84 % och flickorna 86 % upplever inga kränkningar i 

omklädningsrummet. Detta finns det stöd för i kvalitetsgranskningen i idrott och hälsa 

(Skolinspektionen, 2018) där 86 % av eleverna uppger att kränkningar inte förekommer i 

omklädningsrummet. Innan studien genomfördes hade vi förutfattade meningar om att 

kränkningar förekom i omklädningsrummen genom mobiltelefonen/ipadens stora inverkan på 

elevers sociala liv. Resultatet visar dock att mobiltelefonerna/ipaden inte används i den 

utsträckning som vi först trodde då det var 6,2 % av eleverna som angav att digitala medel 

upplevdes som otryggt i omklädningsrummet. Detta var en siffra vi förväntade oss vara högre 

efter vi förkovrat oss i tidigare forskning och i Skolinspektionens granskningar. Vi tror att 
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eleverna är omedvetna om riskerna med att använda en mobiltelefon i 

omklädningsrumsmiljön. Med risker menar vi att det är oerhört enkelt att ta en bild i ett 

känsligt ögonblick i omklädningsrummet och snabbt sprida den vidare. Vår studie visade att 

11 % av flickorna och 13 % av pojkarna besvarade frågan om de upplever kränkningar i 

omklädningsrummet med “vet ej”, och det tolkar vi som de inte förstod frågan. 

På frågan om vilka kränkningar som förekommer i omklädningsrummet svarar majoriteten av 

respondenterna 73,8 % “inget/vet ej” vilket ovanstående text åskådliggjorde. Den kränkning 

som var vanligast var blickar och det uppgav 15,4 % av respondenterna. Enligt 

Skolinspektionen (2012) kan kränkningar vara av psykisk karaktär exempelvis blickar och 

utfrysning. Utfrysning/ignorering uppgav 3,1 % av eleverna i studien att det förekom. En 

annan kränkning som förekom var elaka kommentarer och det var 9,2 % som uppgav detta. 

Tesell och Törnström (2013) fann i sin studie att just elaka ord och knuffar var 

förekommande i idrottsundervisningen. I vår studie framgick det att 3,1 % av eleverna 

upplever våld i form av sparkar, knuffar och slag. I Tesell och Törnströms studie (2013) 

framkom det att detta skedde både i omklädningsrummet samt under lektionstiden, då de 

visade sig att flickorna upplevde detta i samband med lektionen och pojkarna i högre 

utsträckning i omklädningsrummet. Vi kan inte uttala oss om hur pojkar respektive flickor 

upplevde detta då frågan bearbetades utan samband med kön. 

Avslutningsvis vill vi synliggöra elevernas åsikter kring vilka förändringar som skulle 

förbättra deras upplevelser av omklädningsrummet. Majoriteten besvarade frågan med en 

önskan om städade och mer fräscha omklädningsrum. Detta anser vi är åtgärder som bör gå 

att tillmötesgå av skolan via kommunikation och överenskommelse mellan personalen. En 

annan önskan till förbättring är möjligheten att duscha ensam och detta borde gå att ordnas 

med att man exempelvis köper in duschdraperier eller bygger bås i duschutrymmet. Den 

tredje synpunkten till förbättring är att ha möjligheten att byta om ensam. Detta kan vara svårt 

för skolor att ordna fram flera omklädningsrum då det finns en begränsad yta. Men finns 

möjligheten i en idrottshall att ha flera omklädningsrum öppna så borde det utnyttjas. 

7.2 Metoddiskussion 
 

7.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Eliasson (2010) är validitet om undersökningen faktiskt mäter det som är syftet att 

fastställa. Det som stärker detta i denna studie är att enkätfrågorna bildades utifrån syftet med 

studien. Vidare genomfördes en pilotstudie för att försäkra oss om att frågorna som ställts är 
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relevanta för frågeställningen och att svaren är applicerbara för att besvara syftet. Patel och 

Davidson (2011) hävdar att det huvudsakliga syftet med att genomföra en pilotstudie är 

framförallt för att kontrollera, pröva och upptäcka eventuella brister i enkäten.  

Reliabiliteten i undersökningen visar på om studiens mätningar är pålitliga. Eliasson (2010) 

menar att om en studie får samma resultat efter att den har upprepats så är studien pålitlig. 

Följaktligen genomfördes chi-2 test samt oberoende t-test för att tydligt påvisa om det var 

slumpen som avgjorde resultatet. Vikten av att påvisa studiens pålitlighet grundar sig i att 

mätningarna som genomförs går att upprepa på exakt samma sätt oavsett var och när den 

genomförs (Eliasson, 2010). Det är däremot svårt att helt säkert garantera att svaren i 

undersökningen skulle ges på samma sätt när enkäten upprepas då vi genomförde enkäten i 

tre olika årskurser och eleverna har olika erfarenheter.  

Generaliserbarheten uppstår då en genomförd studie kan genomföras på en annan population 

och få ut samma resultat (Patel & Davidsson, 2011). Det är svårt att generalisera resultatet 

från studien då syftet inte var att jämföra skolorna som studien genomfördes på. Med 

utgångspunkt i resultatet från studien går det till viss del att uttala sig om att det inte är några 

markanta skillnader i de besvarade enkäterna då majoriteten av respondenterna svarade 

liknande. 

Årskurserna 7–9 är av intresse för studien då dessa åldrar bör klara sig själva i 

omklädningsrummet utan stöd eller närvaro av vuxen. Årskurserna är av intresse även för att 

vi blir behöriga inom dessa årskurser och kan öka förståelsen för upplevelserna av trygghet i 

omklädningsrummet för framtida yrkesroll. Valet av två skolor föll på att studien skulle ha en 

bred svarsfrekvens och skolorna jämfördes inte med varandra. Tillvägagångssättet för att nå 

ut till respektive skolor gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Fördelarna med ett 

bekvämlighetsurval är att det enkelt går att få kontakt med skolorna genom tidigare kontakter 

i form av handledare från den verksamhetsförlagda utbildningen. Hassmén & Hassmén 

(2008) menar att riskerna med bekvämlighetsurval i en kvantitativ undersökning är att det 

inte är lika självklart att generalisera de resultat som man förväntas få av studien. Eftersom 

studien genomförts utifrån tidigare kontakter och urvalet inte har skapats via slumpmässig 

procedur kan reliabiliteten minska (Hassmén och Hassmén, 2008).  
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7.2.2 Kvantitativ & Kvalitativ metod 

Syftet med att använda en kvantitativ metod var att undersöka och få förståelse över 

elevernas samlade upplevelse av tryggheten i undervisningen för ämnet idrott och hälsa. Då 

studien bygger på tre olika årskurser (7–9) samt en jämförelse mellan könen ansågs 

kvantitativ undersökning vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att få fram ett resultat. 

Ytterligare en anledning till valet av kvantitativ metod är tidsaspekten som var till förfogande 

men även möjligheten att uttala sig om en större population.  

Nackdelarna med att använda kvantitativ metod är att risken för missförstånd ökar, 

exempelvis att respondenterna missförstår frågorna (Eliasson, 2010). Detta upplevde vi när 

enkätundersökningen ägde rum då en elev frågade vad trygghet innebär. Genom att vi var på 

plats vid undersökningen så hjälpte det till att reda ut missförstånd. Eliasson (2010) menar att 

frågorna i en kvantitativ undersökning inte ger samma djupa svar som en kvalitativ metod 

skulle ha gett. Därför valdes det att lägga till fria svarsalternativ till en del av frågorna i 

frågeformuläret, för att på så vis öka möjligheten till en djupare förståelse för tryggheten i 

lärandemiljön.  

Fördelarna med kvantitativ metod är att den inte är lika tidskrävande som kvalitativ metod 

(Eliasson, 2010). Den kvalitativa metoden transkriberas, kodas och eventuellt kategoriseras 

medan kvantitativ metod sker i programmet SPSS där enbart siffror behövs matas in i 

programmet. Kvantitativa undersökningar är därför effektivare och ger möjligheten till att få 

en bredare svarsfrekvens (Eliasson, 2010).  

Frågeformuläret som respondenterna fått besvara har varit anonyma och de kan ha lett till att 

eleverna svarat ärligt i sina svar, då deras identitet inte har gått att spårats. Nilsson (2014) 

belyser att den kvantitativa undersökningen bör genomföras så att alla respondenter får 

besvara samma frågor, vilket denna studie har utgått ifrån. Genom kvantitativa studier går det 

att bortse ifrån respondenternas dagliga humör. Risken med att genomför en kvalitativ 

undersökning är att respondenternas dagliga humör kan påverka resultatet (Nilsson, 2014).  

Den kvalitativa metoden är av en öppen karaktär där respondenterna inte blir styrda in till 

konkreta svarsalternativ som i den kvantitativa metoden (Eliasson, 2010). Sett till 

undersökningens bortfall var det enbart en elev som valde att inte fylla i majoriteten av 

frågorna i enkäten. Det statistiska programmet valde att bortse från denna elevs svar på vissa 

frågor. En negativ aspekt med bortfallet var att respondenten inte besvarat de viktiga frågorna 

i studien men sett till bortfallens mängd så är det positivt för vår studie att det endast var ett. 
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Det uppstod bortfall på vissa frågor i studien där vi valde att respondenterna skulle hoppa 

över vissa frågor om de besvarat frågan med ”alltid”. Hade vi omprövat studien så hade vi 

utformat enkäterna på ett annat sätt för att förminska antalet bortfall i varje fråga.  
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8 Slutsatser och implikationer 

Majoriteten av eleverna i studien upplever ingen otrygghet under lektionen i idrott och hälsa. 

Det förekommer dock att ett antal elever upplever en otrygghet och det är ett stort problem 

för oss blivande lärare. Vi måste sträva efter att skapa en så trygg miljö som möjligt för alla 

individer före, under och efter lektionen i idrott och hälsa. Med utgångspunkt i denna studie 

så kan vi se att eleverna har belyst önskade förbättringsmöjligheter för att förbättra 

omklädningsrumsmiljön. Eleverna har belyst mer komplicerade åtgärder såsom att bygga ut 

omklädningsrummet och även mindre åtgärder som att sätta in duschdraperier där elever har 

möjligheten att duscha ensam. De skillnader vi ser mellan pojkar och flickors upplevelser av 

trygghet är att pojkar känner sig mer trygga i omklädningsrummet än flickor. Flickorna hade 

ett stort spridningsmått på denna fråga och det innebär att det var väldigt varierande svar 

gällande tryggheten. Glädjande för studien var att både pojkarna och flickorna hade ett högt 

värde på trygghetsskalan.  

 

Gällande kränkande behandling så upplever majoriteten av eleverna att kränkningar inte 

förekommer i omklädningsrummet. Det vi finner oroväckande är att många har besvarat 

frågan med “vet ej” och det har fått oss att inse att förebyggandet av kränkande behandling 

bör få ännu större plats i skolan. I frågan om vilka kränkningar som upplevs i 

omklädningsrummet så svarar majoriteten av respondenterna vet ej. Positiva aspekter av 

studien är att svarsfrekvensen är låg på psykiska och fysiska kränkningar i 

omklädningsrummet.  

 

Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle vara inom samma ämne men att en annan metod skulle 

appliceras. Kvalitativa intervjuer med elever där det finns några fasta frågor som ställs till 

alla informanter samt frågor där det finns utrymme för fri reflektion. Eventuellt skulle detta 

minimera missförstånd i frågorna. En annan önskan är att intervjua lärare i idrott och hälsa 

för att undersöka vilka åtgärder som tas för att minska otryggheten både på lektionen och i 

omklädningsrummet.  
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Didaktiska implikationer 

Det vi kan tolka med utgångspunkt i enkätstudien från de fria svaren är spridningen gällande 

upplevelsen av otrygghet. Som lärare bör man ha en kontinuerlig dialog med eleverna vad 

som upplevs otryggt och åtgärder till detta. Första steget är att identifiera faktorer till 

upplevelsen av otrygghet och arbeta för att förbättra dessa. Om miljön i omklädningsrummet 

inte går att påverka är ett förslag att arbeta med att stärka gemenskapen i gruppen.  
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Bilaga 1 
Till Vårdnadshavare 

Hej! 

Våra namn är Julia Carlsson och Emma Björkvall och vi läser till ämneslärare åk 7-9 idrott 

och hälsa 270 hp på̊ Högskolan i Halmstad. Vi håller på och skriver vårat examensarbete. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur tryggheten är i lärandemiljön i samband med 

idrott och hälsa undervisningen i högstadiet. Vi vill även undersöka hur tryggheten upplevs i 

omklädningsrummen. Med detta examensarbete vill vi öka medvetandet om 

omklädningsrumssituationen med en ambition att skapa en tryggare miljö för eleverna. 

Enkäter kommer delas ut i åk 7-9 på två skolor. Eleverna anger inte sina namn och svaren 

från enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och med det menar vi att svaren från 

enkäterna kommer endast användas till denna studie och vara anonyma. Med anonyma menar 

vi att det inte går att spåra vem det är som har svarat på enkäten. Eleverna har möjligheten att 

avbryta enkätstudien när de vill. Elever, vårdnadshavare och lärare har möjligheten att ta del 

av studien när den är sammanställd. Om detta önskas kontakta oss genom nedanstående 

kontaktuppgifter.    

Eftersom ert/era barn är under 15 år behövs vårdnadshavarnas samtycke. Om ni INTE vill att 

ert barn ska delta i undersökningen, meddela det till Isa via unikum innan fredagen den 14 

december då vi kommer till klassen och genomför enkäten på fredagen den 14 december. Om 

ni samtycker behöver ni inte göra någonting. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta oss via mail: 

Emmas mail: emmbjo@student.hh.se 

Julias mail: julica11@student.hh.se 0702243754 

  

Handledare på högskolan: Lars Kristén 

Mail:  Lars.Kristen@hh.se 

Telefon : 035 16 7215 

Tack på̊ förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Emma Björkvall & Julia Carlsson 
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Bilaga 2  

 

Vad upplever du som otryggt? 

”Man är rädd för att göra fel” 

Elev 1 

”Obehag från att blivit mobbad” 

Elev 2 

”Man måste ha självförtroende, dem tar offtast mest plats och de andra hamnar i ett 

hörn” 

Elev 3 

”Att folk kan gå in i omklädningsrummen och ta saker när man inte är där” 

Elev 4 

”Att folk glor” 

Elev 5 

”När folk/killar typ hoppar in i mig för att försöka ta bollen när vi spelar fotboll.” 

Elev 6 

”Ifall man gör tex ett misstag i en lagsport och dem andra blir arga” 

Elev 7 

”Jag vågar inte riktigt göra mitt bästa i det mesta eftersom jag då är rädd för att folk 

ska tycka och tänka om det.” 

Elev 8 

  

”Alla blir arga när man missar bollen” 

Elev 9 

  

”Kanske om man inte samarbeta bra.” 

Elev 10 

  

”Om att killarna kommer in till tjejerna” 

Elev 11 

”Att folk speciellt killar kan kommentera att man gör fel osv.” 

Elev 12 

  

”För att vissa ibland lägger onödiga/negativa kommentarer på de man gör.” 



46 

 

Elev 13 

  

”Kan vara lite grupptryck” 

Elev 14 

  

”När folk är oshyssta och oförsiktiga.” 

Elev 15 

  

”Att man känner sig dålig” 

Elev 16 

  

”Otrygg men kanske mer obekväm mer att försöka saker man är sämre på.” 

Elev 17 

”Att man oftast inte får kommentarer om man gjort något fel.” 

Elev 18 

  

 

Har du något att tillägga? 

”Jag tycker att vi ska få längre tid på oss att byta om, för att ofta blir jag lämnad kvar 

ensam” 

Elev 19 

”Mer tid att duscha/byta om efter idrottslektionen” 

Elev 20   

”Att det blir mer tid att byta om. Oftast måste vi byta om i proppfulla 

omklädningsrum” 

Elev 21 

”Jag tycker ett omklädningsrummen ska vara större så man får mer plats” 

Elev 22 
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Bilaga 3  
 

Enkät om trygghet i undervisningen i idrott och hälsa. 
Enkäten är till vårat examensarbete och enkäternas svar kommer endast användas till denna 

studie. Du får avbryta studien när du vill och alla svar är anonyma. Har du några frågor, tveka 

inte att fråga. 

 

1.   Kön 

Välj ett alternativ 

□ Flicka 

□ Pojke 

□ Annat 

  

2.   Årskurs 

Välj ett alternativ 

□ Åk 7 

□ Åk 8 

□ Åk 9 

  

3.   Idrottar du på fritiden? Exempelvis ishockey, badminton, fotboll, judo. 

Välj ett alternativ 

□ Ja 

□ Nej 

 

4.   Deltar du på lektionerna i idrott och hälsa? 

Svara du alltid hoppa till fråga 6 

□ Alltid 

□ Oftast 

□ Sällan 

□ Aldrig 

 

5.   Vad är orsakerna till att du inte deltar på lektionerna i idrott och hälsa? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 

  

6.   Hur trygg känner du dig på lektionen i idrott och hälsa? 

Välj ett alternativ 

 

Otrygg   1         2                 3                 4                 5   Trygg 

 

7.   Upplever du en otrygghet på lektionen i idrott och hälsa? 

Svarar du nej så hoppa till fråga 9 

□ Ja 

□ Nej 

  

8.   Vad upplever du som otryggt? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 
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9.   Jag byter om INFÖR en lektion i ämnet idrott och hälsa. 

Svarar du alltid eller ofta, hoppa till fråga 11 

□ Alltid 

□ Oftast 

□ Sällan 

□ Aldrig 

 

10.  Varför väljer du att inte byta om? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 

 

11.  Jag byter om EFTER en lektion i ämnet idrott och hälsa. 

Svar du alltid eller ofta hoppa till fråga 13 

□ Alltid 

□ Oftast 

□ Sällan 

□ Aldrig 

  

12.  Varför väljer du att inte byta om? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 

 

13.  Hur trygg känner du dig i omklädningsrummet? 

Välj ett alternativ 

 

Inte alls   1        2                 3                 4                 5   Mycket 

 

14.  Hur upplever du omklädningsrummet? 

Kryssa i 1 eller flera alternativ 

□ Fräscha och städade omklädningsrum 

□ Ofräscha och icke städade omklädningsrum 

□ Upplever stress att byta om 

□ Upplever glädje att få byta om med kompisar 

□ Annat…. _____________________________________________ 

 

15.  Upplever du kränkningar i omklädningsrummet? 

Svarar du nej hoppa till fråga 17 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

  

16.  Vilka kränkningar upplever du i omklädningsrummet? 

Kryssa i 1 eller flera alternativ. Genom: 

□ Våld (sparkar, knuffar, slag) 

□ Elaka kommentarer 

□ Blickar 

□ Digitala medel (mobiltelefon, ipad) 

□ Ignorering/utfrysning 
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□ Inget/vet ej 

□ Annat…. _____________________________________________ 

 

 

17.  Jag duschar efter lektionen i idrott och hälsa. 

Välj ett alternativ. 

□ Alltid 

□ Oftast 

□ Sällan 

□ Aldrig 

  

18.  Varför duschar du efter lektionen i idrott och hälsa? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 

 

19.  Varför duschar du inte efter lektionen i idrott och hälsa? 

Kryssa i 1 eller fler alternativ. 

□ Jag upplever att jag inte hinner 

□ Känner mig otrygg att duscha med andra 

□ Ofräscha omklädningsrum/duschar 

□ Är rädd att någon ska fota mig när jag byter om 

□ Annat…. _____________________________________________ 

 

20.  Vilka förändringar skulle förbättra din upplevelse av omklädningsrummet? 

Kryssa i 1 eller fler alternativ. 

□ Möjligheten att duscha ensam 

□ Möjligheten att byta om ensam 

□ Städade och mer fräscha omklädningsrum 

□ Närvaro av lärare/annan vuxen 

□ Annat…. _____________________________________________ 

 

 

 

21.  Har du något övrigt att tillägga? 

Skriv ditt svar 

________________________________________________________ 
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