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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka elevernas inställning till att duscha i samband med idrott och 

hälsa i skolan. Syftet var också att undersöka huruvida eleverna upplever att valet att inte duscha kan 

påverka det aktiva deltagandet på idrottslektionen. Frågeställningarna i studien är: Finns någon skillnad i 

inställningen till att duscha i samband med idrottslektionen hos elever i årskurs fem, sju och nio? Upplever 

eleverna i årskurs fem, sju och nio att valet att inte duscha i samband med idrotten blir ett hinder för att 

delta aktivt på idrottslektionen? Studien har en kvantitativ ansats med frågeformulär som 

datainsamlingsmetod. Urvalsgruppen bestod av 128 elever ur årskurs fem, sju och nio på en grundskola i 

Sverige.  

Resultatet visade att ju äldre eleverna var desto oftare valde de att inte duscha i samband med 

idrottslektionen. De äldre eleverna ansåg det också vara mindre viktigt att duscha efter idrottslektionen än 

de yngre. Resultatet visade även att valet att inte duscha efter idrottslektionen kan bli ett hinder för aktivt 

deltagande men att det inte alltid var så.   

Nyckelord: Aktivt deltagande, dusch, elever, idrott och hälsa, omklädningsrum  

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine students’ attitude regarding showering following lessons in 

physical education. The purpose was also to examine whether the students consider the choice of not 

showering following lessons in physical education can influence their active participation. The study seeks 

to answer the questions: Is there a difference in attitude between students in fifth, seventh and ninth grade 

regarding showering following lessons in physical education? Do the students in fifth, seventh and ninth 

grade consider that the choice of not showering following lessons in physical education becomes an 

obstacle for active participation? The study has a quantitative approach and the method used for the 

gathering of data was questionnaires. The selection group consisted of 128 students from fifth, seventh 

and ninth grade at an elementary school in Sweden.  

 

The results showed that the older the students were, the more often they chose not to shower following 

lessons in physical education. The older students also considered it to be less important to shower after 

lessons in physical education than the younger students did. The results also showed that the choice of not 

showering following lessons in physical education could represent an obstacle for active participation but 

not always.  

Keywords: Active participation, showering, students, physical education, locker room   
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1. Inledning   

Varje dag lämnar tusentals elever idrottssalen för att gå in i omklädningsrummet efter att ha 

genomfört en lektion i idrott och hälsa. Förmodligen förväntar sig idrottslärarna att eleverna går 

in i duschen efter att ha blivit svettiga och varma på lektionen, men hur många av eleverna är det 

egentligen som gör det och om inte, varför? Den svenska kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

ställer inga specificerade krav på att eleverna ska sköta sin hygien efter idrottslektionen 

(Skolverket, 2017a).  

 

Enligt en enkätundersökning som utfördes 2016 där över 3200 högstadieelever från åttio olika 

skolor i Sverige deltog svarade sextio procent av dessa att de inte alltid duschar efter idrotten. Det 

insamlade materialet visade att detta berodde på grund av en osäkerhet i att visa sig naken inför 

andra, en rädsla för att bli fotad/filmad, att duschutrymmen var ohygieniska samt för lite tid innan 

nästa lektion börjar (Jönsson, 2016). Liknande studier har gjorts i Norge (Moen, Weslie & Åsrum 

Skille, 2018) och England (Sandercock, Ogunleye & Voss, 2016). 

 

Både nationellt och internationellt visar studier på att många elever väljer att inte duscha efter 

idrottslektionerna och de bakomliggande orsakerna tycks kunna stämma överens även över 

landsgränserna. Vad blir konsekvenserna av att undvika duschandet? Bör lärare uppmana eleverna 

att duscha efter idrottslektionerna? I synnerhet med tanke på att många upplever 

omklädningsrumsmiljön som beklämmande av olika anledningar. Kanske kan det tänkas att elever 

som vill undvika att duscha efter idrottslektionen också undviker att vara så fysiskt aktiva att de 

blir svettiga under aktiviteterna. En elev kanske inte visar sin fulla potential med risk för att behöva 

duscha, vilket i sin tur skulle kunna påverka betyget negativt i förlängningen, vilket Wiker också 

diskuterar i sin avhandling (2017). Det finns alltså anledning till att undersöka huruvida eleverna 

upplever att valet att inte duscha efter idrottslektionerna kan påverka deltagandet på lektionen.  

 

Under min VFU på en grundskola i Sverige framkom det i samtal med idrottslärarna att de 

upplevde att elevernas duschande i samband med idrottslektionen började avta i mellanstadiet. 

Min fundering blev om mönstret ser olika ut i mellan- respektive högstadiet i frågor gällande deras 

inställning till att duscha i samband med idrottslektionen.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers inställning till att duscha i samband med idrott och hälsa 

i skolan. Syftet är också att undersöka huruvida eleverna upplever att valet att inte duscha kan påverka det 

aktiva deltagandet på idrottslektionen.  

1.2 Frågeställningar 

Finns någon skillnad i inställningen till att duscha i samband med idrottslektionen hos elever i årskurs 

fem, sju och nio?  

Upplever eleverna i årskurs fem, sju och nio att valet att inte duscha i samband med idrotten blir ett 

hinder för att delta aktivt på idrottslektionen?  
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2. Litteraturgenomgång  

2.1 Elevers inställning till idrott och hälsa    

Idrott och hälsa är för många elever ett favoritämne i skolan (Larsson, 2016). Det tycks vara ett 

ämne som alla elever har en åsikt kring, i såväl negativ som positiv bemärkelse. Yngre elever 

verkar ha en mer positiv bild av idrott och hälsa än äldre elever. Detta kan av vissa antas bero på 

att små barn skulle ha ett större rörelsebehov än stora barn, vilket inte är en självklar tolkning 

enligt Larsson (2016). En annan tolkning är att barn och unga i takt med ökad ålder tappar lusten 

till att röra på sig. Åtminstone sett till de rörelseformer som erbjuds under idrottsundervisningen. 

En faktor som är avgörande för barn och ungas inställning till ämnet är huruvida de deltar i någon 

föreningsidrott på sin fritid eller ej. De elever som är aktiva i en föreningsidrott tenderar att ha en 

mer positiv syn på idrott och hälsa. Detta trots att det åtminstone i Sverige ska göras skillnad på 

föreningsidrott och skolidrott. Så är dock inte alltid fallet, menar Larsson. Ämnet ska verka 

hälsofrämjande för alla elever och framhålls många gånger som särskilt betydelsefullt för barn och 

unga som inte deltar i någon föreningsidrott. Idrottslektionerna betonas av många vara ett medel 

för hälsa på så vis att det syftar till att främja elevernas motorik, samarbetsförmåga och minska 

stillasittandet (Larsson, 2016).  

 

2.2 Dusch och hygien kopplat till styrdokumenten  

Ordet hygien kommer från grekiskans hygieine som betyder frisk eller hälsosam. Hygien beskrivs 

enligt Nationalencyklopedin delvis som renlighet, avlägsnandet av smuts och 

sjukdomsframkallande ämnen från människor och deras omgivning (Nationalencyklopedin, 

2019). Sett till ordets betydelse är det kanske inte så konstigt att en god hygien historiskt sett 

kopplats till att vara frisk och vid god hälsa och därmed utgjort en del i kursplanen för idrott och 

hälsa. I Lgr 69, när ämnet ännu benämndes gymnastik, fanns specifika krav på kroppens vård och 

kroppslig hygien efter utfört fysiskt arbete (Skolöverstyrelsen, 1969). I Lgr 80, byttes 

benämningen Gymnastik ut mot Idrott. Eleverna skulle genom undervisningen införskaffa 

kunskaper om hur man sköter om sin kropp och sin hälsa. I målen för grundskolan ingick också 

att eleverna ska förstå samband mellan- och utöva olika moment som kan relateras till hälsa och 

hygien (Skolöverstyrelsen, 1980). Vid övergången till läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskolan och förskoleklassen 1994 (Lpo 94) blev Idrott istället benämnt Idrott och 

hälsa. Från och med då finns inte längre något specificerat krav på att eleverna skulle duscha eller 

sköta sin hygien efter idrotten (Utbildningsdepartementet, 1998). Idag, i Lgr 11 nämns ingenting 

om dusch och hygien i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Den del som eventuellt skulle kunna 

kopplas till hygien är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla goda levnadsvanor (Skolverket, 
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2017a). Huruvida hygien ska beröras i samband med undervisningen i idrott och hälsa blir en fråga 

om hur ansvarig lärare tolkar kursplanen. Det vill säga, om hen anser att dusch och hygien är något 

som bör beröras i fråga om att eleverna ska kunna utveckla goda levnadsvanor.   

 

2.3 Tidigare forskning 

I en undersökning som gjordes på 3921 high schoolelever från åtta olika skolor i England 

studerades hur ofta förekommande det var att dessa duschade efter idrottslektionen i skolan. 

Eleverna var i åldrarna elva till sexton år och lite mer än hälften av dessa var pojkar. Eleverna 

vägdes och mättes och deras BMI räknades ut. Deras syreupptagningsförmåga beräknades genom 

att de fick genomföra ett beep-test. Eleverna fick sedan fylla i enkätfrågor gällande hur ofta de 

duschade efter idrottslektionen i skolan, hur ofta de var fysiskt aktiva på sin fritid, hur ofta deras 

vårdnadshavare var det och hur ofta de gjorde något fysiskt aktivt tillsammans med sina 

vårdnadshavare. Då studien även tog hänsyn till socioekonomiska aspekter tillfrågades i vilket 

område eleverna bodde. Resultatet visade att det var en övervägande andel elever i studien, i 

synnerhet flickor, som inte duschar efter idrotten. Av pojkarna svarade 53 procent och av flickorna 

68 procent att de aldrig duschar på skolan efter idrottslektionen. De elever som inte duschade efter 

idrottslektionen var också mindre fysiskt aktiva på sin fritid och inte lika engagerade i lagidrotter. 

De flickor som inte duschade efter idrottslektionen hade något sämre syreupptagningsförmåga än 

de som gjorde det. Det fanns dock inga större skillnader i elevernas BMI. De elever som uppgav 

att de tillsammans med sina vårdnadshavare var fysiskt aktiva på fritiden uppgav också oftare att 

de duschade efter idrottslektionen på skolan. Författarna diskuterade att i och med detta resultat så 

behövs vidare forskning kring huruvida valet att duscha efter idrottslektionen eller ej kan bli ett 

hinder för aktivt deltagande under lektionen (Sandercock, Ogunleye & Voss, 2016).  

 

I en enkätundersökning som gjordes på ett urval av norska skolelever mellan tio och sexton år 

studerades hur eleverna upplevde omklädningsrummet i samband med idrottslektionen. Urvalet 

var nationellt representativt och i studien deltog 3226 elever, lika många flickor som pojkar. 

Enkäten genomfördes under skoltid och bestod av sju olika delar där en benämndes ”andra frågor 

om idrott och hälsa” vilken är den del som studien främst fokuserar på. Denna sektion innehöll 

frågor om klädombyte, dusch och erfarenheter av omklädningsrummet i samband med 

idrottslektionen. Resultatet visade att majoriteten inte upplevde omklädningsrumsmiljön och 

duschandet som beklämmande men att det ändå fanns vissa problem. Fler pojkar än flickor ansåg 

att duschandet efter idrottslektionen var oproblematiskt. Av eleverna upplevde 25 procent att de 

var rädda för att bli fotade i omklädningsrummet. Cirka sex procent angav att de har erfarenheter 

av att ha blivit mobbade i omklädningsrumsmiljön, vilket i ett nationellt sammanhang skulle 
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innebära att cirka tjugotusen elever har erfarenheter av att ha blivit mobbade i 

omklädningsrummet. Resultatet visade även att 40 procent av eleverna ansåg att de hade för lite 

tid till att duscha innan de skulle vidare till nästa lektion. Enligt författarna var dock studiens 

främsta fynd det som eleverna svarat gällande påståendet ”Jag upplever att en vuxen ser efter oss 

medan vi byter om/duschar”. En majoritet av eleverna, 59 procent, höll inte med om detta 

påstående. Detta gällde framförallt flickorna. Författarna analyserade också svaren baserat på 

skolnivå. Över 50 procent av grundskoleeleverna upplevde inte att en vuxen såg efter dem i 

omklädningsrummet, medan mer än 80 procent av eleverna från gymnasieskolan upplevde samma 

sak. Vidare menade fler elever i grundskolan att de är rädda för att bli fotograferade i 

omklädningsrummet än elever i gymnasieskolan. En större andel gymnasieelever än 

grundskoleelever svarade att de har för lite tid till att duscha innan nästa lektion (Moen, Weslie & 

Åsrum Skille, 2018) 

 

I Madeleine Wikers avhandling ”Det är live liksom” studerades elevers perspektiv på skolämnet 

idrott och hälsa. Studien genomfördes genom fokusgruppsintervjuer om fem till sex elever i 

årskurs nio från åtta olika skolor i mellersta Sverige. Totalt deltog tjugosex pojkar och trettiosex 

flickor i fokusgruppsintervjuerna men könsskillnader beaktades inte i det empiriska materialet. En 

punkt i det resultat som Wiker presenterar handlar om elevernas inre miljö. Dusch- och 

omklädningsrumsmiljön är en del i detta, vilken eleverna hade olika uppfattningar om. Många av 

eleverna ansåg att det inte var tillräckligt tryggt att duscha av olika anledningar. De menade bland 

annat att de var rädda för att bli uttittade, fotade och/eller filmade, att duschutrymmen och 

omklädningsrum var ofräscha och att de hade för lite tid innan nästa lektion. Eleverna efterlyste 

duschdraperier, bås och mobilförbud då de menade att fler skulle välja att duscha efter 

idrottslektionen om det fanns. Detta skulle i sin tur göra att fler elever oftare skulle närvara och 

vara delaktiga i undervisningen, menade de, eftersom många hellre avstår från undervisningen än 

att bli tvingade till att byta om i omklädningsrummet och sedan behöva duscha. Eleverna beskrev 

att de inte kände att idrottsläraren hade en förståelse för att inte alla elever kände sig bekväma i 

sin egen kropp och att duscha tillsammans med andra. De menade att vissa lärare tycks tro att 

eleverna inte deltar på idrottslektionen för att de är lata eller inte har lust men att det ofta kan bero 

på att de är otrygga och upplever obehag i omklädnings- och/eller duschsituationen. Wiker 

diskuterar därför att det är av vikt att skapa en medvetenhet och föra en kritisk diskussion angående 

detta bland såväl elever, lärare, föräldrar som skolledning. Wiker menar vidare att det vore av 

betydelse om lärare i sällskap med elever kontinuerligt kunde diskutera ombytes- och 

duschsituationen för att nå fram till möjliga och trygga lösningar (Wiker, 2017). 
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2.4 Studiens bidrag  

Tidigare forskning har visat att många elever väljer att inte duscha efter idrottslektionen. De 

bakomliggande orsakerna tycks många gånger stämma överens över landsgränserna. Tidigare 

studier har beaktat elevernas ålder och jämfört deras svar emellan när det gäller hur de upplever 

omklädningsrumsmiljön. Däremot har de inte jämfört hur eleverna i de olika årskurserna svarar i 

frågor gällande deras inställning till att duscha efter idrottslektionen. Det vill säga, hur viktigt de 

anser det vara och hur ofta de gör det i samband med idrottslektionen. Den tidigare forskning som 

har tagits del av har heller inte studerat huruvida valet att inte duscha efter idrottslektionen blir ett 

hinder för aktivt deltagande. Det är framförallt dessa två frågor som resultatet av denna studie 

önskar bidra till mer kunskap kring.  

 

2.5 Teoretisk referensram - KASAM  

KASAM är enligt Antonovsky kärnan i svaret på hälsans mysterium (Brolin, 2017; Rydqvist & 

Winroth, 2004). KASAM innefattar tre delar, meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Med 

begriplighet menas att händelser i tillvaron och de krav som ställs på en människa i livet är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga snarare än oförklarliga (Brolin, 2017; Hassmén & 

Hassmén, 2010; Rydqvist & Winroth, 2004).  Om eleverna i denna studie känner att 

duschmomentet är begripligt innebär det alltså att de förstår vad som är tanken med det. Det vill 

säga varför det är bra att duscha efter att ha blivit svettig på idrottslektionen. Hanterbarhet handlar 

om att ha en känsla av att besitta de resurser som krävs för att möta de krav som ställs. Dessa 

resurser kan vara fysiska redskap, sociala relationer, kunskap eller kognitiv förmåga (Brolin, 2017; 

Hassmén & Hassmén, 2010; Rydqvist & Winroth, 2004). Huruvida eleverna i denna studie 

upplever en hög hanterbarhet i omklädningsrums- och duschmiljön eller ej beror på om de anser 

att de har de resurser som krävs eller ej. De fysiska redskapen i detta fall kan exempelvis utgöras 

av duschbås, det vill säga om eleverna upplever att det är något som de behöver ha för att känna 

sig bekväma att duscha i samma lokal som sina klasskamrater. Även sociala relationer kan spela 

in. Vissa elever är obekväma inför att byta om- och duscha med sina klasskamrater på grund av en 

rädsla för att bli retade eller fotade (Jönsson, 2016; Moen et al, 2018 Wiker, 2017). För dessa 

elever utgör inte den sociala relationen den resurs som krävs för att möta ”kravet” av att duscha 

utan blir snarare en stressor, ett hinder. Meningsfullhet handlar i sin tur om en människas 

upplevelser av de utmaningar som hen ställs inför. Det vill säga om det känns det känns 

betydelsefullt för hen att investera sin tid och sitt engagemang i dessa (Brolin, 2017; Hassmén & 

Hassmén, 2010; Rydqvist & Winroth, 2004). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tätt 

sammanflätade och kan påverka varandra (Brolin, 2017). Om en elev inte upplever 

duschsituationen efter idrottslektionen som begriplig, är den med största sannolikhet heller inte 
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meningsfull. På samma sätt känner eleven med största sannolikhet ingen meningsfullhet i 

situationen om hen inte känner att hen har de resurser som krävs för att hantera den, trots att den 

kan vara begriplig. KASAM uppstår då inte eftersom de tre komponenterna inte är sammanflätade 

och i balans. Enligt Antonovsky speglar vår känsla av sammanhang de sätt individen ser sig själv, 

sin omgivning och sitt sätt att handla på samt hur hen förstår och skapar mening i olika situationer.  

En hög känsla av sammanhang är enligt Antonovskys teori fundamentet för att klara av de 

påfrestningar som en människa ställs inför (Antonovsky, 2005; Thedin Jakobsson, 2015).  
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3. Metod  

3.1 Design 

Vid betraktandet av studiens frågeställningar framgår att fokus riktas mot ett sökande efter 

generaliserbar kunskap om elevernas inställning till duschandet i samband med idrottslektionen i 

stort. Av den anledningen valdes en kvantitativ ansats med frågeformulär som 

datainsamlingsmetod. Bryman (2018) och Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att den 

kvantitativa forskningen generellt sett syftar till att undersöka något på bredden.  Det vill säga att 

finna mer ytlig information om exempelvis en större samling individer eller situationer. Ur denna 

information sammanställs sedan svaren för att eventuellt finna något gemensamt och representativt 

svar för gruppen. Trots att enkätens frågor är utformade med ambitionen att inte vara för intima 

eller obekväma för respondenterna att svara på kan studiens huvudämne eventuellt uppfattas som 

känsligt vid första anblick. Detta påverkade också valet av datainsamlingsmetod. För att minska 

risken för eventuellt bortfall och där med även ett biased resultat valdes en kvantitativ 

insamlingsmetod där respondenterna fick vara anonyma (Bryman, 2018; Trost & Hultåker, 2016). 

Inga inställningar där respondenterna var tvungna att svara på samtliga frågor tillämpades i 

utformningen av frågeformuläret. Trots att det skulle kunna innebära en risk att inte få in svar på 

de frågor som studien hade för avsikt att undersöka så skulle en sådan omfattande kontrollfunktion 

också kunna innebära ett större bortfall. Detta för att kravet att svara på samtliga frågor kan 

innebära att de respondenter som inte kan eller vill göra det avbryter ifyllandet helt. Som 

undersökare kan det vara bättre att få svar på några frågor än inga alls menar Trost och Hultåker 

(2016).   

 

3.2 Urval 

Urvalet av deltagare till denna studie omfattades av elever i årskurs fem, årskurs sju och årskurs 

nio på en grundskola i en mindre bruksort i Sverige. Då det finns två klasser i varje årskurs på 

denna skola tillfrågades elever i sex klasser totalt. Metoden vid valet av urvalsgrupp i detta fall 

kan benämnas som ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta för att jag tidigare 

haft min VFU på skolan och därmed redan hade kontakt med idrottslärarna på verksamheten. En 

av de frågeställningar som utgjort grunden för denna studie är huruvida det går att se någon 

skillnad årskurserna emellan när det kommer till att välja att duscha efter idrottslektionen eller 

inte. Av den anledningen utgjorde elever i olika årskurser, med några års mellanrum urvalsgruppen 

för denna studie. I samtal med idrottslärarna på skolan framkom att de upplevde det som att 

elevernas val att duscha efter idrottslektionen tycktes avta någon gång under mellanstadiet. Därför 

inkluderades inte elever i lågstadiet i urvalet. De valdes utifrån faktorer som är relevanta för 

studien vilket gör att urvalsmetoden även kan beskrivs som ett icke-slumpmässigt urval (Bryman, 
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2018; Hassmén & Hassmén, 2008). För att öka den statistiska säkerheten gällande elevers 

inställning till att duscha i samband med idrottslektionen hade samtliga elever i mellan- och 

högstadiet kunnat inkluderats. Det omfånget hade dock blivit för stort för denna studie och den 

tidsram som fanns att förhålla sig till så urvalet begränsades till några av klasserna. Dessa klasser 

representerade alltså ett stickprov av den totala målpopulationen (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

Samtliga elever i de sex klasserna erbjöds att delta i studien genom att tilldelas informations- och 

samtyckesbrev. Av det totala antalet elever om 148 som tillfrågades valde 128 av dessa i slutändan 

att genomföra enkäten. Det externa bortfallet uppgick alltså till tjugo personer. Av de 128 elever 

som valde att delta i studien besvarade dock fem av dessa att inte frågan gällande årskurs. Eftersom 

denna variabel är av särskild betydelse för att besvara studiens frågeställningar räknas dessa som 

bortfall. Det interna bortfallet uppgick till fyra procent i denna fråga. Då ingen inställning 

tillämpades som tvingade respondenterna att besvara en fråga innan de gick vidare till nästa 

förekommer ett litet bortfall i nästan samtliga frågor vilket tas upp i metoddiskussionen. Av 

respondenterna gick 31 procent i årskurs fem, 33 procent i årskurs sju och 36 procent i årskurs nio. 

Av respondenterna identifierade sig 56 procent som tjejer, 41 procent som killar och 3 procent 

som annat.   

 

3.3 Mätinstrument 

I studien användes frågeformulär som metodologiskt verktyg baserat på valet av design. Detta 

redskap lämpar sig väl i syfte att samla in en större mängd information på ett enkelt sätt (Bryman, 

2018; Hassmén & Hassmén, 2008; Trost & Hultåker, 2016). Frågeformuläret sammanställdes i det 

externa enkätverktyget Survey & Report (Se bilaga 1). Frågeformuleringarna anpassades i största 

möjliga mån efter samtliga ålderskategorier. Det vill säga att språket skulle vara begripligt för 

elever i spannet mellan såväl femte- till nionde klass. Allt för långa frågeformuleringar försökte 

därmed också att undvikas. Innehållet i undersökningen får inte anses som stötande på ett sådant 

sätt att det strider mot svensk lag. Särskild hänsyn bör tas till barn och unga som medverkar i 

undersökningar (Trost & Hultåker, 2016). Som nämnt i designavsnittet utformades enkätens frågor 

med ambitionen att inte vara för intima eller obekväma för respondenterna så att de skulle kunna 

uppfattas som stötande.  

 

Frågeformuläret innehöll till stor del frågor med fasta svarsalternativ. Med undantag för några 

frågor användes genomgående en fyrgradig skala som svarsalternativ: Stämmer inte alls; stämmer 

delvis; stämmer bra och stämmer mycket bra. Då dessa svarsalternativ inte alltid lämpade sig 

beroende på frågan som ställdes användes också en annan fyrgradig skala: Aldrig; Ibland; Ofta; 
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och Alltid. Alternativen fick värden som sträckte sig från 1 till 4. Beroende på vad frågan gällde 

organiserades svarsalternativen i tidigare nämnda ordning eller så vändes skalan på. Ett högre 

värde innebar goda upplevelser medan ett lägre värde innebar sämre upplevelser. Vid 

utformningen av en enkät i det program som tar emot undersökningens svar bör svaren kodas och 

organiseras på ett sätt som passar det datorprogram som senare ska användas för att göra tabeller, 

diagram, grafer eller liknande (Trost & Hultåker, 2016).  

 

Bakgrundsvariablerna utgjordes av kön och årskurs. Utifrån de resultat som tidigare studier visat 

gällande orsaken till att inte duscha i samband med idrottslektionen skapades påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till (Jönsson, 2016; Moen et al., 2018; Wiker, 2017). Dessa berörde 

att inte vara bekväm i att byta om med andra, rädsla för att bli filmad/fotad, tidsbrist, ohygieniska 

duschutrymmen och slutligen att inte anstränga sig till den grad att man blir svettig.  

Frågeformuläret genomsyrades också av studiens teoretiska ramverk som kom att behandla 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet gällande deltagandet under idrottslektionen och 

duschandet i samband med den. Exempelvis ställdes frågan hur viktigt respondenterna anser det 

vara att duscha efter idrottslektionen vilket skulle kunna kopplas till meningsfullhet och 

begriplighet.  

 

3.4 Genomförande 

Som nämnt i urvalsavsnittet hade jag tidigare haft min VFU på verksamheten och hade därmed 

redan kontakt med de två idrottslärarna på skolan. I samtal med dem framkom att en undersökning 

kring elevernas inställning till att duscha i samband med idrottslektionen var av intresse för dem.  

Ett informationsbrev och två olika samtyckesbrev sammanställdes (Se bilaga 2, 3 och 4). Samtliga 

bifogades via mail till idrottslärarna vilka sedan skrev ut och delade ut dem till sina klasser under 

idrottslektionerna. Informationsbrevet gavs ut till alla elever i årskurs fem, sju och nio. Det ena 

samtyckesbrevet var till de elever som ännu inte fyllt femton år och därför behövde 

vårdnadshavares påskrift utöver sin egen för att kunna delta (Codex, 2017). Det andra 

samtyckesbrevet som utformades var till de elever som var fyllda femton och därmed endast själva 

behövde samtycka till att delta i studien. Lite mer än en vecka efter att breven delats ut till eleverna 

genomfördes enkätundersökningen på skolan. För att enkätundersökningen skulle ske så smidigt 

som möjligt för deltagarna skedde det i samband med elevernas ordinarie lektioner. För att avgöra 

vilka lektionstillfällen som lämpade sig bäst tillfrågades idrottslärarna via mail, då de har tillgång 

till elevernas scheman. Övriga lärare vars lektionstillfällen kunde påverkas av elevernas 

deltagande i studien blev informerade om detta av idrottslärarna. Undersökningen tog plats på 

skolan under en dag. Jag, en av idrottslärarna samt ansvarig lärare i det ämne eleverna läste under 
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de lektionstillfällen studien ägde rum, var närvarande under samtliga enkätundersökningstillfällen. 

Jag fanns där till hands för eventuella frågor kring enkäten. Idrottsläraren lade upp länken till 

enkäten på elevernas gemensamma studieplattform så att de kunde fylla i enkäten via sina datorer 

eller mobiltelefoner. Enkäterna tog mellan 5 och 20 minuter för eleverna att fylla i. Det var från 

början tänkt att eleverna skulle fylla i enkäten i pappersform då det inte var säkert att möjligheten 

fanns att genomföra enkäten digitalt. Samma dag som enkätundersökningen ägde rum fick jag 

dock vetskap om att frågeformuläret skulle gå att fylla i digitalt vilket skulle underlätta 

datainsamlingsmetoden avsevärt. De enkäter som i förväg skrivits ut togs än dock med till samtliga 

klasser utifall att någon elev hellre ville fylla i för hand alternativt om något annat skulle orsaka 

att eleverna inte kunde genomföra undersökningen via datorerna. Endast två av eleverna fyllde i 

enkäten för hand. Dessa enkäter lämnades sedan in till mig varpå de fördes in digitalt i Survey & 

Report.  

 

3.5 Databearbetning 

Efter att ha samlat in all data till studien i Survey & Report stängdes enkäten och en rapport 

innehållande alla variabler skapades så att databearbetningen kunde påbörjas. Survey & Report 

ger en överblick av samtliga variabler i tabellform och gör det enkelt att syna svarsfördelningen 

på varje fråga. Därefter söks efter samband och skillnader. I denna studie har samband och 

skillnader sökts mellan årskurser utifrån både procent och medelvärde för att underlätta analysen 

och för att få en fördjupad bild av hur svaren var fördelade. Då tydliga skillnader i respondenternas 

svar inte alltid kunde ses genom att endast titta på den procentuella svarsfördelningen beräknades 

även medelvärdet i de olika frågorna. Som Trost & Hultåker (2016) talar om är det av stor 

betydelse att fundera över vilket centralmått som skall användas och vilket syfte man har. Om 

fördelningen av svaren skiljer sig mycket åt påverkas medelvärdet vilket kan ge en tvivelaktig bild 

av svarsfördelningen. I denna studie fanns som mest fyra svarsalternativ i samtliga frågor vilket 

minskar risken för att medelvärdet ska påverkas av extremvärden. Efter att ha tittat på den 

procentuella fördelningen sågs som tidigare nämnt dessutom att svaren inte skiljde sig avsevärt 

mycket åt i många fall. Därför gjordes bedömningen att medelvärde utgjorde ett bra centralmått 

att inkludera i dataanalysen, åtminstone som komplement till den procentuella fördelningen. Som 

Hassmén & Hassmén (2008) menar är det datorn som gör det främsta arbetet när statistik används 

som verktyg i forskningsuppgifter. Därför är det viktigt att bekanta sig med statistikprogrammet. 

Som nämns i urvalsavsnittet valde några elever att inte besvara frågan om årskurs. Då denna 

variabel är av särskild betydelse för att besvara studiens frågeställningar klassificeras dessa som 

bortfall.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om huruvida det som undersökts var det som avsågs. Det vill säga i vilken 

utsträckning genomförda mätningar verkligen speglar de variabler som är av intresse för studien 

och om det går att dra användbara slutsatser utifrån dessa (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 

2008; Trost & Hultåker, 2016) I såväl planering, datainsamling och analys av det insamlade 

materialet är validiteten beroende av att passande metoder valts och använts på rätt sätt (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Eftersom studiens frågeställningar riktas mot ett sökande efter generaliserbar 

kunskap kan det därför antas att en kvantitativ studie passar bäst vilket också bör påverka 

validiteten positivt. Frågeformulär som metodologiskt instrument lämpar sig väl i syfte att samla 

in en större mängd information (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008; Trost & Hultåker, 

2016). I utformandet av frågeformuläret togs hänsyn till studiens syfte och frågeställningar för att 

stärka studiens validitet. Ytterligare åtgärd som togs i syfte att stärka validiteten var genomföra en 

pilotstudie med utomstående personer i min närhet innan studien ägde rum. Detta för att få en bild 

av hur frågorna som ställdes uppfattades och om det ur dem skulle gå att producera relevant 

kunskap för studien. Hassmén och Hassmén (2008) menar att brister i urvalet kan utgöra ett hot 

mot den externa validiteten då den handlar om generaliserbarhet. Författarna talar om svårigheter 

gällande urvalets representativitet. Resultatet av en undersökning vars externa validitet är låg går 

i praktiken endast att applicera på den grupp som undersökts. För att maximera den externa 

validiteten är det av stor vikt att det stickprov som undersökningsdeltagarna utgör är representativt 

för den population som vill generaliseras till. De åsikter och erfarenheter hos de deltagare som 

valdes ut för att delta i studien är inte representativt för andra elever än dem i en statistisk mening. 

Ju större urvalet är desto större sannolikhet är det att resultatet är representativt för populationen 

(Trost & Hultåker, 2016). Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om övriga klasser på mellan- 

och högstadiet hade inkluderats i urvalsgruppen eller om studien gjorts på en eller flera andra 

skolor. Det faktumet måste beaktas vid presentationen av resultatet och eventuella generaliseringar 

utifrån det. Deltagandet i respektive årskurs var högt och förhållandevis jämnt fördelat i antal 

deltagare vilket påverkar validiteten positivt.  

 

Reliabiliteten avser mätningens säkerhet och noggrannhet. Det vill säga hur tillförlitlig 

mätinstrumentet och de resultat som presenteras är (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008; 

Trost & Hultåker, 2016). För att uppskatta ett mätinstruments reliabilitet är det vanligt att mäta 

något ett eller flera gånger. Denna metod ger svar på huruvida instrumentet ger samma resultat 

över tid (Hassmén & Hassmén, 2008). Tidsramen som fanns att förhålla sig till för denna studie 

möjliggjorde inte att mätningen kunde genomföras vid mer än ett tillfälle. Detta kan ha påverkat 

reliabiliteten negativt. Hassmén och Hassmén menar att det finns flera faktorer som kan påverka 
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en studies reliabilitet positivt eller negativt. Två av dessa handlar om mätinstrument och deltagare. 

Mätinstrument där resultaten påverkas av konstruktionsfel minskar reliabiliteten. En stor utmaning 

vid skapandet av enkäten var att anpassa språket så att det skulle vara begripligt för samtliga elever 

i alla årskurser samtidigt som frågorna skulle söka svar på studiens frågeställningar. Mycket arbete 

lades därför ned på det. Trots det kan det inte uteslutas att ordval och liknande kan ha påverkat 

studiens reliabilitet. Vid de lektionstillfällen då enkätundersökningen ägde rum upplevde jag att 

det var främst i de lägre årskurserna som funderingar kunde uppkomma gällande innebörden av 

vissa ord eller frågor i enkäten. Eftersom både jag och ansvarig lärare fanns där för att hjälpa till i 

situationer som dessa kan kanske slutsatsen ändå dras att det inte bör ha minskat studiens 

reliabilitet avsevärt. För att förebygga att ett sådant problem uppstår skulle en separat enkät för 

varje årskurs kunnat konstruerats men tidsramen tillät inte det. Som tidigare nämnt kan deltagarna 

i sig också utgöra en faktor som inverkar på reliabiliteten. Dessa kan medvetet eller omedvetet 

påverka resultatet. Dagsformen hos en deltagare kan variera från en dag till en annan. Sömnbrist, 

sjukdom eller liknande kan påverka den fysiska såväl som psykiska prestationsförmågan. 

Enkätundersökningar i jämförelse med exempelvis observationer eller fysiologiska tester kan vara 

en riskabel datainsamlingsmetod för studiens reliabilitet. Detta eftersom risken alltid finns att 

respondenterna väljer att svara på ett sätt som de anser att de ”borde” istället för hur något faktiskt 

”är” (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta är en oundviklig risk att ta som undersökare men eftersom 

respondenterna var anonyma hoppas jag att de än dock valde att svara så ärligt som möjligt.  

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

De forskningsetiska principerna syftar till att skapa normer för förhållandet mellan forskare och 

uppgiftslämnare. Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav på 

forskningen. Dessa benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Codex, 2017).  

 

3.7.1 Informationskravet    

Undersökningsdeltagare ska av forskaren informeras om studiens syfte, deltagarnas roll och de 

villkor som råder för deras deltagande. I denna information ska det också framgå att deltagandet 

är frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan (Bryman, 2018; Codex, 2017; 

Hassmén & Hassmén, 2008). Samtliga elever som ingick i urvalsgruppen blev cirka en vecka innan 

undersökningen skulle komma att äga rum tilldelade ett informationsbrev där studiens syfte, 

tillvägagångssätt under datainsamlingen samt hantering av personuppgifter och insamlade data 

framgick (Se bilaga 2). Brevet innehöll också mina kontaktuppgifter. Brevet utformades av mig 

men tilldelades eleverna av idrottslärarna på skolan. Det är för undersökaren en balansgång mellan 



 

 
 

16 

att handla i enlighet med informationskravet och samtidigt inte utge för mycket information kring 

studien. Om deltagarna i förväg är medvetna om exempelvis eventuella teorier som studiens 

författare har kring resultatet skulle det kunna påverka respondenternas svar och därmed riskera 

att minska studiens tillförlitlighet (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

3.7.2 Samtyckeskravet 

Informerat samtycke innebär att respondenterna själva erhåller rätten att bestämma över sin 

medverkan. Forskaren ska innan undersökningens början inhämta undersökningsdeltagarnas 

samtycke (Bryman, 2018; Codex, 2017; Hassmén & Hassmén, 2008). Om dessa är under femton 

år bör samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare. I synnerhet om undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär (Codex, 2017). I samband med att eleverna tilldelades informationsbrevet 

gavs också en samtyckesblankett. Två olika samtyckesblanketter komponerades till studien. De 

elever som var under femton år och där med behövde sin vårdnadshavares påskrift i tillägg till sin 

egen tilldelades den ena och de elever som var fyllda femton år den andra (Se bilaga 3 och 4). 

Eleverna som valde att delta i undersökningen återlämnade de påskrivna lapparna till idrottslärarna 

som sedan gavs till mig att förvara. De elever som inte ville delta ägnade sig åt eget arbete vid 

undersökningstillfället men befann sig ändå kvar i samma lokal.  

 

3.7.3 Konfidentialitetskravet  

De uppgifter som kan identifiera undersökningsdeltagarna ska lagras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del av dem. Detta gäller särskilt uppgifter som kan uppfattas vara av etiskt 

känslig karaktär (Codex, 2017). I informationsbrevet framgick att undersökningen är anonym 

eftersom den insamlade data inte kan kopplas till enskilda personer. Frågeformuläret innehöll inga 

frågor kring personuppgifter utöver kön och årskurs och namnet på den skola som studien 

genomfördes vid kommer inte att publiceras. Jag befann mig i salen vid undersökningstillfällena 

för att hjälpa eleverna vid eventuella funderingar vilket oundvikligen innebar att jag fick kännedom 

om vilka grupper av elever som deltog. I den rapport som sammanställdes av den insamlade data 

framgår dock inte vem som har svarat vad vilket gör undersökningsdeltagarna anonyma även för 

mig (Bryman, 2018). Då eleverna fyllde i frågeformuläret elektroniskt via Survey & Report 

samlades all data där på min personliga inloggning där endast jag och min handledare kunde ta del 

av det. Ur denna insamlade data presenterades sedan valda delar i rapportens resultatdel.  

 

3.7.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer som insamlats för forskningsändamål 

inte får utlånas för icke-vetenskapliga- eller kommersiella syften. Undersökningsdeltagarna och 
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andra berörda bör få ta del av vart forskningsresultatet ska komma att publiceras (Codex, 2017). 

Den data som insamlats i samband med denna studie kommer inte att användas till något annan än 

forskningsändamål. I informationsbrevet framgick att studien kommer att publiceras som ett 

examensarbete. Samtliga undersökningsdeltagare och övriga berörda, så som vårdnadshavare och 

lärare, kommer att erbjudas ta del av den färdigställda rapporten.  
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4. Resultat 

Resultatet sammanställs och presenteras nedan i löpande text, diagram och tabeller utifrån 

medelvärde och procent. Medelvärdet benämns som (M) och antalet respondenter benämns som 

(n).  

 

4.1 Deltagande i och åsikter om ämnet idrott och hälsa  

I enkätens inledande del fick respondenterna besvara påståenden gällande deras inställning till ämnet. 

Det fanns fyra svarsalternativ att välja mellan som sträckte sig från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer 

väldigt bra”. (Min 1 och max 4). Ett högre värde innebar en mer positiv inställning till ämnet idrott och 

hälsa. Resultatet analyserades för att få ett medelvärde för respektive årskurs (Se tabell 1).  

 

Tabell 1. Elevernas inställning till ämnet idrott och hälsa fördelat på årskurs (M) 

Årskurs 5 7 9 
Jag tycker det är roligt med idrott och hälsa (n=123)  M = 3,4 M = 3,3 

 
M = 3,4 

Jag tycker idrott och hälsa är viktigt (n=123) M = 3,4 
 

M = 3,1 M = 3,3 
 

Det är viktigt för mig att känna mig duktig i idrott och 
hälsa (n=121)  

M = 3,1 M = 2,9 
 

M= 3,1 

 

Resultaten i tabell 1 visar att såväl årskurs fem, sju och nio fick ett högt medelvärde i alla frågor 

vilket tyder på positiva upplevelser av ämnet. Medelvärdet för eleverna i årskurs sju tenderade 

vara något lägre än de övrigas i samtliga frågor. Respondenternas övervägande positiva åsikter 

kring ämnet visade sig stämma överens med deras deltagande som var högt i samtliga årskurser 

(Se figur 1). 

 

 

Figur 1. Deltagande på idrottslektionen fördelat på årskurs. (%; n=121).  
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I figur 1 så visas det att en majoritet alltid eller ofta är med på idrottslektionen med liten avvikelse för 

årskurs sju där en större del (20%) av eleverna än i årskurs fem (3%) och nio (5%) svarat att de deltar 

ibland.  

Resultatet är i stort sett identiskt mellan könen (n=124), 92% av flickorna och, 90% av pojkarna och 

samtliga elever som identifierar sig som annat svarade att de ofta eller alltid deltar på idrottslektionen.  

 

4.2 Ombyte och dusch i samband med idrott och hälsa  

Respondenterna besvarade frågor gällande deras inställning till dusch och ombyte i samband med idrott 

och hälsa. Svarsalternativen såg ut på olika sätt beroende på vilken fråga eller påstående som ställdes: 

Det fanns fyra svarsalternativ att välja mellan som sträckte sig från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer 

väldigt bra” eller från ”Aldrig” till ”Alltid”. (Min 1 och max 4). Ett högre värde innebar en mer positiv 

inställning till ombyte och dusch i samband med idrottslektionen. Svaren sammanställdes för att få ett 

medelvärde för respektive årskurs i varje fråga (Se tabell 2).  

 

Tabell 2: Elevernas inställning till dusch och klädombyte i samband med idrott och hälsa fördelat 

på årskurs (M)  

 

Resultaten i tabell 2 visar att eleverna i årskurs fem oftast duschar i samband med idrottslektionen 

av eleverna i studien. De anser det också vara viktigare att duscha efter idrottslektionen än eleverna 

i de övriga årskurserna. Däremot byter inte eleverna i årskurs fem om till träningskläder lika ofta 

som de övriga.  

 

Vidare analyserades resultatet i procent för att få en fördjupad bild av hur svaren var fördelade. En 

övervägande majoritet (86%) av respondenterna (n=125) byter alltid om till träningskläder inför 

idrottslektionen. Endast en liten del (8%) svarade att de aldrig eller endast ibland byter om.  

 

Årskurs 5 7 9 
Byter du om till träningskläder inför 
idrottslektionen? (n= 121) 

M = 3,4 M = 3,8 M = 3,8 

Tycker du det är viktigt att duscha efter 
idrottslektionen?  (n=123) 

M = 3,2 
 

M = 3,0 
 

M = 2,9 

Duschar du på skolan efter 
idrottslektionen? (n=122)  

M = 3,0 
 

M = 2,7 
 

M = 2,7 
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Fördelat på årskurs svarade 90% i årskurs sju respektive 91% i årskurs nio att de alltid byter om, 

medan 75% av eleverna i årskurs fem svarade detsamma (n=121). Av eleverna i årskurs fem 

svarade dessutom 13% att de aldrig byter om till träningskläder inför idrottslektionen vilket var 

högre än i årskurs sju (3%) och nio (2%).  

 

Resultatet på frågan ”Tycker du att det är viktigt att duscha efter idrottslektionen?” visade att en 

övervägande majoritet av eleverna i årskurs fem (74%), sju (68%) och nio (63%) svarat att det 

stämmer bra eller väldigt bra. Av respondenterna svarade 18% av eleverna i årskurs fem, sju (29%) 

och nio (30%) med att det stämmer delvis. Endast ett fåtal ansåg att det inte stämmer alls (n=123).  

 

Trots att så stor del av eleverna ansåg att det är viktigt att duscha efter idrotten så innebar det inte 

att de alltid gjorde det. Av respondenterna svarade som tidigare nämnt 86% att de alltid byter om 

till träningskläder, ändå menade endast 45% att de alltid duschar på skolan i samband med 

idrottslektionen (Se figur 2).  

 

Figur 2. Samtliga respondenters svar på frågan ”Duschar du på skolan efter idrottslektionen?” 

(%; n=127) 
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Figur 3. Elevernas svar på frågan ”Duschar du på skolan efter idrottslektionen?” fördelat på 

årskurs (%; n=122)  

 

Figur 3 visar resultatet i denna fråga kopplat till årskurs. Till skillnad från resultatet om ombyte, 

verkar det som att det är eleverna i årskurs fem är den årskurs som oftast duschar på skolan i 

samband med idrotten. Av eleverna i årskurs fem menar 37% att de aldrig eller ibland duschar 

efter idrotten, respektive 45% av eleverna i årskurs sju och 47% av eleverna i årskurs nio. Det kan 

tolkas som att valet att duscha i samband med idrotten avtar allt eftersom eleverna blir äldre.   

 

4.3 Orsaker till att inte vilja duscha efter idrottslektionen  

De elever som inte alltid duschar i samband med idrottslektionen bads ta ställning till ett antal 

påståenden gällande orsaker till att inte vilja duscha efter idrottslektionen som grundats på resultat 

som presenterats i tidigare forskning (Jönsson, 2016; Moen et al., 2018; Wiker, 2017).  

Det fanns fyra svarsalternativ att välja mellan som sträckte sig från ”Stämmer väldigt bra” till ”Stämmer 

inte alls” (Min 1 och max 4). Ett lägre värde innebar mer negativa upplevelser kring att duscha i 

samband med idrott och hälsa. Svaren sammanställdes för att få ett medelvärde för respektive årskurs i 

varje fråga (Se tabell 3).  
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Tabell 3. Orsaker till att inte vilja duscha i samband med idrottslektionen fördelat på årskurs (M) 

Årskurs  5 7 9 

Jag är inte bekväm i att byta om/visa mig naken 
för andra (n= 69) 

M = 1,9 
 

M =2,7 
 

M = 2,9 

Jag är rädd för att bli filmad/fotad (n= 69)  M = 2,6 M = 3,3 
 

M = 3,4 

Jag tycker inte tiden räcker till (n=69)   M = 2,5 
 

M = 2,5 
 

M = 2,1 
 

Jag tycker duschutrymmen är ohygieniska (n= 69) M = 2,6 M = 2,9 
 

M = 2,3 
 

Jag brukar inte anstränga mig så mycket att jag 
blir svettig (n=69).   

M = 3,3 M = 3,2 
 

M = 2,8 

 

Resultaten i tabell 3 visar att eleverna i årskurs fem oftare svarat att det stämmer att de är obekväma 

i att byta om/visa sig nakna inför andra, än eleverna i övriga årskurser. De är också mer rädda för 

at bli fotade/filmade i omklädningsrummet. Fler elever i årskurs nio har svarat att de inte duschar 

på grund av tidsbrist och ohygieniska duschutrymmen än eleverna i årskurs fem och sju. Antalet 

elever som svarat att de inte anstränger sig så mycket att de blir svettiga ökar ju äldre de är.  

 

Vidare analyserades resultatet i procent för att få en fördjupad bild av hur svaren var fördelade.  

 

Figur 4. Elevernas svar på påståendet ”Om du väljer att inte duscha efter idrottslektionen, beror det på 

att…””Jag är inte bekväm i att byta om/visa mig naken inför andra” fördelat på årskurs (%; n=69)  

Resultatet visar att för en stor del av eleverna i årskurs fem är orsaken till att de inte tycks vilja duscha, 

för att de inte känner sig bekväma i att byta om/visa sig nakna inför andra. Detta då 75% svarat med att 

det stämmer bra eller stämmer väldigt bra. I de andra årskurserna tycks inte detta vara lika vanligt 

förkommande då 42% i årskurs sju och 33% i årskurs nio svarat det samma. Av eleverna i årskurs nio 

anser nästan hälften att påståendet inte stämmer alls.  
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Figur 5. Elevernas svar på påståendet ”Om du väljer att inte duscha efter idrottslektionen, beror det på 

att…””Jag är rädd för att bli filmad/fotad” fördelat på årskurs (%; n=69)  

Resultatet visade att det framförallt är hos eleverna i årskurs fem som orsaken till att inte duscha tycks 

ligga i en rädsla för att bli filmad och/eller fotad i omklädningsrummet/duschen. Varken hos eleverna i 

årskurs sju eller årskurs nio verkar detta vara en särskilt stor faktor till att välja att inte duscha i samband 

med idrottslektionen.   

 

  

Figur 6. Elevernas svar på påståendet ”Om du väljer att inte duscha efter idrottslektionen, beror det på 

att…””Jag tycker inte att tiden räcker till” fördelat på årskurs (%; n=69)  

Resultatet visade att det framförallt är hos eleverna i årskurs nio som tidsaspekten tycks vara en 

bidragande orsak till att inte vilja duscha i samband med idrottslektionen.  
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Figur 7. Elevers svar på påståendet ”Om du väljer att inte duscha efter idrottslektionen, beror det på 

att…””Jag tycker duschutrymmen är ohygieniska” fördelat på årskurs (%; n =69)  

Resultatet visade att framförallt eleverna i årskurs nio menade att duschutrymmen spelade en roll i 

varför de väljer att inte duscha. Detta då 56 % av dessa svarade med antingen stämmer bra eller stämmer 

väldigt bra påståendet respektive 30% av eleverna i årskurs sju och 40% av eleverna i årskurs fem.  

 

 

Figur 8. Elevers svar på påståendet ”Om du väljer att inte duscha efter idrottslektionen, beror det på 

att…””Jag brukar inte anstränga mig så mycket att jag blir svettig” fördelat på årskurs (%; n=69) 

Resultatet visade att det framförallt i årskurs nio går att avläsa att en relativt stor del av eleverna inte 

brukar anstränga sig så till den grad att de blir svettiga och att detta är orsaken till att välja att duscha.  
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Sammanfattningsvis skulle det kanske kunna påstås att den bakomliggande orsaken till att inte 

duscha i samband med idrotten tycks hos de yngre eleverna ofta bero på faktorer gällande den egna 

kroppen och andras betraktande av den. Hos de äldre eleverna verkar den främsta bidragande 

orsaken vara yttre faktorer som tidsbrist och ohygieniska duschutrymmen. Relativt många 

respondenter i årskurs nio menar också att de inte duschar för att de inte brukar anstränga sig så 

mycket att de blir svettiga.  

 

4.4 Valet att inte duscha och dess påverkan på aktivt deltagande under 

idrottslektionen  

Som nämnt i tidigare avsnitt svarade 55% av respondenterna att de inte alltid väljer att duscha efter 

idrotten trots att 85% av respondenterna menar att de alltid byter om till träningskläder. Resultatet visade 

också på ett högt deltagande, det vill säga närvaro, på idrottslektionerna i samtliga årskurser. För att 

undersöka huruvida elevernas val att duscha eller ej i samband med idrotten kan påverka deras aktiva 

deltagande under idrottslektionen inkluderades ytterligare frågor om ämnet. Det fanns fyra 

svarsalternativ att välja mellan som sträckte sig från ”Alltid” till ”Aldrig” (Min 1 och max 4). Ett lägre 

värde innebar att eleverna oftare undvek att vara med/delta aktivt för att inte behöva duscha. Svaren 

sammanställdes för att få ett medelvärde för respektive årskurs i varje fråga (Se tabell 4).   

 

Tabell 4. Påverkar valet att inte duscha i samband med idrottslektionen ett aktivt deltagande på 

idrottslektionen, fördelat på årskurs (M)  

Årskurs 5 7 9 

Undviker du att bli svettig på idrottslektionen för att inte behöva 
duscha efteråt? (n=120)  

M = 3,4  M = 3,7 M = 3,3  

Har du under den senaste terminen valt att inte vara med på 
idrottslektionen för att slippa duscha på skolan? (n=122)  

M = 3,6 M = 3,8 M = 3,9 

 

Resultatet i tabell 4 visar att eleverna i samtliga årskurser fick ett högt medelvärde i båda frågorna 

vilket tyder på att majoriteten inte aktivt undviker att bli svettiga eller delta på lektionen för att 

inte behöva duscha efteråt. Resultatet visar dock att det förekommer i samtliga årskurser.  

 

Vidare analyserades resultatet i procent för att få en fördjupad bild av hur svaren var fördelade. En 

majoritet (62%) av respondenterna svarade att de inte aktivt undviker att bli svettiga på idrottslektionen 

för att slippa duscha efteråt, 38% av eleverna menade alltså att det förekommer (n=125). Figur 9 visar 
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detta resultat fördelat på årskurs. Respondenterna i årskurs nio tycks vara de som oftast väljer att 

undvika att bli svettiga.   

 

 

Figur 9. Elevers svar på frågan ”Undviker du att bli svettig på idrottslektionen för att inte behöva 

duscha efteråt?” fördelat på årskurs (%; n=120) 

 

På frågan om huruvida respondenterna någon gång under den senaste terminen valt att inte vara 

med på idrottslektionen för att slippa duscha på skolan svarade 84% med alternativet ”Aldrig” och 

11% med ”Ibland” (n=127). Figur 10 visar detta resultat fördelat på årskurs. I årskurs fem sågs en 

något större tendens till att detta förekom än i de övriga årskurserna.  

 

 

Figur 10. Elevers svar på frågan ”Har du under den senaste terminen valt att inte vara med på 

idrottslektionen för att slippa duscha på skolan?” fördelat på årskurs (%; n=122) 
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4.5 Lärarens roll  

I samtal med idrottslärare på skolan framkom att de ser duschandet efter idrottslektionen som något 

självklart. Eftersom det inte längre är något som står med i skolans läroplan men som lärarna ändå 

förväntar sig av eleverna, så behöver de informeras om vikten av att duscha. Av respondenterna svarade 

16% att idrottslärarna på skolan aldrig har pratat om detta medan resten upplever att de har gjort det vid 

åtminstone några tillfällen under den senaste terminen (n= 127).  

På frågan ”Upplever du att lärare eller annan skolpersonal har koll på vad som händer i 

omklädningsrummet?” svarade nästan hälften av eleverna i årskurs fem med svarsalternativet ”stämmer 

inte alls”. Få elever i någon av årskurserna upplever att påståendet stämmer mycket bra. Årskurs sju 

tycks vara de som upplever att skolpersonalen har mest koll på vad som händer i omklädningsrummet 

(Se figur 11).  

 

 

Figur 11. Elevers svar på frågan ”Upplever du att lärare eller annan skolpersonal har koll på vad som 

händer i omklädningsrummet?” fördelat på årskurs (%; n=122) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka elevernas inställning till att duscha i samband med idrott 

och hälsa i skolan. Syftet var också att undersöka huruvida eleverna upplever att valet att inte 

duscha kan påverka det aktiva deltagandet på idrottslektionen. De frågeställningar som studien 

sökte få svar på var: Finns någon skillnad i inställningen till att duscha i samband med 

idrottslektionen hos elever i årskurs fem, sju och nio? Upplever eleverna i årskurs fem, sju och nio 

att valet att inte duscha i samband med idrotten blir ett hinder för att delta aktivt på 

idrottslektionen?  

 

För att få en bild av elevernas inställning till ämnet i stort och deras nivå av deltagande ställdes 

frågor kring det i frågeformuläret. Larsson (2016) menar att idrott och hälsa är ett omtyckt ämne 

av många elever vilket stämde överens med resultatet i denna studie som visade att samtliga 

årskurser hade en övervägande positiv bild av idrott och hälsa som ämne. Detta visade sig också i 

form av närvaro då nästan samtliga elever i varje årskurs svarat att de ofta eller alltid deltar på 

idrottslektionen.  

 

Resultatet visade att en övervägande majoritet av årskurs fem, sju och nio svarat att de alltid byter 

om till träningskläder inför idrottslektionen. Eleverna i årskurs fem hade dock en lägre tendens till 

att byta om. På frågan om huruvida eleverna ansåg det vara viktigt att duscha i samband med 

idrottslektionen svarade fler elever i årskurs fem att det stämde bra eller väldigt bra än eleverna i 

årskurs sju och nio. Endast ett fåtal i varje årskurs tyckte inte att det var viktigt alls. Detta visade 

sig också stämma överens med hur ofta eleverna valde att duscha i samband med idrottslektionen 

då flest respondenter i årskurs fem, ett mindre antal i årskurs sju och minst antal i årskurs nio svarat 

ofta eller alltid på denna fråga. Trots att en övervägande majoritet av samtliga elever ansåg att det 

är viktigt att duscha efter idrottslektionen var det många som ändå inte svarade att de alltid eller 

ofta duschar. Det faktum att eleverna byter om inför idrottslektionen innebär inte indirekt att de 

även väljer att duscha i samband med det. Eleverna i årskurs fem som hade en lägre tendens att 

byta om till träningskläder än de övriga svarade dock oftare att de duschar i samband med 

idrottslektionen än eleverna i årskurs sju och nio. Ett av motiven till denna studie var att 

idrottslärarna på skolan upplevde att många elever väljer att inte duscha efter idrottslektionen och 

att denna ”trend” tycks börja någon gång under mellanstadiet. Detta stämmer överens med det 

insamlade materialet då flest elever i årskurs fem svarat att de alltid duschar efter idrotten, färre 

elever i årskurs sju och minst antal elever i årskurs nio. Dock var inte skillnaden särskilt stor mellan 
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årskurs sju och nio i denna fråga. Vad gäller schemaläggningen är idrottslektionen placerad som 

sista lektion vid ett tillfälle i veckan för årskurs sju. I övrigt är samtliga idrottslektioner för alla 

klasser i urvalet schemalagda i början eller i mitten på dagen. Det är alltså inte alltid möjligt för 

eleverna att gå hem och duscha istället för på skolan efter lektionens slut. Av den totala gruppen 

respondenter svarade i likhet med tidigare undersökningar (Jönsson, 2016; Sandercock et al, 

2016), en minoritet att de alltid duschar på skolan efter idrottslektionen. De som inte alltid 

duschade fick ta ställning till ett antal påståenden för att kunna analysera vad som kan vara de 

bakomliggande orsakerna till att så många väljer att inte duscha. Påståendena utformades utifrån 

resultat från tidigare studier om hur elever upplever omklädningsrums- och duschmiljön (Jönsson, 

2016; Moen et al, 2018; Sandercock et al, 2016; Wiker, 2017). Eleverna i denna studies svar tyckts 

på många sätt stämma överens med tidigare forskning.  

 

Resultatet visade att de bakomliggande orsakerna varierade beroende på i vilken årskurs som 

eleverna gick. Anledningen till att eleverna i årskurs fem inte alltid väljer att duscha var oftast 

förknippat med att inte känna sig bekväma inför att byta om med och visa sig naken inför andra 

samt en rädsla för att bli filmad/fotad i omklädningsrummet eller duschen. Det berodde alltså oftast 

på faktorer gällande den egna kroppen. Även en relativt stor andel av de elever i årskurs sju som 

inte alltid väljer att duscha svarade att de inte var bekväma i att duscha/byta om med andra. Dock 

syntes detta mönster inte lika tydligt som hos eleverna i årskurs fem. Kanske kan detta ha att göra 

med att eleverna i synnerhet i årskurs fem, men även många i årskurs sju befinner sig i övergången 

från att vara barn till att bli tonåringar med alla kroppsliga förändringar det innebär (Sand, 2007). 

De befinner sig trots allt i den övergång som de flesta av eleverna i årskurs nio sannolikt redan har 

gått igenom, vilket kanske skulle kunna förklara varför de inte upplever det som ett lika stort 

problem att byta om och duscha med sina klasskamrater.  

 

Med detta i åtanke är det oroväckande att så få elever, likt respondenterna i Moens et al (2018) 

studie, upplever att lärare eller annan skolpersonal är närvarande och kan se vad som händer i 

omklädningsrummet. Kanske kan detta få konsekvenser för elevernas val att duscha efter 

idrottslektionen. Om eleverna väljer att inte duscha på grund av att de inte känner sig bekväma i 

sin egen kropp skulle troligtvis inte en lärares närvaro i omklädningsrummet göra någon skillnad 

till det bättre. Det vill säga, om det inte är så att mobbning förekommer i omklädningsrummet eller 

duschen. När det kommer till att de känner en rädsla för att bli fotade eller filmade av sina kamrater 

i den miljön däremot skulle kanske närvaron av skolpersonal göra en positiv skillnad för elevernas 

val att duscha efter lektionen. Problemen jag kan se med detta är framförallt två. Dels kommer det 

med största sannolikhet alltid finnas elever som inte vill att skolpersonal ska närvara i 
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omklädningsrumsmiljön på grund av att det kan kränka deras integritet. Dessutom finns heller inte 

ofta möjlighet för idrottslärarna att närvara i omklädningsrummet. Många gånger, åtminstone på 

den skola som denna studie genomfördes vid, är idrottslektionerna tätt schemalagda med varandra. 

Av den anledningen blir nog många gånger resultatet så att idrottslektionen är slut så fort eleverna 

har lämnat idrottshallen då lärarna måste rikta sin uppmärksamhet mot nästa klass.  

 

Av de elever i årskurs nio som inte alltid väljer att duscha i samband med idrottslektionen tycktes 

den främsta orsaken vara yttre faktorer som miljö och tid. En majoritet av dessa svarade antingen 

stämmer bra eller stämmer väldigt bra på påståendena gällande tidsbrist och ohygieniska 

duschutrymmen. Eleverna i årskurs nio har en längre väg att färdas till idrottssalen än de övriga 

då de har samtliga idrottslektioner i idrottshallen belägen en bit ifrån skolområdet. Kanske kan det 

vara en bidragande faktor till detta resultat. Huruvida de oftare skulle välja att duscha ifall 

avståndet till nästa lektion var kortare och de därmed haft mer tid till dusch framgår dock inte av 

resultatet. Men att döma av svar från eleverna i årskurs sju, som också har de flesta av sina 

idrottslektioner i denna sal tycks inte detta vara hela förklaringen. För elever i årskurs sju tycktes 

inte tidsaspekten vara en lika stor anledning till att inte vilja duscha efter idrottslektionen som 

eleverna i årskurs nio. I Moens et al (2018) studie där elevernas ålder beaktades framkom att fler 

elever i grundskolan var rädda för att bli fotograferade än elever i gymnasieskolan. Samtidigt var 

det en större andel gymnasieelever än grundskoleelever som svarat att de har för lite tid till att 

duscha. Resultatet i denna studie visar samma tendenser. Trots att inga gymnasieelever inkluderats 

i denna studie beaktades årskurs. Fler av de yngre eleverna menade att de var rädda för att bli 

fotograferade i omklädningsrummet än de äldre eleverna. På samma sätt var det också fler av de 

äldre eleverna som svarat att de har för lite tid till dusch innan nästa lektion. Utöver miljö och tid 

tycks också flest elever i årskurs nio motivera sitt val att inte duscha med att de inte anstränger sig 

så till den grad att de blir svettiga. Kanske beror det på att de inte anser att tiden räcker till för 

dusch och ombyte. Om så är fallet, bör kanske slutsatsen kunna dras att åtminstone dessa elevers 

val att inte duscha i samband med idrotten påverkar aktivt deltagande på idrottslektionen.  

 

Huruvida valet att inte duscha blir ett hinder för att delta aktivt på idrottslektionen var en av denna 

studies frågeställningar. Med aktivt deltagande menas att eleverna deltar och är aktiva så till den 

grad att de blir varma och svettiga. 

 

Resultatet visade att en majoritet av eleverna i årskurs fem och sju svarat att de aldrig undviker att 

bli svettiga på idrottslektionen för att inte behöva duscha efteråt. I årskurs nio var det betydligt 

färre som svarat ”aldrig” på samma fråga. Trots att en majoritet av åtminstone eleverna i årskurs 
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fem och sju menar att de inte undviker att bli svettiga för att inte behöva duscha är det 

förhållandevis många elever som svarat något annat. Resultatet visade alltså att det förekommer 

att en del av eleverna i samtliga årskurser undviker att delta på idrottslektionen för att inte behöva 

duscha efteråt. Detta i tillägg till att en relativt stor andel av samtliga respondenter menar att de 

ibland, ofta eller alltid väljer att inte delta så aktivt på lektionen av samma anledning. Den slutsats 

som kan dras av den data som insamlades är att elevernas val att inte duscha i samband med 

idrottslektionen, vilken anledning som än må ligga bakom, kan blir ett hinder för att delta aktivt 

på idrottslektionen. Inte för samtliga elever, men det förekommer. Som Wiker (2017) diskuterar i 

sin avhandling skulle detta kunna leda till att elever som egentligen har potential att uppnå ett 

högre betyg i ämnet idrott och hälsa hämmas. Det är alltså något som bör tas på allvar. I synnerhet 

också med tanke på att många av eleverna känner en otrygghet inför att exponera sina kroppar i 

omklädningsrummet med rädsla för att bli fotade. Skolan ska trots allt skapa en trygg lärandemiljö 

för eleverna och aktivt arbeta för att tendenser till kränkande behandling motverkas (Skolverket, 

2017b). Intervjupersonerna i Wikers (2017) avhandling menade att införandet av duschdraperier, 

bås och mobilförbud skulle få fler elever att vilja duscha efter idrottslektionen. Detta i sin tur skulle 

göra att fler elever oftare skulle närvara och vara delaktiga under undervisningen, ansåg de.  

 

På skolan i denna studie finns duschbås i den idrottshall som är på skolans område, däremot inte i 

den idrottshall som är belägen en bit bort. Mobilförbud råder för samtliga elever på mellanstadiet, 

däremot inte på högstadiet. Trots detta var det som bekant flest elever i årskurs fem som kände 

obehag inför byta om/ visa sig naken inför sina klasskamrater. Dessutom var det eleverna i årskurs 

fem som var mest bekymrade för att blir fotade i omklädningsrumsmiljön. Av den anledningen 

tycks inte vare sig duschbås eller mobilförbud räcka för att eleverna ska finna omklädningsrums- 

och duschmiljön som mer hanterbar. Som Wiker (2017) diskuterar är det av vikt att skapa en 

medvetenhet och kontinuerligt föra en diskussion kring omklädningsrums- och duschsituationen 

lärare och elever emellan för att nå fram till möjliga lösningar.  

 

En majoritet av eleverna i samtliga årskurser svarade att de anser att det är viktigt att duscha efter 

idrottslektionen. En majoritet svarade också att idrottslärarna åtminstone vid något tillfälle under 

den senaste terminen pratat om att det är viktigt att duscha. Kopplat till KASAM kan det påstås att 

de flesta elever känner en begriplighet kring duschmomentet. Det vill säga, de förstår varför det är 

bra att duscha av kroppen efter att ha blivit svettig på lektionen. Som presenterat i resultatavsnittet 

innebar detta dock inte att en majoritet av eleverna valde att duscha efter idrottslektionen. Om 

eleverna inte har en hög känsla av sammanhang i duschsituationen beror det alltså snarare på 

brister i meningsfullheten eller framförallt hanterbarheten. Detta för att samtliga komponenter 
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måste finnas för att KASAM ska uppstå (Antonovsky, 2005; Thedin Jakobsson, 2015). De krav 

som eleverna ställs inför i detta fall är att duscha och byta om efter idrottslektionen. Detta 

tillsammans med sina klasskamrater, inom en viss tidsram, i en given miljö. För att eleverna ska 

känna att dessa krav är hanterbara måste de också uppleva att de har rätt resurser för att klara av 

det. Dessa resurser kan exempelvis vara fysiska redskap och sociala relationer (Brolin, 2017; 

Hassmén & Hassmén, 2010; Rydqvist & Winroth, 2004). Eleverna i framförallt årskurs nio tycks 

anse att de inte har rätt fysiska resurser i form av tillräckligt med tid och hygieniska 

duschutrymmen för att möta kraven. Eleverna i årskurs fem och till viss del i årskurs sju tycks 

istället anse att de inte har rätt resurser i form av sociala relationer. Detta för att många elever inte 

känner sig bekväma i att exponera sin kropp för sina klasskamrater i omklädningsrumsmiljön. 

Många elever i årskurs fem uttrycker även som tidigare nämnt en rädsla för att bli filmade eller 

fotade. För dessa elever utgör inte den sociala relationen den resurs som krävs för att möta ”kravet” 

av att duscha utan blir snarare en stressor, alltså ett hinder. Trots att det skulle kunna tänkas att 

eleverna finner duschmomentet som meningsfullt eftersom de flesta tycker att det är begripligt är 

så inte fallet, för en majoritet av dem. Meningsfullhet handlar om en människas upplevelser av de 

utmaningar som hen ställs inför. Det vill säga om det känns betydelsefullt för hen att investera sin 

tid och sitt engagemang i dessa (Brolin, 2017; Hassmén & Hassmén, 2010; Rydqvist & Winroth, 

2004). Många elever tycks inte känna någon meningsfullhet i att duscha efter idrottslektionen 

eftersom de inte har de resurser som krävs för att hantera det. KASAM uppstår då inte eftersom 

de tre komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet inte är sammanflätade 

(Antonovsky, 2005; Thedin Jakobsson, 2015).  

 

5.2 Metoddiskussion 

Bryman (2018) och Hassmén och Hassmén (2008) beskriver att den kvantitativa forskningen 

generellt sett syftar till att undersöka något på bredden.  Det vill säga att finna mer ytlig information 

om exempelvis en större samling individer eller situationer. Vid betraktandet av studiens 

frågeställningar framgår att fokus riktas mot ett sökande efter generaliserbar kunskap om elevernas 

inställning till duschandet i samband med idrottslektionen i stort. Av den anledningen lämpade sig 

en kvantitativ ansats med frågeformulär som datainsamlingsmetod väl för denna studie, vilket 

också påverkar validiteten positivt (Bryman, 2018; Hassmén & Hassmén, 2008; Trost & Hultåker, 

2016). Då studiens undersökningsområde vid första anblick kan uppfattas som känsligt och intimt 

valdes också enkäter framför exempelvis intervjuer. Jag gjorde bedömningen att fler elever 

troligtvis skulle kunna tänkas vilja delta som respondenter om undersökningen var anonym och 

inte bara konfidentiell. Reliabiliteten kan emellertid påverkas negativt av anonyma 

enkätundersökningar där respondenterna får göra självskattning i de olika frågorna och 
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påståendena. Detta eftersom risken alltid finns att respondenterna väljer att svara på ett sätt som 

de anser att de ”borde” istället för hur något faktiskt ”är”. Deltagarna kan också påverka resultatet 

omedvetet (Hassmén & Hassmén, 2008). I det här fallet skulle det exempelvis kunna bero på att 

eleverna uppfattar frågan på olika sätt eftersom det skiljde flera år mellan de yngsta och de äldsta 

deltagarna. Trots att språket försökte anpassas och vara begripligt för samtliga respondenter hade 

det sannolikt varit bättre för studiens reliabilitet att tillverka ett separat frågeformulär för respektive 

årskurs. Tidsramen som fanns att förhålla sig till tillät dock inte detta. Som nämnts i metodavsnittet 

fanns jag och ansvarig lärare på plats vid undersökningstillfället för att hjälpa eleverna om 

eventuella funderingar kring språket uppstod. Det kan emellertid inte uteslutas att det ändå kan ha 

påverkat resultatet. Vad gäller utformningen av frågorna kunde också vissa av dem ha utformats 

på annat sätt. Trost och Hultåker (2016) menar att negationer bör undvikas helt för att minska 

risken för eventuella missförstånd. Frågeformuläret innehöll till viss del frågor/påståenden med 

negationer vilket möjligtvis kan ha påverkat hur eleverna uppfattade dem Mätinstrument där 

resultaten påverkas av konstruktionsfel minskar reliabiliteten (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

För att underlätta analysen av det insamlade materialet hade kanske andra svarsalternativ kunnat 

väljas än exempelvis ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer delvis”, ”Stämmer bra” och ”Stämmer väldigt 

bra”. Vid bearbetningen av materialet var det ibland problematiskt att avgöra vart gränsen skulle 

dras för huruvida eleverna höll med om påståendena eller ej så att jag sedan kunde jämföra 

årskursernas svar med varandra. Uträknandet av medelvärdet i respektive fråga i tillägg till 

procenten underlättade dock processen. I svarsalternativen där respondenterna ombads motivera 

varför de inte valde att duscha kunde kanske alternativet ”Annat - i så fall vad?” kunnat inkluderas 

för att se ifall andra orsaker kunde ligga bakom valet att inte duscha. Eleverna hade emellertid 

möjligheten att välja svarsalternativet ”Stämmer inte alls” på samtliga påståenden om så var fallet.  

 
Som nämnt i metodavsnittet tillämpades ingen inställning som skulle göra att respondenterna 

tvingades svara på en fråga innan de gick vidare till nästa. Detta innebar förstås en risk att inte få 

in svar på de frågor som studien hade för avsikt att undersöka vilket skulle kunnat påverka såväl 

validiteten som reliabiliteten negativt. En sådan kontrollfunktion skulle dock även kunnat innebära 

ett större externt bortfall. Det vill säga att flera elever valt att avbryta ifyllandet helt för att de inte 

ville svara på samtliga frågor. Som undersökare kan det vara bättre att få svar på några frågor än 

inga alls menar Trost och Hultåker (2016). Det interna bortfallet var förhållandevis lågt med endast 

en eller några respondenter per fråga som valde att inte svara. Det bör därför inte ha påverkat 

studiens reliabilitet eller validitet i någon större mening (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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För att maximera den externa validiteten är det av stor vikt att det stickprov som 

undersökningsdeltagarna utgör är representativt för den population som vill generaliseras till 

Hassmén och Hassmén (2008). Ju större urvalet är desto större sannolikhet är det att resultatet är 

representativt för populationen (Trost & Hultåker, 2016). Den ursprungliga tanken med denna 

studie var att undersöka huruvida elevernas inställning till duschmomentet förändras över tid. För 

att kunna uttala sig i den frågan hade det kanske emellertid varit nödvändigt att följa klasserna och 

låtit dem genomföra enkäten vid ett flertal tillfällen. Exempelvis en gång per läsår. Designen kan 

dock ändå ge en bild av de förändringar som kan ske i elevers inställning till dusch i samband med 

idrottslektionen över tid. Deltagandet i respektive klass var mycket högt och förhållandevis jämnt 

fördelat i antal deltagare vilket påverkar validiteten positivt (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Resultatet i denna studie går i praktiken endast att generalisera på så vis att uttalanden kan göras 

gällande upplevelserna hos specifikt dessa klasser, på denna skola, just nu i tiden. Eleverna i denna 

studies svar stämde dock på många sätt överens med tidigare forskning (Jönsson, 2016; Moen et 

al, 2018; Sandercock et al, 2016; Wiker, 2017).  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Resultatet av denna studie visade att ju äldre eleverna var desto oftare valde de att inte duscha i 

samband med idrottslektionen. De äldre eleverna ansåg det också vara mindre viktigt att duscha 

efter idrottslektionen än de yngre. Trots detta räcker det inte för att kunna göra generaliseringar 

utifrån det på andra skolor exempelvis. För att få en än tydligare bild av huruvida elevers val att 

duscha efter idrottslektionen avtar över tid skulle en större studie med fler respondenter i 

urvalsgruppen behöva genomföras. Samma klasser skulle också kunna följas och låtas genomföra 

enkätundersökningen flera gånger.  

 

Fortsatt forskning skulle också behövas för att säkerställa huruvida elevers val att duscha efter 

idrottslektionen eller ej påverkar deras aktiva deltagande under idrottslektionen, vilket Sandercock 

et al (2016) också föreslår i sin studie. Resultatet av denna studie visade att det kan ha betydelse 

men vidare forskning behövs, vilken exempelvis skulle kunna bedrivas med hjälp av ytterligare 

insamlingsmetoder än endast frågeformulär. Egenskattning är alltid en risk när det gäller studiers 

reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008). Av den anledningen kanske pulsband skulle kunna 

användas i tillägg till enkäter för att kontrollera huruvida respondenternas faktiska aktivitetsnivå 

stämmer överens med deras enkätsvar. Detta bör dock i förväg diskuteras ur en forskningsetisk 

synpunkt.  
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Informationsbrev 
 

 

Jag heter Sofia Johansson och studerar till lärare i idrott och hälsa på Karlstad universitet. Jag 

skriver för närvarande min C-uppsats med syfte att undersöka elevernas inställning till att duscha 

i samband med idrott och hälsa och huruvida valet att duscha efter idrotten eller ej förändras över 

tid. 

 

Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter som delas ut till skolans elever i årskurs 5, 7 och 

9. Dessa klasser valdes ut för att jag vill ha ett brett spann av elever i olika årskurser så att jag kan 

jämföra deras inställning till duschandet i samband med idrotten dem emellan. Studien genomförs 

på _______ då jag tidigare i höst haft min VFU där. Enkäten kommer att delas ut under ett 

lektionstillfälle och tar cirka 15 minuter att fylla i för hand.  Endast jag och min handledare 

kommer att ta del av det insamlade materialet. Studien kommer sedan att publiceras som ett 

examensarbete. Efter att arbetet är färdigställt och godkänt kommer enkäterna att förstöras. 

 

Det är anonymt att delta då inga namn eller övriga personuppgifter mer än årskurs och kön 

kommer att frågas efter. Inte heller namnet på skolan som studien genomförs vid kommer att 

nämnas i de resultat som jag sedan presenterar.  

 

Innan undersökningens start kommer alla elever och om de är under 15 år, även deras 

vårdnadshavare att få ta del av och skriva under ett samtyckesbrev om de väljer att delta. Elev 

eller vårdnadshavare kan när som helst välja att avbryta deltagandet i undersökningen utan några 

som helst negativa konsekvenser som följd. Jag hoppas dock såklart att så många som möjligt vill 

delta.   

 

 

Karlstads universitet är ansvarig för behandlingen av barnets personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

Har du några frågor så maila gärna mig eller min handledare.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Johansson 

E-mail:   

 

Peter Carlman   

E-mail:  
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Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: ”Elevers inställning till att duscha i 

samband med idrott och hälsa”  

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 

studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

 

…………………………………………  

Underskrift elev 

 

…………………………………………                    ………………………………………………………………  

Namnförtydligande                                  Ort och datum  

 

Har du några frågor så maila gärna mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Johansson 

E-mail:  

 

Peter Carlman   

E-mail:  
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Underskrift: 
 
………………………………………………. 
Barn 
 
 
………………………………………………. 
Vårdnadshavare 

 
 
………………………………...... 
Datum 
 
 
……………………………………. 
Datum 

 Samtyckesformulär  
___________________________________________________________________________  

 
”Elevers inställning till att duscha i samband med idrott och hälsa” 

 
Till vårdnadshavare  
 
Jag heter Sofia Johansson och studerar till lärare i idrott och hälsa på Karlstad universitet. Jag 
skriver för närvarande min C-uppsats med syfte att undersöka elevernas inställning till att duscha 
i samband med idrott och hälsa och huruvida valet att duscha efter idrotten eller ej förändras över 
tid.  
 
Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter som delas ut till skolans elever i årskurs 5, 7 och 
9. Dessa klasser valdes ut för att jag vill ha ett brett spann av elever i olika årskurser så att jag kan 
jämföra deras inställning till att duscha i samband med idrotten dem emellan. Studien genomförs 
på ________ då jag tidigare i höst haft min VFU där. Enkäterna kommer att delas ut vid något 
kommande lektionstillfälle och tar cirka 15 minuter att fylla i för hand.  
 
Studien är anonym och inga personuppgifter mer än kön och vilken årskurs eleven går i kommer 
att frågas efter. Inte heller namnet på den skola som studien genomförs vid kommer att nämnas i 
de resultat som jag presenterar. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att inga 
obehöriga kan ta del av det.  
 
För att barn under femton år ska kunna delta i forskningsstudier krävs alltid att vårdnadshavare 
godkänner detta. Genom att skriva på denna blankett bekräftar du samtidigt att Du har tagit del 
av den här informationen. Deltagande i studien är frivilligt men jag hoppas givetvis att eleven i 
fråga vill delta. Eleven har rätt att när som helst avsluta och utgå ur studien. De uppgifter som 
samlats in kommer då att tas bort.  
 
Karlstads universitet är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
Jag vill gärna ha er påskrift om deltagande i studien, skriv under på raderna nedan och skicka 
tillbaka exemplaret med eleven till skolan, senast den ____.  
 
 
Har du/ni några frågor så maila gärna mig eller min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
Sofia Johansson 
E-mail:  
 
Peter Carlman   
E-mail:  


