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Abstract  

This essay departs from a dilemma which takes place in the schools locker room. The purpose 

with this study is to try to understand why some of the young girls do not shower after sport 

lesson. Educated in sports as I am, it is a matter of course to shower after sport lesson. It is a 

part of a culture and also important from a hygienic aspect. 

 

During the work of this study I have come to understand that there are several factors 

affecting this issue. It seems as the influences from parents are most important when it comes 

to taking a shower or not among this young girls. It has a lot to do with parents power and 

authority towards their children. For me as a pedagogue it is difficult knowing how to handle 

these situations. 

 

Issues in this study have been analysed through the directives from virtue ethics, research in 

sport culture and patriarchal power, also with my own research with students and parents. As 

a conclusion I can establish that cultural affiliation has great impact among these girls. I now 

have a stronger understanding for their postures and attitudes in this issue. 

Keyword: Shower, power, parents, culture, elementary school, sports 

 

 

 

 
  



C-uppsats VT -16 Linda Larsson Pellbjer 
 

3 
 

 

Titel: Makten i omklädningsrummet – en essä om en auktoritets konflikt mellan hem och 
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Sammanfattning 

Jag har i min essä utgått från ett dilemma som utspelar sig i skolans omklädningsrum. Syftet 

med min undersökning är att förstå varför vissa tjejer inte duschar efter idrottslektion. För mig 

som skolad idrottstjej är det nämligen en självklarhet. Det tillhör en kultur och det är viktigt 

inte minst ur en hygienisk aspekt. 

 

Under arbetets gång har jag kommit att förstå att det är flera faktorer som påverkar den här 

sakfrågan varför vissa tjejer inte duschar. Den största faktorn tycks vara påverkan av 

elevernas föräldrar. Det handlar till stor del om makt och auktoritet som föräldrarna har 

gentemot sina barn. För mig som pedagog ställs jag därmed i svåra situationer i fråga om hur 

jag ska hantera situationen.  

 

Frågeställningen i undersökningen bearbetas med hjälp av dygdetiken och forskning om 

idrottskultur och om patriarkal makt. Samt mina egna samtal med elever och föräldrar. I min 

slutsats har jag kunnat konstatera att kulturtillhörighet har en stor påverkan på dessa tjejer och 

jag har fått en större förståelse för deras hållningar och attityder i det här problemet. 

 

Nyckelord: Dusch, makt, föräldrar, kultur, grundskola, idrott  
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Förord 

 
 

 

 

En fråga om… 

 

Feghet ställer frågan: Är det tryggt? 

Bekvämlighet ställer frågan: Är det artigt? 

Fåfängan ställer frågan: Är det populärt? 

Men samvetet ställer frågan: Är det rätt? 

Och det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller 

populär. Man intar den för att ens samvete säger att det är rätt. 

 

    Martin Luther King JR (1929-1968) 
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”Makten i omklädningsrummet” 

Jag har under många år varit med på idrotten med eleverna i olika årskurser samt under en två 

års period undervisat i ämnet idrott. För mig är ämnet idrott ett ämne i tre delar. Man byter om 

man deltar aktivt i lektionen och man duschar efter. Det är en helhet. I den här situationen är 

jag med som pedagog två gånger per vecka, syftet är att vara ett extra stöd och hjälpa till där 

det behövs. Jag är med i omklädningsrummet med eleverna när de byter om och är sedan med 

under idrottslektionen och hjälper idrottsläraren eller om någon gör sig illa. Efter 

idrottslektionen är jag åter igen med i omklädningsrummet och försöker se till att alla elever 

duschar, byter om och får med sig allt tillbaka till klassrummet. I det här dilemmat har det 

blivit en reell konflikt mellan Marias pappa och LGR, som jag har hamnat mitt i. 

 

Jag öppnar dörren och en kvav svettig doft möter mig men det är varmt och skönt i alla fall till 

skillnad mot den kyliga vinterluften ute. Tjejerna som går i årskurs ett trycker sig förbi med 

sina gympapåsar och sparkar av sig sina kängor, de fortsätter med sina jackor som hamnar på 

golvet tillsammans med vantar och mössor. Stora vattenpölar har redan börjat bildats efter 

snön som har kommit med in under kängorna. ”Häng upp era kläder”, påpekar jag, ”tänk på 

att andra elever kommer efter er.” De tio eleverna börjar i olika takt att byta om. Jag sätter 

mig på bänken och tittar på hur idrottskläderna dras ur de färgglada gympapåsarna. Moa1, 

klädd i jeans och collegetröja i lila med flätor och med mössan fortfarande på huvudet, 

kommer fram till mig och talar om att hon har glömt kläder. Jag svarar som vanligt att hon får 

meddela det till idrottsläraren. Frågar man eleverna varför inte ombyte finns med så finns det 

alltid samma gamla svar, ”jag glömde” eller ”mina föräldrar glömde packa ner kläderna”. 

Inuti mig växer en frustration upp. Kan det vara så att eleverna glömmer kläder för att slippa 

duschen? Många gånger är det samma elever som glömmer trots att jag påminner och 

påminner. ”Är det fler som har glömt kläder?”, frågar jag. ”Jag har inte med mig handduk, 

men det behöver jag inte för mina föräldrar”, svarar Maria i en kaxig ton som låter bestämd 

och nästan lite otrevlig. ”Det tar vi sen”, svarar jag och ber eleverna skynda sig. Då var det 

samma visa igen, tänker jag. Äntligen är alla klara och tjejerna springer in i idrottssalen.  

 

Jag kommer in i en typisk idrottssal, väggarna är täckta med ribbstolar, i taket hänger 

romerska ringar och längs med väggarna står träbänkar. Eleverna sitter på det gröna golvet 

markerat med olika linjer i glada färger för olika sporter. Idrottsläraren Peter, en man i 55-

                                                           
1 Alla namn i denna uppsats är fingerade. 
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årsåldern med mörkt hår och mörka pigga ögon, klädd i svarta Adidas byxor med matchande 

tröja och skor står framför eleverna och håller i ett upprop. ”God morgon”, säger jag och 

sätter mig på en bänk. ”Hej Linda, bra då är alla här idag”, fortsätter Peter och lägger ifrån sig 

närvarolistan. Peter fortsätter med en presentation av dagens lektion.  

 

Idrottslektionen går fort, kanske är det så att det snabba lekarna och sporterna utstrålar en 

känsla av hög hastighet som får en att känna att tiden snurrar snabbare. Jag tittar på 

barngruppen och Peter har en samling med eleverna, jag hör honom säga. ”Tack för idag, 

dags för dusch”. Eleverna delar sig i två grupper killarna gå in till sig med Peter och tjejerna 

gå in till sitt omklädningsrum med mig efter. 

 

När jag kommer in i omklädningsrummet har redan Sara och Sofia gått in i duschen, jag 

påminner som vanligt ”glöm inte att duscha” Genast svarar Maria, ”Jag behöver inte duscha 

för det har mina föräldrar bestämt”. Jag tittar på henne, hennes ögon har smalnat och blicken 

är mörk och bestämd. Det känns som att hon har intagit en position redo att gå till attack. Jag 

svarar, ”men du är ju svettig?”. Flera elever lägger sig i och kommenterar med, ”du kommer 

att lukta svett!”. Min röst har förändrats till en skarpare ton. ”Det är väl skönt och duscha? Gå 

in och skölj av dig i alla fall”. Maria fortsätter och svarar kaxigt med en fräck attityd som 

visar att hon tänker minsann inte lyssna på mig. Jag får en konstig känsla av att hennes 

föräldrar befinner sig i omklädningsrummet. ”Osynliga”. Maria ångar på med sina 

kommentarer. ”Jag har i alla fall ingen handduk”. Hon fortsätter att visa upp en stark fasad 

med bestämda drag. Flera elever iakttar oss och väntar med spänning på vad som ska hända. 

Wilma utbrister, ”varför behöver inte Maria duscha, vi är ju alla svettiga efter lektionen!?”. 

”Det tänker jag inte svara på, jag gör som jag vill!”. Maria vänder sig om och slänger av sig 

sina idrottskläder på golvet i en hög och tar på sig sina vanliga kläder. Hennes ansikte är rött 

och det syns att hon är svettig och varm. Det är inte första gången jag och Maria har en skarp 

diskussion. ”Maria du fick en fråga av Wilma, kan du svara på den?”. Min röst är lite mjukare 

nu även om jag fortfarande känner mig frustrerad. ”Jag behöver inte svara på någonting, så 

det så”. Maria tittar på mig hennes blick är bestämd, ”mamma har sagt att jag inte behöver 

duscha. Och nu är jag klar”. Jag tittar på Maria som har fått på sig sina kläder och försöker 

trycka ner idrottskläderna i gympapåsen och ner i en svart ryggsäck. ”Eftersom du inte 

duschar och jag inte har fått en anledning till varför så tänker jag ringa din mamma sen”. ”Gör 

det då, jag bryr mig inte”, svarar Maria i en skarp irriterad ton, hon nästan skriker. Hennes 

mörka hår hänger i en tofs och hon blänger mot mig. Jag känner mig irriterad och frustrerad, 
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men försöker låta saklig och visa en professionell fasad framför tjejerna. Anna fortsätter och 

säger ”jag ska duscha i kväll”. ”Då kan du väl lika bra duscha nu?” svarar jag och tittar på 

Anna som håller på och tar av sig sina idrottskläder. ”Jag vill inte, jag ska duscha ikväll, det 

känns onödigt att duscha två gånger”. Jag tittar på henne och säger i en bestämd ton ” Du går 

in och duschar nu, det är det som gäller. Vill du gå och lukta svett eller att dina kompisar 

säger att du luktar illa?”. Anna tar fram sin blå handduk och sveper in sig i den och utan att 

säga ett ord går hon med tunga steg mot duschen. Jag hör hur ett draperi dras och en 

vattenstråle som börjar rinna. Wilma och Patricia kommer ut från duschen och börjar byta om, 

tillsammans med de andra tjejerna. Maria går med bestämda steg mot utgången och slänger 

upp dörren, hon vänder sig mot mig och säger, ”det är inte du som bestämmer över mig”.  

 

Många gånger har jag som pedagog beordrat elever att duscha, trots protester så har jag 

lyckats några gånger. Men nu har jag föräldrar som mer eller mindre har ett övertag på sina 

döttrar och som styr dem trots att de inte sitter med i omklädningsrummet. Jag tänker på det 

telefonsamtal jag ska ringa efter detta och hoppas att det ska bli ett bra samtal. Mitt syfte är ju 

att försöka få föräldrarna att förstå vilken situation det blir i omklädningsrummet och hur det 

påverkar tjejerna till att formera olika grupper. Det blir en svår situation för mig som pedagog 

hur jag ska förhålla mig till detta och vad som är rätt att göra. Jag tittar ut över 

omklädningsrummet och efter en liten stund är alla tjejer klara. Jag har många gånger stått i 

omklädningsrummet och haft en lektion i ”vett och etikett”, om vad svett är och att renlighet 

är viktigt. Att gå runt och lukta svett inte är trevligt varken för en själv eller för sina kompisar. 

Trots detta så fortsätter elever komma med sina förklaringar till varför det inte ska duscha. 

Det blir en situation där jag inte kan stå för vad föräldrarna uttrycker till sina döttrar och inte 

heller har en makt att utgå från läroplan eller något annat.  Som pedagog har jag även erbjudit 

elever att få gå tidigare och duscha själva, och till varje dusch finns det ett draperi som man 

kan använda om man vill vara ifred. För de elever som vägrar duscha har jag försökt påverka 

så att de åtminstone går och tvättar av sig.  

 

Jag slår 070 och i huvudet försöker jag komma på hur jag ska inleda för att det ska bli ett bra 

samtal. Sista siffran, en sjua, är slagen och signalen går fram. 

I andra luren hörs en kvinnlig röst med en svag brytning.  

”Hallå vem pratar jag med?” 

”Hej, det här är Linda från din dotters skola, är det Marias mamma jag pratar med?”  

”Ja, vad gäller saken?” Rösten från mamman låter frågande och nyfiken.  
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”Jag ringer angående din dotter. Det är så att jag är med eleverna på idrotten och i 

omklädningsrummet och hon vägrar att duscha, enligt information från vad ni som förälder 

har förmedlat” Jag väntar nyfiket på vad mamman ska svara. 

”Ja det stämmer vi har bestämt att hon inte behöver duscha” 

”Får man fråga varför, det brukar vara självklart att man duschar efter idrottslektion?” 

”Vi har i familjen beslutat att Maria ska duscha hemma, hennes pappa vill inte att hon blir 

lesbisk!”  

Hörde jag rätt, hinner jag tänka, och svarar snabbt i en bestämd ton tillbaka. 

”Man blir inte lesbisk av att duscha” ”Ett sådant påstående kan inte jag som pedagog försvara 

när andra tjejer frågar varför Maria inte ska duscha, det hoppas jag att du förstår som 

förälder.” 

Jag hör i luren en tung suck och mamman fortsätter ”Jag förstår det med det är inget jag kan 

styra över” 

Jag känner mig både förundrad och irriterad över mammans svar och frågar i en bestämd ton 

”Har det hela med religion att göra?” 

”Nej, absolut inte. Vi är muslimer men det har inget med vår religion att göra. Det är Marias 

pappa som har bestämt detta och jag orkar inte ta en diskussion med honom”  

Jag tänker snabbt och frågar, ”men har inte ni två gemensam vårdnad och det betyder väl att 

ni är två som beslutar tillsammans. Det blir tyst i luren för en stund och en ännu tyngre suck 

förmedlas. ”Det är ingen idé” fortsätter mamman och säger ”Det är så bara, han bestämmer”. 

Jag blir nyfiken och säger att jag kan ringa och prata med pappan, men mamman svarar 

snabbt att ”du kommer inte att komma någonstans med honom.” 

 

Efter ett tag avslutas mitt samtal med Marias mamma och jag känner mig förvirrad. Och ännu 

mer frustrerad över hur jag ska bemöta dessa elever i omklädningsrummet. Speciellt då 

föräldrar påstår att man kan bli lesbisk om man duschar. För mig blir det en information som 

inte är bra. Jag förstår att det jag anser vara rätt och bra, naturligtvis inte behöver betyda 

samma sak för Marias pappa. Förmodligen ser han saken ur ett helt annat perspektiv. 

Jag bestämmer mig för att ringa Marias pappa, för många frågor väntar på svar och jag är 

nyfiken. Kanske ett telefonsamtal kan hjälpa mig att förstå hans perspektiv samtidigt som han 

får höra situationen från min sida. 

 

Några signaler hinner gå fram innan en mörk röst svarar i en bestämd ton ”Hej, vem pratar jag 

med?”. ”Hej, Jag heter Linda och arbetar på din dotters skola. Det är så att jag har pratat med 
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din fru angående varför din dotter inte ska duscha efter idrotten. Hon svarade mig att det är du 

som har bestämt detta och att du har sagt att man kan bli lesbisk om man duschar”. Det blir 

tyst i luren för en stund, sen svarar pappan, ”jag bestämmer så är det bara”. 

”Enligt skollagen kan inte du som förälder gå in och bestämma över din dotter”, svarar jag 

och talar om att det är flera elever som ifrågasätter varför inte Maria ska duscha. ”Vem 

frågar?” säger pappan i en skarp ton. ”Eleverna som har idrott tillsammans med din dotter”, 

svarar jag och fortsätter. ”Jag vill försöka förstå utifrån ditt perspektiv” ”varför” ”så att jag 

kan hjälpa Maria i omklädningsrummet. Jag kan inte förmedla till eleverna att man blir 

lesbisk. Med en bra förklaring så kommer Marias kompisar att förstå och sluta fråga”. 

Pappan fortsätter med, ”Varför ska man duscha”? 

”Jag anser att man duschar om man är svettig och det handlar om hygien och renlighet”. 

”Hon ska duscha hemma, ingen behöver hjälpa min dotter. Det är jag som bestämmer och så 

är det bara”.  

”Ok, svarar jag. Men det skulle underlätta om jag fick något som jag kan förmedla”. Pappan 

suckar och i en högre ton utan att vara otrevlig säger han, ”jag vill inte att Maria visar sig 

naken inför andra. Det finns inget mer att prata om”.  

Jag blir fundersam över svaret och svarar snabbt i en bestämd men rak ton. 

”Men det är bara tjejer i omklädningsrummet” Jag hinner inte säga mer. 

”Nu är det så här låt det vara, Maria ska inte duscha i skolan” 

”Ok, jag förstår”.  

Jag vet inte vad jag ska säga mer utan tackar för samtalet och lägger på luren. 

Ett kort samtal som ändå förmedlade mycket information. Jag blir förbannad, jag känner mig 

maktlös och jag tycker synd om Maria. 

 

Reflektion 

Jag reser mig från min plats och genast börjar mina tankar på hur ska det nu bli i 

omklädningsrummet?  För mig så är det ett problem som jag själv inte kan lösa och som jag 

flera gånger har pratat med min närmsta chef och med skolans ledning om. Från det hållet har 

jag inte fått någon som helst hjälp med hur jag ska göra. Själv tycker jag att det är ett problem, 

ett problem som elevernas föräldrar har skapat i samband med lektionen idrott. Där jag känner 

är att trots att föräldrarna inte är med i omklädningsrummet har de ändå en makt över sina 

döttrar att bestämma om de ska duscha eller inte. Jag upplever att jag är ganska ensam om hur 

jag ska möta detta. Tyvärr så har jag föräldrar i detta som kommer med olika påståenden som 
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sätter eleverna i svåra situationer. Som pedagog kan jag inte stå för föräldrarnas åsikter. Detta 

har gjort att fler och fler elever efter idrottslektioner kommer med meddelanden från sina 

föräldrar att de inte ska duscha på grund av att, ”jag kan bli sjuk”, ”det är kallt ute”, ”jag 

duschade igår”, ”jag har glömt” och ”jag kan bli lesbisk.” Jag kallar det bortförklaringar men 

jag tror att det mer handlar om hur eleverna styrs hemifrån utifrån en makt vem som 

bestämmer. Det jag kallar ”bortförklaringar” tror jag handlar om att familjerna inte vill visa 

hur man lever hemma. Det kanske är så att det är ”pappan” som bestämmer. Att de övriga i 

familjen inte har så mycket att säga. För att slippa problem från det hållet, bygger man upp en 

fasad.  

 

Vad jag vet så står det ingenstans i läroplanen att ”man ska duscha efter idrottslektion” att det 

finns någon regel om detta. Men trots detta så kan jag känna att det finns en ”oskriven regel”. 

Att man ska sträva efter att vara ren. Eftersom jag arbetar på en skola med många olika 

kulturer har jag flera gånger funderat på om detta med att inte duscha har med kultur att göra, 

men när jag har pratat med olika föräldrar med olika kulturell bakgrund, så är det ingen som 

anser att det relaterar till deras kultur. Som pedagog tolkar jag det som olika former av 

bortförklaringar att jag och föräldrarna ser det från olika kulturella perspektiv. Jag är skolad 

som idrottstjej med att duschen är efterlängtad och föräldrarna ser det som något annat. När 

jag som pedagog reflekterar över denna situation kan jag förstå att tjejer som kommer från 

andra kulturer kan känna ett obehag över att behöva visa sig nakna inför andra, eller att man 

känner sig obekväm med hur man ser ut, med tighta idrottskläder som framhäver ens figur 

eller duschar som är ofräscha eller om man har kommit in i puberteten. I det här fallet är det 

elever i årskurs ett. Unga tjejer som fortfarande är barn.  

 

Syfte och frågeställning 

Det här är en självupplevd händelse som jag har valt att skriva ner i essäform. I den här 

situationen har jag hamnat i en form av auktoritetskonflikt och maktspel. I skolans 

omklädningsrum möts olika kulturer som efter bästa förmåga ska följa den svenska skolans 

läroplan och traditioner. Mitt dilemma, har jag funnit, existerar inte bara på den skola jag 

arbetar utan är ett problem som återkommer i hela Sverige. Jag har på Google sökt på ”Elever 

som inte duschar efter idrott” och då fått fram både artiklar, inlägg och uppsatser som 

behandlar detta ”problem”.  
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Mitt syfte är att jag vill undersöka de här olika förhållningssätten till att duscha med fokus på 

förhållandet mellan hem och skola men även min egen roll som pedagog. Hur jag ska agera i 

relation till min arbetsplats, till föräldrar och till eleverna när det gäller olika inställning till att 

duscha efter idrottslektionen? För mig har det blivit ett dilemma som jag finner intressant och 

som jag med denna essä vill undersöka. Jag vill också undersöka vilka alternativ som kan 

finnas att arbeta efter. Jag kommer att arbeta med följande frågor: 

 

 Vad finns det för regler för elever om dusch i samband med idrottslektion? 

 Vad handlar föräldrarnas makt och maktutövande om? 

 Hur kan jag som pedagog agera klokt i en auktoritetskonflikt mellan hem och skola? 

 Hur kan jag som pedagog arbeta för ett interkulturellt samarbete? 

 

Metod 

I den här uppsatsen har jag tänkt att undersöka ett problem i form av ett dilemma som 

kommer att skrivas i essäform. Yrkeslivsforskaren Lotte Alsterdal menar att genom att skriva 

i essäform får studenterna tag på sina egna erfarenheter som sedan bearbetas till reflektioner 

(Alsterdal 2014, s.48). Essä är franska för försök vilket detta är, för mig som student är det 

inte bara ett försök att förstå mina egna handlingar i dilemmat utan även med hjälp av 

litteratur och eventuellt forskning inom området hitta nya sätt att se dilemmat ur olika 

perspektiv (Alsterdal 2014, s.62).  

 

Jo Bech-Karlsen är journalist och författare och är verksam vid Högskolan Bodö i Norge. Han 

menar att när man skriver och undersöker, reflekterar man samtidigt som man upptäcker sin 

berättelse som han själv beskriver som ett brev (Bech Karlsen 99, s.12). För mig ger essän 

mig en möjlighet att reflektera över mitt dilemma. Ett dilemma som länge ställt mig inför 

frågan om hur jag bör agera. När jag skriver kan jag känna att det är som ett brev med tankar, 

funderingar och reflektioner. Genom att få ner allt på papper kan fler ta del av mitt dilemma 

och hjälpa mig att hitta lösningar eller se det från andra perspektiv. Och även jag själv kan se 

det på ett nytt sätt! 

 

Maria Hammarén docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och yrkeslivsforskare beskriver 

ett dilemma som ”en komplexitet och ställer oss inför handlingsalternativ” (Hammarén 2010, 

s.18). För mig är mitt dilemma just det, en komplex situation som får mig att reflektera både 
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en och flera gånger över mina valmöjligheter i omklädningsrummet. För mig blir essän en 

form av verktyg i sig där jag tillsammans med min skrivargrupp växlar mellan att ”läsa, skriva 

och undersöka” Alsterdal kallar detta för processkrivande. Hon fortsätter och menar att syftet 

är att studenten ska mellan träffarna med sin handledare och skrivargrupp utveckla sin essä 

som för varje träff har en utvecklad berättelse (Alsterdal 2014, s.49).  

 

Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz båda filosofiforskare vid Södertörns 

högskola skriver om processen som att man ska bli medveten om sitt handlande i den situation 

man befinner sig och ”kunna ta ett steg tillbaka och kritiskt betrakta sin verksamhet utifrån” 

(Hjertström, Lappalainen & Schwarz 2011, s.99). Vidare skriver de att syftet är att man som 

arbetare ska utforska och se möjligheterna men även kritiskt kunna ifrågasätta varför man gör 

som man gör.  

 

För att gå vidare i mitt essäskrivande och utveckla mina perspektiv vill jag använda mig av 

olika etiska perspektiv som ger mig perspektiv på mitt handlande. Jag ska titta närmare på 

dygdetiken som handlar om att som individ utveckla dygder som hjälper till att man fungerar 

väl i olika handlingssituationer utifrån ett interkulturellt perspektiv. Utifrån det hur jag vidare 

kan agera i omklädningsrummet för att bemöta alla på bästa sätt. I mitt dilemma som utspelar 

sig i omklädningsrummet, behöver jag som pedagog använda mig av kunskaper eller dygder 

som Aristoteles uttrycker det. Att som pedagog veta hur jag kan handla på bästa sätt i den 

situation jag befinner mig! I det här fallet handlar det om praktisk kunskap som hjälper mig 

att välja och göra rätt i mitt dilemma. 

 

I min forskning som utgår från ett dilemma är alla personer, namn, platser och detaljer 

ändrade för att skydda identiteter. 

 

Vetenskapsteoretisk reflektion 

Filosofen Christian Nilsson, skriver om den praktiska kunskapen utifrån Aristoteles synsätt. 

Han menar att i dilemman så handlar man på ett visst sätt utifrån ett inlärt mönster ”det känns 

rätt att handla på ett visst sätt i en viss situation” (Nilsson 2009, s.48). För mig handlar det om 

att jag har en förförståelse för det dilemmat jag står i. Jag har en förförståelse för skolans 

styrdokument som jag är en representant för samtidigt en förförståelse för eleverna att det är 

något som döljer sig bakom deras handlande som kommer hemifrån. Vidare en stor 



C-uppsats VT -16 Linda Larsson Pellbjer 
 

14 
 

förförståelse för att det är naturligt att duscha. Nilsson menar att när man hamnar i ett 

dilemma så agerar vi av bara farten. För att hitta nya sätt att se på dilemmat så behöver man 

bryta sitt beteende och sina vanor för att korrigera sitt beteende. Det är då Aristoteles menar 

att man behöver den praktiska klokhet som han benämner ”fronesis”. Fronesis är en kunskap 

som endast existerar i kombination med en konkret situation där man behöver fronesis för att 

handla på bästa sätt i den situation man befinner sig (Nilsson 2009, s.48). 

 

Enligt Aristoteles finns det flera olika kunskapsformer som vi använder på olika sätt. 

Fronesis, episteme och techne. Nilsson ger exempel på dessa tre olika kunskaper genom 

Aristoteles sätt att beskriva dem. Fronesis är den kunskapen som vi behöver för att hantera de 

utmaningar som vi möter i livet, exempelvis dilemman. Med hjälp av fronesis hjälper de mig 

att handla på ett bra sätt i den situationen jag befinner mig. Episteme står för den 

vetenskapliga kunskapen, om man vet något så behöver man inte ta reda på det igen. Som ett 

exempel om jag vet hur en cirkels omkrets räknas ut så behöver jag inte kontrollera det varje 

gång utan jag gör det bara. Den tredje formen är techne som står för kunnighet. Genom att få 

en instruktion eller vetskapen om att man ska framställa eller göra något. Ett exempel kan 

vara att man ska genom instruktion följa ett recept för att baka ett bröd eller en vetskap om 

hur man bygger ett hus och vad man behöver till det projektet. Dessa tre olika former av 

kunskaper hjälper oss i olika situationer beroende på vad vi ska göra (Nilsson 2009, s.45). 

 

Jan Olav Henriksen professor i teologi och Arne Johan Vetlesen professor i filosofi skriver, 

”Etik innebär också alltid en personlig utmaning att ta ställning, att välja att stå för något, att 

utveckla sitt omdöme och sin klokhet och att lyssna till andra som har en annan syn på saken 

än vi själva” (Henriksen & Vetlesen 2013, s.270). Jag tolkar det som Henriksen & Vetlesen 

beskriver handlar om att man som individ behöver ta egna beslut och våga stå för dem. 

Samtidigt att man är medveten om att andra individer kan ha andra åsikter och att man 

respekterar dem. I mitt dilemma försöker jag förstå olika perspektiv, min skola, föräldrarnas, 

elevernas och mitt eget perspektiv. Vi har alla intagit olika positioner som handlar om olika 

kulturer och makt. 

 

Dygdetiken 

I dag lever vi i ett mångkulturellt samhälle, jag själv arbetar på en skola med många olika 

kulturer som möter den svenska skolans normsystem. Vilket leder till att jag som pedagog kan 
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se ett dilemma ur ett perspektiv medan de föräldrar jag möter ser de ur ett annat (Henriksen & 

Vetlesen 2013, s.217). I mitt dilemma handlar det om hur man som föräldrar väljer om ens 

barn ska duscha efter idrottslektion eller inte. Som jag har skrivit tidigare så är det för mig en 

självklarhet. Förmodligen för att jag är fostrad i en idrottskultur utifrån deras normer. Idrott + 

dusch = sant. Nu möter jag elever som påverkas av sina föräldrar att inte duscha och där 

föräldrarna använder sig av olika strategier. Det jag kallar strategier är för mig sätt för 

föräldrarna att låta sina döttrar slippa duschen. Genom att förmedla olika meddelanden till 

mig som jag får på lappar eller muntligt. Jag tycker det är konstigt med dessa meddelanden 

som bildar en problematisk situation, det känns som jag står i mitten och mina tankar är hur 

jag ska få alla runt mig att fläta samman. Utifrån min arbetsplats har jag en skyldighet att följa 

min skolas ståndpunkt samtidigt som jag behöver respektera skolans föräldrar och deras barn. 

Jag ska även ta hänsyn till de styrdokument som beskriver vad som är skolans syfte och mål 

samt vad jag som pedagog är skyldig att arbeta efter. 

 

Henriksen och Vetlesen skriver att dygdetiken är en etik som vill framhäva att man som 

individ försöker arbeta med sina dygder som i det här fallet handlar om att man som individ 

ska fungera väl i ett mångkulturellt samhälle eller i ett yrkessammanhang. Författarna 

beskriver dygder som olika former av förmågor om man som individ besitter och kan använda 

i situationer som kräver lite extra tanke för att handla väl. I det här exemplet tar man upp 

följande dygder, mod, ärlighet, sinne för rättvisa, karaktärsfasthet och moralisk klokhet 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s.218). Inom dygdetiken framhåller man moralisk klokhet som 

en av de viktigaste dygderna. När man ställs inför ett dilemma som jag gör i situationen i 

omklädningsrummet med tjejerna, behöver jag utveckla min moraliska klokhet för att handla 

rätt i situationen eller försöka hitta ett bra och väl genomtänkt resonemang för att bemöta  

de olika perspektiven. 

 

Dygdetiken är en etik som förutsätter att man som individ vill utveckla sig själv.  Man pratar 

om ”självförverkligande”. Med det menas att varje individ visar hur man ser på människan, 

vilka goda former som representerar individen och hur den enskilde ser på andra människor i 

sina möten. I mitt arbete intar jag olika roller som gör att jag utvecklar mig som pedagog men 

även utvecklar mina dygder, dygder som jag behöver i mitt dilemma för att handla klokt (ibid 

s.223). För varje nytt möte jag har med elever eller föräldrar utvecklar jag mig själv genom att 

samtala och utbyta åsikter. På det viset får jag en bild av den person jag möter. En bild som 

hjälper mig själv att få andra personers perspektiv och en förståelse för deras sätt att handla. 
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Ivar Asheim är en norsk etikprofessor som förespråkar dygdetiken i den meningen att det 

handlar om hur man som individ förhåller sig till andra. Redan under Aristoteles tid menade 

man att självförverkligande inte sker i en ensamhet utan att individen behöver vara i en 

gemenskap där dygderna utvecklas genom olika situationer där individens dygder kommer väl 

till pass. Man får träna sina dygder/förmågor. Vi blir dygdiga genom att utöva dygd, träna på 

att vara dygdiga. Beroende på vilka dygder vi själva anser är viktiga återspeglar de vad vi 

tycker är viktigt att utveckla hos människan. Beroende på hur vi ser på saker och hur vi 

uppfattar ett dilemma faller det tillbaka på hur vår bakgrund har format oss. Varje människa 

har med sig en egen bakgrund i form av religion och hur vi har valt att leva, och mycket mer! 

Traditioner, normer, värden som vi socialiserats in i. Vilket i sin tur gör att vi ser på ett 

dilemma ur olika perspektiv och med olika glasögon. ”Dygdetiken handlar om att hitta 

praktiserbara lösningar på konkreta problem” (ibid s.224). 

 

Dygdetiken hjälper mig att hitta praktiserbara lösningar på mitt dilemma. Denna etik handlar 

om att utveckla sina dygder som en form av verktyg för mig att använda med god 

urskiljningsförmåga. För Aristoteles var klokhet, mod, rättskaffenhet och måttlighet centrala 

dygder som han framhävde. Utöver dygderna behöver jag använda mig av fronesis som man 

skulle kunna uttrycka som en ”överdygd”. Har man fronesis har man förmågan och en känsla 

för att göra det rätta i en situation och vet hur och när, att det blir en balans. Vidare för att lösa 

eller hitta vägar ut från ett dilemma behöver man använda ett mänskligt samarbete. När jag 

ringde upp föräldrarna tog jag ett steg för att förstå deras perspektiv men för att komma längre 

behöver även föräldrarna förstå att flera olika perspektiv ska komma överens. Att samtliga 

måste respektera varandras olikheter utan att trampa över på någon annans position. Jag kan 

tycka att pappan trampar över på sin egen dotters autonomi genom att förbjuda henne att 

duscha. Jag anser att hon själv borde få bestämma och utifrån det ta det konsekvenser som kan 

följa. Att hon ska ha en egen vilja och frihet.  

 

Omklädningsrummet  

Mitt dilemma utspelar sig i ett omklädningsrum på den skola jag arbetar. Det är en plats där 

skolans elever i olika årskurser byter om för att delta i idrottslektionen och sedan duscha och 

byta om för att gå till nästa lektion på schemat. Tore Brännberg är lärare och forskare vid 

Göteborgs universitet, han skriver om ”En vanlig kväll i omklädningsrummet” (Brännberg 
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1998, s.53). Han belyser situationen utifrån ett perspektiv från ett manligt fotbollslag. Han 

menar att det är i omklädningsrummet i det här fallet spelarna får en möjlighet att prata ihop 

sig och forma laget till vad det är. Jag gör en liknelse och menar att även tjejerna som går in i 

ett omklädningsrum formar gruppen till vad det är. Man pratar, lyssnar och skojar med 

varandra. Ett omklädningsrum för ett lag är en stor del av klubbkänslan. Jag själv har utfört 

lagsport och känner igen mig i Brännbergs sätt att beskriva spelarnas omklädningsrum. För 

mig var det en härlig känsla att få delta i något med andra, en uppladdning till något roligt. 

För eleverna som ska ha idrott kan det vara flera saker. Man kan känna glädje att få röra på 

sig eller man känner ett obehag över att stå naken med andra. Men det kanske även är så att 

den makt som föräldrarna utgör får eleverna att känna dubbla budskap. Som elev vill man 

passa in och göra som de andra klasskamraterna samtidigt som man vill lyda sina föräldrar. 

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att de vill göra som jag, som finns på plats, men jag har 

i deras ögon har för lite makt mot föräldrarna. Många gånger är det en trevlig stämning i 

omklädningsrummet fram till att det är dags för dusch. När jag som pedagog får påminna om 

att tjejerna ska duscha kommer budskap förmedlade från föräldrar fram. Jag får en känsla om 

att det är en makt som styr tjejerna i omklädningsrummet. En makt som kommer från 

föräldrarna eller pappan. 

 

Brännberg fortsätter och skriver ”Efter träningen är det dags att duscha. Att duscha kan 

förefalla så naturligt och självklart att det inte behöver påpekas. Tidigt har alla fått lära sig att 

renlighet är viktigt” (ibid s.58). Han fortsätter och menar på att för många lag har och är 

duschningen inte bara en symbol för renlighet utan även en plats för lek och skämt. Jag har 

själv inte bara varit aktiv som spelare utan även under många år varit ungdomstränare för 

både tjejer och killar. Här var duschningen en symbol för lek men även en efterlängtad plats 

för svalka efter träning eller match. Men framförallt behövde jag som tränare aldrig påminna 

om dusch eller att någon spelare försökte komma undan. Jag kan förstå att 

omklädningsrummet kan står för mycket och symbolisera både positiva och negativa saker.  

Jag ställer mig en fråga om vad duschen symboliserar för de som inte får och vill duscha efter 

lektion. Blir dessa elever övertygade om att duschen är farlig eller som kan avslöja elevernas 

nakna kroppar. Handlar det om kulturella normer som för mig är främmande?  

Att duscha för mig är naturligt och något som jag tycker att även eleverna borde tycka. 

Speciellt då de elever som inte duschar går från första lektion till sen eftermiddag oduschade.  
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Hur diskuteras detta ämne i media? 

Som jag skrivit tidigare är dilemmat med ”elever som inte duschar efter idrott” flitigt 

debatterat i olika medier. Här har jag plockat ut en del för att visa vad olika personer med 

inflytande anser och förespråkar i detta ämne. 

 

Anna Kaya och Anne-Marie Körling skriver i varsitt inlägg om duschning… 

Det ger sin syn på frågan utifrån interkulturella perspektiv. 

 

Kaya skriver i en blogg om frågor som hon finner intressanta och framförallt viktiga. Under 

en tid arbetade hon på en skola i Sigtuna med nyanlända elever. I dag arbetar hon på 

Stockholms Universitet. Hon känner igen sig det problem som många skolor i hela Sverige 

brottas med. Att elever inte duschar efter lektionen idrott. Hon arbetade själv under en längre 

tid med nyanlända elever som snabbt skulle komma in i den svenska skolans värld. Dessa 

elever har inte socialiserats in i vårt ”duscha-och-byta-om-tillsammans-med-andra”. Något 

som för oss svenskar är naturligt. Hon fortsätter och menar på att det kanske inte är så 

konstigt att elever med ”flit” glömmer kläder och handduk när det kommer till att ha idrott i 

skolan. Hon har själv försökt att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom. Mycket handlar 

om att duscharna i skolorna är smutsiga eller att elever känner sig utsatta att byta om och stå 

naken inför andra (nyisvenskaskolan.blogspot.se). 

 

Körling är i grunden utbildad till grundskollärare, men arbetar idag som föreläsare och 

krönikör över hela världen. I en debattartikel skriver hon utifrån Kaya ”Duscha efter idrotten” 

hennes egna tankar kring detta och börjar med ”Vill jag duscha eller byta om själv”. Körling 

har genom sitt arbete inom skolan besökt många skolors omklädningsrum både i Sverige men 

även ute i världen. Att svaret blir nej på om hon själv skulle vilja duscha eller byta är inte så 

konstigt då många skolors omklädningsrum är inte är gjorda eller som Körling uttrycker det 

”lita på rummets utformning” Med det menar hon att det ska kännas bekvämt att byta om och 

stå naken tillsammans med andra (korlingsord.se). Körling skriver att hon själv inte skulle 

vilja ha en lärare med i omklädningsrummet samtidigt som hon ser vad lärarens roll är, ett 

skydd mot kommentarer, synpunkter och utsatthet. Vidare uttrycker hon sina åsikter om 

skolans policydokument som beskriver vad skolan ska göra för eleverna, de inledande sidorna 

i LGR11. ”Ingenstans står det om hygien eller om att duscha efter idrotten”. Hon menar att 
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det är värt att diskutera och lyfta frågan för att fler elever i den svenska skolan ska känna sig 

bekväma i våra skolors omklädningsrum (korlingsord.se). 

 

Radio P4 har gjort en undersökning bland kommunens elever om inställningen till att duscha 

efter idrott. Resultatet visar att så många som en av fem hoppar över att duscha efter sin 

idrottslektion. I undersökningen ingick 500 slumpvis utvalda elever i årskurs 8. 

Det medförde att två av politikerna inom Halland gav en intervju hur man från politikerhåll 

arbetar för att få fler elever att duscha efter idrottslektionerna. 

 

Susanne Åkerlund från Folkpartiet och Tania Bengtsson från Vänsterpartiet ser båda 

problemet med elever som inte duschar. Susanne Åkerlund menar att vi i Sverige har en syn 

om att ”duscha ihop är normalt”. Men det är en förlegad tanke som lever kvar, menar hon. 

Hon kommer även in på användandet av mobiltelefoner i omklädningsrummen. Om man som 

elev tycker det är jobbigt att visa sig naken, ska man dessutom behöva oroa sig för att bli 

filmad. Hon framhäver att i dagens moderna skola så tittar politikerna på att bygga fler bås i 

omklädningsrummen. Hon fortsätter och anser att varje elev ska känna sig bekväm med att 

duscha och kunna vara ifred. Elever som inte duschar får en dålig hygien som även påverkar 

omgivningen (P4 Halland). 

 

Tania Bengtsson vill att man öppnar upp för att diskutera kroppsideal i skolans undervisning 

att det ska ingå i skolans värdegrund. Hon kan förstå att elever inte vill stå nakna då många 

elever skäms över sig själva. Hon anser att duschbås och draperi borde finnas att tillgå i 

omklädningsrummen. Samtidigt som man inte kan bygga helt nytt, men att man arbetar för att 

de omklädningsrum som ska renoveras att man har detta i åtanke. Som lärare ser hon även att 

det är allt fler tjejer som inte duschar och menar att killar ofta är delaktiga i lagsporter som 

medför att dusch är naturligt efter idrott samt att de ofta har fler godkända betyg i ämnet idrott 

(P4 Halland).  

 

Min undersökning av dilemmat 

Jag inleder min undersökning med att klargöra vad det står i LGR11 om samarbete mellan 

skola och föräldrar. Två stycken som börjar, ”Skolan ska klargöra”… och ”Skolan ska vara 

stöd”… För det första vill man tala om vad som krävs av föräldrar och sen berättar man att 

skolan stödjer familjen.  



C-uppsats VT -16 Linda Larsson Pellbjer 
 

20 
 

”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” (LGR11, s.8). 

 

”Skolan ska vara stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet 

måste därför ske i samarbete med hemmen” (LGR11, s.9). 

 

Men är det verkligen så? Jag kan känna att jag som pedagog har hamnat mitt emellan.  

I mitt dilemma möter jag föräldrar med en annan kultur än jag själv. När jag läser ovanstående 

citat som säger vad skolan ska göra och vilka skyldigheter vårdnadshavare samt elever har, får 

det mig att fundera vidare. Hur påverkar det föräldrar med en annan kultur samtidigt som man 

förmedlar att skolan och hemmet ska ha ett bra samarbete. Jag känner att min arbetsplats inte 

har varit tydlig med vad som gäller med mål, krav och skyldigheter. Jag anser när en skola 

inte kan stå upp för att klargöra vad som gäller, är det lätt att föräldrar tar över och följer sina 

egna normer. Som pedagog är jag skyldig att följa skolans riktlinjer, men här saknas en tydlig 

linje vad som gäller. Utifrån det har jag som pedagog försökt förmedla vad duschning står för 

som renlighet och att man ska ha en bra hygien. Men utan stöd från arbetsplatsen och 

föräldrar som inte förstår min avsikt har det utvecklats till ett dilemma. 

 

Finns det regler? 

För att få mer kunskap om vad som gäller för elever i samband med idrott och dusch har jag 

valt att läsa vad som står att läsa från Skolverket samt LGR11 och från skolans policy 

dokument. 

 

I kursplanen från Skolverket kan man läsa följande: 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: ”Reflektera över samband mellan rörelse, hälsa 

och livsstil”. Vidare kan man läsa under rubriken. 

Hälsa och livsstil: 

”Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch” (skolverket.se).  

I LGR 11 står det enligt följande: 

”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande”. 
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Syfte 

”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 

om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande”. Vidare kan man 

läsa följande. ”Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp 

som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, 

hälsa och livsstil”. Texten fortsätter med följande. ”Planera, praktiskt genomföra och värdera 

idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil” (LGR 11, 

s.51). 

 

Jag har även tittat på vad min skola arbetar efter för policy kring idrott och dusch. För ett antal 

år sedan kunde man läsa: ”Särskilda rutiner/handlingsplaner. Rutiner för befrielse från 

undervisning av religiösa skäl. Befrielse från undervisning i ämnet idrott. Befrielse medges 

inte. Säkerheten styr över klädseln. Befrielse medges inte heller från duschning” 

(Policydokument 2003) 

 

Dessa dokument är från 2003 och är i dag inte aktuella. I dagens policypärm finns inget som 

beskriver eller nämner idrott och duschning eller något om religiösa skäl. Den förklaring jag 

får av skolans ledning varför policydokumenten är ändrade är dels att skolan har en helt ny 

ledning, man känner att man inte kan följa regler som det inte finns en grund för och slutligen 

uttrycker sig de om att det finns mer prioriterade områden som man vill arbeta med. Som 

skolan uttrycker det ”vilka strider ska man välja”? 

 

Så jag kan bara utifrån dessa dokument sammanställa att någon regel kring ämnet idrott vad 

som gäller elever om man ska duscha eller inte verkar vara en fråga som består. Jag kan trots 

detta tycka att den person som är med i omklädningsrummet har ett ansvar att förmedla 

kunskap om betydelsen av hygien och dusch och det i samband med individens hälsa.   

 

Hem och skola och kulturskillnader 

Jag arbetar med elever i årskurs ett där jag följer eleverna från morgon när skolan börjar och 

är med och hjälper till på lektioner. När skolan slutar övergår dagen till fritids med aktiviteter. 

Som pedagog ser jag eleverna under en heldag och ofta träffar jag föräldrar på morgonen och 

på eftermiddagen vid lämning och hämtning. För mig är det viktigt att skapa en bra relation 

till föräldrarna även om det ibland bara blir korta möten. I mitt dilemma så handlar det om 
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tjejer i årskurs ett som inte ska duscha efter sin idrottslektion och där deras föräldrar spelar en 

stor roll. Jag tycker att det har gått för långt i den här situationen. Har föräldrar en rätt att styra 

och ställa och bara tänka på sig och sitt barn? I många fall kan det handla om flera hundra 

elever som ska samverka tillsammans och följa samma regler som skolan har satt upp. Med 

ett syfte att det ska vara en trivsam och välkomnande miljö för alla. 

 

Vibeke Petersen lektor vid Professionshöjskolan i Köpenhamn skriver om relationen mellan 

föräldrar och skola och om hur den har förändrats över tid. Petersen fortsätter och skriver, 

”Föräldrar kritiseras nuförtiden för att vara konsumentföräldrar som tar och kräver vad de vill 

ha och struntar i skyldigheter och förpliktelser” (Petersen 2011, s.179). På den här skolan där 

jag arbetar finns det ett flertal föräldrar som kommer och styr och ställer och anser sig ha sin 

fulla rätt att agera utifrån sitt eget perspektiv, eller är det en vana för föräldrarna? Då vi är en 

mångkulturell skola med många olika etniska bakgrunder kan jag förstå att det många gånger 

kan leda till olika syn. Likväl anser jag att det är skolans skyldighet att föregå med gott 

exempel och visa vägen samtidigt att man bjuder in till samtal om så behövs för att klargöra 

alla sidors rättigheter. Många gånger räcker det med att få igång en bra kommunikation för att 

lösa upp knutar som utgör hinder på vägen. Vidare skriver Hans Lorentz fil dr i pedagogik vid 

Lunds universitet om hur vår värld har förändrats. Han fortsätter och tar som exempel vårt 

land Sverige där vi beskriver oss som två grupper, svenskar och invandrare. Vilket resulterar i 

inkludering och exkludering (Lorentz 2013, s.19). Jag gör en parallell till den skola jag arbetar 

på och menar för att öka förståelsen för allas olikheter behöver vi lära oss om varandras 

kulturer. Jag behöver få en förståelse eller bättre kunskap om vad som ligger bakom föräldrars 

val till varför deras döttrar inte ska duscha som ett exempel. Jag tror att med en bättre kunskap 

om våra olikheter kan vi förebygga och kanske minska dilemman som uppstår. Skolan borde 

vara den enhet som tar ansvaret för ett samarbete mellan skolan och hemmet och med att 

sprida kunskap och förståelse utifrån skolans värdegrund och policydokument. Lorentz 

fortsätter och ger som ett exempel att man ska se sig själv i spegeln och betrakta den 

verklighet som man ser (ibid s.19). Alla har vi vår egen verklighet om hur man tycker att det 

ska vara, hemmet har en, skolan har en och eleven får två verkligheter sett från två olika 

perspektiv. 

 

För många skolor är föräldramötena en väg till att nå samarbete med föräldrarna för att på så 

vis skapa en bra och utvecklande miljö mellan hemmet och skolan. För att få ett bra samarbete 

gäller det att skolans ledning tillsammans med lärare och pedagoger bygger upp en miljö som 
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bidrar till att alla föräldrar känner sig välkomna (Alfakir, Lahdenperä & Strandberg 2010, 

s.62). Vidare skriver författarna att oavsett om det handlar om föräldramöten eller annan 

verksamhet som inkluderar föräldrarna så måste skolan aktivt arbeta för att ha en 

interkulturell kompetens. Vilket innebär att man har en förståelse för den andras koder som 

handlar om religion, kultur och tradition. Det är viktigt att hela skolan är medveten om andras 

perspektiv för att skapa ett bra förhållningssätt till föräldrarna, det i sin tur underlättar för mer 

samverkan (ibid s.65). Men det är inte allt. Författarna ger ett exempel på en undersökning 

gjord av Laid Bouakaz (2007) där föräldrar med arabisk bakgrund medverkade. Han menar att 

den här gruppen saknar stor kunskap om det svenska skolsystemet som skiljer sig markant 

från deras egna ursprungsländer. Många gånger vill föräldrarna hjälpa sina barn men 

”språkkunskaper, religiösa och kulturella faktorer” hindrar dem från att komma in i skolan 

(Saether & Hofvander, Trulsson 2010, s.124). 

 

Lorentz fortsätter och poängterar hur läroplanerna inom nästan alla ämnen skriver om 

begreppet kultur som i dagens skola förekommer inom nästan alla ämnen. I skolan blir det en 

naturlig plats att olika kulturella möten blir mellan lärare, elever och hemmet. Trots att 

läroplanerna arbetar för att ett skolämne ska arbeta med begreppet kultur så är ämnet idrott 

inte med i detta. (Lorentz 2013, s.91). Jag tycker det är konstigt då ämnet idrott är ett ämne 

som alla kulturer i världen ägnar sig åt på olika sätt. Vidare hade det varit betydligt enklare 

om begreppet kultur hade funnits med i kursplanen för idrott. Förmodligen hade det skrivits 

några rader om olika kulturer och hur det ser på idrott utifrån religion med duschning och 

utifrån flickor och pojkar. Jag tänker om kursplanen hade utformat ämnet idrott och inkluderat 

kultur, hade exempelvis min skola kanske haft en tydlig policy kring dusch och vad som 

gäller för elever med olika bakgrunder. Som det är nu har man ett otydligt förhållningssätt 

vilket gör att föräldrar med andra kulturer agerar utifrån vad det tycker är bäst och säkrast för 

deras döttrar i omklädningsrummet. Vilket leder till konsekvenser, inte bara för eleverna utan 

även för mig. Jag tror på klara tydliga restriktioner som talar om vad som gäller. Självklart 

inser jag att olika kulturer kan se duschning på olika sätt och att det i sin tur kan förmedla 

något annat. Som Marias pappa uttrycker det ”Jag vill inte att Maria visar sig naken inför 

andra” Jag får en känsla av att det inte bara handlar om en pappa som vill bestämma utan att 

det handlar om en makt som styrs utifrån män. Den patriarkala. 
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”Bevara familjens rykte och för att utöva kontroll”  

(de los Reyes 2003, s.8) 

I en rapport från 2003 som utarbetats i samarbete mellan integrationsverket och Paulina de los 

Reyes har man på uppdrag från regeringen i ett samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen, 

Folkhälsoinstitutet, ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen gjort ett försök att hjälpa 

utsatta kvinnor. Syftet med rapporten har varit att med ”goda exempel och metoder för att 

förebygga konflikten mellan individ och familj, där orsaken kan vara patriarkala normer” (de 

los Reyes 2003, s.5). 

 

I början av rapporten så ser man problemet med att flickorna och deras familjer ”definieras 

som kulturellt, etniskt, och religiöst avvikande i det svenska samhället” (ibid s.6). Visst jag 

kan hålla med om att olika kulturer man möter i sitt arbete kan vara främmande eller 

avvikande. Men för den sakens skull har man en skyldighet att visa respekt och förståelse för 

andra människors leverne. Men i vissa fall måste man agera eller ifrågasätta hur en del 

kulturer använder sig av makt som inte är befogat, i alla fall inte i mina ögon. Jag vänder 

tillbaka till mitt dilemma med Maria och hennes situation i omklädningsrummet. Maria är en 

flicka som går i årskurs ett i en svensk skola med många olika kulturer. Jag vill att hon ska bli 

accepterad och ha sin egen frihet. Men även när hon är i skolan att själv kunna välja om hon 

vill duscha med andra klasskamrater eller om hon vill gå innan och få vara ifred. Som jag 

upplever det är det Marias pappa som styr och ställer och som talar om klart och tydligt vad 

som gäller för hans dotter. Vad blir nästa steg i Marias liv som pappan ska styra över? 

Vidare kan man läsa att för många unga tjejer, som försöker finna mer frihet och kunna 

bestämma över sig själva hamnar i svåra situationer som redan lever under starka förhållanden 

utsätts för ännu mer hot och våld. Detta för att på så vis få dem att förstå deras plats i familjen 

men även ute i samhället (ibid s.11). 

 

Det får mig åter igen att tänka på Maria men även på andra elever som jag möter i skolan. 

Kan det vara så att på det sätt Maria uppträder i omklädningsrummet är ett sätt att försvara sin 

familj och att hon räknar med konsekvenser som väntar om hon gör på ett sätt som inte 

accepteras av familjens heder. Att duscha naken även om det bara handlar om att visa sig för 

tjejer i samma ålder. Pappan har ju även uttryckt klart och tydligt att man ”kan bli lesbisk” av 

att duscha med andra tjejer. Senare i rapporten skriver de los Reyes om många kvinnor som 

upplever sexuellt våld av sina män. Det ger konsekvenser i att man även kontrollerar sina 
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döttrars sexualitet och bakom kontrollen döljer sig våld och hot i hemmen (ibid s.17). I många 

fall handlar de om att familjernas heder står på spel och när flickorna går in i puberteten så 

ökar kontrollen från främst faderns håll eller övriga manliga släktingar. De har många gånger 

en syn och en oro för att familjernas döttrar ska ses som ”Dåliga flickor” (ibid s.18). 

 

För många unga flickor handlar dessa konflikter inte bara om familjens heder och kontroll 

utan inkluderar även andra släktingar och det svenska samhället (ibid s.31). de los Reyes 

fortsätter och uttrycker det som ett kvinnohat. ”Det handlar inte om invandrare, det handlar 

om den patriarkala kultur som dominerar alla samhällen även det svenska” (ibid s.32). Det 

börjar med kontroll, övervakning som sedan övergår till hot, våld, misshandel och som många 

gånger leder till döden för dessa kvinnor (ibid s.32). 

 

Åsa Eldén forskare vid Uppsala universitet skriver om familjer som utövar patriarkal makt. I 

ett avsnitt kan man läsa ”Utsatta flickor i patriarkala familjer” Det är inte bara ett uttryck som 

har kommit att bli vanligt inom politiken utan även syftar till att dessa familjer inte är 

”Svenska familjer” (Eldén 2003, s.20). En stark skildring som säger mycket. Men utifrån 

berättelser som unga kvinnor har berättat så kan man bara konstatera att dessa kvinnor är lika 

mycket svenska som någon annan. Det är födda i Sverige, enda skillnaden är att det lever efter 

en annan kultur. Eldéns bok bygger på en av handling som genom intervjuer och 

rättsskildringar beskriver unga flickors kamp mot sina familjer. För inte så länge sen var 

hedersrelaterat våld ett ord som inte var vanligt. Men i och med fallen med Fadime och Pela 

och många andra unga flickors kamp har det uppmärksammats. Kort innan Fadime mördas 

håller hon ett tal som hon avslutar enligt följande. 

 

”Hade det svenska samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i 

det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas (Eldén 2003, s.76). 

 

För Fadimes familj och nära släkt var hon i deras ögon en ”svensk hora” och inte den 

”kurdiska oskuld” som familjen hade önskat (ibid s.76). Med det vill jag visa att man som 

pedagog har ett ansvar att dels få med föräldrarna i den svenska skolan, att man bygger upp 

ett bra samarbete som respekterar skolan och att man vågar ifrågasätta. Jag hoppas att Marias 

pappa kan få sig en tankeställare efter mitt samtal med honom. För att på så vis hjälpa Maria i 

sin uppväxt och till en egen frihet. Jag tänker om man kan få en pappa att börja fundera över 

sig själv och hur han agerar mot sin egen familj. Kanske det är en väg att öppna upp för ett 
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mer tillåtande samhälle. Ett samhälle där alla människor har samma värde oavsett kön och 

vilken kultur man har med sig. 

 

Bosse Bergstedt är docent i pedagogik och verksam som lektor på Lunds Universitet. 

Tillsammans med Hans Lorentz skriver de om när två personer möter varandra som har olika 

kulturella bakgrunder. Man är både lika men också olika vilket leder till att mötet blir en form 

av kunskap. Att man kan se sig som likvärdiga och ta lärdom av varandras olikheter som 

bidrar till en ”mångkulturell lärandemiljö” (Bergstedt & Lorentz 2006, s.28). 

 

En pedagog med många kunskaper 

 

Jag är arbetar som pedagog på en skola med många olika kulturer. I en vanlig arbetssituation 

har ett dilemma uppstått som jag ser genom mina glasögon. På andra sidan finns föräldrarna 

som jag betraktar som främlingar eller som jag inte vet så mycket om. I olika situationer ser 

jag och främlingarna saker på olika sätt. Inom familjen, den egna kulturen, skolan eller fritt i 

samhället. Det är då jag kan ha svårt att förstå varför ”man är som man är, gör som man gör 

eller säger som man säger” (Lorentz 2013 s.23). Den här känslan uppkommer ofta när två 

olika kulturer möts i en specifik situation. Julia Kristeva är en bulgarisk filosof som skriver, 

”Det gäller att kunna acceptera sin egen ”annanhet”, vilket gör det möjligt att acceptera någon 

annan människas annanhet (ibid s.23). Citatet ovan är inte bara ett citat för mig som är bra 

utan får mig att fundera vidare. Jag tänker att om jag kan acceptera mig i olika situationer hur 

jag som pedagog agerar i olika situationer så måste jag även kunna acceptera andra 

människors olikheter. Som Kristeva utrycker det ”annanhet” Alla människor tar på sig olika 

roller beroende på vilka situationer vi ställs inför i vår vardag. I de situationerna handlar det 

om att man ställer om eller byter roll för att situationen i fråga ska bemötas på bästa möjliga 

sätt. Man intar en ”annanhet” 

 

I min roll som pedagog utifrån att jag arbetar på en skola med många olika kulturer är det 

viktigt att jag har en syn utifrån ett interkulturellt perspektiv. Självklart måste jag förhålla mig 

till min arbetsplats arbetspolicy vad som är mina arbetsuppgifter men samtidigt bemöta elever 

och föräldrar på professionellt sätt. Lorentz menar att en pedagog som arbetar på en 

mångkulturell skola bör besitta en interkulturell pedagogisk kompetens, han beskriver den 

enligt tre olika delar som är som en helhet. Dessa tre delar är, kommunikativ kompetens, 
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social kompetens och medborgerlig kompetens. Med andra ord behöver man ta del av 

varandras värderingar och våra olika beteenden (ibid s.97). I mitt sätt att se mitt dilemma gör 

jag en liknelse till en kompass hur jag ska navigera. Men min kompass snurrar bara runt, den 

har inte hittat hem till hur jag ska lösa mitt dilemma eller hitta en väg ut som passar in i den 

interkulturella skola som jag arbetar på. 

 

Christer Stensmo är docent i pedagogik och legitimerad psykolog samt lärarutbildare vid 

Uppsala Universitet. Han skriver att när en lärare leder en grupp menar Stensmo att man leder 

ett kollektiv, man ska kunna svara på frågor, visa vilken disciplin som gäller, och förmedla 

kunskaper men även ha en elevomsorg och förmedla kunskaper som passar det kollektiv som 

man har att göra med (Stensmo 2000, s.9). Stensmo ger exempel utifrån William Glasser en 

amerikansk psykiater som blivit känd genom flera olika forskningar och böcker (Stensmo 

2000, s.152). Glasser ger exempel på skillnader i ledarskap mellan en boss och ledare. 

 

 

En boss driver  En ledare leder 

En boss förlitar sig på auktoritet En ledare förlitar sig på varandra 

En boss säger ”jag”  En ledare säger ”vi” 

En boss skapar fruktan  En ledare skapar tillit 

En boss vet hur  En ledare visar hur 

En boss skapar förbittring  En ledare skapar entusiasm 

En boss finner någon att skylla på En ledare rättare till sina misstag  

En boss gör arbetet tråkigt  En ledare gör arbetet intressant  

(Stensmo 2000, s.168). 

 

I min roll som pedagog och med mitt ledarskap i omklädningsrummet vill jag vara en bra 

ledare. Men om jag tittar på listan på hur Glasser beskriver ett ledarskap så kan jag mycket väl 

se att jag själv använder mig av båda ledarstilarna. Som exempelvis, jag driver eleverna att de 

ska duscha, jag har många gånger i mitt huvud skyllt på föräldrar som lägger sig i. Men till 

det stora hela så försöker jag vara en ledare som är för gruppen men ser individen.  

  

Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon skriver ”Borta är 

den skola där personal och elever nästan alla hade samma språk och kulturbakgrund. En skola 

där lärarna kunde bygga sin undervisning på en ”gemensam förförståelse” och planera 
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undervisningen utifrån det som ansågs ”normalt och genomsnittligt” (Lahdenperä 2010, s.15). 

Utifrån forskning har man konstaterat att under det senaste 30 åren har vårt land kommit att 

bli ett mångkulturellt land. I skolan pratas det mer än 100 olika språk och det gör att dagens 

lärare måste tänka annorlunda i sin undervisning. Lahdenperä menar att dagens lärare måste 

få en kunskap och en utökad förståelse för det interkulturella och hur man kan få in det i 

dagens skola naturligt utan att det blir problem (ibid s.16). 

 

Lahdenperä påpekar vikten av att få en utökad förståelse för nya kulturer. Hon beskriver 

interkulturalitet som en ”konstruktiv och axiomatisk utgångspunkt” (ibid s.17). Med det 

menar hon att den svenska skolan som idag har bytt skepnad till att bli mer interkulturell 

måste utvecklas med den mångfald som erbjuds. Med en bas för våra olikheter är också en 

resurs för skolans utveckling. Lärarna i dag måste utbilda sig till en förförståelse för det 

interkulturella som man idag möter i klassrummen (ibid s.17). Lärarens roll är att fostra 

eleverna till medborgare av vårt samhälle, en relativt enkel uppgift om man har samma 

grunder och värderingar. En lärare som möter elever med skilda bakgrunder, språk och 

religioner måste tänka om och använda sig av nya reflektioner i sitt uppdrag (ibid s.30). 

Viktigt är att man undervisar ifrån många olika perspektiv, att man kan ”kodväxla”. Att man 

är medveten om elevernas olika sätt att se på och tolka saker (ibid s.31). 

När jag står i omklädningsrummet måste jag vara medveten om att kunna kodväxla i mina 

möten med eleverna. Låt oss tänka att några elever är svenska, mot dem har jag ett 

förhållningssätt med duschning. Med en annan grupp av elever som har en annan bakgrund 

måste jag ta hänsyn till deras religion och hur de lever. Jag kanske behöver släppa dessa 

elever tidigare in till duschen för att de önskar få vara ifred. Om jag tar Maria som exempel 

behöver jag först få mer kunskap om vad det handlar om. Nu tror jag mig veta efter att ha 

samtalat med föräldrarna, att det handlar om patriarkala normer. Trots att jag har svårt att 

acceptera detta som Maria utsätts för så känner jag en maktlöshet. Det som verkar mest vettigt 

att göra mot henne i omklädningsrummet är att låta henne slippa duschen, även ifall jag tycker 

något annat. Jag skulle önska att föräldrarna här kunde förstå att det finns flera perspektiv och 

inte bara deras som ska tas hänsyn till. 

 

”Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

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

skolan ska gestalta och förmedla” (LGR 11, s.7)  
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”Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 

kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället” (LGR 11, s.11). 

 

Jag förstår att jag behöver använda mig av olika ledarstilar, eller som Lahdenperä uttrycker 

det att man har en ”repertoar av ledarstilar” (Lahdenperä 2010, s.34). Själv vill jag att man ser 

elevernas enskilda behov och utifrån det skapar en ledarstil som går ihop med gruppen och det 

som ska utföras i klassrummet. Vidare skriver Lahdenperä om lärarens kompetens att kunna 

skifta mellan olika perspektiv för att och på vägen samla på sig nya kunskaper (ibid s.35). Jag 

tolkar det som att när jag står i omklädningsrummet måste jag som pedagog förstå att alla 

elever inte har den svenska kulturen med sig som Anna Kaya skriver om i ”Duscha och byta 

om tillsammans kultur”. I min grupp finns det tio tjejer med skilda bakgrunder. En del av 

dessa elever har inga problem med att duscha och finner det som ett naturlig del av 

idrottslektionen. Medan andra elever protesterar och förmedlar olika former av budskap sända 

från sina föräldrar. Jag tänker att de är föräldrar som inte har kommit in i den svenska skolans 

normsystem och som vill bevara sina egna kulturers normer.  

 

Trygghet och krav  

På Örebro Universitet arbetar Åke Hiutfeldt som forskare och idrottslärare. I tidningen 

Idrottsforskning (en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning) skriver 

Huitfeldt i en artikel om idrott i skolan. 

”Nyanlända behöver trygghet och krav i skolgympan”  

Huitfeldt har liksom många andra uppmärksammat problemet med att få nyanlända elever att 

komma in i den svenska skolan samt förstå idrottsundervisningen. Han menar att för pojkar är 

det lättare att ta till sig undervisningen i ämnet idrott, genom fysisk aktivitet får det en 

möjlighet att bearbeta sina upplevelser samt en gemenskap och skapa nya kontakter. För 

flickorna är det precis tvärtom, här är det kulturella normer som styr familjer som sätter stopp 

för flickors önskan att delta i idrott både i skolan men även utanför. Det är flera faktorer som 

spelar in för de nyanlända eleverna som kommer till Sverige. För många familjer är det 

självklart att flickorna ska hjälpa till med hushållssysslor och andra saker som har med det att 

göra. Från föräldrarnas håll förstår man inte vikten av att deras döttrar få delta i idrott och 

vilka positiva effekter det får i längden. Flickor anses höra till den privata hemma sfären av 

tillvaron, medan pojkar hör till den offentliga sfären och kan mötas utanför hemmet i frihet. 
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Därför blir antagligen omklädningsrummet och gympasalen mindre hotande för pojkarna än 

för flickorna. Vidare menar Huitfeldt att det är viktigt att man som lärare ställer krav och visar 

effekterna av fysiska aktiviteter.  

 

I Sverige har vi undervisning i idrott tjejer och killar tillsammans samt att undervisningen 

bedrivs i idrottssalar, något som för de flesta av de nyanlända aldrig har varit med om samt 

duschning tillsammans med andra. ”Att inte kunna byta om och duscha under trygga 

förhållanden kan också begränsa ett deltagande”. Trots detta så ser många av de nyanlända 

eleverna idrott som något positivt, det handlar om att som lärare visa respekt och få eleverna 

att känna sig välkomna, menar Huitfeldt. För många elever som är i den åldern där eleven ska 

få betyg har det svårt att leva upp till kraven. Det är då viktigt att man som lärare försöker 

anpassa undervisningen till de krav som eleven klarar av. Att man ser möjligheterna och låter 

eleverna testa, och testa igen. Huitfeldt fortsätter och menar att man borde lägga tyngden på 

simundervisningen som är ytterst konkret och som kräver att alla elever kan simma 200 m 

bröst och 50 m ryggsim. En kunskap som de flesta nyanlända elever inte klarar av oavsett 

ålder. Huitfeldt skriver vidare om dansundervisning som också kan vara ett problem för 

många, att hålla i hand kille och tjej. Man kan ju förstå att nyanlända elever både flickor och 

pojkar kan känna att den svenska skolans undervisning skiljer sig från vad man är van vid. 

Det är ju många saker som eleverna behöver få perspektiv på och integrera sig med. Det 

handlar om att elever som kommer som nyanlända behöver få tid att förstå de nya normerna 

och orientera sig in i den svenska skolan. Samtidigt att man som förälder får en bra 

information från skolan, vad som gäller, hur undervisningen bedrivs, vilka ramar man följer. 

I slutet av artikeln skriver Huitfeldt. 

”Min studie visar att det är viktigt att förstå nyanlända ungdomars möte med svensk 

idrottsundervisning och utifrån det ge dem relevant stöd. En väl fungerande undervisning i 

idrott och hälsa kan vara ett bidrag i arbetet med att ge dem möjligheter att närma sig det 

svenska samhället” (Huitfeldt 2016). Jag fortsätter på det spåret som Huitfeldt påbörjat. Även 

ifall idrottsundervisningen i Sverige kanske skiljer sig från många andra länder. Det är ett 

ämne som integrerar tjejer och killar tillsammans bland annat genom dans men även genom 

simning. Att undervisningen bedrivs i gympasalar, att man duschar tillsammans efter lektion 

vidare att man byter om och använder ombyte. För många svenska föräldrar är detta inte  

något konstigt. Men för elever som växer upp i Sverige men under andra normer och ramar 

som präglar hemmet kan det bli en svår situation. Jag går tillbaka till Maria som går i en 
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svensk skola men som jag vet lever i en familj med andra normer än den svenska. Det är klart 

det blir svårt att både leva upp till skolans normer men även leva efter föräldrarnas normer.  

 

Slutord och reflektion 

Jag börjar med att gå tillbaka till mitt förord som min uppsats börjar med. Frågorna som finns 

i dikten anser jag har funnits med mig under min undersökning av mitt dilemma. Utifrån 

diktens frågor svarar jag så här. 

 

Jag är trygg som pedagog 

Jag försöker vara artig när jag ifrågasätter 

Jag blir inte populär 

Men jag tror att jag gör rätt 

 

Med dikten menar jag att jag är en pedagog som i min undersökning försöker hitta en väg ut 

från dilemmat. En väg som accepteras utav både min skola, föräldrarna och eleverna jag 

arbetar med. På vägen har jag ställt frågor för att försöka få svar eller i alla fall få en förståelse 

för allas olika perspektiv. Perspektiv som har fört mig på en resa mot makter och 

auktoritetskonflikter. Med hjälp av dygder och en förståelse för våra olikheter har jag kommit 

en bit på väg. 

 

Min kompass snurrar inte lika fort nu den har lugnat ner sig. Det betyder inte att jag har 

kommit fram till solklara svar men jag känner att jag har kommit en bit på väg. I min process 

har jag förstått att allt inte är självklart eller lätt. Som jag uttrycker det, idrott + dusch=sant. 

Bara för att jag är skolad i en idrottskultur betyder inte det att andra har samma kultur med 

sig. Samtidigt som duschen inte behöver vara efterlängtad eller ses som en belöning. För 

många elever är duschen ett hinder på vägen ut från omklädningsrummet. Självklart förstår 

jag att en kultur som handlar om ”att duscha och byta om tillsammans” kan försvåra för elever 

som lever under andra normer och makt. En patriarkal makt som styr och försvårar för 

kvinnliga elever. 

 

I mitt dilemma förstår jag att jag behöver använda mig av dygder och fronesis en kunskap 

som en situationsanpassad klokhet. När jag är i omklädningsrummet förstår jag att alla har ett 

eget perspektiv på duschning. Jag förstår att jag inte har en makt att bestämma över eleverna 
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om det ska duscha eller inte, jag kan bara ge min syn på saken. Då jag inte har några regler 

eller en skola som står bakom mig känner jag att det får vara upp till var och en. Om jag 

vänder tillbaka till Maria och hennes familj så har jag fortfarande svårt att acceptera hur 

hennes pappa agerande i frågan. Jag är glad över att jag ringde upp Marias föräldrar och fick 

svar, även om samtalen gav mig mer frågor och frustration. Som pedagog vill inte jag att 

Maria ska bli kallad ”dålig flicka” eller något ännu värre som ”svensk hora” istället för att ses 

som en ”kurdisk oskuld” som många fäder hoppas på. Samtidigt som jag kan känna att jag 

fick en förståelse för Maria och hennes sätt att agera i omklädningsrummet. Jag accepterar 

inte hennes sätt, men har man en patriarkal makt över sig då kanske man inte har så stort val, 

det är bara och lyda. 

 

Jag reflekterar vidare på mitt dilemma. Ett dilemma som visar sig vara ett problem som finns i 

hela Sverige och där några röster har fått delge sina åsikter i min undersökning. Jag tittar i 

min spegel och tänker att det är viktigt att alla får vara en del av samhället, oavsett vilken 

spegelbild som visas så är alla lika mycket värda. Genom att möta olika kulturer och 

olikheter, får jag med mig nya kunskaper som utvecklar en lärande miljö. En kompetens som 

jag behöver i mitt ledarskap och leder till resurser och utveckling. För att ha en möjlighet att 

lösa det här dilemmat inser jag att för det första så behöver min arbetsplats ha en tydlig policy 

kring detta. Att några extra rader skrivet om förhållningssätt och regler kring duschning borde 

finas med i LGR samt på skolverket. Med tydliga ramar så inser jag att det blir så mycket 

lättare. Samtidigt som jag förstår att mitt ledarskap i omklädningsrummet behöver kodväxla 

ibland för att se vad varje elev har för behov eller önskemål och med det vilka dygder som 

behövs. Men även att jag som ledare visar respekt för alla kulturella olikheter och en 

annanhet. Jag inser för att arbeta på en mångkulturell skola så behöver skolledningen ta till sig 

kunskaper om allas olikheter. Jag tror på kommunikation och att alla ska känna sig välkomna. 

Det handlar inte om att välja strider utan om att lära sig om olika kulturer. Oavsett om man 

använder osynliga regler eller inte så tror jag på att ett samarbete som klargör och samtidigt 

ger ett stöd till föräldrarna och eleverna. Att man använder sig av moralisk klokhet. 
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