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ABSTRACT 

Undervisningen i idrott och hälsa sker i varierande miljöer. Klimatet i dessa olika miljöer ger 

ibland upphov till kränkande behandling. Syftet med denna studie är att utifrån ett 

genusperspektiv undersöka hur pojkar och flickor i grundskolans senare år upplever 

förekomsten av kränkande behandling under lektionerna i idrott och hälsa. Studien är av 

kvantitativ karaktär och genomfördes på två högstadieskolor i en sydsvensk kommun med 

hjälp av enkäter, besvarade av 100 elever. I resultatet framgår det att kränkningar är en 

förekommande handling i samband med lektionerna i idrott och hälsa samt att förekomsten 

av kränkningar varierar beroende av miljö. Idrottssalen är den miljö där majoriteten av 

eleverna upplever att kränkningar förekommer i högst utsträckning. Det kan ses en viss 

könsskillnad där pojkar och flickors upplevelser går i sär. Fler flickor än pojkar upplever 

idrottssalen som en utsatt miljö medan pojkar menar att omklädningsrummet är den miljö där 

kränkande behandling sker med högst frekvens. Enligt studiens resultat finns det vissa 

miljöer som eleverna upplever som mer otrygga än andra. Totalt sett anser majoriteten på de 

undersökta skolorna att kränkande behandling inte förekommer alls i ämnet idrott och hälsa. 

 

Nyckelord: genus, idrott och hälsa, kränkningar, skola, trygghet 
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FÖRORD 
Ett stort tack till handledare, studiekamrater, familj och vänner som har stöttat oss 

under uppsatsens gång. Ni har bidragit med goda råd och stöttat oss i de stunder då 

arbetet varit svårt. Framförallt vill vi tacka varandra för gott samarbete och genomfört 

arbete. Trots motgångar och prövande stunder har vi kämpat och hjälpts åt för att föra 

arbetet framåt. 

Vi vill också tacka de skolor som ställt upp och medverkat i vår undersökning. Tack vare 

er medverkan har vi fått och kunnat dela med oss av en inblick i hur elevers miljö kan se 

ut i samband med idrottsundervisning. Utan er hade uppsatsen inte kunnat genomföras. 

Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad mellan oss. Arbetets alla delar har skrivits 

tillsammans och uppsatsen är ett resultat av oss båda som författare. 

 

Halmstad, 8:e januari 2016, Emily Jönsson & Simon Vedin 
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1. INLEDNING  
Forskning visar att kränkningar är en del av många elevers vardag och det förebyggande 

arbetet i skolan behöver intensifieras (Friends, 2015; Skolinspektionen, 2012a). Olweus 

(1999) påpekar dessutom att skolan har skyldighet att agera i de situationer där dessa 

kränkningar förekommer. Dock uppmärksammar Olivenstam och Thorsén (2008) en 

problematik då de belyser att kränkningar inte alltid är så enkla för lärare att upptäcka.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att det sker en mängd 

kränkningar och att dessa kränkningar inte uppmärksammas, trots att det står tydligt utskrivet 

i skolans uppdrag att ingen elev ska utsättas för kränkande behandling av något slag 

(Skolverket, 2011). Detta väckte ett intresse hos oss att göra en studie där vi utifrån elevers 

perspektiv lyfter frågan kring förekomsten av kränkningar i samband med 

idrottsundervisningen. Historiskt sätt menar Sandahl (2005) och Annerstedt (1993) att flickor 

och pojkar behandlats på olika vis inom idrott och hälsa där av har vi valt att låta ett genus 

perspektiv ligga till grund för vår studie.  

Skolan är en arbetsplats där problem lätt kan uppstå, däribland mobbning eller annan 

kränkande särbehandling mellan elever (Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt Friends (2015) 

uppger vart femte barn att de har blivit utsatt för kränkningar i skolan under det senaste året. 

Även i ämnet idrott och hälsa förekommer mobbning och kränkningar. Enligt Aggestedt och 

Tebelius (1977) kan dessa exempelvis bestå av kommentarer och hån från andra 

klasskamrater. Kränkningar kan även förekomma i form av slag, knuffar eller annat fysiskt 

angrepp (Skolverket, 2013). Kränkningarna kan vara av tyst, verbal eller fysisk karaktär 

(Höistad, 2001). Om kränkningarna är upprepade kan det definieras som mobbning (Olweus, 

1999). 

Det råder skilda upplevelser bland pojkar och flickor angående ämnet idrott och hälsa, där en 

del har en positiv upplevelse av ämnet, medan andra känner oro och obehag (Eriksson m.fl.  

2005; Skolinspektionen 2012a; Redelius, 2004; Bauer, Yang & Austin 2004; Gano-Overway, 

2013). Idrott och hälsa är ett ämne där eleverna kan känna en stor utsatthet (Raustorp, 2004), 

vilket Redelius (2004) menar kan bero på att det i ämnet idrott råder en prestationskultur, där 

misslyckanden som sker exponeras för hela elevgruppen och kan ses som ett nederlag av den 

berörda eleven. Elevers självkänsla och självförtroende i ämnet är därför nära 
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sammankopplat med huruvida eleven upplever idrottslektionerna positivt eller negativt 

(Redelius, 2004). De elever som inte är bekväma med en uppgift eller som inte behärskar den 

lika bra som de andra i gruppen riskerar enligt elever i Bauers (2004) studie att utsättas för 

kommentarer eller kränkningar. Dessa elever kan exempelvis uppleva sig utestängda av de 

övriga eleverna på grund av deras bristande förmågor, vilket kan påverka elevens självkänsla 

och självförtroende. Det är viktigt med en trygg miljö, där eleverna accepteras av varandra, 

för att främja hälsa (Raustorp, 2004). Det kan urskiljas en viss skillnad mellan könen där 

flickor och pojkar upplever förekomsten av kränkningar olika (Redelius, 2004; Aggerstedt 

och Tebelius, 1977; Thyholdt & Englund, 2009; Sapouna, 2008). 

I läroplanen kan läsas att idrott och hälsa i skolan ska främja elevers hälsa på så sätt att det 

ska bidra till elevers ökade kunskaper kring begreppet och att de ska förstå vad fysisk 

aktivitet kan betyda för deras välbefinnande, nu och i framtiden (Skolverket, 2011). För vissa 

elever är skolans idrottslektioner det enda möte de får med regelbunden fysisk aktivitet 

(Engström, 2004). Det kan därför vara avgörande för elevernas framtida inställning till idrott 

och fysisk aktivitet att lektionerna upplevs som positiva (Skolverket, 2011). Förhoppningen 

med undervisningen är till viss del att eleverna ska inse vikten av och glädjen med fysisk 

aktivitet så att de även vill fortsätta vara aktiv utanför och efter skolan. 

Vår studie kan vara värdefull, då den skulle kunna bidra till att lärare i idrott och hälsa kan få 

en övergripande bild över hur och var elever upplever kränkningar i samband med ämnet 

idrott och hälsa. Studien skulle även kunna bidra med en förståelse och medvetenhet kring 

dessa kränkningar samt att uppmärksamma skolväsendet om sådana kränkningar som annars 

kan vara svåra att upptäcka.   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Huvudsyftet med föreliggande studie avser att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur 

pojkar och flickor i grundskolans senare år upplever förekomsten av kränkande behandling 

under lektionerna i idrott och hälsa. Delsyftet med studien är att undersöka i vilka miljöer 

pojkar och flickor upplever sig trygga eller otrygga under lektionerna i idrott och hälsa. 

2.1 Frågeställningar 

● I vilken utsträckning upplever pojkar respektive flickor förekomsten av kränkningar 

under idrottslektionerna? 

● Var, i samband med lektionerna i idrott och hälsa, förekommer kränkningar? 

● I vilka miljöer upplever sig pojkar och flickor trygga respektive otrygga under 

idrottsundervisningen? 

2.2 Avgränsningar 

Skolan är en arena med många olika rum och områden. Vi har i vår undersökning valt att 

avgränsa oss till de miljöer där elever vistas i samband med undervisningen av idrott och 

hälsa.  

Inom ämnet idrott och hälsa blir eleverna tvungna att vara aktiva i olika typer av miljöer för 

att nå kunskapskraven. Detta synliggörs i läroplanen för grundskolan, där det bland annat står 

att eleven i ämnet idrott och hälsa ska utveckla sin förmåga att vistas i utemiljöer samt kunna 

hantera nödsituationer i vatten (Skolverket, 2011). I läroplanen för grundskolan under 

rubriken Kunskapskrav, står det även att eleven för ett godkänt betyg ska, kunna simma på 

olika sätt (ibid). Utifrån denna beskrivning har vi valt att begränsa vår undersökning till 

följande miljöer; inomhusmiljö, utomhusmiljö, simhall och omklädningsrum/duschrum. 
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3. BAKGRUND 
Som vägledning för hur vår undersökning ska förstås beskrivs och förklaras i följande avsnitt 

centrala begrepp för studien, samt hur ämnet idrott och hälsa har sett ut i ett historiskt 

perspektiv.  

3.1 Vad är en kränkning? 

Skollagens definition av kränkande behandling beskrivs som: “ett uppträdande som utan att 

vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barn eller en elevs 

värdighet.” (2010:800, 6 kap 3 §) Mobbning var förr ett väl förekommande begrepp men 

används inte längre i skollagen utan kränkning har istället ersatt ordet mobbning (Skolverket, 

2013). Mobbning är en form av kränkande behandling som förekommer under upprepande 

tillfällen och skolan har skyldighet att agera i de situationer då kränkningar förekommer 

(Olweus, 1999). Skolverket nämner även att den vanligaste typen av kränkning är oskyldigt 

anklagande eller att elever fryser ut någon annan elev genom att skämta, viska eller retas. 

Men kränkningar kan även förekomma i form av slag, knuffar eller annat fysiskt angrepp 

(Skolverket, 2013). Höistad (2001) delar in mobbning, alltså upprepade kränkningar, i tre 

kategorier, tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning.  

Tyst mobbning 

Detta är den vanligaste typen av kränkningar och kännetecknas som subtil och svårupptäckt. 

Kränkningar av den här karaktären är exempelvis att himla med ögonen, sucka, göra miner, 

inte svara på tilltal, elaka blickar o.s.v. (Höistad, 2001). Vidare fortsätter Höistad (2001) 

förklara att dessa svårupptäckta kränkningar som kan ske bakom lärarens rygg, kan göra 

mycket stor skada för den drabbade. 

Verbal mobbning 

Den verbala kränkningen kan vara lättare att upptäcka och kan innebära att elever sprider 

rykten om någon, trakasserar, hånar, hotar, kommenterar eller skrattar åt någon. Verbala 

kränkningar kan vara svårupptäckta när de sker via sociala medier eller genom SMS 

(Höistad, 2001).  

Fysisk mobbning 

De fysiska kränkningarna är i regel lättast att upptäcka för läraren. Ofta finns det direkt 



 

10 
 

synliga faktorer som kan signalera att en person utsätts för fysiska kränkningar, exempelvis 

blåmärken eller trasiga kläder. Detta är en typ av kränkning som sker mest i de lägre åldrarna 

och i synnerhet bland pojkar. Det är inte heller ovanligt att fysiska kränkningar 

“kamoufleras” som en lek eller idrottsaktivitet, exempelvis att elever kastar en persons mössa 

mellan sig (Höistad, 2001). 

Om en handling uppfattas som kränkande eller ej är högst individuellt och beror på olika 

faktorer hos den utsatta, såsom ålder, social bakgrund och fostran. Alla människor har en jag-

gräns som markerar vad man tolererar eller inte tolererar och om den gränsen överträds så 

kränks personens integritet (Olivenstam & Thorsén, 2008). Casebeer (2009) menar att 

kränkande behandling inte går att motverka med en enkel metod som passar för alla elever. 

Kränkningar måste arbetas med på olika sätt beroende på i vilken miljö de inträffar. 

Kränkande behandling är något mycket negativt som påverkar både skolmiljön och elevernas 

psykiska och sociala välmående. Det är ett allvarligt problem som också kan påverka elevers 

framgångar (Casebeer, 2009). Det är för skolan väsentligt att identifiera platser som kan 

upplevas som känsliga för elever, exempelvis idrottslektionerna där eleverna tvingas byta om 

tillsammans (Olivenstam & Thorsén, 2008).  

3.2 Perspektiv på ämnet idrott och hälsa 

Idrott och hälsa har inte alltid varit en självklarhet i skolan (Annerstedt, 1993). Före 1962 års 

läroplan var undervisningen inom skolidrotten till stor del könsuppdelad. Pojkar skulle ges 

fler möjligheter till tävlingsmoment samtidigt som flickor skulle utveckla sina estetiska sidor. 

I och med de reviderade Läroplanerna 1962 och 1969 lades inte lika stor vikt vid att dela upp 

lektionerna efter kön, men arbetssättet med de olika könsrelaterade normerna kvarstod 

(Annerstedt, 1993). År 1980 övergick skolämnet gymnastik till idrott vilket förändrade 

ämnets struktur. Idrottslektionerna fanns till av rent fysiologiska skäl och hade som uppdrag 

att förmedla fysiska kunskaper för att uppmuntra till en aktiv fritid. Under 1990-talet tog 

skolidrotten ytterligare ett steg mot den breda folkmassan och undervisningen fokuserade inte 

enbart på de populäraste sporterna. Det introducerades även olika typer av lekar och 

rekreationsövningar i undervisningen i hopp om att sprida en positiv anda kring ämnet. 

Begreppet hälsa introducerades först när läroplanen för grundskolan reviderades år 1994 och 

ämnet idrott bytte då namn till idrott och hälsa (Annerstedt, 1993; Engström, 2002).  
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Undervisningstimmarna skars vid denna revidering ner, trots att det fördes en tydlig retorik 

kring hur viktigt ämnet var för individens välbefinnande. Skolverket menade bland annat att 

idrott och hälsa, för många elever, var den enda fysiska aktiviteten som utfördes (Engström, 

2002). 2011 skrevs den svenska läroplanen för grundskolan om på nytt och ämnet idrott och 

hälsa stod inför ännu en förändring och bland annat infördes en ny betygsskala. I dagens 

läroplan synliggörs att idrott och hälsa ska bidra till att elever får en positiv upplevelse av 

fysisk aktivitet och att det är en betydelsefull faktor för deras psykiska och fysiska 

välbefinnande (Skolverket, 2011). Undervisningen är, som Engström (2004) menar, även av 

central betydelse för individers självbild och lust att delta i olika idrottsaktiviteter, också 

utanför skolan och i framtiden. 

3.3 Klassrumsklimatets betydelse för ämnet idrott och hälsa 

Idrottslektionerna är en miljö som berör lek och tävling, osunt och sunt, där elever av olika 

anledningar kan känna sig osäkra. Miljön på skolidrotten kan vara en plats där mobbning 

förekommer, som inte alltid är lätt att upptäcka (Olivenstam & Thorsén, 2008). Ämnet idrott 

och hälsa är en bra möjlighet till social integration och det är viktigt att kunna känna trygghet 

i en grupp för att främja hälsan (Raustorp, 2004). Rydqvist & Winroth (2012) menar att 

social trygghet i grunden handlar om att känna sig trygg ihop med andra och i den närmiljö 

personen lever i till vardags. Social trygghet för barn grundar sig i att de känner sig omtyckta, 

accepterade och som en del av en gemenskap. I anknytning till idrottsundervisningen talar 

Raustorp (2004) om känslan av att bli vald sist vid lagindelning, eller att hamna i ett lag där 

ingen vill ha med en. Denna känsla har enligt författaren allt för många elever erfarit. Dessa 

känslor bidrar inte till förstärkning av elevers självkänsla eller gemenskap i gruppen och är 

tyvärr något som förknippas med klimatet i ämnet idrott och hälsa (Raustorp, 2004). För att 

få ett bra klimat under idrottslektionerna är det viktigt att lägga tid på att lära känna varandra, 

att skapa en miljö som är säker, där elever vågar kommunicera och uttrycka sig (Raustorp, 

2004). För de elever som inte har ett “naturligt” intresse för fysisk aktivitet är skolan en 

viktig inspirationskälla som ska bidra med uppmuntran till att vara fysiskt aktiv och leva 

hälsosamt. Därför är det angeläget att veta vad ämnet väcker för känslor hos eleverna 

(Redelius, 2004). “Om ämnets mål, att ge eleverna en positiv självbild och stimulera till 

regelbunden fysisk aktivitet i framtiden, ska uppfyllas borde eleverna känna sig glada, 

duktiga och trygga under lektionerna.” (Redelius, 2004, s. 161). 
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4. OMRÅDESÖVERSIKT 
Det har gjorts mycket forskning kring ämnet kränkningar innanför skolans väggar. Den 

områdesöversikt som vi presenterar nedan riktar sig mot kränkande behandling i skolan i 

allmänhet och med inriktning mot ämnet idrott och hälsa i synnerhet.  

4.1 Kränkningar i skolan  

Kränkningar i skolan är en uppmärksammad problematik (Skolinspektionen, 2012b; Friends, 

2015; Osbeck, Holm & Wernersson, 2003; Thyholdt & Englund, 2009). Resultatet från 

Friends (2015) där 15 087 skolelever medverkat visar tydligt på att arbetet mot kränkningar i 

skolan måste fortsätta, då många elever uttrycker att de upplever kränkningar. Osbeck, Holm 

och Wernersson (2003) drar utifrån sin studie slutsatsen att det inte finns någon specifik plats 

på skolan där elever inte anser att kränkningar förekommer. Av de 2 651 anmälningar som 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fick in 2011 rör 1085 av dem skolans arbete då 

en elev utsatts för kränkande behandling. En majoritet, 83 %, gäller grundskolan. Av 

anmälningarna rör 58 % kränkningar mellan elever där pojkar är de som kränkningen oftast 

berör (Skolinspektionen, 2012b). Vilket stämmer överens med resultatet av Thyholdt och 

Englund (2009) samt Sapouna (2008) där pojkar i större utsträckning än flickor upplever sig 

utsatta. Det är även pojkarna som till högre procent säger sig kränka andra elever (Sapouna, 

2008). I den webbaserade enkätundersökningen gjord av Friends där eleverna fått svara på 

frågor om kränkningar, svarade ett av fem barn att de blivit kränkta i skolan (Friends, 2015). 

Av de medverkande eleverna (årskurs 6-9) i Friendsrapporten uppger 25 % av flickorna att de 

blivit kränkta gentemot de 18 % som återfinns bland pojkar. Detta är en skillnad till tidigare 

nämnd forskning där pojkar oftare än flickor säger sig ha blivit kränkta (Sapuna, 2008; 

Thyholdt & Englund, 2009; Skolinspektionen, 2012b).  

Vanligaste anmälningsorsakerna är fysiska eller verbala kränkningar i form av kommentarer. 

En könsrelaterad skillnad kan ses där verbala kränkningar är mest förekommande i 

anmälningarna som rör flickor som blivit kränkta. För pojkar är fysiska kränkningar den 

vanligare typen (Skolinspektionen, 2012b). Friends (2015) och Thyholdt och Englunds 

(2009) undersökningar, som båda involverar en stor mängd respondenter i högstadieåldern, 

överensstämmer med resultatet från Skolinspektionen (2012b).  De visar båda på att verbala 

kränkningar är vanligt förekommande i skolan bland både pojkar och flickor. Till skillnad 
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från anmälningarna till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kunde ingen 

könsskillnad ses (Thyholdt & Englund, 2009; Friends, 2015). Men könsskillnad finns likt 

Skolinspektionens (2012b) anmälningar då fysiska kränkningar även i Thyholdt och 

Englunds resultat mest förekom bland pojkar. Det är även fler pojkar som säger sig ha kränkt 

andra vilket också visades i Sapounas studie (Thyholdt & Englund 2009; Sapouna 2008).  

4.2 Kränkningar i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa 

I både svenska och utländska forskningar lyfts det fram att även om idrott och hälsa är ett av 

de populäraste ämnena i skolan, delar inte alla elever denna positiva inställning till 

undervisningen (Eriksson m.fl., 2005; Skolinspektion, 2012a; Redelius, 2004; Bauer m.fl., 

2004; Gano-Overway, 2013). Det är inte enbart i skolan i allmänhet som fortsatt arbete mot 

kränkningar måste ske. Den generella bedömningen från Skolinspektionens (2012a) 

granskningar är att skolorna behöver arbeta mer aktivt för att motverka kränkningar i 

samband med undervisningen i idrott och hälsa. I ämnet idrott och hälsa utsätts elever för 

miljöer som inte alltid är positivt laddade. Redelius (2004) och Skolinspektionens (2012a) 

kvalitetsgranskning bekräftar båda att idrott och hälsa är ett ämne som väcker blandade 

känslor när det gäller miljön och trivseln under lektionerna. Det finns de elever, fler flickor 

än pojkar, som känner obehag och oro inför ämnet (Redelius, 2004). Skolinspektionens 

(2012a) granskning av ämnet idrott och hälsa instämmer i att miljön under lektionerna inte är 

trygg för alla elever. Av 36 besökta skolor behöver 22 av dem vidta åtgärder för att garantera 

att elever inte upplever utsatthet, såsom kränkningar, vid undervisningen i idrott och hälsa.  

Resultatet bekräftar att det förekommer kränkningar vid undervisningen och att skolor 

behöver utveckla sitt arbete kring förebyggande åtgärder. Nationellt centrum för främjande 

av fysisk aktivitet (NCFF) hos barn och ungdom har även gjort en fördjupad analys av ämnet 

idrott och hälsa, där de har inkluderat 6700 elever i årskurs nio på 197 skolor i Sverige 

(Eriksson m.fl., 2005). Resultatet avslöjar att majoriteten uppfattar ämnet som viktigt och 

roligt samt att de känner sig trygga. Samtidigt ökar antalet elever som inte deltar i 

undervisningen. Enligt Eriksson m.fl. finns det en oroväckande grupp med elever som har en 

mer negativ upplevelse av ämnet. Var tionde elev rapporterar att de aldrig eller sällan är en 

trevlig och positiv stämning under lektionerna (Eriksson m.fl., 2005). Detta stämmer överens 

med Redelius (2004) resultat där majoriteten har en positiv bild men att ett par elever i varje 

klass känner sig stressade, dåliga, oroliga och utanför under lektionerna. Det är ingen större 
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skillnad mellan pojkar och flickors upplevelser, något fler pojkar upplever stämningen som 

trevlig och positiv (Eriksson m.fl. 2005).  Samtidigt ses en negativ vändning i NCFF:s 

undersökning av ämnet idrott och hälsa där pojkars upplevelser av obehag ökat.  Ökningen av 

obehag kan bero på att eleverna behöver byta om med andra och att de känner sig klumpiga 

vid fysiska aktiviteter (Eriksson m.fl. 2005).  

Lärare i idrott och hälsa är överlag duktiga på att skapa en trygg miljö, men resultaten visar 

att det förebyggande arbetet generellt sett inte omfattar alla de miljöer där elever vistas under 

ämnet idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2012a). Undervisningen i idrott och hälsa bedrivs i 

varierade och utmanande miljöer, vilket gör att det är svårare att arbeta förebyggande mot 

kränkande behandling. Ämnets innehåll och struktur innebär att eleverna utsätts för 

situationer då de måste visa upp sig för både lärare och elever ur ett fysiskt, socialt och 

individuellt hänseende (Skolinspektionen, 2012a). Denna exponering eleverna utsätts för 

betonas även av Aggestedt och Tebelius (1977) i deras doktorsavhandling, där de bland annat 

belyser hur elever i låg- och mellanstadiet upplever idrotten i skolan. Exponeringen som 

ämnet bidrar till framstår i avhandlingen som en problematik bland de intervjuade eleverna. 

De uttrycker sitt obehag och sin rädsla för andra klasskamraters hån och kommentarer i 

samband med lektionerna i idrott och hälsa, då de utsätts för moment som de inte alltid 

behärskar.  

Det är inte enbart i de svenska skolorna som kränkningar förekommer under lektionerna i 

idrott och hälsa. Liknande resultat kan även ses i utländska studier. I en enkätstudie bland 

grekiska elever i årskurs 5-8 uppger hela 25 % att de utsätts för mobbning under idrotten. En 

av fyra elever som blir mobbade blir också utsatta under idrottsundervisningen i skolan 

(Sapouna, 2008). Liknande resultat har även framkommit i amerikanska studier, en gjord i 

New England 2000 och en annan i sydöstra USA 2013 (Bauer m.fl., 2004; Gano-Overway, 

2013). Precis som i Skolverkets undersökning 2012 säger majoriteten av elever sig tycka om 

idrotten. Det ger dem en chans att få röra sig, koppla av och vara sociala med andra. Dock 

finns det också grupper av elever som inte har samma positiva uppfattning om skolidrotten 

(Bauer m.fl., 2004; Gano-Overway, 2013). 

Studien från New England gjordes år 2000 vilken granskade faktorer i skolmiljön som kan 

påverka arbetet med att försöka förbättra elevers levnadsvanor och välbefinnande. 
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Tävlingsmoment, kränkningar, mobbning och säkerhet är faktorer som eleverna anser 

påverka deras deltagande i idrottsundervisningen och andra fysiska aktiviteter på skolan 

(Bauer m.fl., 2004). Exponeringen i ämnet som Redelius (2004) samt Aggestedt och Tebelius 

(1977) tar upp som ett problem visas även här vara en problematik som eleverna påtalar. 

Resultatet visar att skillnad i kön, kroppsstorlek och fysiska förmågor gör att många elever 

känner sig obekväma i exponeringen under idrotten. De två skolorna i studien erbjuder alla 

elever fysisk aktivitet men det finns problem med att elever inte deltar i aktiviteterna då 

miljön verkar skrämmande (Bauer m.fl., 2004).  28 % av eleverna i enkätstudien från 

sydöstra USA gjord av Gano-Overway (2013) säger sig ha blivit utsatta för kränkningar 

under lektionerna i idrott och hälsa. Samtidigt framgår av resultatet att 15 % av eleverna 

någon gång har kränkt en annan elev under lektionerna i idrott och hälsa. I resultatet har 

forskaren utläst att vid idrottsklimat som präglas av omsorg och elever som visar empati, är 

sannolikheten större att eleverna förstår varandras känslor under lektionstiden, vilket i sin tur 

kan leda till ett än bättre idrottsklimat (Gano-Overway, 2013). 

4.2.1 Kränkningar i samband med idrott och hälsa - var och hur?  

Som nämnts i tidigare avsnitt undervisas ämnet idrott och hälsa i utmanande miljöer där det 

förebyggande arbetet mot kränkningar inte alltid når alla miljöer (Skolinspektionen, 2012a). 

Forskningen nedan berör till största del kränkningar idrottssalen och omklädningsrummet 

med duschrum.  

Alla elever i högstadiet och gymnasiet ser inte idrottssalen som den plats där kränkningar 

förekommer mest, men det förekommer i olika former (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003; 

Thyholdt & Englund, 2009). Utifrån svaren i ett frågeformulär kunde forskarna utläsa att 

eleverna upplevde kränkningar i idrottssalen och att det oftast handlade om kränkningar som 

berör utseende, sex/könsroll samt etnicitet (Osbeck, Holm och Wernersson, 2003).  

I Thyholdt och Englunds (2009) resultat var det fler pojkar än flickor i högstadiet som sa sig 

bli kränkta i idrottssalen och omklädningsrummet överlag. Tesell och Törnströms (2013) 

undersökning av elever i årskurs fyra och fem fokuserar på omklädningsrummet och 

idrottssalen. Där visar sig pojkar och flickor ha olika syn på frågan, där pojkar anser att flest 

kränkningar förekommer i omklädningsrummet och flickor i idrottssalen. 55 % av flickorna 

anser att det inte förekommer i någon utav miljöerna. Även bland pojkar är det en stor 
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procentandel på 40 % som anser att det inte förekommer i något av alternativen (Tesell 

&Törnström, 2013).  

Redelius (2004) samt Skolinspektionens granskning (2012a) visar i likhet med tidigare 

nämnd undersökning att omklädningsrum och duschrum kan vara ett orosmoment i samband 

med lektionerna i idrott och hälsa. I Redelius undersökning sågs dock ingen skillnad mellan 

pojkar och flickors upplevelser. Omklädningsrummet är en miljö där eleverna utsätts för en 

intim och utmanande situation där lärarna inte alltid har möjlighet att vara närvarande 

(Skolinspektionen, 2012a). Eriksson m.fl. (2005) instämmer och menar att ett stort 

orosmoment bland eleverna är att byta om tillsammans med andra men även att de känner sig 

utanför samt klumpiga och dåliga i samband med idrotten i skolan.  

Formen av kränkningar i samband med ämnet idrott och hälsa kan vara olika. Ett allmänt hårt 

språk är inte ovanligt under lektionerna i ämnet. Både i Skolinspektionens (2012a) 

granskning samt Redelius studie (2004) framkom det att kommentarer från elever upplevs 

som en negativ aspekt av ämnet idrott och hälsa. Verbala kränkningar är ganska vanligt 

förekommande samt att elever känner sig utfrysta eller utsatta. Kommentarer, som upplevdes 

av framför allt flickorna i Redelius undersökning, kom i huvudsak från det manliga könet 

under idrottsliga aktiviteter i samband med lektionerna (Redelius, 2004). I studien från New 

England upplever eleverna att kommentarer och andra kränkningar kan förekomma i 

situationer då en elev inte känner sig bekväm med uppgiften och kanske inte behärskar den 

lika bra som andra i gruppen (Bauer m.fl., 2004). Även äldre elever, framför allt pojkar, i 

gymnasieåldern upplever att ett hårt språk förekommer under lektionerna i idrott och hälsa 

men att tysta kränkningar i form av elaka blickar och miner var vanligast (Blücker Bäckström 

& Sjönvall, 2006). I undersökningen som gjordes i en idrottsklass visades att flickor tog åt sig 

mer av de kommentarer eller suckar som de kunde utsättas för under lektionerna, vidare 

påpekades att flickorna trodde att många tog illa upp utan att visa det. Pojkarna menade på att 

de inte brydde sig lika mycket utan tog det mer på skoj (Blücker Bäckström & Sjönvall, 

2006).  

 Andra vanligt förekommande kränkningar kan vara de som riktas mot en annan elevs fysiska 

förutsättningar. Grimminger (2012) har i sin studie fått fram resultat som tyder på att en elev 

med sämre motorik oftare kan hamna i situationer där de kränks av de elever med bättre 
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motoriska förmågor. Eleven utsätts då för förödmjukande kränkningar som förmedlas genom 

antingen tal, handling eller både och (Grimminger, 2012). I moment där elever ska “ta” 

någon annan hamnar lätt de lite svagare i fokus genom att deras namn ropas ut; “ta Kalle, ta 

Kalle”, och de blir jagade under större perioden av leken medan andra hurrar på.  Även i 

händelser där någon misslyckas behandlas elever olika. De mer populära eleverna får en mer 

positiv respons mot de mindre populära eleverna. Beroende på situation kan mindre populära 

elever bli utsatta för aggression eller ignorans som kan upplevas kränkande (Grimminger, 

2012). Elevers olika förutsättningar lyfts på ett annat sätt av Blücker Bäckström och Sjönvall 

(2006) där elever svarar att om de är bra på vad de gör så ökar tryggheten och självkänslan. 

Elaka kommentarer var mer förekommande under lagidrotter där det fanns elever som 

utövade aktiviteten på fritiden och hade bättre förutsättningar.   

4.3 Sammanfattning 

Vi har nu presenterat ett utdrag av tidigare forskning som berör kränkningar i skolan i 

allmänhet och i samband med ämnet idrott och hälsa. Utifrån de resultat som framkommit 

kan vi se att elever utsätts för kränkningar under lektionerna i idrott och hälsa och att det är 

ett problem som kräver åtgärder. Pojkar och flickor har inte alltid liknande upplevelser av 

idrottsklimatet och förekomsten av kränkningar, då ord och handlingar under lektionerna 

tycks uppfattas olika beroende på kön. Idrottssalen och omklädningsrummet är två av de 

miljöer som omnämnts i tidigare forskning som platser där kränkningar förekommer. Tesell 

och Törnström (2013), Redelius (2004) samt Skolinspektionen (2012a) visar alla på att 

omklädningsrummet är en miljö som elever känner sig otrygga i på grund av ord och 

handlingar som kan upplevas kränkande. Vi ser trots den tidigare forskning som gjorts att 

problemet som Skolinspektionen (2012a) lyfter avseende det förebyggande arbetet kvarstår. 

Skolinspektionen menar att det förebyggande arbetet inte når alla miljöer som elever vistas i, 

i samband med idrottslektionerna. Med detta i åtanke ser vi att vår forskning kan ge en extra 

insyn i hur kränkande behandling upplevs i fler av de miljöer där idrottsundervisningen sker.  
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5. TEORETISK REFERENSRAM 
Vi presenterar i detta avsnitt det perspektiv som har satt prägel på arbetets utformning. I vår 

studie använder vi ett genusperspektiv där vi studerar vilka skillnader det finns i 

högstadieelevernas upplevelser av kränkande behandling med hänsyn till kön. 

5.1 Genusperspektiv 

Genus kan ses som socialt konstruerat och kön som det biologiskt givna. Således ses genus 

som det “sociala könet”, det som kan kallas för kvinnligt eller manligt (Eidevald, 2009; 

Skolverket, 2009). Inom genus ligger fokus på hur människor beter sig mot varandra och 

vilka förväntningar som finns på pojkar eller flickor, män eller kvinnor. Andreasson (2007) 

diskuterar genus betydelse och menar att vi möter olika förklaringar på vad som är kvinnligt 

eller manligt beroende av könens olika biologiska förutsättningar. Utifrån ett historiskt 

perspektiv menar Sandahl (2005) och Annerstedt (1993) att flickor och pojkar under alla år 

behandlats på olika vis inom ämnet idrott och hälsa. Som exempel nämner Sandahl att pojkar 

och flickor har haft könsindelad idrott och hälsa där pojkar förknippats med styrka och 

uthållighet och flickor med smidighet och estetik. Dessa etiketter innebär en problematik 

kring att det finns olika förväntningar beroende på vilket kön individen har (Annerstedt, 

1993; Clarke, 2002; Sandahl, 2005). Det här är någonting som Clarke (2002) tangerar och 

menar att det fortfarande, på ett tydligt sätt, synliggörs att undervisningen i idrott och hälsa 

utgår från stereotypa heterosexuella maskulina eller feminina metoder. Dessa stereotypa 

könsroller menar också Andreasson (2007) är en del av vardagen inom idrotten och pojkar 

och flickor som idrottar runt om i världen kämpar hårt för att passa den manliga 

idrottsmallen. Vidare menar Andreasson att de som känner sig annorlunda utifrån den 

maskulina idrottsvärlden försvarar eller döljer sidor av sig själva för att bli accepterade.  
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6. METOD 
Studien i detta arbete är av kvantitativ karaktär. Enligt Backman (2008) kännetecknas oftast 

kvantitativa undersökningar genom att resultatet av en mätning eller statistisk undersökning 

framförs i numerisk form. Detta är någonting som Eliasson (2013) håller med om och menar 

att kvantitativa metoder fungerar bäst i studier där forskaren ska sätta siffror på 

undersökningsmaterialet. Vanligt vid kvantitativa undersökningar är att utgå från ett 

positivistiskt synsätt. Inom positivismen läggs fokus på objektivitet och mätbar data samt att 

diskussionen kring resultatet ska vara helt befriat från värderingar (Birkler, 2012). Då vi är 

intresserade av att titta mer på sociala konstruktioner så anser vi att detta inte är helt passande 

för vår studie trots sin koppling till metoden.  

För att redovisa resultatet i vår kvantitativa undersökning valde vi att samla in data med hjälp 

av enkäter. Genom att använda oss av en kvantitativ metod får vi möjligheten att ta del av ett 

större antal respondenters åsikter men djupet som skulle kunna ges av en kvalitativ metod gås 

förlorat. Frågan om varför respondenterna tycker som de tycker är svårt att säga utifrån en 

kvantitativ metod. Vi anser att en kvantitativ studie med enkäter kan vara en bra metod när 

det gäller forskning på grundskolans senare år. Detta då respondenterna kommer att vara 

anonyma i sina enkäter, vilket vi tror är positivt då varken vi som forskare eller någon annan 

person kan veta vem som svarat vad. Vår förhoppning är att pressen på ungdomarna möjligen 

kan minska när de får fylla i enkäten i lugn och ro. 

6.1 Urval 

Vi har under vår tid som lärarstudenter knutit många band med olika skolor i Sverige och det 

är på detta sätt vi kommit fram till vilka skolor vi ska undersöka. Med utgångspunkt i detta 

kontaktade vi två högstadieskolor i sydvästra Sverige och deras rektorer för att få tillåtelse att 

genomföra undersökningen. Antalet tillfrågade i vår studie är 109 elever i årskurs 7-9, med 

en jämn könsfördelning, för att på bästa sätt försöka uppfylla studiens teoretiska referensram. 

Det urvalet vi har gjort benämns som ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Den här typen av 

urvalsmetoder kännetecknas genom att de personer som deltar i studien på ett eller annat sätt 

kan ha en koppling till forskaren eller att enkäter delas ut till första närmsta individ. En studie 

med den här typen av urvalsmetoder är således inte representativ för ett helt samhälle. 
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Anledningen till att vi valde just denna typ av urvalsmetod ligger i att vi kunde bespara oss 

mycket tid genom att vi fick ett godkännande från rektorn snabbare. 

6.2 Enkät 

Enkäten (bilaga 1) är utformad i enighet med Eliassons (2013) råd om hur den här typen av 

undersökningar bör bedrivas. Enligt henne är det viktigt att enkäten innehåller frågor som 

täcker hela frågeställningen. En enkät ska också vara väl genomtänkt och noga konstruerad 

då det inte finns någon möjlighet att komplettera den efter genomförd undersökning. För att 

säkerställa oss att vår enkät på bästa sätt svarar på vårt syfte valde vi därför att göra en 

pilotstudie. Huvudsyftet bakom detta ligger i att identifiera svårigheter eller otydligheter med 

frågorna i vår enkät. Eliasson (2013) nämner att en pilotstudie är klokt att göra för att få en 

bra uppfattning av hur respondenterna kan tänkas uppfatta frågorna. Efter resultatet av 

pilotstudien justerade vi frågorna och svarsalternativen utefter var vi ansåg att behov fanns. 

Ett delsyfte med att göra en pilotstudie är att öka arbetets validitet, att enkäten är passande för 

ändamålet, och reliabilitet, att studien är tillförlitlig (Trost, 2012). De justeringar som gjordes 

var relativt små. Ett fåtal frågor förtydligades och i två av frågorna ändrades antalet 

svarsalternativ.  

Vi hade även vid konstruerandet av enkäten haft Brymans (2011) anvisningar i beaktande. 

Till exempel ska enkäten inte vara för lång eller innehålla en överväldigande mängd frågor 

till respondenten, i detta fall eleverna, då detta kan bidra till tappad fokus och därmed 

minskad tillförlitlighet. Enkäten i vår studie är av strukturerad karaktär, vilket betyder att det 

inte finns några öppna frågor. Alla frågor har fasta svarsalternativ, vilket det finns både för- 

och nackdelar med. Trost (2002) varnar för användandet av ostrukturerade enkätstudier, då 

öppna frågor ofta är tekniskt svåra att bearbeta, till skillnad från strukturerade enkäter. Det är 

också vid öppna frågor lättare hänt att respondenten struntar i att svara, ifall den inte kommer 

på något. Trost menar dock att ostrukturerade enkäter ofta kan ge djupare och mer precisa 

svar. Eliasson (2013) hävdar att ordinalvariabler är passande vid studier likt vår. Enkäter 

uppbyggda av ordinalvariabler har olika fasta svarsalternativ men avståndet mellan 

alternativen är irrelevant. Som exempel, en fråga kan ha svarsalternativen “mycket bra”, 

“bra”, “mindre bra” och “dåligt”. Här säger inte avståndet mellan “mycket bra” och “bra” 



 

21 
 

forskaren någonting. Negativt med detta kan vara att respondenterna har olika tolkningar av 

svarsalternativens innebörd, “bra” kan betyda olika saker för gemene elev. 

6.3 Enkätundersökningen 

Enkäterna i vår studie samlades in genom en så kallad gruppenkätsinsamling. Detta betyder 

att alla eleverna besvarade enkäterna samtidigt, på samma plats, i ett klassrum. Enligt Trost 

(2012) är detta en effektiv insamlingsmetod, eftersom det blir möjligt för forskaren att samla 

in alla enkäter samtidigt. En annan fördel vi ser är att vi fanns på plats vid enkätskrivningen 

och kunde svara på eventuella frågor som eleverna hade. Enkäten var i pappersformat och 

delades ut av oss forskare, i samband med genomförandet. Varje enkät innehöll en kort 

begreppsdefinition samt samma standardiserade frågor. Själva genomförandet tog cirka tio 

minuter av elevernas tid och allting skedde på förmiddagar under skoltid. Genom 

ovanstående beskrivna åtgärder anser vi att studiens reliabilitet och validitet ökar. 

6.4 Analys av data 

Som verktyg för att bearbeta de ifyllda enkäterna använde vi oss av programvaran SPSS, 

utvecklad av IBM Corporation. SPSS är en programvara utvecklad för analysering av data, 

statistik och social vetenskap (Eliasson, 2013). Eftersom vi ville undersöka vilka skillnader 

det finns i svarsalternativen mellan pojkar kontra flickor, innebär variabeln grupp de olika 

könen. Alla frågorna från enkäten har omsatts till variabler, där varje svarsalternativ har fått 

ett nummer. Detta förenklar sedan processen med att datorisera enkätsresultatet. Det finns 

olika slags variabler och valet av variabel påverkar hur ett resultat kan presenteras (ibid). Vår 

studie innehåller en nominalvariabel, vilket betyder att svaret inte går att rangordna 

(exempelvis en fråga om vilket kön respondenten har). De flesta frågorna i vår studie är 

ordinalvariabler, vilket innebär att svaret från respondenten går att rangordna. 

6.5 Etiskt förhållningssätt 

Vår studie följer Vetenskapsrådets (2002) anvisningar kring hur forskning som involverar 

människor bör bedrivas. För att de som är inblandade i vår forskning inte ska ta skada har vi 

valt att ge individskyddskravet ett särskilt stort inflytande. Individskyddskravet syfte är att 

motverka kränkningar, psykisk och fysisk skada samt förödmjukelse som kan uppstå vid vår 

typ av undersökningar. Individsskyddskravet är förtydligat i fyra punkter; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Utifrån informationskravet gav vi både skriftlig och muntlig information till alla inblandade i 

studien, det vill säga rektorer, målsmän, lärare och elever. I informationen förklarade vi 

studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. I enighet med konfidentialitetskravet 

informerade vi även deltagarna om att uppgifterna som samlas in är anonyma och icke 

identifierbara. Utifrån nyttjandekravet tydliggjorde vi även att uppgifterna som eleverna 

lämnar endast kommer att användas i vår studie. Efter att berörda parter hade tagit del av 

informationen, fick de ge sitt muntliga samtycke till att delta. Eftersom några av deltagarna i 

den här studien är under 15 år, behövde även målsmän utifrån en samtyckesblankett, ge sitt 

skriftliga samtycke (bilaga 2) för att eleven skulle få delta (Vetenskapsrådet, 2002).  
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7. RESULTAT 

För att göra resultatet så överskådligt som möjligt har vi valt att presentera varje fråga för sig 

med en uppdelning mellan könen. Totalt sett har 100 enkäter besvarats av elever från 

grundskolans senare år. Den inledande enkätfrågan handlade om elevens könstillhörighet. Av 

de medverkande eleverna var 53 % flickor och 47 % pojkar.  

Fråga 2: Anser du att det förekommer fysiska kränkningar under idrottslektionerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 – förekomsten av fysiska kränkningar 
fördelad på kön. 

 

I tabell 1 ser vi att fysiska kränkningar under lektionerna i idrott och hälsa är relativt ovanligt. 

Majoriteten har valt alternativet Nej, inte alls. En liten procentandel pojkar (2,1%) och flickor 

(17%) medger dock att det förekommer kränkningar ganska ofta. Alternativet inte särskilt 

ofta har valts av 36% av respondenterna (se tabell 1). Fördelningen mellan könen på 

svarsalternativet skiljer sig åt med något högre procentandel för pojkar. Sammanfattningsvis 

är det större andel av flickor som upplever att det förekommer fysiska kränkningar under 

idrottslektionerna än pojkar. 

Tabell 1 – den totala förekomsten av fysiska 
kränkningar 



 

24 
 

Tabell 2 – den totala förekomsten av 
verbala kränkningar. 

Fråga 3: Anser du att det förekommer verbala kränkningar under idrottslektionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 – förekomsten av verbala kränkningar 
fördelad på kön. 

 

På frågan som berörde förekomsten av verbala kränkningar under idrottslektioner svarade 

majoriteten att det i någon mån förekom (tabell 2). Procentandelen som uppgav att verbala 

kränkningar aldrig förekom var 29%, mot 71% som svarade att det förekom. Skillnaden 

mellan den totala andelen pojkar respektive flickor som valde ett jakande svar är inte 

märkvärt stor. Men en större andel av flickor än pojkar upplever verbala kränkningar oftare. 

25,5 % av pojkarna har valt alternativet ja, ofta eller ja, ganska ofta jämfört med flickor 37,7 

%, se diagram 2.  
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Fråga 4: Anser du att det förekommer tysta kränkningar under idrottslektionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 – förekomsten av tysta kränkningar 
fördelad på kön 

 

I diagram 3 kan vi se att majoriteten av flickorna och pojkarna anser att det förekommer tysta 

kränkningar på idrottslektionerna. 75,5 % av flickorna upplever förekomsten av tysta 

kränkningar i någon mån mot pojkar 57,7 %. Flickorna anser sig uppleva förekomsten av 

tysta kränkningar mer frekvent än pojkar. 

  

Tabell 3 – den totala förekomsten av tysta 
kränkningar 
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Fråga 5: Har du någon gång utsatt andra för kränkningar under idrottslektionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4 – elevers svar på om de har utsatt 
andra för kränkningar, fördelat på kön. 

 

Sammanlagt svarade 82% av respondenterna att de aldrig kränkt någon annan elev under 

idrottlektionerna (tabell 5). Det var inga elever, varken pojkar eller flickor, som svarade att de 

ofta eller ganska ofta kränkte någon annan elev. Även om majoriteten pojkar och flickor 

säger sig inte kränka någon annan elev svarar 23,4% av pojkarna och 13,2% av flickorna att 

de inte särskilt ofta kränker någon annan, se diagram 5.  

  

Tabell 4 – elevers svar på om de har utsatt andra för 
kränkningar. 
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Tabell 6 – elevers svar på om de utsatts för 

kränkningar. 

Diagram 6 – elevers svar på om de har utsatts för 
kränkningar, fördelat på kön. 

Fråga 6: Har du någon gång blivit utsatt för kränkningar under idrottslektionerna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående diagram ser vi resultatet av elevernas svar på om de blivit utsatta för 

kränkningar under idrottslektionerna (diagram 6). Genom att räkna ihop procenten kan vi se 

att procentandelen som svarar att de någon gång blivit kränkta under idrottslektionerna är 

samanlagt 57% (tabell 6). Skillnaden mellan pojkar och flickor är inte speciellt markant. Det 

är fler flickor (17%) än pojkar (4,3%) som ganska ofta eller ofta svarar att de blivit utsatta för 

kränkningar i samband med skolidrotten. Skillnaden av totala procentandelen pojkar eller 

flickor som någon gång blivit kränkt är inte stor. Totalt uppger 57,4% av pojkarna och 52,8% 

av flickorna att de aldrig blivit kränkta i samband med idrott och hälsa. 

Följande fråga redovisas med hjälp av fyra olika diagram som ses nedan. I diagrammen kan 

ni som läsare se resultatet av respondenternas svar för respektive miljö där eleverna vistas i 

samband med undervisningen i idrott och hälsa.  
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Fråga 7: Upplever du att det förekommer kränkningar i…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Upplevelsen av kränkningar i simhallen, 
fördelat på kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av ovanstående diagram kan vi se att idrottssalen är den arena där eleverna i 

undersökningen upplever att kränkningar förekommer oftast. En skillnad kan ses mellan 

könen där 56,6 % av flickorna respektive 40,4 % av pojkarna anser att kränkningar 

förekommer i idrottssalen. Det är alltså fler flickor än pojkar som upplever att kränkningar 

förekommer i idrottssalen (diagram 7). Utmärkande för frågan angående i vilka miljöer 

respondenterna upplever att det förekommer kränkningar är att procenten flickor i tre av fyra 

fall är högre än för pojkar. Utomhusmiljön är den miljö där skillnaden mellan pojkar och 

flickor är störst. 45,3 % av flickorna upplever att kränkningar förekommer mot pojkar på 8,5 

Diagram 7: Upplevelsen av kränkningar i 
idrottssalen, fördelat på kön. 

Diagram 9: Upplevelsen av kränkningar i 
omklädningsrum/duschrum, fördelat på kön. 

 

Diagram 10: Upplevelsen av kränkningar i 
utomhusmiljö, fördelat på kön. 
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% (diagram 10). I omklädningsrummet är det pojkar som utmärker sig med svaren att 44,7 % 

upplever kränkningar mot 22,6 % av flickorna, se diagram 9. Simhallen är den plats där lägst 

procentantal upplever att kränkningar förekommer, se diagram 8. Slutligen kan utläsas att 

majoriteten av respondenterna svarar att kränkningar inte förekommer i någon utav de fyra 

miljöerna som frågan involverat.  

De två sista enkätfrågorna kommer att redovisas med hjälp av bilder där en sammanställning 

av elevernas svar kommer presenteras. Med hjälp av kryss fick eleverna markera vilka 

miljöer de upplever trygga respektive otrygga, i samband med idrott och hälsa (bilaga 1). 

Varje elev fick representera tre kryss. Kryssens specifika placeringar i miljöerna har ingen 

inverkan på resultatet utan fungerar enbart som en markör för miljön eleverna känner sig 

trygga eller otrygga. 
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Fråga 8: Var känner du dig som mest otrygg under skolidrotten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - elevernas svar på var de känner sig otrygga (grafiskt). 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 – elevernas svar på var de känner sig otrygga. 

I figur 1 ser vi resultatet av hur respondenterna svarat på fråga åtta. Eleverna fick med 

maximalt tre kryss vardera markera var de känner sig som mest otrygga. Några elever valde 

att sätta fler kryss än andra och överlag var det flickor som markerade flest miljöer. 9 elever 

valde att inte svara på frågan. Vi kan se att omklädningsrummet med duschen är den miljö 

där majoriteten av eleverna säger sig vara otrygga. Det är fler pojkar än flickor som känner 

obehag av miljön i omklädningsrummet. Pojkar svarar för 33 av kryssen mot flickors 20 

kryss i området, se tabell 7. I utomhusmiljön samt idrottssalen markerar fler flickor än pojkar 

Miljö Flickor Pojkar Totalt 

Inomhushall 30 7 37 

Utomhusidrott 20 33 53 

Omkl./duschrum 19 4 23 

Simhall 18 9 27 

Antalet respondenter 87 53 140 
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att de känner sig otrygga. När det gäller simhallen säger sig 18 flickor och 9 pojkar att det 

kan vara en otrygg miljö (tabell 7).  

Fråga 9: Var känner du dig tryggast under skolidrotten?  

 

Figur 2 – elevernas svar på var de känner sig otrygga (grafiskt). 

 

 

 

 

Tabell 8 – elevernas svar på var de känner sig trygga. 

Figur 2 visar elevers svar på var de känner sig som tryggast under lektionerna i idrott och 

hälsa. Eleverna med maximalt tre kryss markera vilka områden de känner sig trygga i. Av 

bilden i fråga kan vi se att fler flickor än pojkar har valt flera miljöer. Utmärkande är att 31 

flickor valt omklädningsrummet som en trygg miljö och endast 7 pojkar (tabell 8). Resultatet 

av markeringarna från respondenterna i övriga tre miljöer är relativt lika mellan könen. 

Simhallen markerar 13 flickor och 12 pojkar som en trygg miljö, idrottssalen 33 flickor och 

25 pojkar och slutligen utomhusmiljön 25 flickor och 21 pojkar, se tabell 8. Majoriteten av de 

Miljö Flickor Pojkar Totalt 

Inomhushall 33 25 58 

Utomhusidrott 25 21 46 

Omkl./duschrum 31 7 38 

Simhall 13 12 25 

Antalet respondenter 102 65 167 
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som svarat på frågan anser att idrottssalen är den miljö de känner sig tryggast i, i samband 

med idrott och hälsa undervisningen (tabell 8).  
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8. RESULTATDISKUSSION 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av enkäterna och upplägget följer våra tre 

frågeställningar. Det resultat vi kommit fram till kopplar vi ihop med tidigare forskning och 

bakgrund. De enkäter vi fått tillbaka från respektive skola ska inte ses som representativt för 

hela Sverige utan ger endast en fingervisning av hur det kan se ut på en svensk skola.  

8.1 I vilken utsträckning upplever pojkar och flickor förekomsten av 

kränkningar under idrottslektionerna? 

Att kränkningar förekommer inom skolvärlden och under ämnet idrott och hälsa har tidigare 

forskning kunnat bekräfta. Några av dessa forskningsansatser har gjorts av bland annat 

Skolverket (2012a), Friends (2015) samt Redelius (2004). Även vårt resultat, som behandlar 

kränkningars förekomst i de miljöer som idrott och hälsa undervisas i, bekräftar tidigare 

resultat. Totalt säger sig 57 % av eleverna att de någon gång blivit kränkta under lektionerna i 

idrott och hälsa. Att 57 % av eleverna i vår undersökning säger sig ha blivit kränkta skulle 

kunna ses som en hög siffra när man har fråga 6 i beaktande då 86,6 % flickor respektive 

76,6 % pojkar svarat att de aldrig har kränkt någon annan. Av de 57 % är det fler flickor än 

pojkar som säger sig ha blivit kränkta vilket skiljer sig från tidigare forskning av Thyholdt 

och Englund (2009), där fler pojkar än flickor i högstadiet säger sig bli kränkta i idrottssalen 

och omklädningsrummet.  

Verbala och tysta kränkningar upplevs av båda könen förekomma mer, i vår studie, i 

jämförelse med fysiska kränkningar. Detta är någonting vår undersökning, Skolinspektionens 

(2012a) granskning, Blücker Bäckström och Sjönvall (2006), Redelius (2004) samt Thyholdt 

och Englunds (2009) undersökningar är överens om, där det framgår att verbala kränkningar 

är den vanligaste typen. Som Höistad (2001) nämner kan fysiska kränkningar vara lättare att 

kamouflera i samband med lagsporter och andra aktiviteter där knuffar och närkontakt anses 

som mer naturligt. Detta kan göra att eleverna inte i samma utsträckning lägger märke till 

dess förekomst.  

Enligt Skolinspektionens (2012b) granskning framkommer det att den vanligaste 

anmälningsorsaken där flickor berörs är just verbala kränkningar och för pojkar fysiska 

kränkningar. Flickorna i vårt resultat är de som oftare upplever förekomsten av verbala 

kränkningar vilket även var ett resultat av Redelius (2004) intervjustudie. Men flickorna i vår 
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undersökning är även de som upplever att fysiska och tysta kränkningar förekommer oftare. 

Enligt vår enkätstudie svarar 2,1 % av pojkarna respektive 17 % av flickorna att det 

förekommer fysiska kränkningar ganska ofta. En anledning till att resultatet i detta avseende 

skiljer sig från Skolinspektionen (2012b) kan vara att vi inte undersökt antalet anmälningar i 

skolan, utan bara vad elever har sett och upplevt. Resultatet från eleverna på de två 

medverkande högstadieskolorna visar således att det är flickor som anser att de någon gång 

kränkts i samband med idrottslektionerna samt att de upplever att det förkommer mer 

kränkningar av olika karaktär. Detta resultat stämmer till viss del överens med Blücker 

Bäckström och Sjönvall (2006), vilka menar att flickor svarar att de oftare tar åt sig 

kommentarer och blickar från andra. Pojkarna i deras undersökning menar att de inte bryr sig 

lika mycket, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring även i vårt resultat till att fler 

flickor säger sig ha blivit kränkta. Det kan också vara en möjlig förklaring till att fler flickor 

än pojkar i vårt resultat upplever förekomsten av både fysiska, tysta och verbala kränkningar i 

stort. Olivenstam och Thorsén (2008) påpekade att det är högst individuellt när det handlar 

om att känna sig kränkt och att det finns olika faktorer som avgör t.ex. social bakgrund, ålder 

och fostran. Vår undersökning har inte tagit hänsyn till någonting annat än kön. 

Inom genus ligger fokus på hur människor beter sig mot varandra och vilka förväntningar 

som finns på pojkar eller flickor, män eller kvinnor (Eidevald 2009). Sandahl (2005) belyser 

att det historiskt sett alltid förekommit klara normer och stereotyper avseende könen i 

förhållande till idrott i skolan. Därför är det kanske inte helt oväntat att kränkningar 

förekommer under idrottslektionerna på skolan idag. Enligt dessa stereotyper ska män och 

kvinnor bete sig, se ut och vara bra på olika saker inom idrotten och i allmänheten (Clarke, 

2002). Detta kan göra att krav ställs under exempelvis idrottslektioner som en person inte 

lever upp till enligt andra personer i närmiljön, vilket skapar en miljö där kränkningar kan 

förekomma.  

8.2 Var i samband med lektionerna i idrott och hälsa förekommer 

kränkningar mest?  

Omklädningsrummet och idrottssalen har varit två områden där kränkande behandling setts 

förekomma i tidigare forskning (Tesell & Törnström, 2013; Osbeck, Holm & Wernersson, 

2003). Mycket av den tidigare forskningen belyser kränkningar i allmänhet när det gäller 
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ämnet idrott och hälsa, utan att lägga någon vikt vid en specifik miljö. Som Skolinspektionen 

(2012a) påpekar undervisas idrott och hälsa i utmanande miljöer som inte alla nåtts av 

skolornas förebyggande arbete. Med hjälp av de resultat vi fått fram i vår undersökning har vi 

funnit att det finns flera platser i samband med idrott och hälsa som eleverna upplever som 

mer utsatta. Idrottssalen är den plats där eleverna i vår undersökning poängterar att 

förekomsten av kränkningar är vanligast. Detta är både pojkar och flickor överens om, vilket 

stämmer överens med de yngre eleverna i Tesell och Törnströms (2013) undersökning. 

Ytterligare en likhet är att flickor anser idrottssalen vara en vanligare plats för kränkningar 

jämfört med pojkarna som nämner omklädningsrummet som den mest utsatta platsen. 

Omklädningsrummet är utifrån den forskning vi presenterat i tidigare avsnitt ett stort 

orosmoment för många elever. I Redelius (2004) undersökning kunde man till skillnad från 

vårt resultat inte se någon skillnad mellan pojkar och flickors upplevelse.  Något som inte 

framkommit i den tidigare forskning som vi tagit del av är hur miljöer, så som de områden 

elever vistas i under uteidrotten samt simhallen ses av eleverna. Simhallen visade sig inte ha 

någon större inverkan på eleverna vilket skulle kunna bero på att färre timmar av själva 

ämnet läggs där. Detta är dock inget vi tydligt kan se och således ingen säker slutsats vi kan 

dra. Utomhusmiljön visade sig vara den miljö där skillnaden mellan pojkar och flickors 

upplevelse var störst. 45,3 % av flickorna i vår undersökning anser att kränkningar 

förekommer i utomhusmiljön. Detta stärker det utvecklande arbete som Skolinspektionen 

(2012a) bekräftat måste göras utifrån sin granskning. Resultatet tyder på att det finns 

ytterligare miljöer som måste tas i beaktande när förebyggande arbete mot kränkningar i 

ämnet idrott och hälsa bearbetas. Som Casebeer (2012) poängterar går det inte att motverka 

kränkningar med en enkel metod som fungerar över allt utan förebyggande arbete mot 

kränkningar måste arbetas med på olika sätt beroende på den miljö där det inträffar.   

Samtidigt ser vi att vårt resultat visar på att majoriteten av de elever som medverkat svarar att 

kränkningar inte förekommer i någon av de fyra miljöerna vi tagit med i vårt arbete. Detta är 

även tydligt i andra tidigare studier så som i bland annat Tesell och Törnström (2013). Trots 

att vårt resultat tillsammans med Tesell och Törnströms (2013) resultat visar på att en 

majoritet inte upplever kränkningar i samband med idrottslektionerna, samt att den 

övervägande gruppen elever utifrån bilden av ämnet i stort upplevs som positiv (Redelius, 

2004; Eriksson m.fl., 2005; Sapouna, 2008; Gano-Overway, 2013), så finns det en grupp 
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elever som känner sig utsatta och kränkta i samband med idrott och hälsa lektioner. Detta 

skulle då kunna påverka både deras psykiska och fysiska välmående och även ge dem en 

negativ inställning till idrott i stort. Den sociala tryggheten är som Raustorp (2004) nämner 

viktig för att främja elevers hälsa. Social trygghet handlar om att känna sig accepterad och en 

del av gemenskapen (Rydqvist och Winroth, 2012). För de elever som känner sig utsatta har 

denna trygghet till viss del gått förlorad vilket då kan tänkas påverka deras hälsa negativt. Det 

kan handla om att eleverna inte vill medverkar på idrotten i skolan och därför inte får ta del 

av den möjligheten som ges till fysisk aktivitet samt som Raustorp (2004) nämner att de 

psykiskt mår sämre på grund av försämrad självkänsla och självförtroende. I liknande 

forskning, med fokus på kränkande behandling under idrottsundervisningen har en 

problematik lyfts då eleverna på grund av den skrämmande miljön inte deltar i den fysiska 

aktivitet som erbjuds på skolorna (Bauer m.fl., 2004).   

8.3 I vilka miljöer upplever sig pojkar och flickor trygga respektive 

otrygga under idrottsundervisningen? 

Enligt vår studie anser en majoritet av respondenterna att klimatet på något sätt kan tänkas 

påverka elevens känsla av trygghet. Det finns de miljöer som eleverna känner sig trygga i och 

de miljöer som de upplever sig mindre trygga i.  

Att elever upplever en viss känsla av otrygghet i samband med lektioner i idrott och hälsa kan 

vara kopplat till den exponering som både Redelius (2004), Grimminger (2012) och 

Aggestedt och Tebelius (1977) tar upp att elever utsätts för i samband med ämnet. De tar upp 

att elever tvingas utföra moment som inte känns bekväma för dem och som leder till en rädsla 

för andras hån och kommentarer. Vi ställde frågan till eleverna i vår undersökning, var de 

anser att de känner sig tryggast respektive minst trygga i samband med idrottslektionerna. 

Det visade sig att pojkar markerar omklädningsrummet med duschar som den plats där de 

kände sig minst trygga. Detta skulle kunna vara ett resultat av att pojkar i vår undersökning 

upplevde att förekomsten av kränkningar var störst i just omklädningsrummet. Något som 

skulle kunna tyda på att det finns en viss synlig koppling mellan förekomsten av kränkningar 

och pojkars trygghet i omklädningsrummet. Omklädningsrummet är som Skolinspektionen 

(2012a) nämner en plats där läraren inte alltid finns närvarande vilket gör att eleverna kanske 

vågar provocera varandra mera. Omklädningsrummet är även en intim miljö som gör att 
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exponeringen av kroppen får stort fokus. Den sociala konstruktionen kring kön och genus 

som Clarke (2002) och Andreassson (2007) tar upp, där flickor och pojkar ska vara och se ut 

på ett visst sätt, kan här påverka pojkars men även flickors trygghet i framför allt 

omklädningsrummet. Många pojkar kan känna en osäkerhet och rädsla för att bli utsatta för 

verbala kränkningar om de inte blir accepterade då de inte kan bete sig “manligt” eller leva 

upp till de föreställningar som byggts upp kring den maskulina kroppen.  

Tvärtemot pojkar upplevde flickorna i vår undersökning omklädningsrummet som en 

tryggare miljö och även att minst kränkningar förekom där. Även här finns en möjlig 

koppling mellan förekomsten av kränkningar och känslan av trygghet. Idrottssalen var istället 

en otryggare miljö för flickorna. Tidigare forskning har påtalat att framför allt flickor 

upplever kommentarer från pojkar som ett problem som gör att dem inte trivs i situationen 

(Redelius, 2004). Vi har inte tittat på vem eleverna i vår undersökning upplever att 

kränkningarna kommer ifrån. Vi kan därför inte synligt visa på något samband där flickor 

möjligtvis känner sig tryggare i miljöer som omklädningsrummet där pojkar inte vistas och 

kan fälla kommentarer. Men de aktiviter, så som att till exempel hoppa bock, där flickorna i 

Redelius (2004) undersökning upplever att kränkningar förekommer hålls inte 

omklädningsrummet utan i de andra miljöerna till exempel idrottssalen. Att eleverna känner 

sig trygga eller otrygga i en miljö kan dock bero på andra faktorer än kränkningar som vi inte 

undersökt i vår forskning. Utifrån vårt resultat har vi trots allt sett att majoriteten inte 

upplever någon förekomst av kränkningar. Detta gör att deras känsla av trygghet eller 

otrygghet kan vara en känsla påverkad av något helt annat. Det skulle kunna handla om att 

eleverna känner sig otrygga med det material de ska använda, material kan kanske verka 

skrämmande om de aldrig använt det innan eller om det är gammalt och slitet.  

Kränkningar, har respondenterna svarat, finns i viss mån både i idrottssalen, 

omklädningsrummet, ute och i simhallen. Eleverna i undersökningen känner sig både trygga 

respektive otrygga i dessa olika miljöer. Olivenstam och Thorsén (2008) nämner att en 

handling uppfattas olika från person till person. Om en handling uppfattas kränkande eller 

inte är således upp till varje elev. Eleverna i vår undersökning svarar på om de upplever att 

kränkningar förekommer, både i förhållande till om de själva blir kränkta eller att någon 

annan i deras närhet utsätts för kränkande behandling. Som Olivenstam och Thorsén (2008) 
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tog upp kan det vara så att den elev som bevittnar händelsen tycker att det är en kränkning 

medan den som blir utsatt inte upplever händelsen som kränkande.  

9. METODDISKUSSION 
Enligt vissa forskare finns det en problematik med kvantitativ forskning. Eliasson (2013) 

menar att det finns risker i att genomförandet av kvantitativa studier kan vara bristfälligt och 

att det i sådana fall smittar av sig på resultat och slutsats. Genom att vi har använt oss av en 

kvantitativ metod har vi fått ta del av ett hundratal elevers olika upplevelser angående 

kränkande behandling i samband med idrottslektionerna. En fördel som vi sett med detta är 

att vi tror oss kunna ha nått fler av de elever som kanske inte har en lika positiv bild av 

ämnet. Detta har gett oss en bredare variation av svar jämfört med om vi hade gjort en 

kvalitativ studie med hjälp av intervjuer, då bara ett fåtal elever intervjuats. I och med vårt 

val av metod har det dock inte funnits möjlighet att kunna ställa följdfrågor till 

respondenterna. Detta betyder att vi inte fått någon inblick i varför eleverna känner som de 

känner, utan bara att de känner som de gör.  

Vi utgick i vår undersökning från ett bekvämlighetsurval. Detta har både för och nackdelar. 

Sedan tidigare hade vi en relation till skolorna och detta var en fördel när det gällde att få 

klartecken för vår studie. En fråga vi ställer oss är om eleverna hade agerat annorlunda om vi 

inte hade träffat dem tidigare. Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av urval och vår 

undersökning inte är talande för Sverige i stort (Eliasson, 2013). Resultatet kan endast ge oss 

en fingervisning om hur det ser ut på de undersökta skolorna. 

Vid utformningen av enkäten har vi lagt stor vikt i att den verkligen skulle förhålla sig till 

studiens syfte för att forskningen skulle bli så valid som möjligt. Tack vara den pilotstudie vi 

genomförde kunde vi finjustera enkäten för att få förutsättningar att nå ett så reliabelt resultat 

som möjligt. Vissa frågor tolkades av eleverna på ett sätt som vi inte hade räknat med, dessa 

kunde då ändras om helt eller raderas ur enkäten. Trots genomförandet av en pilotstudie så 

funderar vi i efterhand kring om frågorna innehöll för avancerat språk. Ord som verbala, 

fysiska och tysta kränkningar gjorde eleverna frågvisa. Kanske hade resultatet uppnått en 

högre reliabilitet om vi formulerat frågan om verbala kränkningar ungefär såhär: Sägs det 

taskiga ord under en idrottslektion?. Den här typen av fråga ligger mer på elevernas nivå och 
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förklarar på ett lika bra sätt vad vi eftersöker. Den begreppsförklaringen som vi gjort i 

enkätens inledning var inte alltid tillräcklig för elevernas förståelse (se bilaga 1) vilket inte 

framgick under pilotstudiens genomförande utan först i skarpt läge. Då vi valde att samla in 

enkäterna genom så kallad gruppenkätsinsamling där alla elever besvarade enkäterna 

samtidigt, på samma plats (Trost, 2012) undkom vi en del av denna problematik. Vi fanns 

nämligen på plats vid enkätskrivningen och kunde svara på de frågor som uppstod.  

Antalet svarsalternativ var någonting som vi hade i beaktande. Vi ville undvika att ha en 

mittpunkt för vi tror att det skulle kunna bidra till att elever som är osäkra väljer att inte ta 

ställning. En risk vi såg med detta tillvägagångssätt var att några elever kanske valde att inte 

svara alls. Av vårt resultat att döma var detta också fallet, men om det berodde på antalet 

svarsalternativ kan vi inte avgöra. Ännu en reflektion kring enkätens frågor är att 

formuleringen kan ha gett upphov till förvirring avseende hur de ska tolkas. Fråga 4; 

Upplever du att det förekommer tysta kränkningar under idrottslektionerna?, kan kanske av 

vissa elever tolkas som en fråga om kränkningar av eller mot just den egna personen snarare 

än kränkningars förekomst överlag, vilket var syftet med frågan. Detta kan ha lett till att 

resultatet påverkats något. 

10. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 
Utifrån vad som framkommit av vårt resultat, tillsammans med tidigare forskning, 

förekommer kränkningar i samband med undervisning i idrott och hälsa. Vi kan även se att 

vissa miljöer är mer utsatta än andra. Därför anser vi att det är relevant för pedagoger inom 

idrott och hälsa att sträva efter en god relation till sina elever, för att förhindra kränkande 

behandling. Lektionerna i ämnet idrott och hälsa bedrivs i stora och varierande miljöer och 

det är en svår uppgift för en ensam pedagog att kontrollera allt som sker. Genom goda och 

öppna relationer med eleverna kan man förhoppningsvis komma åt de kränkningar och 

orosmoment som ungdomarna ställs inför, då vi vill att elever ska få idrotta i lugn och ro, i en 

trygg miljö fri från kränkningar. Många skolor jobbar aktivt för att motverka mobbning och 

kränkningar. Trots detta anser vi att arbetet mot kränkande behandling i många fall måste 

utökas och utvecklas på ett sådant sett att alla skolor genomsyras av trivsel och tolerans. Vårt 

resultat har på ett relativt tydligt sätt presenterat de miljöer som elever kan uppleva som 
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otrygga. Lärare i idrott och hälsa kan använda sig av det resultat som framkommit i vår studie 

till att hålla ett ”extra” vakande öga i dessa miljöer. En konkret implikation kan vara att låta 

eleverna arbeta i mindre grupper som är strategiskt utplacerade för att ge läraren en förbättrad 

överblick. Ytterligare en god idé kan vara att genomföra olika typer av samarbets- och 

värderingsövningar inom idrott och hälsa, där eleverna tvingas att ta ansvar och hjälpas åt för 

att skapa en bättre gruppkänsla. I vår studie kan man utläsa bland annat att 

omklädningsrummet är en miljö som är utsatt för kränkningar. Kanske är det en god idé att 

införa ett rastvaktssystem som även omfattar exempelvis just omklädningsrummet. 

För att på ett ännu bättre sätt kunna hjälpa lärare i idrott och hälsa kan vår studie 

vidareutvecklas. Vår undersökning är begränsad till två stycken skolor i sydvästra Sverige. 

Det hade således varit intressant att studera fler skolor för att se om resultatet skiljer sig. Det 

hade också varit av intresse att komplettera vår studie med en kvalitativ undersökning för att 

få en djupare inblick kring varför eleverna känner som de gör. Detta tror vi kan ge en bättre 

förståelse kring problematiken med kränkande behandling under idrottsundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

  



 

41 
 

REFERENSER 
Aggestedt, B. & Tebelius, U. (1977). Barns upplevelser av idrott. (Doktorsavhandling). 

Göteborgs universitet. 

Andreasson, J. (2007). Idrottens kön - Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag. 

Lund: Media-Tryck. 

Annerstedt, C. (1993). Gymnastikämnets utveckling i Sverige. Göteborg: Institutionen för 

skapande ämnen i lärarutbildningen, Göteborgs universitet. 

Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsmiljön i skolan. Hämtad 2015-12-28. Tillgänglig på: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-

adi565.pdf 

Bauer, K. W., Yang, Y. W., Austin, S. B. (2004). “How Can We Stay Healthy When You’re 

Throwing All of This in Front of Us?” Findings From Focus Groups and Interviews in 

Middle Schools on Environmental Influences on Nutrition and Physical Activity. Health 

Education and Behaviour, 31, 34-46. Hämtad 2015-12-28. Tillgänglig på: 

https://www.researchgate.net/publication/8880774_How_Can_We_Stay_Healthy_When_Yo

u%27re_Throwing_All_of_This_in_Front_of_Us_Findings_from_Focus_Groups_and_Interv

iews_in_Middle_Schools_on_Environmental_Influences_on_Nutrition_and_Physical_Activit

y 

Birkler, J. (2012). Vetenskapsteori: en grundbok. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Bäckström, V och Sjönvall, J. (2006). Kränkningar på idrott och hälsa-lektionerna En 

idrottsklass upplevelser. Kalmar: Linnéuniversitetet. Hämtad 2015-12-09. Tillgänglig på: 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:627863/FULLTEXT01.pdf 

Casebeer, C. M.(2012). School Bullying: Why Quick Fixes Do Not Prevent School Failure. 

Hämtad 2015-12-18. Tillgänglig på: 

http://ux4tp7xg6h.scholar.serialssolutions.com/?sid=google&auinit=CM&aulast=Casebeer&

atitle=School+bullying:+Why+quick+fixes+do+not+prevent+school+failure&id=doi:10.1080

/1045988X.2011.633283&title=Preventing+school+failure&volume=56&issue=3&date=201

2&spage=165&issn=1045-988X 

Clarke, G. (2002). “Difference matters: sexuality and physical education”. Penney, D. (red.) 

(2002). Gender and physical education: contemporary issues and future directions. London: 

Routledge. 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek. Diss. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. 



 

42 
 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (3., uppdaterade uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Engström, L.-M (2002). ”Idrottspedagogik”. Engström, L.-M. och Redelius, K. (red.) 

(2002). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS Förlag 

Engström, L-M (2004). Utgångspunkter, syfte och metodik Skola-Idrott-Hälsa. Rapport 1, 

Idrottshögskolan. Tillgänglig på: http://gih.diva-

fportal.org/smash/get/diva2:599/FULLTEXT01.pdf  

Eriksson, C., Gustavsson, K., Johansson, T., Mustell, J., Quennerstedt, M., Rudsberg, K., 

Sundberg, M., Svensson, L. (2005). Idrott och hälsa, ämnesrapport till rapport 253 (NU-03). 

Stockholm: Skolverket. Hämtad: 2015-11-20. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1440.pdf%3Fk%3D1440 

Friends (2015).  Friendsrapporten 2015. Hämtad 2015-12-28. Tillgänglig på: 

http://friends.se/wp-content/uploads/2015/08/Friendsrapporten-2015.pdf 

Gano-Overway, L. A. (2013). Exploring the Connections Between Caring and Social 

Behaviors in Physical Education, Research Quarterly for Exercise and Sport, 84:1, 104-114. 

Hämtad 2015-12-28. Tillgänglig på: http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2013.762322 

Grimminger, E. (2012). Sport motor competencies and the experience of social recognition 

among peers in physical education – a video-based study. Physical Education and Sport 

Pedagogy Volume 18, Issue 5 (2013) Hämtad 2015-12-21. Tillgänglig på: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17408989.2012.690387 

 

Höistad, G. (2001). Mobbning och människovärde. Stockholm: Gothia. 
 

Johansson, I. (1993). ”Positivismen”. B. Johansson & Liedman (Red.) (1993). Positivism och 

marxism. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.  

Olivenstam, C. E & Thorsén H. (2008). Värdegrund i förskola och skola - Om värdegrund, 

yrkesidentitet och praktik. Göteborg: Rebus förlag.  

Olweus, D. (1999). Mobbning bland barn och ungdomar. (1. uppl.) Stockholm: Rädda 

barnen. 



 

43 
 

Osbeck, C., Holm, A. & Wernersson, I. (2003). Kränkningar i skolan: förekomst, former och 

sammanhang. Göteborg: Värdegrunden, Göteborgs univ.. Tillgänglig på: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/8440/1/Osbeck_Holm_Wernersson.pdf 

Raustorp, Anders (2004). Att lära fysisk aktivitet: bildning i rörelse : livsstil och hälsa. 2., 

[omarb.] uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget  

Redelius, Karin (2004). “Bäst och pest! - Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans 

senare år”. Larsson, Håkan och Redelius, Karin (red). Mellan nytta och nöje - Bilder av 

ämnet idrott och hälsa. (149-172) Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri.  

Sandahl, B. (2005). Ett ämne för alla?: normer och praktik i grundskolans 

idrottsundervisning 1962-2002. D. Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm. 

 

Sapouna, M. (2008). Bullying in primary and secondary schools. School Psychology 

International, 29, 199–213. Hämtad 2015-12-28. Tillgänglig på: 

http://spi.sagepub.com/content/29/2/199.abstract 

 

Skolinspektionen (2012a). Idrott och hälsa i grundskolan - med lärandet i rörelse. Rapport 5. 

Hämtad 2015-12-15. Tillgänglig på: http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/01-

inspektion/kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-samf.pdf 

Skolinspektionen (2012b). Anmälningsärenden 2011: fördjupningsavsnitt ”Kränkande 

behandling”. Hämtad 2015-12-15. Tillgänglig på: 

http://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/05-statistik/anmalningar/anmalningar-

2011/statistikrapport-anm-2011.pdf 

Skollagen (2010:800). Hämtad 2015-12-09. Tillgänglig på: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

2010800_sfs-2010-800/  

Skolverket (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: barns, elevers och studerandes 

uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). Kränkningar och mobbning. Hämtad: 2015-12-02. Tillgänglig:   

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-mobbning 

Tesell, T och Törnstrom, J. (2013). Kränkande behandling inom idrott och hälsa – en studie 

om elevers upplevelser i samband med undervisningen. Linnéuniversitetet. Hämtad 2015-12-

10. Tillgänglig på: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:696716/FULLTEXT01.pdf 



 

44 
 

Thyholdt och Englund (2009). Om mobbning – hämtad från Olweus elevenkät om mobbning 

från 18 skolor i Göteborg. Rapport 3. Hämtad 2015-12-17. Tillgänglig på: 

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1095D6EB8

D9E73F6C12575BA0045DBE6/$File/Rapport_3.pdf?OpenElement 

Trost, J. (2012). Enkätboken. (4., uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2015-12-10. Tillgänglig på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

BILAGA 1 
Enkätundersökning: Kränkningar i idrott och hälsa 

Den här undersökningen handlar om hur elever upplever kränkningar under skolidrotten. 

Tänk på att idrott och hälsa är ett ämne som sker i varierande miljöer; inomhus, utomhus 

eller i simhall men även i omklädningsrummet. 

Kränkningar finns i olika former, till exempel fysiska kränkningar (slag och knuffar), 

verbala kränkningar (elaka kommentarer, hot, svordomar, öknamn) eller tysta 

kränkningar (suckande, himla med ögonen, att behandla någon som luft). 

Instruktioner: Sätt ett kryss i den ruta vars alternativ stämmer överens med din åsikt.  

1. Är du... 

… tjej ☐ 

… kille ☐ 

2. Anser du att det förekommer fysiska kränkningar under idrottslektionerna?  

Ja, ofta ☐ 

Ja, ganska ofta ☐ 

Inte särskilt ofta ☐ 

Nej, inte alls ☐ 

3. Anser du att det förekommer verbala kränkningar under idrottslektionerna?  

Ja, ofta ☐ 

Ja, ganska ofta ☐ 

Inte särskilt ofta ☐ 

Nej, inte alls ☐ 

4. Anser du att det förekommer tysta kränkningar under idrottslektionerna?  

Ja, ofta ☐ 

Ja, ganska ofta ☐ 
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Inte särskilt ofta ☐ 

Nej, inte alls ☐ 

5. Har du någon gång utsatt andra för kränkningar under idrottslektionerna? 

Ja, ofta ☐ 

Ja, ganska ofta ☐ 

Inte särskilt ofta ☐ 

Nej, inte alls ☐ 

6. Har du någon gång blivit utsatt för kränkningar under idrottslektionerna? 

Ja, ofta ☐ 

Ja, ganska ofta ☐ 

Inte särskilt ofta ☐ 

Nej, inte alls ☐ 

7. Upplever du att det förekommer kränkningar i… 

… simhallen?   Ja ☐                            Nej ☐ 

… idrottssalen?  Ja ☐                            Nej ☐ 

… omklädningsrummet Ja ☐                            Nej ☐ 

… utomhus-idrotten  Ja ☐                            Nej ☐ 
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8. Här känner jag mig som mest otrygg under skolidrotten. 

(sätt maximalt tre kryss med pennan) 
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9. Här känner jag mig tryggast under skolidrotten. 

(sätt maximalt tre kryss med pennan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
 

 

Hej Gläntanskolan! 

Vi heter Emily Jönsson och Simon Vedin och läser nu sista terminen till ämneslärare med 

inriktning idrott och hälsa, historia och religion, på Högskolan i Halmstad. Nu under hösten 

håller vi på att skriva ett examensarbete i form av en uppsats inom ämnet idrott och hälsa som 

sista moment på utbildningen.  

Information om studie 

Som en del av uppsatsen kommer vi att undersöka i vilken mån elever upplever kränkande behandling 

under lektionerna i idrott och hälsa. Vi kommer att använda oss av enkäter där eleverna får svara på 

frågor om kränkningar. Handledare för forskningsstudierna är universitetslektor Lars Kristén. 

Eleverna kommer att vara fullkomligt anonyma. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att handhas konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Insamlad data kommer endast att användas inom 

studien. 

Samtycke 

Elevens medverkan i undersökningen är frivillig och de kan när som helst avbryta sitt deltagande. Vi 

skulle vara mycket tacksamma om era barn får deltaga. 

Till elevers föräldrar: 

□   Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

□   Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien.  

Datum: _____________ 

Målsmans underskrift:______________________         ______________________ 

Vid ytterligare frågor kontakta: 

Simon Vedin, simved11@student.hh.se, 0709929698 

Emily Jönsson, emijon11@student.hh.se, 0708939236 

Handledare, Lars Kristén, Lars.Kristen@hh.se, 0730308613 
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BILAGA 3 
 

 

Hej Gläntanskolan! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som nu håller på att skriva vårt examensarbete 

inom idrott och hälsa. Vi skulle hemskt gärna vilja att era elever deltar i en frivillig 

enkätundersökning. Här nedan kommer mer information! 

Studiens syfte är att ta reda på i vilken mån elever upplever kränkningar under lektionerna i idrott och 

hälsa. Underlaget kommer att bestå av enkäter där eleverna får svara på olika frågor som berör ämnet. 

Mycket forskning säger idag att många elever upplever kränkningar i samband med skolidrotten och 

vi tycker därför att det är intressant att fördjupa oss i. Dessa kränkningar gör att många elever känner 

sig otrygga i ämnet och väljer ibland att inte medverka. 

Deltagandet är helt frivilligt och eleverna får avbryta sin medverkan om de så önskar. Som deltagare 

är man anonym och man svarar på en enkät med olika frågor som sedan kommer att bearbetas och 

sammanställas i vår studie. Även skolan kommer att anonymiseras, vilket medför att läsaren av 

uppsatsen inte kommer kunna få reda på var studien skett. Enkäterna hanteras enbart av oss som 

skriver uppsatsen samt vår handledare. Studien kommer sedan att publiceras genom Högskolan i 

Halmstad. Är ni intresserade av att få ta del av studien skickar vi den gärna till er när den är klar. 

Är Ni intresserade av att medverka i denna studie hade vi varit tacksamma. Var vänlig och svara 

genom att skicka e-post till någon av nedanstående adresser. Om Ni väljer att medverka så kommer vi 

(vid behov) att skicka med ett formulär där vi får målsmans godkännande till elevernas medverkande. 

Vi hade i sådana fall uppskattat ifall Ni vill hjälpa till med att dela ut dessa lappar. Detta gäller endast 

elever som ej ännu fyllt 15 år. 

Med vänlig hälsning, 

Simon Vedin, simved11@student.hh.se, 0709929698 

Emily Jönsson, emijon11@student.hh.se, 0708939236 

Handledare, Lars Kristén, Lars.Kristen@hh.se, 0730308613 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emily Jönsson

Simon Vedin


