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Sammanfattning 

Den här studien handlar om hur kränkande handlingar utspelar sig inom ämnet idrott och hälsa, vil-

ket berör alla som befinner sig på denna arena. Syftet med uppsatsen är att få kunskap om hur ofta 

kränkande handlingar förekommer, vilka olika former som påträffas, vad de handlar om, och om 

dessa skiljer sig åt beroende på kön samt på vilka platser dessa handlingar främst förekommer inom 

ämnet idrott och hälsa. I Studien har personer i ålder 20-30 år undersökts om deras upplevelse kring 

hur kränkande handlingar utspelade sig på högstadiet. Det empiriska materialet består av 69 enkäter 

som besvarats av (34 pojkar, 35 flickor).  

Huvudslutsatserna i studien visar att kränkande handlingar är ett förekommande problem i idrotts-

undervisningen men något som kan vara svåra att upptäcka. Det pågår ständigt ett socialt maktspel 

mellan elever som tar skepnad i olika kränkande former. En annan slutsats är att flickor och pojkar 

uttrycker sina kränkande handlingar på olika sätt, subtilt respektive synligt. Dock visar resultatet att 

den vanligaste formen kränkande handling tar sig uttryck är verbalt hos de båda könen. Vidare är 

idrottshallen en plats där det är svårt för läraren att ha uppsikt över alla situationer som händer. Plat-

ser såsom omklädningsrum, vid pågående idrottsaktiviteter vid lagindelning, och vid köer till aktivi-

ter skapas spelrum för att kränkningar kan ske. 

Nyckelord: Idrott och hälsa, kränkande handling, mobbning 



Abstract 
This study is about how offensive deeds takes place in the subject of physical education in school, 

which affects all who find themselves in this arena. The purpose of the essay is to gain knowledge 

about the frequency of abusive acts occur, what are the different forms which are found and if these 

differ depending on gender and on which sites these actions mainly occurs in the subject of sport 

and health. The study is directed to people who are 20-30 years old and how they experienced abu-

sive acts took place at the high school. The empirical material consists of 69 questionnaires an-

swered by (34 male, 35 female). 

The main conclusions of the study show that abusive conduct is a common problem in sports educa-

tion but that can be difficult to detect. There is always a social power game between students that 

take shape in various abusive forms, which are difficult and some are easier to notice as an outsider. 

Another conclusion is that girls and boys express their aggression in different ways, subtle and visi-

ble. A commonly used form offensive acts manifesting itself is verbal in the two sexes. Further in-

vites the sports hall as many situations where the teacher does not have sufficient supervision and 

attendance so that violations are detected. Places such as in the locker room, at sports activities in 

the team classification, queues for activities created room so that violations can occur. 

Keywords: Sports and Health, offensive action, bullying 
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1. Inledning  
Att bli kränkt och bemött av negativa handlingar uppfyller inte villkoren för barns mänskliga rättig-

heter. I Förenta Nationernas (FN) konvention för barns rättigheter påtalas att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet (United Nations, 1989). Skolans verksamhet som berör barn och ungdo-

mar ska genomsyras av barnkonventionen, där både lagstiftning och styrdokument är framtagna för 

att skydda barn och unga mot kränkande handlingar (SFS: 2010:800). Trots detta är kränkningar ett 

av skolans största problem (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

Idrottshallen kan vara en arena där elever inte vågar att ta plats och där de kan känna sig utpekade 

när prestationer åskådliggörs eller när ombytet sker i omklädningsrummen. Detta både inför vänner 

och ovänner i en miljö som saknar närvaro av vuxna (Roman & Taylor, 2013). Denna problematik 

kan vara en orsak till att många elever inte väljer att delta på idrottsundervisningen. Därmed är det 

av intresse att undersöka om orsaken till osäkerheten i idrottshallen kan vara att kränkande hand-

lingar förekommer. Ämnet idrott och hälsa är en mötesplats över alla gränser där samarbete och 

gemenskap kan förebygga kränkningar. Men så är det också det ämne som kanske kan bidra med 

detsamma? 

Den psykiska och fysiska ohälsan hos unga har ökat de senaste årtiondena och är i dag ett av Sveri-

ges största folkhälsoproblem. Att barn och unga då väljer att inte deltaga på idrottsundervisningen 

på grund av utsatthet och kränkande handlingar kan ge negativa konsekvenser i det fortsatta livet. 

Hälsan i unga år kan påverka hälsan genom hela livet och det är därmed viktigt att investera i barn 

och ungas hälsa (Socialstyrelsen, 2013). Kränkande handlingar är en riskfaktor vid idrottsundervis-

ningen som måste uppmärksammas. Således är mitt fokus i uppsatsen att undersöka om, i vilken 

omfattning, när och var kränkande handlingar utspelar sig mellan unga på högstadiet. Är dessa ne-

gativa handlingar tydligare vid idrottsundervisningen än vid andra ämnen? 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen om, och i så fall hur, kränkande handlingar före-

kommer i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Med hjälp av en retrospektiv enkätundersökning rik-

tad till före detta högstadieelever ska studien ge en generell överblick gällande upplevelser kring 

kränkningar på idrottsundervisningen. Övergripande frågeställningar som utgår från  

respondenternas tidigare erfarenheter är: 

• Hur ofta förekommer kränkande handlingar inom ämnet idrott och hälsa? Är det isåfall mer före-

kommande i idrottshallen än i övriga skolan? 

• Vilka olika former av kränkande handlingar förekommer i idrottsundervisningen?  

• Skiljer sig kränkande handlingar åt beroende på kön i samband med idrottsundervisningen? Om 

så är fallet på vilket sätt skiljer sig kränkningarna åt mellan könen? 

• På vilka platser förekommer kränkande handlingar främst inom idrottshallen i samband med id-

rottsundervisningen? 
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3. Litteraturbearbetning 

3.1 Kränkande handling 

Det finns olika begrepp för att definiera negativa handlingar mot en annan människa, bland annat 

begreppet kränkande handling. Detta begrepp är svårt definierbart då det handlar om en individuell 

upplevelse (Friends, 2015). Kränkningar är ett samlingsbegrepp för olika former av oönskade bete-

enden en individ utsätter en annan individ för, och definieras i denna studie som negativa handling-

ar som psykiskt, fysiskt, socialt eller känslomässigt skadar en individ. Gemensamt för dessa är att 

någon eller några kränker alla människors lika värde (SFS:2006:67).  

Kränkande handlingar kan ske i olika konstellationer så som att en eller flera personer utsätter en 

enskild individ eller en grupp. Vidare kan det ske på olika platser i skolan exempelvis öppet och 

synligt inför andra eller osynligt och subtilt. Det kan ske vid enstaka tillfällen eller återkommande.  

Det är inte handlingen i sig som är kränkande utan det är först om den utsatte upplever handlingen 

som kränkande. Kränkning kan alltså ske omedvetet och utan ont uppsåt (Myndigheten för skolut-

veckling, 2003). I föreliggande undersökning beskrivs således kränkning som en handling som gör 

att personen som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd.  

3.1.1 Mobbning 

Mobbning är enligt Coloroso (2004) en avsiktlig och aggressiv handling som avser att skada, 

skrämma och hota en individ som skiljer sig från mängden. Dan Olweus (1992) en av Nordens 

framgångsrika forskare inom området mobbning, definierar begreppet enligt följande: ”En person är 

mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handling-

ar från en eller flera personer” (Olweus, 1992, s.4). Mobbning är när det uppstår obalans i förhål-

landet, att en individ som blir utsatt är försvarslös gentemot dem som angriper. Mobbning består 

således av kränkande handlingar som upprepas (Olweus, 1992).  

Olweus (1992) skriver att det finns tecken man kan utgå från för att se om någon elev kan vara ut-

satt för mobbning i skolan. De främsta tecken kan vara att personen ofta blir retad, tilltalad med fula 

och kränkande ord, har fått nedvärderande ökenman. Personen kan också bli utskrattad, förnedrad, 

hotad, hånad m.m. Mindre synliga tecken är att personen ofta är ensam och utestängd från klass-

kamrater samt att barnet inte vågar tala högt på lektionerna. 
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3.1.1.1 Olika typer av kränkande handlingar och mobbning

Enligt Coloroso (2004) finns det tre olika sätt kränkningar och mobbning tar sig utryck så som fy-

siskt, verbalt eller socialt. Fysisk mobbning är den mest synliga typen av mobbning och är därmed 

lätt att upptäcka. Avsikten är ofta inte att allvarligt skada någon, utan att skrämma. Fysisk mobbning 

innefattar slag, knuffar, sparkar, nyp, att rivas, spotta på någon, att stå i vägen, jaga, förfölja, att sa-

botera någons tillhörigheter eller att vrida om någons armar eller ben. De unga som använder denna 

typ av mobbning löper störst risk att hamna i kriminella vanor senare i livet. Verbal mobbning är 

den vanligaste typen av mobbning. Cirka 70 procent av all mobbning är verbal och utrycks både av 

pojkar och flickor i lika stor utsträckning. Det är en form där ord är  mobbningsredskapet som råder 

i form av förödmjukande eller nedvärderande kommentarer och kan vara förklädda i skämt. Verbal 

mobbning kan ske i form av exempelvis skvaller, rykten, öknamn, glåpord, eller att man viskar och 

skrattar åt någon. Avsikten är att försvaga den utsattes självkänsla och det kan i många fall verka 

som att mobbaren och betraktarna skämtar. Men den utsatta är förödmjukad och rädd för vad som 

ska komma härnäst. Kännetecken är att det inte finns någon medkänsla utan endast skadeglädje och 

hån vid situationen. Social mobbning är den typ av mobbning som är svår att upptäcka utifrån och 

innebär att en eller flera ignorerar, isolerar, undviker eller utesluter en person. Att frysa ut någon 

och ryktesspridning är vanligt förekommande. Enligt Olweus (1999) kan denna mobbning kännas 

värre än den fysiska smärtan då den går direkt in i själen hos den utsatta personen. 

 
3.1.2 Diskriminering 
Att bli diskriminerad är när en individ missgynnas och särbehandlas på grund av etnicitet, sexuell 

läggning, ålder, religion, kön, trosuppfattning, funktionshinder eller könsöverskridande identitet. 

Den som diskriminerar har ofta en maktposition då den har möjlighet att i viss grad bestämma och 

styra över individen (SFS: 2008:567). En lärare kan diskriminera en elev men en elev kan inte dis-

kriminera en annan elev eller sin lärare (Skolverket, 2013a).  

3.1.3 Trakasserier  
Trakasserier handlar om att en individ blir utsatt för kränkande handlingar som grundar sig i vär-

dighet utifrån diskrimineringslagen (SFS: 2008:567). De kan vara synliga eller dolda, och kan ut-

tryckas genom negativt tilltal, utfrysning, hån, fysiskt våld eller ryktesspridning (Skolverket, 

2013a). Sexuella trakasserier kränker en individs värdighet i form av kommentarer, visslingar, 

handpåläggning, blickar eller rykten som handlar om sex eller den utsattes kropp (Friends, 2015).  
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3.2 Könsmönster 

I samhället finns förväntade roller och normer som pojkar och flickor anses anta för att bli accepte-

rade av andra. Det finns således bestämda sociala mönster och beteenden som unga följer vilket 

syns i tidig ålder och följer med upp i högstadieåldern (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Både 

pojkar och flickor utsätts och utsätter andra för kränkningar. Det som skiljer dem åt är att pojkarnas 

kränkningar främst sker genom synliga och högljudda förolämpningar exempelvis fysiskt eller ver-

balt. Den förstnämnda kan ske genom slag, sparkar, knuffar, rycka av någon mössan eller genom att 

sätta krokben. Den sistnämnda sker genom förolämpningar mot någon inför de andra i form av 

kommentarer som kan vara att man tycker att någon inte kan spela fotboll, är tjock eller smal eller 

har fula kläder. På pojkarnas arena sker allt på ”skoj” och att den som ger sig in i leken får leken 

tåla. Flickor utsätter istället andra flickor genom tysta handlingar som dolda förolämpningar, exem-

pelvis utfrysning, vilket är en form som är svårare att upptäcka. Dock börjar flickorna alltmer efter-

likna pojkarnas mobbningsbeteenden (Höistad, 2001). 

I Skolverkets (2011) studie visas skillnaden i social och fysisk mobbning uppdelat på kön. I 

studien , som grundar sig på enkäter, deltog 8000 elever. Studien påvisade att flickor är mer socialt 

mobbade än pojkar, och pojkar är mer fysiskt mobbade än flickor. I en annan studie också gjord av 

Skolverket (2002) upplyses även skillnader bland pojkar och flickors upplevelser av sexuella tra-

kasserier. Resultatet visar att flickor utsätts för trakasserier främst av pojkar i form av könsord. 

Bland pojkar förekommer det fler homosexuella kränkningar, där normer styr att de behöver visa att 

de är pojkar. Detta genom att synas och höras och använda sig av benämningar som exempelvis 

”bög” för att inte bli förknippade med det feminina. 

3.3 Skola som arena för mobbning 

Mobbning på skolor är ett problem som är vanligt förekommande. Det finns inga ”mobbningssäkra” 

skolmiljöer: ”När flera individer är tillsammans, särskilt om de inte själva fått välja medlemmarna i 

gruppen, måste man räkna med att det kan uppstå tendenser till mobbning” (Eriksson, Lindberg & 

Flygare, 2002, s.45). Skolklimatet har en betydelsefull roll för förekomsten av mobbning, där 

gruppmekanismer sker genom ”social smitta” i form av att individer tar efter varandras beteenden. 

Skolmiljön är ytterligare en faktor där vuxna inte har uppsyn. Vidare är personalens inställning till 

och reaktioner på mobbningsfenomenet en bidragande faktor till mobbningsproblemet. Det är där-
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med viktigt att skolan använder hälsofrämjande insatser för att sätta tydliga gränser mot inte önsk-

värda beteenden (Eriksson, alt., 2002). Det handlar om att skolan ska skapa goda förutsättningar för 

lika behandling, ska genomsyras av demokrati och mänskliga rättigheter. Detta för att kunna skapa 

en trygg och säker skolmiljö som ger eleven förutsättningar att utvecklas. Främjande insatser inne-

bär att hjälpa eleverna skapa samhörighet och goda relationer mellan elever och mellan elever och 

vuxna. Detta för att medverka till att eleverna verkar solidariskt inför andra individer på skolan. Ett 

sådant klimat anses viktigt för att motverka kränkande handlingar (Skolverket, 2012). 

Friends (2015) har i en rapport, Friendsrapporten 2015, kartlagt hur vanligt mobbning och kränk-

ningar är i skolan. 15087 elever deltog i enkätundersökningen - 7188 elever i årskurs 3-6 och 7899 i 

årskurs 6-9. De medverkade skolorna är spridda över Sverige i både storstäder och på landsbygden. 

Datainsamlingen skedde 1 augusti 2014 och 1 juni 2015. Resultatet visar att var femte på mellan- 

och högstadiet uppger att de har blivit kränkta- och åtta procent uppger att de blivit utsatta för 

mobbning av en annan eleven under det senaste året. Både mobbning och kränkningar är vanligare 

bland de yngre eleverna än på högstadiet. Kränkningarna sker främst i form av taskiga kommenta-

rer, elaka blickar eller miner och fysiskt. Främst på mellanstadiet sker fysiska kränkningar medan 

kränkningar på nätet förekommer mer på högstadiet. Fyra procent av de unga uppger att kränkning-

ar och mobbning har pågått i flera månader eller längre.  

 

Vidare har Skolverket (2002) skrivit en rapport om kränkningar och mobbning där ungefär 3 400 

elever deltog i en enkätundersökning. Deltagarna i undersökningen är från 148 olika skolor och går 

i årskurs fem och åtta på grundskolan samt år två på gymnasieskolan. Därtill genomfördes intervju-

er med vissa av eleverna. Resultatet visar att cirka sex procent av eleverna anser att de blivit illa be-

handlade i situationer då de blivit arga, sårade, rädda eller ledsna. Det är cirka 5-7 procent av ele-

verna som upplever att det förekommer ryktesspridning om dem på skolan, medan tre procent upp-

ger att de blivit mobbade det senaste året. 

Därtill tar även en annan rapport av Skolverket (2013b) upp elevers attityd till skolan för att få fram 

olika gruppers syn och upplevelser kring trivsel och trygghet, relationen mellan lärare och elever, 

lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Undersökningarna bygger på elevers 

upplevelser kring kränkande handlingar i årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Enkätundersökningarnas 

resultat visar att olika kränkande handlingar från andra elever som sker varje vecka är vanligare i de 
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lägre åldrarna. Sammantaget upplevs detta vara 12 procent av eleverna i årskurs 4-6, fem procent av 

eleverna i årskurs 7-9 och fyra procent av gymnasieeleverna. Mobbning och kränkningar bland ele-

ver och lärare är vanligare i grundskolan än i gymnasieskolan. 

3.4 Idrott och hälsa som mobbningsarena 

I en studie gjord av Beijerot (2011) har bristande sociala- fysiska och känslomässiga färdigheter vi-

sat sig vara en riskfaktor för att bli mobbad. Nedsatta motoriska färdigheter kan ge större risk för 

sämre kognitiv förmåga och uppförandeproblem. Dåliga sociala färdigheter kan uppfattas som an-

norlunda exempelvis ’konstig’ i andras ögon och dessa individer löper en ökad risk att bli mobbade. 

Det kan vara orsaken till varför barn med funktionsnedsättning ofta är mobbade. Studien visade att 

det är tre gånger mer risk att bli utsatt för mobbning om man har dålig motorik. Ytterligare en risk-

faktor för att ses som annorlunda förklarar Högdin (2007) kan vara elever som tillhör två etniska 

kulturer. Värderingar kan vara olika gällande skolan och hemmet vilket kan leda till en svår mot-

sättning mellan hemmet och skolan. Elever, främst flickor, kan bli förbjudna av hemmet att närvara 

på idrottsundervisningen. Detta för att åtsittande klädsel, att duscha med andra eller vissa sociala 

kontakter mellan könen inte är tillåtna i vissa kulturer. 

Roman och Taylor (2013) har utfört en studie där det visar sig att ungas hälsoproblem är samman-

kopplade med mobbning, ångest, depression, fetma och psykiska hälsoproblem. Vanliga platser där 

stor risk för att mobbning förekommer är under idrottslektionerna i bland annat omklädningsrum 

och vid olika idrottsaktiviteter där tillsynen av vuxna är begränsad. De utsatta personerna undviker 

platser i skolan som har hög risk för mobbning. Därmed kan många falla bort från idrottsundervis-

ningen som anses vara en högriskplats och detta får därmed olika hälsokonsekvenser.  

En studie gjord av Larsson (2003) visar att elever inte deltar på idrottsundervisningen på grund av 

sociala och psykologiska skäl. Anledningen till att elever inte vill delta i undervisningen enligt Lar-

sson beror på att elever känner att de inte är duktiga nog på idrott, att de har en negativ kroppsupp-

fattning och att eleven känner oro över att duscha och byta om inför andra elever. Anledningen till 

detta kan vara att elever är extra oroliga för att utsättas för negativa handlingar vid idrott och hälsa 

för att när en person genomgår puberteten sker kroppsförändringar som gör att en individ kan känna 

sig osäker och obekväm. Att då exponera sin kropp för andra vid dusch, ombyte och klädsel vid id-

rottslektionerna kan skapa en orolighet.   
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4. Metod 
För att undersöka tidigare gymnasieelevers upplevelser om förekomsten av kränkande handlingar i 

skolans ämne idrott och hälsa valdes en kvantitativ metod vilken genomfördes med hjälp av enkäter.  

Nedan presenteras en redogörelse för val av metoden, utformningen samt urvalet som ingår i studi-

en. Därtill redogörs etiska övervägande samt tillförlitligheten i det insamlade materialet.  

4.1 Design  
Syftet med en kvantitativ metod är att komma fram till generell kunskap som genererar vetskap om 

en större grupp individer, situationer eller händelser. Det som utmärker den kvantitativa metoden är 

att det som studeras ska göras mätbart, att forskaren behandlar en stor mängd siffror och data som 

översätts till statistik för att sedan analyseras. En forskare som använder den kvantitativa metoden 

är i hög grad neutral och distanserad observatör som påverkar respondenternas svar i lägre grad än 

vid en kvalitativ metod. Ytterligare fördelar med den kvantitativa metoden är att forskaren kan spe-

cificera sitt undersökningsområde i större omfattning än vad forskare kan vid kvalitativ datainsam-

lingsmetod (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Enkäten som studien bygger på var avsedd till ett större antal respondenter. Detta för att kunna upp-

täcka gemensamma mönster i undersökningsgruppen (Stukát, 2011). Studien omfattar ett känsligt 

ämne vilket ett flertal kan tycka gör det svårt att uttrycka en sanningsenlig åsikt om. Därmed valdes 

den kvantitativa metoden för att få hög tillförlitlighet då anonymitet och intervjueffekten så som 

ledande frågor utesluts. Den negativa aspekten med kvantitativ metod är dock att studien inte får en 

djupare kunskap av respondenternas upplevelse (Stukát, 2011).  

Vidare utgår studien från retrospektivt tillvägagångssätt där forskaren i efterhand tittar på sådant 

som redan har skett. Fördelar med strategin är att respondenterna kan återge upplevelserna med per-

spektiv vilket kan frambringa ärliga svar. Strategin valdes utifrån att Höistad (2001) nämner att 

högstadieelever sällan berättar för vuxna om sin utsatthet av mobbning till skillnad från vad andra 

åldersgrupper gör. Nackdelar kan vara att deltagarna har svårt att minnas tillbaka till den angivna 

tiden och återger endast en upplevd känsla vilken kan vara felaktig.  
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4.2 Utformning av enkät 
Enkäten (se bilaga1) introducerade information till respondenterna för att upplysa om studiens syf-

te, att deltagandet var anonymt och om tidsomfånget (Stukát, 2011). Enkäten innehöll 12 stycken 

slutna frågor och formades av det strukturerade frågeformuläret med kryssa i frågor. Detta dels för 

att minska risken för att få upplysningar som inte har med ämnet att göra. Dels för att svaren blir 

lättare att analysera och jämföra (Stukát, 2011).  

Konstruktionen av enkäten skedde i programmet Survey and Report, vilket är ett webbaserat pro-

gram. Enkäten beprövades på tre personer som skulle komma att deltaga i form av en pilotstudie. 

En förstudie anses enligt Hassmén och Hassmén (2008) vara ett förträffligt tillvägagångssätt att 

kontrollera metoden innan den riktiga studien genomförs. Detta för att eventuellt upptäcka om det 

finns problemområden angående frågorna och för att kunna uppskatta hur lång tid enkäten tar att 

fullborda. Förarbetet skapade kännedom om somliga formulerade frågor vilka modifierades innan 

utskick till deltagarna. 

I undersökningen delades kränkande handlingar upp i tre kategorier utifrån Coloroso (2004) indel-

ning, d v s fysisk, verbal och social mobbning. Där fysisk mobbning anses vara, slag, knuff och 

sparkar. Verbal mobbning innefattar, reta, säga osanna saker om en annan elev, ge öknamn och 

skratta åt någon. Social mobbning består av, skratt, hot, blickar och utfrysning. Frågeformuläret de-

lades således också in i tre delar. Den första redogör för bakgrundsinformation i egenskap av kön, 

ålder, deltagande på idrottsundervisning (fråga 1-3). Samt hur kränkande handlingar förekommer 

generellt i skolan och vid idrottsundervisningen (fråga 4-5). Den andra delen belyste hur kränkande 

handlingar förekom i omklädningsrummet (fråga 6), och den nästkommande delen under idrottslek-

tionen (fråga 7). 

4.3 Urval  
Urvalet bestod av personer som gått ur grundskolan och som nu är i åldrarna 20-30 år. Åldersbe-

gränsningen valdes utifrån att minimera risken att upplevelsen kring kränkande handlingar skulle ha 

glömts bort. Sammanlagt deltog 69 stycken (35 kvinnor, 34 män) personer vilka utsågs genom ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren väljer ut och kontaktar deltagare för att få ett bestämt 

antal medverkande. Viktigt att framhålla är att deltagarnas erfarenheter om kränkande handlingar 

var ovisst vid följande bearbetning. Den precis nämnda metoden skapar ett icke slumpvisurval vil-
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ket betyder att det inte är säkert att resultatet representerar hela populationen (Hassmén & Hassmén, 

2008). Denna metod valdes för att deltagarna skulle bestå av ungefär lika många flickor och pojkar 

och för att de kontaktades personligen via meddelande på det sociala forumet Facebook. De med-

verkande var dock geografiskt utspridda i Sverige vilket ger en generell överblick över hur det kan 

se ut på flera skolor. 

4.4 Databearbetning 

Efter att enkäterna blivit besvarade lades svarsresultaten återigen in i programmet Survey and Re-

port för att bearbetning och analysen av data skulle kunna påbörjas. De medverkandes svar sam-

manställdes i olika diagram för att åstadkomma en resultatöversikt. Slutsatserna omvandlades till 

procent, medelvärde och somliga korstabulerades. Den sistnämnda utfördes för att åskådliggöra 

skillnaden mellan flickor och pojkars upplevelser. Därefter ställdes svaren och frågorna i jämförelse 

med varandra för att kunna skapa kategorier inför analysen. Ytterligare tydliggjordes samband och 

variationer gentemot litteratur och teori. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Hassmén och Hassmén (2008) nämner att det är viktigt att studiens data har hög reliabilitet samt 

validitet. Den förstnämnda, reliabilitet, handlar om undersökningens stabilitet, pålitlighet, förutsäg-

barhet, tillförlitlighet samt mätteknisk precision. Detta prövas genom att undersöka om resultaten av 

en studie ger samma svar om undersökningen prövas på nytt. Den här studien anses ha relativt hög 

reliabilitet. Det med anledningen av att forskaren förekom ständigt kontaktbar samt att alla deltaga-

re erhöll identisk beskrivning av undersökningen. Därtill kan även studien beprövas igen, dock kan 

resultatet skilja sig till viss del åt på grund av att individers erfarenheter skiljer sig samt då skolor-

nas arbete gentemot dessa handlingar kan ha utvecklats.  

Det senare begreppet validitet, innebär att forskaren lyckas belysa det fenomen eller mätning som är 

av intresse att studera (Hassmén & Hassmén, 2008). Pilotstudiens följd skapade revideringar vilket 

gjorde att frågorna formulerades bättre och detta reducerade risken för missförstånd. Vidare har stu-

dien besvarat syftet, dock hade det varit önskvärt att kunnat informera deltagarna innan undersök-

ningen om kränkande handlingar för att möjligtvis få en ännu mer trovärdig mätning. 
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4.6 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2007) har utgivit forskningsetiska grundregler för att skydda individer som är 

medverkande vid undersökningar. De riktlinjer den angivna studien följer är således att forskaren 

ska informera deltagarna om syftet med studien och vilka villkor som gäller samt att deltagandet är 

frivilligt. Därtill att alla individers uppgifter i undersökningen ska hanteras med sekretess och att 

ingen obehörig kan ta del av materialet samt att uppgifterna endast används vid forskningsändamål. 

De respondenter som deltog i undersökningen fick en beskrivning av studiens syfte och undersök-

ningsmetoden genom informationstext vid länken till enkäten. Vidare informerades att undersök-

ningen var frivillig och kunde avbrytas när som helst och att deras svar var anonyma och endast 

skulle användas i forskningssyfte kring min studie.  
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5. Resultat 
I följande del presenteras resultaten med utgångspunkt i studiens frågeställningar med hjälp av dia-

gram, tabeller och även text. Vidare redovisas dessa i kategorier för att underlätta läsningen ytterli-

gare, samt för att jämföra och skapa en helhetssyn av slutsatserna. Underrubrikerna är således del-

tagande på idrottslektioner, kränkande handlingar i skolan, kränkande handlingar på idrottslektio-

ner, kränkande handlingar i omklädningsrummet, kränkande handlingar i idrottshallen, vad handla-

de kränkningarna om på idrottslektionen, platser kränkande handlingar utspelade sig främst och 

könsskillnader. Procenttal som redovisas är avrundade till närmsta heltal. Respektive presentation 

består av resultat, en kort resultattolkning och därefter en analys. 

Inledningsvis presenteras respondenternas deltagande på idrottslektionerna på högstadiet samt 

huruvida de upplevde om kränkande handlingar förekom eller inte. I samtliga nedanstående resultat 

står n för antal respondenter som svarat på respektive fråga. Resultaten redovisas i procent. I studien 

deltog totalt 69 respondenter varav 35 flickor och 34 pojkar, 53 stycken är i åldrarna 20-25 år re-

spektive 16 stycken i åldrarna 25-30 år.  

5.1 Deltagande på idrottslektioner  
För att få en allmän överblick huruvida respondenternas deltagande på idrottslektionerna, upplevel-

sen om kränkande handlingar förekom generellt på skolan jämförelsevis med idrottslektionerna in-

leddes följaktligen enkäten med övergripande frågor. Här visade det sig att 46 procent av flickorna 

och 44 procent av pojkarna alltid deltog på idrottslektionerna på högstadiet, därefter uppgav tre 

procent av flickorna och sex procent av pojkarna att de deltog ofta och en procent av flickorna del-

tog aldrig. Sammantaget visar resultatet att deltagandet på idrottslektionerna var högt. Utifrån detta 

resultat skapas trovärdighet för studien då de flesta av de medverkande har närvarat på idrottsun-

dervisningen i högstadiet. 
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5.2 Kränkande handlingar i skolan 

!  

Figur 1. Upplevelse av kränkande handlingar i skolan, visat i procent. (n=69). 

Resultatet (figur 2) visar att majoriteten 75 procent upplevde att det ibland förekom kränkande 

handlingar i skolan. 14 procent upplevde att det aldrig förekom. 10 procent upplevde att det före-

kom ofta och en procent att det förekom i stort sett alltid. Utfallet visar att kränkande handlingar 

förekommer i skolan då ibland definieras i studien som frekvent förekommande. 

 

5.2.1 Analys 

Resultatet (figur 2) visar att majoriteten av respondenterna i studien upplevde att kränkande hand-

lingar generellt i skolan var förekommande. Friends (2015) och Skolverkets rapporter (2002; 2012) 

om kränkande handlingar bland högstadieelever stämmer i hög grad överens med resultatet i studi-

en. Var femte elev på högstadiet uppger i Friends rapport (2015) att de blivit kränkta, var fjärde 

uppger detsamma i Skolverkets rapport (2002) och fem procent av eleverna uppger likvärdigt i 

Skolverkets rapport (2012). Skolans miljöer och sociala konstellationer frambringar kränkande 

handlingar i högre grad än ute i naturliga miljöer i samhället (Eriksson, alt., 2002). Således pekar 

forskning, litteratur och resultatet på att skolklimatet är en grundläggande faktor till att kränkande 

handlingar sker. 
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5.3 Kränkande handlingar på idrottslektioner 

Figur 2. Kränkande handlingar på idrottslektionen, visat i procent. (n=69). 

Ovanstående (figur 2) visar att 59 procent av respondenterna inte upplevde att kränkande handlingar 

förekom på idrottslektionerna jämförelsevis vid andra lektioner. 36 procent ansåg att det ibland 

kunde förekomma och 4 procent ansåg att det förekom ofta. Resultatet visar i denna figur att majo-

riteten anser att kränkande handlingar inte skedde i högre grad på idrottslektionerna än vid andra 

lektioner. Det utesluter dock inte att det inte skedde kränkande handlingar på idrottslektionerna. No-

terbart är trots allt att 40 procent någon gång har upplevt att kränkande handlingar utspelar sig mer 

vid idrottslektionerna än vid andra lektioner.  

5.3.1 Analys 

Tre femtedelar (figur 2) upplevde att kränkande handlingar inte förekom i högre utsträckning vid 

idrottsundervisningen än vid andra lektioner. Detta kan ses som en avsevärd minskning i jämförelse 

med figur 1. Två femtedelar av respondenterna upplevde tillika att kränkande handlingar utspelade 

sig oftare på idrottslektionerna än vid andra lektioner, vilket är en förhållandevis hög siffra. Re-

spondenterna är dessutom utspridda på olika skolor över hela landet, vilket visar att kränkningar 

kan ha förekommit på flera skolor. Att kränkande handlingar kan ske vid idrottsundervisningen kan 

anknytas till miljön, att vuxnas tillsyn där är begränsad, som exempelvis i omklädningsrummet 

(Roman & Taylor, 2013). Därtill exponeras elevers färdigheter tydligare vid idrottsundervisning. En 
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person med nedsatta motoriska färdigheter har visat sig ha en tre gånger så högre risk att bli utsatt 

för kränkningar och mobbning än personer utan (Beijerot, 2011).  

Detta resultat ses som en problematik då personer som blir utsatta för kränkande handlingar undvi-

ker platser det kan ske på, vilket kan skapa hälsokomplikationer då dessa elever inte väljer att när-

vara på idrottslektionerna. Utöver fysiska, som berör fetma och kroppsrörlighet, kan dessa personer 

därtill få psykiska problem så som ångest och depression (Roman & Taylor, 2013). Kränkande 

handlingar är därmed ett allvarligt problem som kan ge negativa konsekvenser hos unga, som att 

påverka deras fysiska och psykiska ohälsa vilket har blivit ett av Sveriges största folkhälsoproblem i 

dagens samhälle (Socialstyrelsen, 2013). 

5.4 Kränkande handlingar i omklädningsrum

!  

Figur 3. Respondenternas upplevelse av kränkande handlingar i omklädningsrummet uppdelat på 

kön. Visat i medelvärde. (n=69; Pojkar =34. Flickor =35).  

 

Ovanstående (figur 3) visar i vilken grad samt form de olika kränkande handlingarna utspelade sig i 

omklädningsrummet. Respondenterna gavs möjligheten att sätta ett kryss för i vilka olika grader de 

upplevde kränkningar: Hände aldrig; Hände, men sällan; Hände ofta; Hände väldigt ofta. Det mi-

nimala värdet var således (1) och max (4) och resultaten visas i medelvärde för pojkar och flickor. 

Av de svarande är medelvärdet för fysiska kränkningar något lägre för flickor (1.2) än för pojkar 
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(1.4). Resultatet visar att det var ovanligt att fysiska kränkningar skedde. Verbala kränkningar upp-

levde pojkar att det skedde i högre grad (2.1) än och flickor (2.0). Sociala kränkningar var det mest 

förekommande bland båda könen (2.2).  

5.4.1 Upplevelsen om elever känner sig oroliga i omklädningsrummet 

På frågan om deltagarna upplevde att elever kände sig oroliga i omklädningsrummet svarade 97 

procent av flickorna samt 76 procent av pojkarna att de och andra elever var oroliga i omklädnings-

rummet för att kränkande handlingar skulle äga rum. Det var endast tre procent av flickorna och 24 

procent av pojkarna som sade att de inte var oroliga för att kränkande handlingar skulle inträffa. Att 

elever dock känner oro i hög utsträckning för att kränkningar ska hända är intressant att jämföra 

med figur 3 där kränkningar inte visade sig vara dagligt förekommande. 

5.5 Kränkande handlingar i idrottshallen 

!  

Figur 4. Respondenternas upplevelse av kränkande handlingar i idrottshallen uppdelat på kön. Vi-

sat i medelvärde. (n=69; Pojkar =34. Flickor =35). 

Resultatet (figur 4) visar hur och i vilken grad kränkande handlingar utspelade sig i idrottshallen. 

Respondenterna gavs möjligheten att sätta ett kryss för olika grader som de upplevde kränkningar: 

Hände aldrig; Hände, men sällan; Hände ofta; Hände väldigt ofta. Det minimala värdet var således 

(1) och max (4) och resultaten visas i medelvärde för pojkar och flickor. Fysiska kränkningar sked-
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de i lägst utsträckning där både flickor och pojkar hade samma medelvärde (1.5). Därefter kom ver-

bala kränkningar där medelvärdet för både flickor och pojkar är (2.0). Sociala kränkningar förekom 

i högst grad och medelvärdet visar att flickor (2.3) upplevde det något mer förekommande än pojkar 

(2.2). Noterbart är att kränkande handlingar utspelar sig i nästan lika hög grad i omklädningsrum-

met (figur 4) som i idrottshallen, skillnaden är att fysiska kränkningar förekom i större omfattning i 

idrottshallen.  

 

5.5.1 Analys 

Nedan analyseras vilka former av kränkande handlingar som finns inom ämnet idrott och hälsa uti-

från resultatet i figur 3 och 4 där den förstnämnda berör omklädningsrummet och den sistnämnda 

idrottshallen. Frågeställningarna i enkäten är ställda likvärdigt för både idrottshallen och omkläd-

ningsrummet. Dessa resultat sammankopplas med figur 6 där redogörelse finns för vad dessa krän-

kande handlingarna kunde handla om. 

I de båda figurerna 3 och 4 förekommer de sociala och verbala kränkningarna i högst utsträckning 

vilket går i linje med tidigare forskningsresultat. Coloroso (2004) nämner att 70 procent av kränk-

ningar som sker är verbalt. I Friendsrapporten (2015) uppvisas att kränkningar främst sker verbalt i 

form av nedvärderande kommentarer förklädda i skämt, öknamn, rykten, viskningar eller att man 

skrattade åt andra. De verbala kränkningarna i studien visar högre värden i idrottshallen än i om-

klädningsrummet. De sociala kränkningarna skedde i lika stor utsträckning i omklädningsrummet 

och hallen. Denna form är i högsta grad svårupptäckt då den sker i form av isolering, blickar och 

ryktesspridning (Coloroso, 2004). Olweus (1999) påtalar att denna form troligtvis sker i högre ut-

sträckning än vad man tror och att det är den formen som kan såra en individ mest. I minst utsträck-

ning skedde den fysiska kränkningen, vilken enligt Coloroso (2004) är den handling som är synli-

gast och enklast att upptäcka. Det är dock mer vanligt att den sistnämnda formen sker bland yngre 

barn på mellanstadiet. 
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5.6 Vad kränkningarna handlade om 

!

Figur 5. Respondenternas upplevelse om hur kränkande handlingar utspelades sig uppdelat på kön. 

Visat i procent. (n=69; Pojkar =34. Flickor =35). 

Både flickors och pojkars upplevelse (figur 5) var att kränkningar i huvudskak bestod av utseende 

och prestationer. Utseende var den vanligaste kränkningen bland flickorna där 42 procent uppgav 

det. 35 procent av de svarande flickorna uppgav därefter att prestationer var den vanligaste kränk-

ningen. Följande uppgav 12 procent av de svarande flickorna att kränkningar handlade om bak-

grund, tre procent om funktionsnedsättning och slutligen ansåg sex procent att kränkningar inte fö-

rekom alls. Bland pojkarna var både prestationer och utseende den mest förekommande kränkning-

en, 38 procent av de svarande uppgav det. Följaktligen svarar 11 procent av pojkarna att bakgrund 

och sexuell läggning är näst förekommande. Två procent uppgav att kränkande handlingar inte fö-

rekom alls. 
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5.6.1 Analys  

Respondenterna besvarade (figur 5) att kränkande handlingar främst handlade om prestationer och 

utseende vilket stämmer väl överens med Beijerots (2011) resonemang att personer med dålig mo-

torik har tre gånger så stor risk att bli utsatta för kränkningar och mobbning än de med goda moto-

riska färdigheter. Dock var det endast tre procent utav flickorna och två procent utav pojkarna som 

upplevde att kränkningarna handlade om funktionsnedsättningar. Larssons (2003) studie påvisar att 

elever undviker idrottslektioner just på grund av prestationsångest och negativ kroppsuppfattning. 

Dessa elever känner att de inte är duktiga nog på idrott och känner därtill oro att duscha och byta 

om inför andra elever. Att just dessa elever blir utsatta av mobbaren kan vara för att elever som är 

dåliga på idrott anses vara underlägsna och odugliga i mobbarens ögon (Coloroso, 2004).  

Vidare kunde kränkningarna handla om elever med annan bakgrund. På grund av religiösa skäl me-

nar Högdins (2007) studie att främst flickor är de som inte får delta, duscha med andra, ha umgänge 

med killar i onödan eller ha åtsittande kläder. Detta kan då ses av andra elever som särskiljande och 

annorlunda vilket mobbaren ofta utnyttjar (Coloroso, 2004). Kränkande handlingar berörande sexu-

ell läggning är också förekommande vilket bland pojkar kan handla om homosexuella kränkningar 

för att inte bli förknippade med kvinnliga normer. Ord som ”bög” används för att visa att de är just 

pojkar. Och flickor utsätts främst av pojkarna i form av könsord (Skolverket, 2002). Det var sex 

procent utav flickorna samt två procent utav pojkarna som angav att det inte förekom några kränk-

ningar alls vid idrottsundervisningen när alternativ fanns för hur kränkande handlingar kan yttra sig. 
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5.7 Tillfällen kränkande handlingar utspelar sig  

!  

Figur 6. Respondenternas upplevelse av platser där kränkande handlingar främst utspelade sig i 

idrottsundervisningen. Visat i procent. (n=69; Pojkar =34. Flickor =35). 

 

Resultaten (figur 6) visar att 24 procent av flickorna och 25 av procent pojkarna upplevde att vid 

lagindelning förekom kränkande handlingar främst. Därefter upplevde 21 procent av flickorna och 

27 procent pojkar att kränkningar förekom under individuell prestation. 23 procent av flickorna och 

20 procent av pojkarna upplevde att det skedde vid lagidrotter. I köerna till aktiviteten ansåg 16 

procent av flickorna och 15 procent av pojkarna. Fem procent av flickorna och 12 procent av poj-

karna svarade att de inte vet. Vid andra tillfällen än de som är nämnda svarade fem procent av flic-

korna och två procent av pojkarna och har således kommenterat. Respondenterna svarade således 

att kränkande handlingar dels kunde ske av läraren genom att denne ignorerade elever eller talade 

om att de inte var duktiga. Och dels av andra elever under pågående aktivitet när läraren inte var 

närvarande. Endast flickor, fem procent, har svarat att det skedde under genomgång av lektionen. 
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5.7.1 Analys 

Enligt Roman och Taylor (2013) löper elever störst risk att bli utsatta för kränkande handlingar i en 

skolmiljö där vuxnas tillsyn är begränsad. Det är därmed intressant att kränkande handlingar skedde 

på platser där läraren fanns synlig men översikten var avgränsad. De främsta platser kränkningar 

ägde rum var vid lagindelning, individuell prestation, lagidrotter och vid köerna till aktiviteter. Det 

fanns därtill respondenter som upplevde att det skedde under genomgången av lektionen då läraren 

var närvarande, vilket kan höra samman med att läraren kränkte eleverna - dels genom sociala 

handlingar så som ignorering, dels verbala då de påtalade att de inte var duktiga. Att lärare utnyttjar 

sin maktposition och missgynnar eller särbehandlar elever ses som diskriminering eller trakasseri 

beroende på vad kränkningen handlar om (SFS: 2008:567, Skolverket, 2013). 

5.8 Könsskillnader och kränkande handlingar 
Respondenterna tillfrågades hur de upplevde skillnaden på hur flickor och pojkar kränkte. Resulta-

tet visade att 66 procent av flickorna och 45 procent av pojkarna ansåg att det är skillnad, medan 

sex procent av flickorna och 21 procent av pojkarna ansåg att det inte var någon skillnad. Resteran-

de 29 procent av flickorna och 33 procent av pojkarna hade ingen åsikt. Respondenterna som svarat 

att det var skillnad gavs sedan möjlighet att beskriva med egna ord hur de kunde skilja sig.  

5.8.1 Respondenternas egna ord om könsskillnader 

För att få en djupare bild om kränkningar uppdelat på könsskillnader så lämnades en öppen fråga 

där deltagarna kunde skriva sin upplevelse med egna ord. En sammanfattning av de tjugo kommen-

tarerna är således att pojkar ansågs använda fysiska handlingar i större utsträckning medan flickor 

verbala och tysta handlingar. ”Killar var nog mer fysiska, medan tjejer gav mer bitchblickar och 

sånt”. ”Killar mycket mer synligt; både verbalt och fysiskt. Flickor mer under tysta med blickar, 

fniss och snack bakom ryggen.” Vidare ansågs pojkarnas kränkningar handla om prestationer me-

dan flickornas berörde utseende. ”Tjejer gällde kroppsliga kränkningar medan killar mer fick ta 

emot kränkningar kring prestation eller att vara den som man sköt bollar på i tex. rundpingis”. Slut-

ligen noterades en intressant kommentar ”Det var mest bara killar som kränkte över huvud taget”. 

Vilket ger underlag för att det kan vara enklare att upptäcka fysiska kränkningar som respondenter-

na ansåg att pojkarna främst utövade, än de verbala och tysta kränkningarna flickorna främst ansågs 

använda.  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5.8.2 Analys  

Den flesta respondenter upplevde att kränkningar skiljde sig åt beroende på kön. Resultatet  i figur 3 

och 4 framlägger att pojkar kränkte verbalt och fysiskt genom slag, knuffar och högljudda kommen-

tarer, medan flickor ansågs kränka privat genom att frysa ut och viska rykten bakom ryggen på 

varandra. Denna könssocialisation är likt den tidigare forskning som påvisar att människan anpassar 

sig till samhällets krav. Människan försöker uppfylla de förväntade rollerna omgivningen skapat för 

att bli accepterade av andra. De olika könen följer åtskiljda normer och attityder omgivningen öns-

kar ska följas för att den sociala ordningen ska bestå  (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Detta 

tyder på att denna studies resultat inte är någon slump utan vissa typer av beteenden är vanligare 

hos flickor än hos och pojkar och tvärtom. Karaktäristiska drag som syns i tidig ålder och som följer 

med upp i högstadieåldern hos pojkar är att de är mer stojiga, fysiskt aktiva och våldsamma medan 

flickor uppfattas mer som lyhörda, hjälpsamma och att ha en tendens att gråta och skvallra. Dessa 

sociala könsspel sker även om aggressionen i grunden är densamma  (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 

1991). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Metoddiskussionen nedan utgår från Hassmén och Hassmén (2008). En av fördelarna med en kvan-

titativstudie är att materialinsamlingen och sammanställningen av resultatet går relativt fort ef-

tersom flera frågor ställs och flera respondenter kan deltaga. Det till skillnad från intervjuer där var-

je fråga tar längre tid och endast en respondent i taget kan frågas. En kvalitativ studie hade dock 

givit mer djupgående svar.  

En annan fördel med enkäter är att alla frågor är ställda på exakt samma sätt och att forskaren så lite 

som möjligt påverkar undersökningsresultaten. I denna undersökning fanns emellertid även en viss 

form av kvalitativ undersökning i enkäten när respondenterna gavs möjlighet att komplettera svar 

via öppna frågor. Vid en kvalitativ undersökning finns dock risk för att forskaren som intervjuar styr 

eller påverkar intervjupersonens svar genom underliggande förväntningar. Ytterligare faktor som 

skulle kunnat påverka resultatet och gett högre validitet är om färdiggjorda, validerade, enkäter 

valts  (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Med anledning av att uppsatsämnet kan upplevas som känsligt var det motiverat att få undersök-

ningen att vara anonym samt retroperspektiv. En nackdel med en enkätundersökning kan dock vara 

att ett stort bortfall kan förekomma då respondenterna avstår från att svara av olika anledningar 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Detta försökte jag undvika genom att förklara syfte, innehåll och 

tidsomfång med en undersökning till deltagarna innan de valde att delta. Vidare ger de kvantitativa 

undersökningarna ett mer generaliserat resultat än det kvalitativa då ett större antal deltagare deltar. 

Detta gör att resultaten går att tillämpa på andra likvärdiga situationer och att man kan se mönster 

för hela populationen (Hassmén & Hassmén, 2008). Mitt urval skedde dock inte helt slumpvis vil-

ket påverkat generaliseringen av resultatet. Resultatet i min studie stämmer å andra sidan väl över-

ens med tidigare forskning. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med undersökningen var att undersöka upplevelsen om och i så fall hur kränkande handlingar 

kan uppträda i ämnet idrott och hälsa bland elever på högstadiet. Mina tidiga föreställningar och 

resultatet har överlag stämt överens. Under arbetets gång har jag insett att kränkande handlingar är 

komplext och svårt att veta när det sker, och det har framkommit resultat som kommit att förvåna 

mig. Det första av de fyra frågeställningarna var att undersöka hur ofta kränkande handlingar före-

kommer inom ämnet. Detta genom att jämföra hur kränkningar upplevdes generellt i skolan samt 

inom andra ämnen. Min föreställning innan arbetet var att kränkande handlingar på idrottsundervis-

ningen skulle ske i större utsträckning än vid andra ämnen. De flesta upplevde att det förekom 

kränkande handlingar i högre grad generellt i skolan än vid idrottsämnet, emellertid utesluter det 

inte att det förekom kränkande handlingar på idrottslektionerna. Idrottshallen är en arena där ung-

domar känner sig osäkra och utpekade när prestationer åskådliggörs eller när ombytet sker visar 

både studien, litteratur och tidigare forskning (Roman & Taylor, 2013; Larsson 2003).  

Min andra och tredje frågeställning var att få vetskap om vilka former av kränkande handlingar som 

förekom och om de skiljde sig åt beroende på kön. Resultatet visade att de sociala och verbala 

handlingarna var mest förekommande och att fysiska kränkningar ägde minst rum. Detta stämde 

likaså överens med tidigare forskning (Coloroso, 2004; Friends, 2015; Skolverket, 2002). Ytterliga-

re ett noterbart resultat är det faktum att omkring hälften av flickorna och hälften av pojkarna ansåg 

att det var skillnad på hur pojkar och flickors kränkande handlingar skedde. Pojkar ansågs utsätta 

andra öppet och synligt i form av fysiska samt verbala kränkningar, medan flickor i sin tur ansågs 

utsätta andra för sociala kränkningar. Vidare ansågs att det endast var killar som kränkte andra. 

Även tidigare forskning tyder på liknande mönster (Höistad, 2001). Jag undrar givetvis varför det är 

på det viset? Kan det vara så att pojkarnas kränkningar hördes och syntes mer än flickornas? Det 

finns därmed en stor risk för att vuxna anser att pojkar i högre grad är stökiga och får ta följder av 

sina handlingar, medan flickorna gör det på ett mer subtilt sätt och kan därmed undvika konsekven-

ser i större utsträckning. Det är dock viktigt att tänka på att det är de dolda kränkningarna som före-

kommer mest och kan vara de kränkningar som är mest smärtsamma att utsättas för, vilket kan ska-

pa psykisk ohälsa (Olweus, 1999). Vidare hade det varit intressant att se hur samhället och dess 

normer påverkade flickornas och pojkarnas samspel (Nielsen & Rudberg, 1991). Det är generellt de 

manliga strukturerna som genom åren har genomsyrat samhällsnormen och som än i dag styr, men 

detta är i förändring, vilket bland annat syns i tidigare forskning som visar att flickornas mobbning 
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allt mer efterliknar pojkarnas i dag (Höistad, 2001). Det skulle kunna vara så att roller och mönster 

är på väg att försvinna som det visar både i min studie och i tidigare forskning? (Höistad, 2001). 

Kommer i så fall de dolda kränkningarna i framtiden att försvinna medan det fysiska våldet ökar? 

Eller suddas könsgränserna ut helt och hållet? 

Kommentarer om utseende och prestationer upplevde både flickor och pojkar i studien som den  

vanligaste kränkningen. Detta är inte förvånande av den anledningen att idrottsarenan har många 

skäl till att göra eleven osäker. Några skäl kan vara att elever exponerar sina kroppar i hallen och i 

omklädningsrummet inför omgivningen samt att de inte känner sig duktiga nog på idrott. Det kan 

göra att elever känner sig uttittade och obekväma (Roman och Taylor, 2013; Larsson, 2003).Vidare i 

studien handlade kränkningarna om elevernas bakgrund och sexuella läggningar. Möten mellan oli-

ka kulturer, religioner och olika sexuella läggningar är något som skolan och det svenska samhället 

ständigt är med om. Mångkultur och acceptans för olika religioner, kulturer och sexuella läggningar 

hade varit intressant att undersöka. Det för att se hur människor som arbetar inom ämnet idrott och 

hälsa inkluderar alla elever med andra seder. Endast några få procent av respondenterna ansåg att 

personer med funktionsnedsättning oftare blev utsatta. Det var förvånansvärt få procent som ansåg 

att kränkande handlingar inte alls förekom när alternativ angavs för vad en kränkande handling kan 

vara. Detta är intressant då tidigare diagram visat det motsatta. Deltagarna kan möjligtvis ansett det 

vara svårt att definera en kränkande handling. Det är möjligt att deltagarna hade behövt information 

om innerbörden med kränkande handlingar innan studien. 

Min sista frågeställning handlade om att undersöka på vilka platser kränkningar förekom främst på 

idrottsarenan. Det i en miljö som mer eller sällan saknar närvaro av vuxna och kan därmed bli en 

plats där utsatthet är som störst (Eriksson, alt., 2002; Roman & Taylor, 2013). I idrottshallen visar 

resultatet att vid lagindelning förekom kränkande handlingar i högst grad, därefter vid individuell 

prestation, lagidrotter samt vid köerna till aktiviteter. Något som jag uppmärksammade var att det 

även kunde vara den vuxna, läraren, som diskriminerade elever genom att subtilt ignorera eller ver-

balt påtala att de inte var duktiga. Resultatet var att kränkande handlingar utspelade sig i nästintill 

lika hög grad i omklädningsrummet som i idrottshallen. Elever utsatte varandra på de båda platserna 

för främst sociala- och verbala kränkningar, vilka dessutom är de vanligaste formerna av kränkning 

enligt tidigare forskning (Coloroso, 2004). Fysiska kränkningar förekom dock i högre grad i idrotts-

hallen vilket jag tror har samband med att vid aktiviteter har man naturligt mer kroppskontakt än 
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vid omklädningsrummet, därmed kan små nyp/slag/sparkar användas som ett dolt vapen (Coloroso, 

2004). 

Emellertid rymmer inte idrottsundervisningen endast negativa företeelser som redogörs för här utan 

många fler positiva effekter såsom gemenskap, glädje och hälsa. Men jag anser att det är en arena 

där negativa handlingar kan finnas och vara svåra att upptäcka för vuxna då det finns många situa-

tioner och olika kränkningar som vuxna inte kan se eller höra. Att därmed få mer vetskap inom äm-

net gör att dessa handlingar kan motverkas för att tillslut försvinna helt. Att bli utsatt för kränkning-

ar motsvarar inte kraven för barns mänskliga rättigheter vilka skolan genomsyras av (United Na-

tions, 1989; SFS: 2010:800) Ändå har kränkande handlingar förekommit under en lång tid och som 

visat sig i min studie förekommer i hög grad än i dag i idrottsundervisningen. Tidigare forskning 

visar att den fysiska och psykiska ohälsa hos unga har ökat de senaste årtiondena. Att kränkande 

handlingar förekommer på idrottsarenan skapar en risk att unga inte vill närvara vilket ger negativa 

påföljder på hälsan (Socialstyrelsen, 2015). Att därmed uppmärksamma och motverka dem är da-

gens och inte minst morgondagens utmaningar inom idrott och hälsa. Ingen förtjänar att bli kränkt! 

 
6.3 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har jag fått en uppfattning om att ytterligare forskning behövs inom området. 

Min uppsats har främst handlat om de negativa handlingarna, kränkningar inom ämnet idrott och 

hälsa ur ett dåtidsperspektiv. En ytterligare intressant aspekt jag tidigare nämnt är att forska vidare 

om hur könsmönstret i dag förändrats berörande kränkande handlingar. Därtill även bakomliggande 

orsaker till varför kränkande handlingar sker och vilka förebyggande åtgärder som kan stoppa det 

bör undersökas vidare. Det är för framtiden viktigt att fokusera på detta innan kränkande handlingar 

har brett ut sig. 
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