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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet 

idrott och hälsa. Våra frågeställningar är: I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? 

Vilka olika typer av kränkande handlingar förekommer? Skiljer sig kränkande handlingar åt 

beroende på kön? Om så är fallet - på vilket sätt? Vilka utsätter andra respektive blir utsatta 

för kränkande handlingar?   

 

Metod 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och strukturerade observationer. Fyra observationer 

genomfördes i Stockholmsområdet på två olika skolor och i fyra olika klasser. Sedan 

genomfördes intervjuer med de två idrottslärarna som arbetade på respektive observerad 

skola. Därefter sammanställdes intervjuerna och observationerna för att få fram ett resultat 

som sedan analyserades utifrån den franske organisationssociologen Michel Croziers 

strategianalys.  

 

Resultat 

Resultatet visade på att kränkande handlingar och dess förekomst främst kan kopplas till de 

aktiviteter som utförs, det vanligaste är när eleverna står på led, i tävlingsmoment eller i 

omklädningsrummet. Verbala kränkande handlingar ansågs som vanligast förekommande 

mellan eleverna men även tysta, fysiska och verbala sexuella kränkande handlingar existerar 

på idrottslektionerna. Båda könen använder sig av verbala kränkande handlingar, däremot 

använder sig pojkar mer av fysiska kränkningar medan flickor använder mer tysta 

kränkningar. En av lärarna uppfattade att de som utsätts för kränkande handlingar är 

avvikande eller annorlunda medan den andra inte kunde se något mönster i dem. De som 

utsätter andra för kränkande handlingar gör det för att de själva är osäkra eller otrygga i sig 

själva.  

 

Slutsats 

Kränkande handlingar i idrott och hälsa kommer främst till uttryck genom verbala handlingar, 

men det förekommer även tysta, fysiska och verbala sexuella kränkande handlingar. Dessa 

olika kränkande handlingar kan även kopplas till ett genusperspektiv, då flickor och pojkar 

använder sig av skiljda handlingar för att kränka.  
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

”Nere vid flaggstången spelar Erik, Roy, Stefan och Lennart nigger. Juha går 

fram till dem. 

Får jag vara med? 

Var har du Thomas då? Retas Stefan. 

Hur skulle jag kunna veta det, säger han så nonchalant han kan, han är väl inte 

min jävla kompis heller! 

Men just då kommer Thomas ut från toaletten. Skyndar mot Juha som en fåne. 

Juha vänder sig rasande om och skriker åt honom: Försvinn, din äckliga lilla 

CP-unge, jag hatar dig! 

När Thomas inte omedelbart går sin väg tar Juha upp grus och kastar på 

honom. 

Dra åt helvete! sa jag. Fattar du dåligt?”1 
 

I detta citat får vi följa både Juha och Thomas som utsätts för kränkande handlingar i skolan. 

Dessa kränkande handlingar sker frekvent mot dessa två individer och därigenom skapas 

mobbning. I detta utdrag är det Juha som både verbalt och fysiskt kränker Thomas, men Juha 

och Thomas är egentligen kompisar eftersom de båda är utstötta från klassen. Juha 

eftersträvar att få tillhöra gänget med de ”tuffa” killarna, men förpassas gång på gång nedåt i 

hierarkin. Tyvärr är liknande kränkande handlingar som i citatet ovan alltför vanligt 

förekommande i skolan. Forskningen tyder också på detta då 12 procent av eleverna angett att 

de blir mobbade, 9 procent upplever sig illa behandlade och 26 procent har blivit kränkta på 

ett eller annat sätt.2 

   

Eftersom kränkande handlingar är grunden till förekomsten av mobbning anser vi att dessa 

handlingar bör tas på stort allvar. Kränkningar måste uppmärksammas i skolan för att 

mobbningen skall kunna förebyggas. Skolan omfattas av internationella konventioner om 

människors rättigheter och skollagen som förbjuder diskriminering och annan kränkande 

behandling. Skolan ska kunna garantera en trygg miljö för eleverna att vistas i. Trots detta är 

mobbning och kränkningar mellan elever ett av skolans största problem.3 All personal på 

                                                 
1 Jonas Gardell, En komikers uppväxt,(Stockholm: Norstedts Förlag, 1992), s. 213-214. 
2 Ann-Sofie Holm, Christina Osbeck, Inga Wernersson, Kränkningar i skolan – Förekomst, former och 
sammanhang, (Göteborg: Göteborgs universitet, 2003), s. 88-89. 
3 Arne Forsman, Skolans texter om mobbning - reella styrdokument eller hyllvärmare?, (Luleå : Institutionen för 
lärarutbildning, Luleå tekniska univ., 2003), s. 15-17.  
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skolan ska enligt läroplanen från 1994 arbeta emot kränkande behandling och andra 

trakasserier. De ska även arbeta för ”människovärdets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdheten mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta”.4  Riksdagen har även utfärdat en ny lag den 1 april 2006 som 

förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i skolan.5 Enligt 

denna lag skall varje skola ha en likabehandlingsplan som man aktivt arbetar för, om skolan 

inte följer planen kan man bli skyldig till skadestånd.6  

 

Vi har koncentrerat vår studie kring kränkande handlingar i samband med ämnet idrott och 

hälsa, då vi tror att dessa handlingar förstärks och blir tydligare här än på andra lektioner. 

Under idrottslektionerna exploateras elevernas kroppar och deras sociala umgänge. Därtill 

ställs de inför många känsliga situationer, som exempelvis när lag ska väljas eller när 

individuella prestationer framförs och åskådliggörs. Dessa situationer och säkert många därtill 

tror vi kan leda till kränkande handlingar mellan eleverna. Samtidigt som ämnet idrott och 

hälsa är ett ämne som har potential att förebygga mobbning och kränkningar med exempelvis 

samarbets- och lagövningar, så är det också det ämne som kan bidra till detsamma. Idrotten 

kan i många fall hjälpa elever att komma in i sammanhållningen i gruppen, på samma sätt 

som den även kan stjälpa den som inte anses vara tillräckligt duktig. Samarbete mellan elever 

är en viktig milstolpe i ämnet idrott och hälsa, men det förutsätter också att elever kliver 

utanför sin vanliga kamratkrets och respekterar alla sina klasskamrater.  

 

1.2 Begreppsförklaring 
Vad är egentligen en kränkande handling? Begreppet är svårt att definiera då upplevelsen av 

en kränkande handling är ytterst individuell. Vi anser dock att det är viktigt för vår studie att 

begreppen mobbning och kränkande handlingar förklaras för att underlätta vårt arbete samt få 

en förståelse för detsamma.   

 

Professorn i psykologi Dan Olweus forskar kring mobbning och som ses som pionjären inom 

detta forskningsområde i Norden. Olweus har valt att definiera mobbning enligt följande: ”En 

                                                 
4 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94, pdf1069, 2006 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-11-19). 
5 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Delredovisning av regeringsuppdrag om diskriminering, pdf1745, 
2007-08-31 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-09-27). 
6 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Nyhetsbrev - ny lag om förbud mot kränkande behandling, pdf1590, 
2006-03-08 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-11-19). 
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person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer”.  Olewus beskriver dessa negativa handlingar 

som när en person utsätts för obehag eller skada i form av verbala, fysiska eller tysta 

handlingar. Han menar även att mobbning kan ses i form av indirekt eller direkt mobbning.7 

Mobbning och kränkande handlingar samspelar ofta, då mobbning blir ett led av många 

kränkande handlingar riktat mot en person.  

 

Vår egen definition av begreppet kränkande handling, som delvis bygger på Olweus synsätt, 

förklaras utifrån varje situation där en person tar illa vid sig av en handling från en eller flera 

personer, och därför upplever den som kränkande. Kränkande handlingar kan utföras på olika 

sätt, dessa definieras nedan:  

 

• Verbala handlingar, exempelvis hot, hån eller elaka kommentarer.  

• Fysiska handlingar, exempelvis slag, knuffar, sparkar.  

• Tysta handlingar, exempelvis grimaser, gester, prata bakom ryggen, utfrysning.  

• Sexuella kränkningar, kan ske både verbalt och fysiskt med någon slags sexuell 

anspelning. 

 

1.3 Forskningsläge 

Vad är kränkande handlingar och hur realiseras de i skolans värld? En kränkande handling är 

en slags förolämpning som kan uttryckas på olika sätt i olika situationer. Forskning visar på 

att dessa handlingar är ett stort problem i skolans värld, dock finns inte någon tidigare 

forskning kring hur kränkande handlingar utformas i samband med idrott och hälsa. Därför 

har vi valt att belysa problemet med kränkande handlingar utifrån skolan som helhet för att 

kunna relatera den existerande forskningen till ämnet idrott och hälsa genom att dra 

paralleller. I den mån det inte finns tillräcklig forskning kring kränkande handlingar har vi 

valt att koncentrera forskningen kring mobbningsfrågor, då det kan ses som ett led av många 

kränkande handlingar.  

 

Forskningsläget är uppdelat tematiskt för att ge en lätt och överskådlig text. Till en början 

beskrivs omfattningen av kränkande handlingar för att kunna skapa en uppfattning om hur 

                                                 
7 Dan Olweus, Mobbning i skolan – vad vet vi och vad kan vi göra, (Stockholm: Liber AB, 1991), s. 4-5. 
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vanligt det är i skolan. Därefter redogörs för platser och situationer där kränkande handlingar 

är vanligt förekommande. Sedan presenteras forskning som pekar på hur vanliga vissa 

kränkande handlingar är, samt på vilket sätt dessa utförs. Vidare redovisas vad som 

kännetecknar personer som utsätter respektive blir utsatta för kränkande handlingar. I den 

sista delen problematiseras mobbning- och kränkningssituationen bland elever genom att den 

ses ur ett genusperspektiv och därmed belyser vi skillnaderna mellan kränkande handlingar 

hos flickor respektive pojkar.  

 

1.3.1 Omfattningen av kränkande handlingar i skolan 

Skolverket har i en rapport från 2002, Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv 

kraft, undersökt förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi 

samt mobbning. Ca 3 400 elever deltog i enkätundersökningen från 148 olika skolor i årskurs 

5 och 8 samt år två i gymnasiet. Förutom enkäter genomfördes även intervjuer med vissa av 

eleverna. Resultatet visar att cirka 6 procent av eleverna anser att de har blivit illa behandlade 

i situationer då de reagerat med att bli arga, ledsna, sårade eller rädda. Det är cirka 3 procent 

som uppger att de blivit mobbade det senaste året, medan 5-7 procent av eleverna upplever att 

det ofta har spridits elaka rykten om dem på skolan. De flesta elever menar att de själva inte är 

aktiva i kränkande handlingar gentemot andra elever, däremot anger många att de indirekt 

medverkar eftersom att de inte gör någonting åt det när det händer.8 Vidare tar även 

skolverkets rapport från 2006 upp elever attityder till skolan för att få fram olika gruppers syn 

och upplevelser. Skolverket har genomfört liknande undersökningar vart tredje år sedan 1993 

för att kunna jämföra resultaten över tid. Genom enkätundersökningar på elever från årskurs 4 

upp till gymnasiet har man fått fram att 3-4 procent av eleverna känner sig mobbade i skolan. 

Man har även kommit fram till att kränkande handlingar och känsla av otrygghet är vanligare 

i årskurs 4-6 än i de äldre åldrarna. De yngre eleverna upplever i högre grad än de äldre att de 

blir utstötta eller på annat sätt kränka.9 

 

Doktoranden i pedagogik och didaktik Marie Bliding har tillsammans med Ann-Sofie Holm, 

biträdande forskare vid Centrum för Värdegrundsstudier, sammanställt rapporten Kränkande 

                                                 
8 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
9Skolverket <skolverket@skolverket.se> Attityder till skolan 2006, pdf1711, 2007-03 <www.skolverket.se> 
(Acc. 2007-10-03). 
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handlingar och informella miljöer på uppdrag av Skolverket. Syftet med denna studie är att 

belysa förekomsten av kränkande handlingar, skolans informella miljöer samt utvecklingen av 

demokratisk kompetens. Studien är empirisk och uppdelad i tre delmoment som har något 

olika omfattning och tillvägagångssätt. I delstudie 2, som vi valt att koncentrera oss på, är det 

27 elever från årskurs 8 i två olika skolor som har intervjuats kring kränkande handlingar. 

Eleverna uttrycker från en början att det knappt existerar kränkande handlingar på deras skola, 

för att sedan gå över till att förklara tydliga fall av kränkande handlingar av vissa av sina 

klasskamrater. Berättelserna ger därmed en motsatt bild av situationen på skolorna. I de fall 

de ger en ”situerad” bild av konkreta fall handlar det ofta om att den utsatta eleven är 

annorlunda eller speciell och i princip inbjuder till att bli kränkt.10  

 

1.3.2 Var uppstår kränkande handlingar 

Skolverkets rapport från 2002 tyder på att kränkande handlingar existerar i alla miljöer i 

skolan, men är dock vanligast på skolgården eller i korridoren. De kränkande handlingarna 

sker främst utomhus i de yngre åldrarna och inomhus bland de äldre eleverna. Det är inte 

heller ovanligt att dessa kränkande handlingar utspelas i klassrummet. Eleverna upplever även 

att lärarna ofta inte uppfattar den kränkande händelsen eller väljer att inte ingripa.11  

 

Pedagogen Håkan Larsson tar i sin studie Vad lär man sig på gympan? upp den utsatthet som 

eleverna ställs inför i samband med omklädningsrum och dusch efter avslutad idrottslektion. 

Undersökningen bestod av 134 enkätfrågor och 43 intervjuer med elever i årskurs 5 från sex 

olika klasser i Sverige. Merparten av de tillfrågade uppger att situationen i 

omklädningsrummet är oproblematisk medan 26 procent instämmer i påståendet ”jag tycker 

illa om att byta om och duscha i skolan”. Då eleverna vistas i omklädningsrummen i frånvaro 

av lärare, menar Larsson, att det är de vana idrottsutövarna som har makten och dominerar i 

såväl omklädningsrummet som i gymnastiksalen. Enligt de genomförda intervjuerna är det 

oftast bråk som gäller kroppen i flickornas omklädningsrum medan det i pojkarnas 

omklädningsrum mer är bråk som är relaterat till själva idrottandet, exempelvis vem som har 

vunnit respektive förlorat. Larsson drar därmed slutsatsen att idrott och hälsa är en del av det 

                                                 
10 Marie Blidning, Ann-Sofie Holm, Solveig Hägglund, Kränkande handlingar och informella miljöer, 
(Stockholm: Skolverket, 2002), s. 25-31. 
11 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
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återskapande av den hierarkiska ordningen mellan pojkar och flickor samt den traditionella 

uppfattningen om de olika könen.12   

 

1.3.3 Olika typer av kränkande handlingar 

Skolverkets rapport från 2002 visar att verbala kränkningar är vanligast. De benämningar 

som främst berörs tar fasta på etnisk bakgrund eller utseende, medan det är mindre vanligt att 

elever benämnts med någonting utifrån deras religiösa bakgrund. När det handlar om 

kränkande handlingar i form av sexuella trakasserier har det visats sig att cirka var fjärde elev 

utsatts för detta. Det är då vanligast att använda ord som berör könsorgan, något sexuellt eller 

homosexuellt i utförandet av en sexuell kränkning. Ungdomarna ser dessa verbala 

kränkningar som tillåtande och upplever därför inte alltid könsorden som kränkande. 

Undersökningen visar på att ungdomar idag i stort sätt växer upp med dessa uttryck runt 

omkring sig och det kan därför skapa en slags jargong eller gemenskap. Den äldre 

generationen förstår många gånger inte det språkbruk som används bland ungdomar och kan 

därför uppfatta situationen på ett annat sätt än eleven. Pojkar tar mer illa vid sig när de 

benämns med något homosexuellt, då de är mer rädda än flickor att den egna identiteten ska 

förknippas med detta. Var tionde elev i årskurs 8 har varit med om fysiska sexuella 

trakasserier såsom tafsning, men dessa händelser sker främst i de äldre åldrarna i 

grundskolan.13 

 

Av de fysiska kränkningar som finns är det knuffar, miner och slag som är vanligast. Två 

tredjedelar av eleverna anger att de vid ett par tillfällen det senaste året blivit knuffade. En 

tredjedel påstår att de blivit utsatta för miner och grimaser. Dessa handlingar är vanligast i 

grundskolan men eleverna upplever det sällan som kränkande. Om det däremot handlar om 

grövre kränkande handlingar, såsom slag eller hårdare knuffar, så är eleverna överens om att 

detta är allvarligare. Cirka 10 procent anger att de varit utsatta för slag ett flertal gånger under 

ett års tid. Studien tyder även på att elever reagerar starkt på att bli utfryst eller utelämnad, var 

tjugonde elev har blivit utsatta för detta. 14  

 

                                                 
12 Håkan Larsson, ”Vad lär man sig på gympan?”, i Mellan nytta och nöje – Bilder av ämnet idrott och hälsa, 
red. Karin Redelius & Håkan Larsson, (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004), s. 143- 148. 
13 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
14 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
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I den rapport som Mari Bliding, Ann-Sofie Holm och Solveig Hägglund har sammanställt på 

uppdrag av Skolverket, uppger eleverna att sexuella trakasserier inte är speciellt vanligt på 

deras skolor. De menar istället att könsord eller sexglosor många gånger utgör en viss jargong 

mellan eleverna och inte alls behöver vara kränkande eller nedvärderande. Det handlar inte 

om det ord som används utan snarare i vilket syfte och sammanhang det sägs i:15 

 
 Att bli kallad hora eller fitta har blivit så vanligt så att det är som att säga fan 

     Flicka i årskurs 8 16 

 

En kränkande handling kan inte relateras till vissa förutbestämda ord, utan det är istället 

beroende av ifall personen som handlingen riktas mot upplever den som utsatthet eller 

obehaglig. Undersökningen visar även på att elever har svårt att känna igen mobbning och 

kränkande handlingar.17 

 

1.3.4 Mobbare och mobboffer 

Genom Olweus omfattande undersökningar i Sverige och Norge på 1980- talet har han 

kommit fram till vad som kännetecknar mobboffren samt mobbarna. Den typiska bilden av 

mobboffret som framkommit är att det ofta är personer som är tystlåtna, försiktiga och 

känsliga samt att de i regel har en negativ uppfattning om sig själva och sin situation. Olweus 

menar att mobboffret kännetecknas av ett passivt reaktionsmönster som signalerar till andra 

eleverna att de inte kommer att göra motstånd eller säga ifrån vid kränkande handlingar. Det 

finns även mobboffer som Olweus har valt att benämna provocerande mobboffer, vilket dock 

inte är lika vanligt förekommande. Dessa personer provocerar sin omgivning på olika sätt och 

hamnar därför lätt i konflikter med andra elever. Det som kännetecknar mobbarna är att de 

ofta har ett aggressivt beteende, är impulsiva och ofta har ett behov av att dominera. Det finns 

även personer som indirekt är med och mobbar då de är närvarande men sällan själva tar 

initiativet till mobbning. Dessa personer kallar Olweus för passiva mobbare.18  

 

                                                 
15 Blidning, m.fl., s. 25-31. 
16 Ibid., s. 29. 
17 Ibid., s. 38-39. 
18 Olweus, s. 23-27. 
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1.3.5 Mobbning och kränkningar ur ett genusperspektiv  

På uppdrag av Skolverket har fyra anställda vid samhällsvetenskapliga institutionen på 

Örebros universitet gjort en sammanställning av forskningen kring mobbning. Syftet var att på 

ett systematiskt sätt kartlägga och sammanställa vad som publicerats kring området mobbing 

och skola. Man analyserade 116 vetenskapliga artiklar utifrån ett antal frågor för att få en 

överblick kring området.19 Sammanställningen visar på ett antal olika resultat kring mobbning 

och kränkningar ur ett genusperspektiv. Det visade sig att det var vanligast att flickor mobbar 

flickor medan pojkar kan mobba båda könen, dock finns det ingen forskning som pekar på att 

flickor mobbar pojkar. Resultatet påvisade även att många flickor ofta lägger skulden på sig 

själva när det handlar om mobbning. Fysisk mobbning under en längre tid är lika stor för 

pojkar och flickor, även då det handlar om verbal mobbning, men pojkar pratar gärna inte om 

det.20 

 

Enligt Olweus blir en stor andel flickor utsatta för mobbning av pojkar och 80 procent av 

pojkarna uppger att de blir mobbade av pojkar. Detta leder till att en större andel pojkar än 

flickor deltagit i mobbing. Det framkommer även att pojkar blir mer utsatta för mobbning än 

flickor, särskilt på högstadiet och i form av direkt mobbing. Bland flickorna handlar det 

främst om indirekt mobbning som utfrysning. Olweus pekar även på samband mellan fysisk 

styrka och hög popularitet i motsats till fysisk svaghet och låg popularitet bland pojkar. 

Eftersom fysisk styrka tillför popularitet minskar också risken för att bli mobbad. Dessa 

resultat gäller inte flickor då det inte finns någon forskning som visar på vilka slags 

egenskaper som är positiva för flickor ur ett mobbningsperspektiv.21 

  

Skolverket har i rapporten Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft bland 

annat kartlagt förekomsten av mobbning ur ett genusperspektiv. Resultaten av 

undersökningen visar på att kön påverkar och samvariera med förekomsten av kränkande 

handling. Det visade sig även att pojkar är mer utsatta för kränkande handlingar än flickor, 

men att flickor tar mer illa vid sig av dessa handlingar. Skolverket menar precis som Olweus 

att det främst är pojkar som utför mobbning och kränkningar. Vidare har Skolverkets fått fram 

att denna mobbning både riktas mot pojkar och flickor. Flickor däremot utfärdar främst 

kränkande handlingar mot samma kön. Känslan av utsatthet skiljer sig inte märkbart åt mellan 
                                                 
19 Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare, Kristian Daneback, Skolan - en arena för mobbning, (Stockholm: 
Skolverket: Liber distribution, 2002), s. 12-17. 
20 Eriksson, m.fl., s. 79-80. 
21 Olweus, s. 27.  
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flickor och pojkar, förutom i årskurs 5 då fler pojkar anser sig utsatta för mobbning. Medan 

flickor i årskurs 8 känner sig mer illa behandlade. 22  

 

1.3.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Enligt den forskning vi har studerat är det fler elever i grundskolan än i gymnasiet som blir 

utsatta för kränkande handlingar. Dessa handlingar äger främst rum i årskurs 4-6 i 

grundskolan. Forskning tyder även på att kränkande handlingar främst äger rum utomhus 

bland de yngre åldrarna, medan de i de äldre åldrarna främst sker inomhus i korridorer och 

dylikt. De flesta elever är enligt deras egna utsagor väldigt omedvetna om vad kränkande 

handlingar och mobbning verkligen är. Av de kränkande handlingar som undersökts så 

uppges de verbala kränkningarna som de vanligaste. Men fysiska, sexuella och tysta 

kränkningar är även de vanligt förekommande i skolan. Dessa handlingar blir dock inte 

kränkande förrän de sätts in i ett syfte eller sammanhang där den enskilde eleven upplever den 

som utsatt eller obehaglig. Det är vanligare att pojkar utsätter samt utsätts för kränkande 

handlingar än flickor. Flickor reagerar däremot mer negativt på sådana händelser. Det 

förefaller även så att pojkar mobbar mer direkt medan flickor mobbar mer indirekt.  

 

Ovanstående forskningsläge belyser vidden och problemet med kränkande handlingar i 

skolan, det finns dock ingen forskning som relaterar kränkande handlingar till specifika 

ämnen. Vi anser därför att det vore intressant att undersöka kränkande handlingar i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur kränkande handlingar uttrycks i ämnet idrott 

och hälsa.  

 

Frågeställningarna: 

- I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? 

- Vilka olika typer av kränkande handlingar förekommer? 

- Skiljer sig kränkande handlingar åt beroende på kön? Om så är fallet - på vilket sätt? 

                                                 
22 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
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- Finns det specifika karaktärsdrag för dem som utsätter andra respektive blir utsatta för 

kränkande handlingar? Om så är fallet – vilka? 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

För att få en ökad förståelse över varför och hur kränkande handlingar utvecklas i ämnet idrott 

och hälsa har vi valt att koppla samman vår undersökning med den franske 

organisationssociologen Michael Croziers strategianalys. Analysen ger oss en mer utförlig 

bild av hur maktrelationer utvecklas mellan individer och hur den styr vårt handlingsmönster. 

Utifrån dessa analytiska strategier kan vi utläsa och förstå det handlingsmönster som byggs 

upp i olika relationer och vidare varför kränkande handlingar skapas. Vi har använt oss av den 

strategianalys som Crozier beskriver i sin studie Actors and systems, men har även valt att 

komplettera med psykologen Gunilla Björk och hennes studie Mobbning – en fråga om 

makt?. Björk behandlar mobbningsproblematiken utifrån Croziers strategianalysen på ett för 

vår studie intressant sätt. 

 

1.5.1 Croziers strategianalys 

Utgångspunkten i Croziers strategianalys är att makt förekommer i alla situationer och 

sammanhang och det är en vikig del i utvecklingen av sociala relationer. I motsatts eller i 

likhet med makt, så anses frihet som basen för alla mänskligt beteende. Människan 

eftersträvar så mycket frihet som möjligt i sina liv, men denna frihet kan begränsas av makt 

som utövas. Croizer menar dock att oberoende av den mängd frihet du har så ges alltid 

möjlighet till vissa val. Dessa val utgör ett handlingsutrymme där handlingar kan leda till mer 

eller mindre frihet, handlingsmöjligheterna blir därmed beroende av ens frihetsutrymme.23 

 

Enligt Björks tolkning av Crozier grundar sig handlingsutrymmet på vilka möjligheter till 

förbättring aktören kan utvinna genom vissa handlingar, the oppotunities, samt de egna 

resurserna och hur dessa kan användas, the capacities. Beslut av en handling bygger i sin tur 

på de fördelar som kan uppnås i en situation. Corziers menar vidare att makt är 

sammankopplat med osäkerhet, the uncertainty, som kan skapa en viss förhandling.24 Den 

som har mest makt har även det största osäkerhetsutrymmet. Förhandlingen går ut på ett byte 

                                                 
23 Michel Crozier, Erhard Friedberg, Actors and systems – The Politics of collectives action, (Chicago: The 
University of Chicago, 1980), s. 19-23. 
24 Gunilla Björk, Mobbning – En fråga om makt?, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 37-38.  
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mellan två parter. Har parterna fördelar som de kan byta med varandra så råder det en jämn 

fördelning av makt. Det skapas däremot makt i en relation om ena parten inte har tillgängliga 

resurser, vilket leder till att denne inte kan förhandla.25 Makt är därmed inte permanent utan 

skapas istället av förhandlingar som resulterat i en viss mängd frihet. Individens förmåga att 

förhandla styrs i sin tur av organisationen, då denna avspeglar de resurser som anses som 

åtråvärda. För att individen därmed ska kunna öka sitt handlingsutrymme måste denna vara en 

del av organisationen (se. 1.5.2).26 Det avgörande i förhandlingar är som sagt den 

individuelles resurser och fördelar i situationer. För att analysera en maktrelation menar Björk 

i sin tolkning av Corzier att man utgår ifrån: 

 

- Vilka resurser är tillgängliga? Vilka är fördelarna som i en given situation kan förstora 

det egna frihetsutrymmet? 

- Vilka kriterier definierar relevansen och bestämmer graden av rörlighet hos dessa 

resurser?27 

 

Enligt Björk så kan resurser som ses som en fördel i en situation inte vara det i en annan. 

Exempelvis om du har lätt att få personer i en relation att skratta, behöver inte det betyda att 

du kan få personer i en annan relation att skratta. På detta vis blir resurser rörliga och kan 

användas i många olika relationer. På samma sätt som att resursen även blir relevant i 

förhållande till situationen.28 

 

Om en person har ett tillräckligt handlingsutrymme ges även möjlighet till spel. Ett spel spelas 

för att uppnå mer makt. Ledaren i en grupp är den som kontrollerar att dessa regler följs och 

med den uppgiften utvinner även ledaren makt.  Spelet bygger dels på de regler och 

förväntningar som finns i samhället, men även de krav och regler som återfinns i varje enskilt 

spel.29 

 

                                                 
25 Crozier, s. 30-32.  
26 Ibid., s. 23-25.  
27 Björk, s. 42. 
28 Ibid., s. 41-43.  
29 Crozier, s. 37-38. 
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1.5.2 Kopplingen mellan teoretiska utgångspunkter och vår studie 

Vi har valt att använda denna teori i vårt arbete eftersom att de maktrelationer som existerar 

på lektionerna inom idrott och hälsa även har en direkt koppling till kränkande handlingar. 

Den som utsätts för många kränkande handlingar får även ett mindre handlingsutrymme då 

denne inte vågar uttrycka sina resurser, vilket resulterar i mindre frihetsutrymme och makt. 

Personen med mest makt i gruppen innehar även den högsta hierarkin och leder därmed 

spelet. Det behöver dock inte vara denna som utfärdar kränkande handlingar eftersom att 

makt är bunden till varje specifik relation och blir därför istället bunden till den som äger 

makten i varje enskild situation. För att kunna analysera vårt resultat har vi valt att göra ett 

schema som vi sammanställt utifrån Croziers strategianalys. Då de viktiga begreppen i 

strategianalysen definieras utifrån det ämne vi ska undersöka, kränkande handlingar inom 

idrott och hälsa, skapar vi ett schema som kan användas för att kunna analysera situationer 

som kan uppstå där.  

 

Makt 

Ger möjligheter till eleverna att vara på det sättet de vill vara. Det är personerna med makt 

som har valmöjligheter, de kan välja att utnyttja sin makt genom att sätta sig över andra 

genom t ex kränkningar eller att bara inneha makten och därmed våga vara sig själva.   

Det är de som har makt som oftast utför kränkande handlingar eller får andra att utföra dessa.  

 

Organisationen 

Människor är en del av många olika organisationer, det skapas organisationer i skolan, i 

klassen, bland lärare, i olika lag osv. En organisation är därför oftast en del av en större 

organisation, såsom organisationen i en klass även tillhör skolan som organisation. Det är 

människorna som befolkar organisationen som styr denna med sina sociala och kulturella 

förväntningar, utifrån det bestämmer organisationen vilka resurser som är åtråvärda. Hur vi 

väljer att handla bygger mycket på organisationen och dess godkännande. 

 

Handlingsutrymme  

Handlingsutrymmet bygger på vilka fördelar som kan utvinnas genom vissa handlingar och 

kan därför förklara varför elever handlar som de gör ibland. En person kan t ex utföra en 

kränkande handling i hopp om att utvinna makt, medan en annan kan välja att strunta i en 

kränkande handling eftersom denna inte ser någon fördel i att säga emot.   
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Osäkerhet 

Om du har lite handlingsutrymme har du också lite makt, vilket resulterar i en osäkerhet hos 

dig som person. Beroende på vilken grad av osäkerhetsutrymme du har, så tar man också mer 

eller mindre plats på lektionen. En elev med litet handlingsutrymme blir låst i sitt beteende 

och vågar t ex därför inte säga emot. Vågar man ta för sig i det sociala och idrottsliga 

sammanhangen ökar osäkerhetsutrymmet och därmed makten. 

 

Resurser  

Resurser kan tolkas som en persons egenskaper och prestationer. I idrott och hälsa kan en 

fördelaktig resurs vara att man är bra på sporter, är en bra lagspelare eller tävlingsmänniska 

Resursens värde är beroende av organisationens godkännande, exempelvis att det är en klar 

fördel att vara bra på fotboll, medan att vara bra på dans inte ger samma gensvar. 

 

Spelet 

Då spelet spelas pågår en maktkamp. En elev med mycket makt kan spela med någon med 

mindre makt, för att denna ska ha en möjlighet att öka sin makt. I varje kränkande handling 

skapas ett spel eftersom att man blir beroende av hur personerna handlar. Väljer personen som 

t ex blivit utsatt för en kränkande handling, såsom en spark, att sparka tillbaka så kan den 

därmed vinna makt. Men om personen väljer att gå till läraren och berätta, så förlorar den 

makt.  

 

2. Metod 
 

2.1 Datainsamlings metod 

För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss 

av två metoder: observationer och intervjuer. En kombination mellan dessa metoder tror vi 

kommer att fungera väl eftersom vi själva är väldigt insatta i problemområdet medan många i 

dagens skola (speciellt eleverna) är omedvetna om hur kränkningar uttrycks. Genom 

observationer kommer vi med egna ögon och erfarenheter se och höra saker som eleverna och 

lärare kanske inte alltid lägger märke till. När vi utför observationen kommer vi utgå från ett 

antal fasta situationer som bygger på våra frågeställningar i undersökningen. Vi har valt att 

komplettera observationer med intervjuer av lärare, dels för att få en djupare bild av 
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problemet men också för att komma åt de situationer som vi inte själva kan observera, som 

exempelvis omklädningsrummet. Vi tror att det skulle bli för svårt att intervjua elever om 

kränkande handlingar då detta ämne kan ses som känsligt att prata om. Totalt har vi utfört två 

intervjuer med idrottslärare och fyra observationer, innan intervjutillfället gjorde vi två 

observationer vid respektive lärares skola användes som underlag vid intervjun. 

 

2.2 Urval 

De två skolorna samt de två intervjuade lärarna som ingår i undersökningen är valda utifrån 

rent tillfällighet. Vår ursprungliga plan med observationerna, att observera klasser som ansågs 

som stökiga, gav vi upp på grund av tidsbrist. Vi fick helt enkelt ta de klasser som passade in i 

både vårt och idrottslärarnas schema, vilket resulterade i en årskurs två och en årskurs fem 

observerades i respektive skola. I och med de urval som har gjorts kan resultatet av vår 

undersökning inte ge en generell bild av situationen utan kan istället ses som en djupgående 

analys av kränkande handlingar i ämnet idrott och hälsa på dessa två skolor.  Vi anser att en 

intervju samt två observationstillfällen med vardera skola har givit oss tillräckligt med 

material för att genomföra vår studie. 

 

2.3 Procedur 

Vi började med att söka efter skolor i Stockholmsområdet via Internet, vilket gav oss ett antal 

telefonnummer till olika skolor. Via telefon kontaktades idrottslärare som vi sedan 

presenterade vår undersökning för. Vi kom i kontakt med två idrottslärare från olika skolor 

som var villiga att ställa upp med intervjuer och observationer. De hjälpte oss att välja ut 

observationsklasser som passade in i vårt och deras schema. Efter detta bestämdes datum för 

observationerna och intervjuerna med respektive idrottslärare. Eftersom vi ville hinna 

bearbeta observationstillfället ordentligt innan intervjun, men ändå ha ett bra minne av allt, 

bestämdes intervjutillfället till några dagar efter observationerna hos båda idrottslärarna. Vid 

observationstillfällena var vi väl förbereda med ett antal punkter från våra egna 

frågeställningar, samt ett analysschema som formades innan med hjälp av vår teoretiska 

utgångspunkt. Klasserna blev informerade via ett missiv som skickades till respektive 

idrottslärare några dagar innan observationerna (se bilaga 3). Detta brev ombads eleverna att 

ta hem och visa upp eftersom vi ville ha målsmans tillstånd till undersökningen. Om 

föräldrarna inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen så kunde de ändå vara aktiva 
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under idrottslektionen denna dag, då dessa barn inte observerades. I brevet presenterade vi oss 

själva samt att vi ville observera de sociala relationerna i klasserna, kränkande handlingar 

nämndes inte i detta brev då undersökningen kunde påverkas om eleverna var medvetna om 

detta. I missivet framgick även att deltagandet i undersökningen är anonym. Totalt har vi 

observerat fyra klasser och gjort två intervjuer, två klasser och en idrottslärare i vardera skola.  

 

2.3.1 Observationer 

Vi har genomfört fyra strukturerade observationer där vi utgått ifrån våra frågeställningar. För 

att även kunna ge en förklaring till varför de situationer som vi observerat uppstår har vi 

utgått från Croziers maktteori. Vi började med att kontakta idrottslärarna på respektive skola 

för att gemensamt komma fram till datum som passade för alla. Vid varje observationstillfälle 

tittade vi på en idrottslektion som varade i 50-60 minuter. Eftersom vi ville ta så lite plats som 

möjligt under själva observationerna och inte berätta för eleverna om vårt syfte med besöket, 

då det kunde skada vår undersökning, bestämde vi att idrottslärarna så kortfattat som möjligt 

skulle presentera oss. Vi hade delat upp observationspunkterna emellan oss, vilket innebar att 

en observerade typ av kränkning och i vilka situation de uppstod, medan den andra 

observerade kränkande handlingar ur ett genusperspektiv. Efter ca 15-20 minuter av den 

första observationen insåg vi att det var bättre att båda observerade samtliga punkter samtidigt 

som vi istället fokuserade på varsin sidhalva av idrottshallen. När lektionen var slut skrev vi 

ner mer i detalj de situationer vi antecknat samt diskuterade det vi sett utifrån analysschemat. 

Under våra två första observationer på ena skolan gick allting som planerat, men på andra 

skolan stötte vi på lite problem. Omständigheterna på denna skola gjorde nämligen att vi var 

tvungna att vara utomhus och observera lektioner, vilket gjorde det svårt då vi inte såg allting 

lika bra utomhus. När alla observationer var genomförda skedde en mer genomförlig 

bearbetning av allt material, där vi strukturerade upp de olika situationerna under olika 

huvudpunkter, exempelvis alla fysiska kränkningar vi sett, de tysta kränkningarna, i vilka 

sammanhang och så vidare.  

 

2.3.2 Intervjuer 

Båda intervjuerna ägde rum några dagar efter att samtliga observationer var utförda. Lärarna 

var till viss del insatta i vårt ämne om kränkande handlingar då vi hade förklarat vad vi skulle 

observera under lektionerna. Detta gjorde att de kunde förbereda sig. Innan vi genomförde 
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intervjuerna gjorde vi en intervjuguide där vi strukturerade upp ett antal fasta frågor utefter 

våra frågeställningar samt frågor från vad vi iakttagit under observationerna. Själva 

intervjuerna varade i ca 45 min med diktafon och anteckningsblock. Intervjuerna blev 

mestadels ostrukturerade eftersom vi bara använde vår intervjuguide som stöd. Den ena 

intervjun fungerade bra och genomfördes på ett lugnt café. Under vår andra intervju stötte vi 

dock på problem då vi intervjuade idrottsläraren på hans arbetsrum som låg i anslutning till 

omklädningsrummet, vilket medförde en del störningar under intervjun. Dessutom var vi 

tvungna att avbryta intervjun innan den var slut eftersom idrottsläraren hade en lektion att 

passa. Intervjun återupptogs direkt efter lektionen.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

Då studien är kvalitativ söker vi ett djupgående resultat, vilket medför att studien inte heller 

blir generaliserbar eftersom det är två idrottslärares upplevelser av kränkande handlingar som 

står i centrum. I undersökningen har frågeställningar besvarats och syftet uppfyllts, både i 

observationerna och intervjuerna har vi varit noggranna med att utgå från våra 

frågeställningar, vilket stärker validiteten i studien. Genom att vara väl inlästa på 

problemområdet har vi kunnat uppmärksamma saker under observationerna som elever och 

lärare inte alltid märker. Dock uppstod problem då två av våra observationer ägde rum 

utomhus vilket resulterade i att det blev svårt att observera allt som hände. Då vi var inlästa på 

vårt ämne ställde vi relevanta frågor under intervjuerna utifrån ett fast frågeformulär med våra 

frågeställningar som grund. Vi är medvetna om att det är svårt att inte lägga in sina egna 

värderingar i en intervju i form av ledande frågor, vilket vi försökt undvika.  

 

Kränkande handlingar är dock ett svårdefinierat ämne. Detta leder till att det blir komplicerat 

att observera eftersom att en kränkande handling främst bygger på huruvida en person 

reagerar och tar åt sig av en sådan handling. Därmed tolkas materialet utifrån våra egna 

erfarenheter, vilket försämrar reliabiliteten. Under intervjuerna har vi inte haft någon stress 

och låtit respondenterna ta god tid på sig, trots att vi blev avbrutna i ena intervjun kunde vi gå 

tillbaka till samma lugn som tidigare. Respondenterna har fått den plats de behöver för att 

besvara frågorna så utförligt som möjligt, dock har de i vissa fall pratat om saker som är 

orelevanta för vårt syfte. Dessa svar har inte tagits med i resultatdelen. Sammanställningen av 

intervjuerna och observationerna har analyserats utefter Croziers strategianalys, vilket stärker 
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reliabiliteten i studien. Men reliabiliteten påverkas även av att strategianalysen har tolkats och 

bytits ner till ett analysschema, vilket skulle kunna leda till en viss ”feltolkning”.    

 

3 Resultat 
I resultatdelen kommer vi besvara frågeställningarna för att kunna uppfylla syftet med 

undersökningen, vilket innebär att ta reda på hur kränkande handlingar uttrycks under 

lektioner med idrott och hälsa. Vi har valt att dela upp resultatet tematiskt för att underlätta 

läsningen, samt för att få en mer begriplig helhetssyn. Tematiseringen av texten har skett 

utifrån våra frågeställningar som besvarats med intervjuer och observationer. För att få en 

djupare förståelse har resultaten även analyserats med hjälp av vårt schema, vilket har 

Croziers strategianalys som grund.  

 

3.1 Situationer där kränkande handlingar uppstår 

De intervjuade idrottslärarna uppger att de tycker att förekomsten av kränkande handlingar är 

relativt små under lektionerna, då fenomenet kan vara svårt att se eftersom att man kan vara 

”hemmablind”. En uppfattning är att kränkande handlingar kan minska om lektionen är 

strukturerade med tydliga regler och gränser. Man kan även minska dessa handlingar med ett 

positivt beteende genom feedback, då eleverna ”dresseras” till ett bättre beteende genom åren 

i skolan. Om man arbetar på ett sådant sätt mot kränkande handlingar minskar de i 

omfattning: 
 

Jag gör klart ganska tidigt att det är förbjudet för att vi inte tjänar på det[---] 

man behöver inte skälla ut någon utan man kan ta en diskussion med någon, 

man säger att nu, kom ihåg det här nu med att du ska samla på positiva grejer. 

Och om de sen säger eller gör det, får de ju beröm. Då vet de att det här är rätt 

väg åtminstone när jag är där och sen kan det ju vara något annat på en annan 

lektion. [---] Om det sen är någon annan som säger något negativt, då är ja på 

direkt och då de som är bredvid hör ju också att det inte är okej. 

 

Genom att eleverna får uppmärksamhet i form av positiv respons så känner de sig dukiga på 

det de gör. Ämnet idrott och hälsa innebär därför oftast mindre kränkande handlingar mellan 

eleverna än inom andra klassrumsleda lektioner. En annan åsikt är däremot att ämnet idrott 

och hälsa leder till mer kränkande handlingar än andra lektioner eftersom att det är mer 
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stökigt och påminner mer om en rast, än de lektioner där elever sitter vid en bänk med tydlig 

struktur.    

 

 Kränkande handlingar förekommer enligt den ena läraren mer i början på lektionen, innan 

man kommer igång, speciellt med de yngre eleverna som ”fladdrar åt alla håll”. De äldre 

eleverna har däremot inlärda rutiner för hur lektionerna sätts igång och det blir därför aldrig 

samma problem. En annan åsikt som framkommer är att det är jämnt fördelat under lektionen 

och att det snarare handlar om vilka aktiviteter som utförs. Det är svårt att säga mer specifikt 

var kränkande handlingar förekommer, en uppfattning är att det vanligaste problemet är i 

omklädningsrummet. En annan situation som kan leda till kränkande handlingar på idrotten är 

när eleverna står på led. Som idrottslärare måste man därför vara snabb och endast ställa 

eleverna på led under kortare tid, om eleverna står för länge utan att det händer någonting blir 

följden att det lätt uppstår knuffar eller dylikt: 

  
Brännboll det spelar vi aldrig, där händer det igenting, där står man och 

väntar, där kan man göra massa annat. [---] Då växer hornen ut i pannan på en 

del, men har man kul och sådär då kanske man glömmer bort det. 

 

3.1.1 Aktiviteter där kränkande handlingar uppstår 

Aktiviteter som medför tävlingsmoment är enligt en av lärarna grunden för de flesta 

kränkande handlingar som sker på idrottslektionerna. Tävlingsmomentet skapar en viss 

medvetenhet om vilka som är med i olika lag eftersom att elevernas tävlingsinstinkt träder 

fram. De elever som vill vinna har då lättare för att klanka ner på de som anses som sämre. 

Vid lagaktivitet kan eleverna även ha olika åsikter och svårt för att samsas, vilket kan leda till 

att de i slutändan blir ”förbannade” på varandra och kränkningar kan framkomma: 

  
 Nämen, det kan ju vara just under lagaktiviteter när någon skriker, ”Nämen 

hon fattar ju ingenting”. Det låter inte så allvarligt men det är klart att det 

känns när man får höra det.   

 

Att orden inte behöver vara så starka för att få en stor betydelse bekräftar också en av 

observationerna vi utförde: 
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Klassen har delats upp i två lag, bägge lagen står i startgroparna bakom varsin 

bänk för att sätta igång, en så kallad ”evighetsstafett”. Läraren förklarar för 

eleverna att stafetten går ut på att hinna ifatt det andra laget. En flicka i ena 

laget blänger då argt på den första flickan i ledet, som ska starta stafetten och 

säger ”Exakt, och det är vad som kommer hända” och syftar på att flickan 

längst fram i ledet kommer hinnas ikapp av det andra laget. Laget byter sedan 

platser med varandra. 

 

Enligt våra observationer kan lagindelning vara ett dilemma, då det är svårt att skapa lag som 

alla elever är nöjda med. I samband med lagindelning skapas en situation som elever kan 

utnyttja, där det är lätt att bara säga ett ord som ”Å nej” för att skapa en kränkande handling:  

 
  ”Micke, du kan gå dit” säger idrottsläraren och pekar på laget som står längst 

bort vid tjockmattorna, dit fyra elever redan har blivit förpassade. Micke sliter 

sig från kamraten han stått och pratat med och börjar gå bort mot laget vid 

tjockmattan. Delar av laget börjar då sucka högt och tydligt säger ”NEJ”. 

Micke reagerar direkt och tar tillflykt ut i omklädningsrummet. Efter cirka 

fem minuter kommer Micke tillbaka in i klassrummet och försöker smidigt 

smälta in i ett annat lag. Idrottsläraren förklarar då för Micke att antingen går 

du och ställer dig i det lag du blev tilldelad eller så går du och sätter dig på 

bänken. Med bestämda steg går Micke och sätter sig på bänken och skriker 

sedan ”Jag vill inte vara i ett lag som buar över att få mig”.    

 

En utav lärarna menar att de äldre eleverna på skolan inte har några problem med lagsporter 

och tävlingsmoment, då elever i den åldern är väl medvetna om ”fairplay”. Eleverna kan 

”smälla på varandra rejält och sen kliver man bara upp och kör”. Däremot kan eleverna i de 

yngre åldrarna delvis ha svårt med detta tävlingsmoment, då kan man istället använda sig av 

spelsituationer tills de är tillräckligt mogna för riktiga matcher. 

  

3.1.2 Omklädningsrummet 

Omklädningsrummet är den plats som lärarna ser som mest oskyddad för eleverna. Det är 

svårt att se vad som händer inne i flickornas omklädningsrum eftersom man inte vill gå in där 

på grund av att man är man, vilket gör det lättare att ”ha koll” på pojkarnas omklädningsrum. 

Eventuella problem som kan uppstår i omklädningsrummet kommer alltid fram så småningom 

eftersom att ”barn pratar”, t ex om någon har varit taskig eller inte duschat. De yngre eleverna 
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som går i sexårsverksamheten eller ettan har inte några problem i omklädningsrummet, medan 

problemen ökar hos de äldre eleverna i femman och sexan då eleverna blir mer utsatt: 
 

[---] Upp mot femman sexan där kan det börja bli lite känsligt just det där med 

omklädningsrum med nakenhet och sådär. [---] Det beror väl lite på vilka som 

går ingår i klassen och så där också. Just den sexa som jag har nu så är det en 

kille som är väldigt tidigt mogen, de andra är fortfarande barn.  

[---] Han spelar över på det också, så de andra tycker att det är lite jobbigt. 

 

Nedan tar en lärare upp problemet med att eleverna ofta bär med sig något som hänt tidigare 

under dagen till omklädningsrummet, vilket främst framstår i flickornas omklädningsrum:  

 
[---] Det stora problemet i flickornas omklädningsrum är nog allt tjafs som 

jämt är där inne. Oftast eller det har varit nu i alla fall, så har det ofta hänt 

någonting på rasten innan så kommer de till omklädningsrummet och sen blir 

det tjafs där inne. [--] Det känns som det inte har något med idrotten och 

omklädningsrummet att göra egentligen.    

 

De problem han tycker kan finnas i pojkarnas omklädningsrum handlar mer om vad som hänt 

under lektionen, då framförallt diskussioner om vilka som vunnit respektive förlorat. ”Även 

fast vi säger, nu släpper vi det här, så sitter det kvar inne i omklädningsrummet”.  

 

3.1.3 Analys av situationer där kränkande handlingar uppstår 

I varje situation där en kränkande handling förekommer uppstår ett spel mellan de inblandade. 

Spelet innebär att individer strävar efter att utvinna makt över varandra. En kränkande 

handling kan därför ses som ett sätt att utvinna mer makt. Denna kränkande handling startar 

spelet som går ut på hur de inblandade väljer att handla för att få mest fördelar. Varje situation 

där en kränkande handling uppstår är också beroende av varje enskild relation där den ena 

parten har mindre fördelar att utbyta än den andra, därför måste varje kränkande handling 

belysas utifrån varje enskild relation. 

 

Detta kan vi se i observationen av Micke då han utsätts för en kränkande handling i och med 

att ”hans lag” uttrycker att de inte vill ha honom med. Spelet har då börjat. Micke väljer att se 

över sina handlingsalternativ och därefter tar han beslutet att springa ut i omklädningsrummet, 

då han ser det som det bästa valet just för stunden. Det är då laget som utövat och vunnit makt 
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över Micke. Micke gör däremot valet att inte ställa sig i laget, utan springer istället ut i 

omklädningsrummet, då han ser det handlandet som mindre kränkande. När Micke sedan 

kommer in i idrottshallen och försöker smälta in i ett annat lag, gör idrottsläraren klart för 

honom att han ska gå till sitt tilldelade lag. Idrottsläraren är därmed den som har absolut mest 

makt i stunden. Detta leder till att Micke går och sätter sig på bänken då han anser att han 

utvinner mest makt utifrån det handlingsutrymmet han har. Ett annat exempel är flickan som 

står längst fram i ledet på stafetten, när en annan flicka säger att de kommer förlora om hon 

får börja. I denna situation har flickan som kränker flickan längst fram i ledet, troligtvis mer 

makt över henne. Flickan väljer att flytta på sig vilket förmodligen bygger på att hennes 

handlingsutrymme är så pass litet att hon inte kan handla annorlunda.   

  

3.2 Olika typer av kränkande handlingar 

De verbala kränkande handlingarna uppfattas som vanligast av båda lärarna. Det råder dock 

skilda meningar om huruvida de verbala kränkande handlingarna utvecklas med elevernas 

ålder. En uppfattning är att det är ”hårdare när de blir lite äldre, när de har utökat sitt 

vokabulär”, dvs. att ordens innebörd och ”hårdhet” stiger med åldern på eleverna. 

Här går åsikterna dock isär, då den andra läraren menar att kränkande handlingar förekommer 

mindre ju äldre eleverna blir, eftersom att de blir mer förstående och är bättre kamrater med 

ökad ålder. 

 

I den observation som nämns nedan beskrivs en verbal kränkande handling, de exakta orden 

uppfattas aldrig, men det är tydligt att en verbal kränkande handling ägt rum, eftersom flickan 

tar illa upp och blir ledsen:  

  
Klassen är i full gång med en form av stafett, det är hög ljudnivå och de allra 

flesta verkar tycka om leken. I ena hörnet, på en bänk, sitter en flicka och 

varsamt knyter sina skor. Det tar lång tid att knyta skorna men till sist går hon 

och ställer sig i sitt lag. När det är hennes tur att springa stafetten går hon 

istället. Stafetten avslutats så småningom och lagen sätter sig på varsina 

bänkar. Nästa stund börjar flickan gråta, alla samtal stannar upp och 

uppmärksamheten riktas mot henne. Hon springer då gråtandes bort till 

idrottsläraren. Idrottsläraren ser förvirrad ut och frågar de andra tre i laget vad 

som hände. ”Det var inte jag som sa något” säger en flicka och får då en knuff 

av pojken som sitter till höger om henne och som sedan instämmer ”Det var 

inte jag heller”.           
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Vår uppfattning från de genomförda observationerna är att yngre elever överlag är mer fysiska 

mot varandra. Den fysiska kontakten utspelas från en början mest på skoj men övergår lätt till 

allvar om någon t ex brottas för hårt. I följande observation utspelas en fysisk kränkande 

handling mellan två pojkar: 
 

Gymnastikmattorna har lagts i en ring i idrottssalen. Klassen ska samlas i 

denna ring och alla intar därför platser på mattorna. På vissa mattor ligger fem 

stycken och trängs, medan andra bara ligger två och två. Två pojkar försöker 

samsas om en matta. Den ena pojken säger ”det är min matta” och puttar ut 

den andra pojken från mattan som då snällt går och sätter sig någon 

annanstans. 

 

Slagsmål som äger rum på lektionerna i idrott och hälsa börjar ofta med att eleverna blir oense 

när de ska samarbeta. De fysiska kränkande handlingarna är dessutom mer tillåtande i de 

yngre åldrarna: 

 
När de väl blir fysikt mellan de äldre då är det mer riktigt slagsmål medan de 

yngre är lättare knuff av något slag. [---] Oftast säger de att det bara är på skoj. 

”Ja, men jag vet hur det blir om ni får hålla på ett tag”. 

 

Idrottsläraren menar att ”barn slåss i skolor” och  berättar om ett slagsmål som var på gång 

mellan två elever på skolan. Klassen spelade fotbollsturnering och två elever rök ihop från 

varsitt lag, men klasskamraterna gick emellan och försökte sära på dem.   

 
Det har varit klasser här där det varit så här väldigt mycket taggarna utåt.  

[---] De är ändå kompisar, de vill inte att två kompisar ska slåss, och det är 

viktigt, det jobbar vi mycket med i skolan. 

 

De tysta kränkande handlingarna, såsom utfrysning, är svåra att urskilja på idrottslektionerna 

menar den ena idrottsläraren. Han kan nämna ett tillfälle där man kan uppfatta de tysta 

kränkande handlingarna och det är när eleverna går ihop två och två i en klass och det är 

”alltid samma person som inte har någon att gå ihop med”. Men annars är det svårt att lägga 

märke till detta.   
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Dessa tysta kränkande handlingar kunde dock urskiljas i en utav observationerna. Situationen 

som beskrivs nedan handlar om en flicka som enligt vår uppfattning verkar utstött från 

klassen, utöver denna situation så verkar hon även ha svårigheter att ta sig in i gemenskapen 

under resterande idrottslektion: 

 
Klassen har fått i uppgift att dela in sig i egna lag och därefter ställa sig bakom 

de fyra uppställda konerna, fem stycken i varje lag. Så fort instruktionerna har 

getts går en flicka snabbt och ställer sig bakom en kon, resten av klassen går 

fortfarande runt och småpratar och stojar. Så småningom börjar vissa av 

eleverna dra sig mot konerna. Fyra stycken flickor ställer sig bredvid den 

ensamma flickans kon. Idrottsläraren kommer tillbaka efter att ha varit och 

ordnat med någonting. Han repeterar ”Ni ska vara fem stycken i varje lag”. 

”Vi vill bara vara fyra” säger flickorna. Den ensamma flickan tittar bort och 

ser ledsen ut. Idrottsläraren delar därefter upp resten av klassen.    

 

Lärarna anser att sexuella kränkningar i fysisk handling inte är ett vanligt förekommande, 

däremot är ord som kan uppfattas som sexuella verbala kränkande handlingar något som ofta 

förekommer i skolan. Detta kan bero på att det råder en viss jargong mellan många utav 

eleverna, då de hävdar att de inte menar något illa trots att orden kan vara väldigt hårda: 

 
Jag menar de kan ju säga saker, det är ”knulla hitåt, knulla ditåt” men så är det 

en liten jargong som finns också, att man ska göra det med någons ”mamma 

hit och dit” och allt sånt. 

 

3.2.1 Analys av olika slags kränkande handlingar 

I och med att samhället bygger på vissa kulturella regler och förväntningar skapas även ett 

slags tillåtande för vilka slags kränkande handlingar man får och inte får göra, vilket kan 

relateras till spelet och organisationen i vårt analysschema. Organisationens tillåtande 

påverkar alltså vilken kränkande handlingar som utförs. Även om skolan som organisation 

strängt förbjuder kränkande handlingar så är det människorna i organisationen som styr med 

sina förväntningar och kulturella regler och därför sätter gränserna till vad som är tillåtande 

och inte.  

 

Vidare så ökar också handlingsutrymmet vid de kränkningar som är mer tillåtna, vilket också 

är en orsak till att sådana handlingar utnyttjas mer. Spelet är ytterligare en orsak till att vissa 
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kränkningar framkommer mer än andra, då de kränkande handlingarna som anses som 

”fungerande” ofta upprepas i hopp om att vinna mer makt i en annan situation. 

 

3.3 Kränkande handlingar utifrån ett genusperspektiv  

Lärarna kan urskilja ett visst mönster i huruvida kränkande handlingar utförs utifrån det kön 

som elever tillhör. Synen på hur kränkande handlingar kommer till uttryck skiljer sig alltså åt 

beroende på om man är pojke eller flicka. Däremot så är uppfattningen att kränkande 

handlingar överlag sker lika mycket åt alla håll oberoende av kön. Lärarna menar att en flicka 

kan kränka en pojke, en pojke en flicka, flicka till flicka eller pojke till pojke, men det är 

vilken typ av kränkande handling som specifikt kan tillskrivas de olika könen. Det är 

exempelvis mer vanligt med sexuella verbala kränkningar hos pojkar medan tysta kränkningar 

är vanligare hos flickor.  

 

Utifrån observationerna är vår allmänna uppfattning att kränkande handlingar i stort sett sker 

åt alla håll. Vi kunde urskilja kränkande handlingar mellan pojke till flicka, pojke till pojke 

och flicka till flicka. Däremot märkte vi aldrig av en situation där en flicka kränkte en pojke. 

Det kan vara svårt att observera flickorna då de lätt hamnar i skymundan bakom pojkarna som 

tar mer plats genom att vara högljudda och mer fysiska. Precis som nämns ovan, råder det en 

skillnad mellan könen utifrån vilken typ av kränkande handling som används. De kränkande 

handlingar som observerades var främst tyst och verbal hos flickorna medan det bland 

pojkarna var mer fysiska kränkningar.  

 

3.3.1 Flickor och kränkande handlingar 

Flickor har enligt läraren ett större behov av att vara en del i en grupp än pojkar. I denna 

flickgrupp finns det ofta en ledare som alla ”vill vara med”. Vissa utesluts dock från denna 

eftertraktade grupp och kan då känna sig utanför och kränkta. Då många flickor strävar efter 

att få vara en del av gruppen med ledande flickor, hamnar de även i en situation där de har 

svårt att säga emot och istället bara ”följer med” för att bli accepterade:  

   
Jag tror tjejer har mer sådan här utfrysning, där är det så viktigt för dem att få 

vara med hela tiden. Det är väl det allt tjafs handlar om, sen är det så svårt att 
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börja, om man börjar gräva i det, vad som egentligen hände någonstans för två 

och en halv timme sedan. 

  

Enligt idrottslärarna kränker flickor främst varandra genom tysta handlingar, då det i de flesta 

fall handlar om utfrysning eller blickar. Flickor använder sig i mycket mindre grad av fysiska 

kränkningar än pojkar. En idrottslärare berättar, ”tjejer slåss ju aldrig, det har nog inte hänt 

någon gång”.     

 

3.3.2 Pojkar och kränkande handlingar 

Pojkar använder sig enligt läraren av mer fysiska kränkningar än flickor. Som tidigare nämns 

är även slagsmål vanligare bland pojkar än flickor, vilket man även märker ”ute på skolgården 

och sådant där”.  Detta uppmärksammades också i vår observation av en klass som hade 

lektion utomhus, då två pojkar lekte i sandlådan när lektionen startade. Den ena pojken slog 

då den andra pojken i bakhuvudet. Pojken reagerade genast med samma mynt och sprang efter 

pojken som hade slagit honom och slog till honom i bakhuvudet. Därefter fortsatte leken 

precis som ingenting hänt. En annan liknande situation observerades även vi ett annat tillfälle: 

 
Stafetten är i full gång i klassen och ljudnivån är hög. En pojke står på en 

bänk och skriker någonting. En utav pojkarna som precis har sprungit klart sin 

runda går då fram till pojken på bänken och slår till honom på kinden och 

sedan i magen. Därefter springer han bort till idrottsläraren och påpekar att 

pojken på bänken står och skriker taskiga saker.   
 

På lektionerna inom idrott och hälsa upplevs pojkarna av lärarna som tävlingsinriktade än 

flickorna och de tycker oftast det är viktigare att vinna, vilket kan leda till en del ”tjafs”. 

Däremot så går eventuella konflikter snabbt över, ”de ryker ihop och så är de polare sen och 

så leker de samma dag”. En lärare anser även att pojkar skriker mer mot varandra och att de 

främst är de som använder verbala kränkande ord, men detta är ”mer för stunden” och 

utvecklas därför sällan till någon djupare konflikt. Pojkar är inte lika ”toppstyrda” av en 

person, då det inte tycks finnas någon direkt ledare i dessa grupperingar. Pojkar umgås mer i 

smågrupper som de kan röra sig emellan, ena dagen kan de t ex vara ovänner med en person 

och umgås därför med en annan. Bland pojkarna kan det därför vara ”lite vem som helst” som 

utfärdar kränkande handlingar. Det finns även pojkar som aldrig säger emot och därför blir 

mer utsatta för kränkande handlingar än andra.  
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3.3.3 Analys av kränkande handlingar ur ett genusperspektiv 

Under våra observationer har vi även iakttagit att flickor inte kränker pojkar, vilket kan 

förklaras genom organisation, men även genom makt i vårt analysschema. De resultat som har 

framkommit tyder på att organisationens kulturella förväntningar och regler begränsar 

handlingsutrymmet beroende på vilket kön man tillhör, vilket i sin tur leder till mer eller 

mindre makt. Den med mer makt har alltså större handlingsutrymme, medan den som har 

mindre makt har mindre handlingsutrymme. Vilket leder till att den med mer makt har större 

möjlighet att utföra en kränkande handling på en person med mindre makt. Alltså har flickor 

mindre handlingsutrymme och makt utifrån organisationens förväntningar, då vår 

undersökning visade på att flickor blir mer kränkta av pojkar. Då organisationen begränsar 

individens handlingsutrymme med regler och krav, så är det även det som avgör vilken slags 

kränkande handling som kan utföras. Vilket därmed kan förstås utifrån de kränkande 

handlingar som tillskrivs respektive kön.  

 

3.4 Vilka utsätter respektive blir utsatta för kränkande handlingar 

En uppfattning bland lärarna är att elever som blir utsatta för kränkande handlingar är 

annorlunda eller avvikande från vad som anses som normalt. Elever som t ex är klumpiga 

eller tjocka utsätts lättare för kränkande handlingar i ämnet idrott och hälsa och kan även ha 

svårare att säga ifrån. Detta råder det dock skilda meningar om, då den ena idrottsläraren inte 

kan se något slags mönster hos dem som blir utsatta.  

 

De som utsätter andra för kränkande handlingar kan tyckas vara otrygga i sig själva, detta kan 

bero på deras hemmaförhållande eller uppväxt. Därför kan dessa personer ofta ha dålig 

självkänsla och är många gånger osäkra på sig själva. Man märker även att vissa har ”något 

slags behov av att tala om för andra hur dåliga de är”. Båda idrottslärarna samtycker dock om 

att en kränkande handling ofta kan vara omedvetet riktad till någon, man kan t ex 

missuppfatta och tolka saker på olika sätt. 
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3.4.1 Idrottsliga prestationer och kränkande handlingar 

Åsikterna om huruvida de idrottsliga prestationerna har en påverkan på kränkande handlingar 

går isär. Här menar den ena läraren att det kan vara en fördel att vara duktig i idrott för att 

slippa kränkande handlingar, däremot behöver det inte var de som kränker andra. De som 

utsätter andra för kränkande handlingar är snarare de som har en viss tävlingsinstinkt och som 

inte behöver vara speciellt duktiga på idrott. En annan uppfattning är att de idrottsliga 

prestationerna inte påverkar så mycket om man blir kränkt eller inte. Utan att det istället beror 

på hur ledaren för gruppen sätter de lite sämre eleverna i sådana situationer. I en klass finns 

det alltid en hierarki, vilket innebär att det alltid finns en informell ledare. Det är viktigt att se 

vem den här ledaren är, för att få den på sin sida. ”Har man den på din sida så får du med hela 

gruppen.” Är det en bra informell ledare så lyssnar gruppen och fungerar bra, men det finns 

också de ledarna som inte har bra ledaregenskaper, de kan då t ex ”sänka” gruppen genom att 

säga: 

 
”ååå, men ni måste ju jobba hem och täcka i försvaret”, de jobbar ju inte 

själva hem i försvaret, då är de liksom bara, stopp, stopp, stopp helt tokigt. 

Man visar hur man ska göra genom att göra det själv, och så berömmer man, 

så får man ju med sig alla och då blir det bättre jobb. Ja de kan förstå det, men 

så kan de halka tillbaka igen och då får man köra om. 

 

Läraren menar att det beror på hur gruppen fungerar, då man i en bra grupp lyssnar på alla. 

Men innan gruppen har kommit till denna insikt så har en person som är sämre på idrott oftast 

svårare att leda gruppen, eftersom dennes ord inte ses som viktiga.  

 

Det finns enligt den ena läraren ett problem med elever som hamnar utanför de idrottsliga 

aktiviteterna. Läraren kan urskilja ett slags ”moment 22” där de bättre eleverna inte passar de 

lite sämre eftersom att de vet att bollen då kommer att förloras. Dessa elever förstår inte spelet 

och ställer sig därför i ett hörn eller bakom någon annan:  

 
Då är det ingen som vill passa till dem, det finns ingen anledning att passa till 

dem eftersom att de inte har förstått spelets karaktär. De behöver ju mycket 

stöd. [---] Då krävs det ju att man har någon som är så pass duktig på idrott att 

de kan förstå och se det att dem som passar alla. Det är inte många som når 

upp till den mognadsgraden, när man går i sexan liksom.   
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Läraren tror att eleverna kan känna sig kränkta om man aldrig får passen och om detta 

dessutom är ett medvetet val, men påpekar samtidigt att allt beror på vad man själv upplever.  

 

En annan uppfattning är att eleverna är väldigt förstående mot de som är lite sämre. Då läraren 

är av den uppfattningen att de som är lite sämre också får göra lite mer fel, vilket leder till att 

eleverna får en förståelse för detta. ”De frågesätter de första gångerna, men sen så förstår de.” 

 

3.4.2 Analys av vilka som utsätter respektive blir utsatta för kränkande 

handlingar 

De som utsätter andra för kränkande handlingar är personer som väljer att använda sin makt 

på det sättet, eftersom de ser möjlighet att utvinna mer makt. Dessa personer har stort frihet- 

och handlingsutrymme och det blir därför de som styr spelet, vilket medför att de får större 

möjlighet till makt i olika relationer. Spelet spelas för att makt ska kunna återskapas eftersom 

att det inte är någonting permanent. De som styr spelet sätter personer i kritiska situationer 

och får då möjligheten att vinna mer makt. Därför kan man även relatera de som styr spelen 

till de som utsätter andra för kränkande handlingar.  

 

De som utsätts för kränkande handlingar är de som har ett begränsat handlingsutrymme, vilket 

gör att de blir osäkra och inte kan utnyttja sina resurser. Dessa personer blir ofta offer för 

spelet då personer med mer makt sätter dem i situationer som de har svårt att hantera, då deras 

handlingsutrymme är så pass litet samt att de känner en osäkerhet. Det blir därför enklare att 

gång på gång kränka personer med mindre makt. 

 

I ämnet idrott och hälsa kan goda idrottsliga prestationer ses som en fördel. Individer som är 

duktig på idrott hamnar i en situation där deras resurs blir relevant och kan användas som en 

fördel i förhandlingen om makt. Resursers värde är beroende av organisationens 

godkännande, därför kan även andra egenskaper, t ex som ledarskap och tävlingsinriktning, 

ses som fördelar i denna situation. Genom att inneha dessa relevanta resurser så ökar frihet- 

och handlingsutrymmet och osäkerheten minskar, vilket leder till mer makt. Individen kan 

välja att utnyttja detta i förhandlingar gentemot dem som har mindre fördelar att byta, 

därigenom kan även en maktrelation med kränkande handlingar uppstå. Har eleverna däremot 

lika mycket fördelar att utbyta med varandra uppstår ingen maktkamp i de kränkande 

handlingarna. Detta var ett fenomen som ofta kunde iakttas i våra observerationer bland 
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pojkarna. Om exempelvis en pojke utförde en fysisk eller verbal kränkning mot en annan 

pojke får han genast tillbaka med samma mynt. I den situationen utförs två kränkande 

handlingar, men de två parterna har en jämn fördelad relation eftersom att ingen vinner någon 

makt. 

 
4. Sammanfattande diskussion  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur kränkande handlingar kommer till uttryck i ämnet 

idrott och hälsa. Detta kommer att problematisera i denna diskussionsdel genom att resultat 

från undersökningen relateras till tidigare forskning samt till teoretisk utgångspunkt. Precis 

som tidigare i studien presenteras diskussionen tematiskt med utgångspunkt från våra 

frågeställningar.  

 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

En uppfattning är att kränkande handlingar kan ske när elever står på led, när de inte är aktiva 

utan står och väntar. Den andra uppfattningen är att kränkande handlingar främst sker under 

tävlingsmoment när eleverna ska samarbeta eller komma överens. I övrigt är det svårt att se 

ett mönster när kränkande handlingar är vanligast förekommande under lektionen. En åsikt är 

att det sker mycket kränkande handlingar i de yngre åldrarna innan lektionen sätts igång, men 

i övrigt kan omklädningsrummet ses som det största problemet. De verbala kränkningarna 

anses som de vanligaste förekommande mellan eleverna. Fysiska kränkande handlingarna är 

vanligare och mer tillåtande hos de yngre eleverna. De tysta kränkande handlingarna är 

svårare att lägga märke till som idrottslärare, men existerar ändå. Sexuella kränkningar 

förekommer enligt lärarna endast i verbal form. Kränkande handlingar kan relateras till ett 

genusperspektiv då ett visst mönster kan urskiljas i vilken typ av kränkande handling som är 

vanligast för respektive kön. Mellan flickor är det främst tysta och verbala kränkningar som 

kommer till uttryck, medan det mellan pojkarna oftast är verbala eller fysiska. Lärarnas 

uppfattning om karaktärsdragen hos elever som blir utsatta för kränkande handlingar skiljer 

sig åt, de är dock överens om att karaktärsdragen hos de personer som utsätter andra för 

kränkande handlingar har dålig självkänsla och är otrygga i sig själva. 
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4.2 Svagheter med studien 

Det är ofta svårt att definiera en kränkande handling eftersom den kan tolkas på olika sätt. Till 

stor del har det att göra med individens tolkning av den kränkande handlingen, men det beror 

också på samhällets regler och förväntningar och vad som är tillåtet utifrån organisationen. I 

våra observationer förlitar vi oss på våra egna tolkningar och erfarenheter av kränkande 

handlingar, vilket kan vara missvisande i den mån att personen i fråga inte tar illa upp vid den 

kränkande handlingen. Det har varit svårt att dra en gräns för när leken blir till allvar och om 

den överhuvudtaget blir till allvar, som t ex vid ”skoj bråk”. För att kunna dra denna gräns har 

vi koncentrerat oss på de händelser som har lett till en stark reaktion hos de berörda i form av 

tydliga verbala eller fysiska uttryck. En annan aspekt som vi måste ta hänsyn till är att 

eleverna kan ha uppfört sig ”bättre” på grund av vår närvaro på lektionen, även barnens 

föräldrar kan ha gjort dem medvetna om vår närvaro och skälet till detta, då vi i missiv skrev 

att vi skulle undersöka sociala relationer. Våra observationstillfällen blev begränsade då två 

av lektionerna skedde utomhus, vilket gjorde det svårt för oss att observera. På grund av 

tidsbrist kände vi dock att det fick räcka, men också på grund av att vi ansåg att vi ändå hade 

tillräckligt med kött på benen från intervjuerna och de andra observationerna.  

 

De två idrottslärarna hade ofta skilda åsikter kring området som undersöktes. Detta kan bero 

på deras olika perspektiv, erfarenhet och inställning till livet, men även deras ålder kan ha en 

påverkan. Eftersom att studien inte söker ett generellt ståndtagande så anser vi inte att deras 

olika åsikter påverkar studiens tillförlitlighet i negativ bemärkelse, då det endast är deras 

upplevelse av kränkande handlingar som är av intresse. Däremot kan en svaghet i studien vara 

att lärarna vill skydda sin skola mot dålig publicitet och därmed hålla inne med information 

och sanningar kring ämnet. Kränkande handlingar är ett känsligt ämne att prata om eftersom 

det berör skolan och lärarens arbete, vi upplevde därför att det i vissa fall pratades runt våra 

intervjufrågor. Men genom att ställa mer djupgående frågor anser vi att det till största del kom 

fram tillförlitliga svar kring problemområdet. 

 

Trots dessa brister i studien så är vi ändå väl medvetna om dem och vet därför också hur vi 

ska handskas med dem. Vi är t ex väl pålästa inom området vilket gör att vi kan observera 

med neutrala ögon och ställa genomtänka och utförliga frågor vid intervjuerna. Genom vårt 

metodiska tillvägagångssätt har vi fått den information vi behöver för att besvara våra 

frågeställningar och uppfylla syftet med studien. 
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4.3 Situationer där kränkande handlingar uppstår 

Idrottslärarnas generella uppfattning är att kränkande handlingar i idrott och hälsa sker i 

relativ liten omfattning, men är även införstådda med svårigheten att lägga märke till detta. 

Något som även framgår av de elever som deltagit i Skolverkets undersökning, som menar att 

lärare sällan märker eller bryr sig om att en kränkande handling utspelats.30 Även Bildning, 

Holm och Hägglund tar upp dilemmat med elever som inte tycker att det förekommer 

kränkande handlingar på deras skola men ändå kan ge ett antal exempel på när just detta har 

utförts.31  Detta är ett tecken på att kränkande handlingar är svåra att urskilja eftersom gränsen 

mellan vad som är en kränkande handling och inte, är svår att se.  

 

Idrottslärarna är överens om att omklädningsrummet är den plats där elever kan känna sig 

som mest utsatta på idrottslektionerna. Den ena idrottsläraren tar upp problemet med nakenhet 

i samband med omklädningsrummet och berättar om en grupp pojkar som upplevt detta som 

ett problem. Larsson menar att det främst är bråk om kroppen i flickornas omklädningsrum 

och att det i pojkarnas omklädningsrum snarare handlar om någonting som har skett under 

lektionen.32 Att det skulle vara mer bråk om kroppen i flickornas omklädningsrum är inte 

någonting som idrottslärarna har lagt märke till, men det blir i idrottslärarens exempel tydligt 

att dessa problem även existerar i pojkarnas omklädningsrum. Ena idrottsläraren är dock av 

samma uppfattning som Larsson vad gäller att pojkar bär med sig mer från lektionerna än 

flickorna in i omklädningsrummet och att det där kan uppstå diskussioner om detta. De 

problem som återfinns i de respektive könens omklädningsrum kan analyseras utifrån spel 

som spelas i den ständiga kampen om mer frihet. I flickornas omklädningsrum uppstår ett spel 

som bygger på de krav och regler som återfinns i organisationen, på samma sätt som ett annat 

spel pågår inne i pojkarnas omklädningsrum. En utav lärarna berättar om en grupp pojkar som 

tycker att det är jobbigt att byta om i omklädningsrummet. Det är en pojke som är mer mogen 

än de andra och att han retas därför med de andra om detta. Detta är ett typiskt spel som 

pågår, då pojken som är tidigt utvecklad ser en chans att utvinna mer makt i sina relationer 

genom att sätta de andra i en situation som begränsar deras handlingsutrymme. Det är genom 

                                                 
30 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
31 Blidning, m.fl., s. 25-31. 
32 Larsson, m.fl., s. 143-148. 
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dessa spelsituationer som återskapandet av makt kan ske samtidigt som det är den bidragande 

faktorn till kränkande handlingar.    

4.4 Olika typer av kränkande handlingar 

Både observationerna och intervjuerna har visat att verbala kränkande handlingar är vanligast, 

vilket även Skolverket menar. Man anser också att barnen många gånger ser på verbala 

kränkningar som något tillåtet, dessa verbala uttryck har ofta att göra med sexuella ord.33 

Detta belyser också en rapport på uppdrag av Skolverket där eleverna menar på att det 

används en viss jargong för könsord och sexglosor och att det inte alls behöver ses som verbal 

kränkning. Man menar genom detta att kränkningen inte beror på själva ordet utan mer på om 

personen upplever det som kränkande eller inte.34 Även idrottslärarna påpekar i intervjuerna 

att ord som kan uppfattas som sexuella verbala kränkande handlingar ofta förekommer i 

skolan, men att sexuella kränkningar av fysisk handling inte alls anses som vanligt.  

 

Under våra observationer la vi främst märke till att det förekom många fysiska inslag som 

knuffar, sparkar och slag hos de yngre barnen. I Skolverkets rapport menar man också på att 

knuffar och slag är vanligast av de fysiska kränkningarna, medan miner och grimaser inte 

förekommer i samma grad.35 Under intervjuerna med idrottslärarna kommer det också fram 

att fysiska kränkningar är mer tillåtande i yngre åldrarna, den ena idrottsläraren menar även 

att de gånger en fysisk handling väl uppkommer mellan de äldre så är det mer riktigt slagsmål. 

Organisationen ser inte lika allvarligt på att yngre barn knuffar på varandra som de gör med 

de äldre barnen eftersom äldre elever bör ha mer förståelse och förstånd. Detta leder till att 

dessa fysiska inslag inte upplevs som lika kränkande som det gör bland de äldre eleverna. 

 

Dessa ovanstående olika kränkande handlingar kan förklaras genom organisationen som 

analytiskt verktyg eftersom den formar ett slags tillåtande av vilka kränkningar som man får 

och inte får göra. De kränkningar som är mer tillåtna är också mer vanliga som exempelvis de 

verbala, medan de fysiska och sexuella kränkningarna är mer ovanliga och då också mer 

otillåtna utifrån organisationen. Vi anser att de tysta kränkningarna inte stämmer överens med 

detta mönster. Dessa handlingar ses som mer ovanliga på grund av att de är svåra att 
                                                 
33 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
34 Blidning, m.fl., s. 25-31. 
35 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
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upptäcka, snarare än att de går emot organisationens godkännande.  Att tysta kränkande 

handlingar förekommer kan dessutom förklaras utifrån att vissa individer inte har tillräckligt 

åtråvärda resurser.  Individen har då lite att säga till om eftersom att den inte har några 

fördelar att utbyta med de övriga. Man kan då frysas ut från gruppen på grund av att man inte 

har tillräckligt relevanta resurser. 

 

4.5 Kränkande handlingar ur ett genusperspektiv 

Genom en sammanställning av forskningen kring mobbning har det visat sig att det är 

vanligast att flickor kränker flickor medan pojkar kan kränka båda könen, man har även 

kommit fram till att det inte finns någon forskning som tyder på att flickor kränker pojkar.36 

Dessa forskningsresultat stämmer bra överens med våra egna observationer då vi inte kunde 

urskilja ett enda tillfälle då en flicka kränkte en pojke. Även Skolverkets egen rapport visar på 

att pojkar är de som i störst utsträckning utför mobbning och kränkningar mot både pojkar och 

flickor.37 Ett visst mönster kan även urskiljas i hur en kränkande handling utförs beroende på 

vilket kön man tillhör. Pojkar utsätts i högre grad av mer fysiska kränkningar, men också 

genom mer sexuella verbala kränkningar. Flickor däremot utsätts mer av tysta kränkande 

handlingar som t ex utfrysning. Dessa yttranden stämmer väl överens med Olweus forskning 

kring mobbning som tyder på att pojkar utsätts mer för direkt mobbning och flickor mer för 

indirekt mobbning.38  

 

Utifrån den teoretiska utgångspunken kan dessa skillnader mellan könen förklaras, då 

individuella handlingar bygger på organisationens godkännande. På så sätt så styrs varje 

enskild människa av organisationens kulturella krav och förväntningar och dess 

handlingsutrymme begränsas därför på grund av det kön man tillhör. Detta resonemang skulle 

därmed kunna förklara varför det är mer tillåtet för pojkar att slåss och varför flickor väljer att 

kränka varandra genom tysta handlingar.  Dessa handlingar leder även till att respektive kön 

får ett begränsat handlingsutrymme. Väljer en individ att bryta mot detta mönster går man 

också emot de normer och krav som hela tiden finns ibland oss. Exempelvis så skulle en 

flicka gå emot reglerna mer än en pojke om hon utför en fysisk handling. Vad utgången av en 

sådan handling skulle medverka till är svår att förutspå. Individen som har utfört en sådan 
                                                 
36 Eriksson, m.fl., s. 79-80. 
37 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft, pdf1061, 
2002-11-12 <www.skolverket.se> (Acc. 2007-10-04). 
38 Olweus, s. 27. 
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handling skulle lika gärna kunna förpassas tillbaks till det vanliga handlingsmönstret utav 

resten av organisationen, eller förändra organisationens förväntningar och krav utifrån denna 

handling och därmed öka sitt handlingsutrymme. Därmed tillåts alltså pojkar att utföra mer 

fysiska handlingar och flickor att utföra mer tysta handlingar.   

 

Idrottslärarnas uppfattning är att flickor ofta är ”toppstyrda” av en ledare i klassen och att det 

är väldigt viktigt för dem att ha tillhörighet i en grupp medan pojkar kan umgås mer med alla. 

Detta kan analyseras utifrån att flickor styrs mer av en ledare som innehar mest makt i de 

flesta av dessa relationer, vilket medför att relationerna hamnar i obalans och en maktrelation 

skapas. Däremot är relationerna under denna ledare komplex i den mån att makt finns i varje 

relation och därför kan ses ur många olika konstellationer. Detta fenomen råder självklart 

även i pojkarnas fall, men då de umgås mer med alla skulle det också kunna förstås utifrån att 

det råder en mer jämn fördelning på makt i dessa relationer på grund av att de har fördelar att 

utbyta med varandra.    

 

4.6 Vilka utsätts respektive utsätter andra för kränkande handlingar 

Den ena idrottsläraren är av uppfattningen att elever som utsätts för kränkande handlingar 

många gånger är annorlunda på något sätt. Vilket även påvisas i Blidnings studie, där eleverna 

för fram att de som utsätts för kränkande handlingar ofta är speciella eller avvikande, 

samtidigt som de menar att dessa elever ofta själva inbjuder till denna kränkning.39 

Idrottsläraren menar vidare att det ofta är elever som inte säger ifrån som blir utsatta för 

kränkande handlingar, vilket kan leda till att elever kan se det som en inbjudan att kränka just 

denna person. Olweus forskning kan jämföras med detta, då han pekar på att elever som 

utsätts för kränkande handlingar kännetecknas av ett passivt reaktionsmönster som signalerar 

till övriga elever att de ej kommer att säga ifrån eller göra motstånd.40  

 

Detta passiva reaktionsmönster, som Olweus kallar det, har sina likheter med det Crozier 

kallar för osäkerhetsutrymme. Osäkerhetsutrymmet är förenat med makt och 

handlingsutrymmet, så till vida att i varje situation och relation existerar makt. När ena 

partens makt minskar i en relation så blir även frihetsutrymmet mindre och 

osäkerhetsutrymmet påverkas. Det går att se en koppling mellan det passiva reaktionsmönstret 

                                                 
39 Blidning, m.fl., s. 25-31. 
40 Olweus, s. 23-27. 
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och ett stort osäkerhetsutrymme, då osäkerhet ofta resulterar i en viss passivitet eftersom att 

handlingsutrymmet är begränsat. Detta kan förklaras och förstås utifrån en utav de 

observationer vi utförde, där en flicka inte hade något lag att vara med i. I denna situation var 

det ett lag som behövde en till lagmedlem, men gjorde ändå klart för flickan att de inte ville 

ha någon mer till sitt lag. Istället för att gå och ställa sig i det laget så väntade flickan tills 

läraren delade in lagen och fyra elever var tvungna att gå till henne. Detta tyder på ett passivt 

beteende och ett stort osäkerhetsutrymme. I situationen så begränsas flickans 

handlingsutrymme, för att hon inte vågar ställa sig med laget, vilket förmodligen beror på 

hennes osäkerhet. Osäkerhetsutrymmet hämmar då möjlighet att säga ifrån eller handla emot 

en kränkande handling.  

 

Enligt Olweus så har personer som mobbar andra elever oftast ett aggressivt beteende och ett 

behov av att dominera.41 Något som inte stämmer överens med de intervjuade lärarnas åsikt, 

de tror snarare att de som utför kränkande handlingar oftast har dålig självkänsla och är 

otrygga, vilket visserligen skulle kunna vara grunden till ett aggressivt beteende. Att eleverna 

som kränker har ett behov av att dominera kan kopplas till den teoretiska utgångspunkten där 

makt ses som nyckel till frihet. Att makt däremot jämnt används för att dominera är självklart 

inte alltid fallet, men med maktövertag inryms möjligheten att dominera och kränka.  

 

Crozier hävdar att maktrelationer kan analyseras utifrån vilka resurser som är tillgängliga 

samt de fördelar som kan förstora det egna frihetsutrymmet. Det är därför intressant att se på 

de idrottsliga prestationerna som tillgängliga resurser på lektionerna i idrott och hälsa. Då det 

ofta är en fördel att vara duktig på idrott, kan även denna resurs ge mer makt, vilket leder till 

ett ökat frihetsutrymme. Vidare menar Crozier att maktrelationer beror på vilka kriterier som 

definierar relevansen och bestämmer graden av rörlighet hos resurserna. De idrottsliga 

prestationer kan därför analyseras utifrån de kriterier som bestämmer vilka resurser som anses 

som relevanta. De kriterier som anses som relevanta, bestäms av organisationen och de 

sociala och kulturella förväntningarna. Exempelvis var en relevant resurs att vara var duktig 

på fotboll medan det kanske inte ses som en relevant resurs att vara duktig på dans.  

 

                                                 
41 Olweus, s. 23-27. 
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4.7 Slutsatser 

Kränkande handlingar kommer till uttryck främst genom verbala handlingar, men även genom 

tysta, fysiska och sexuella verbala kränkningar handlingar. Dessa olika kränkande handlingar 

kan även kopplas till ett genusperspektiv, då flickor och pojkar använder sig av skiljda 

handlingar för att kränka. Flickor utnyttjar främst tysta och verbala kränkande handlingar 

medan pojkar mest använder sig av fysiska eller verbala handlingar.   

 

4.8  Fortsatt forskning  

Under vår undersökning tycker vi att många nya frågor och intressanta ämnen har dykt upp. 

Som fortsättning på vårt arbete skulle det vara intressant att se hur idrottslärare arbetar med 

kränkande handlingar. Då idrott och hälsoämnet har potential att motverka just kränkande 

handlingar skulle det vara en stor fördel att se hur detta kan förebyggas genom rätta 

pedagogiska metoder. En sådan forskning skulle även kunna vara en tillrättavisning på vad 

man inte ska göra som idrottslärare. Detta kan relateras till vår frågeställning om vilka 

situationer på idrottslektionerna som uppfattas mer eller mindre utsatta för eleverna och då 

belysa hur dessa situationer kan undvikas.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en liknande undersökning som vår, men med en 

genusteoretisk utgångspunkt, då det skulle ge svar på hur kulturella överlagringar byggs upp 

och förverkligas.  

 

Vidare skulle vi vilja se hur skolan som organisation arbetar förebyggande mot kränkande 

handlingar. Vår studie väckte även intresse att undersöka elevernas syn på kränkande 

handlingar i ämnet idrott och hälsa, som sedan kan jämföras med idrottslärares uppfattningar. 

I vår undersökning insåg vi att idrottsläraren många gånger har svårt att hinna se eller lägga 

märke till kränkande handlingar, elevernas åsikter skulle därför ge en bättre helhetsbild av 

problemet. 
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Bilaga 1 

1(1) 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING  
 

Frågeställningar:  

 

1. I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? 

2. Vilka olika typer av kränkande handlingar uppstår under idrottslektionen? 

3. Hur skiljer sig kränkande handlingar beroende på kön? 

4. Vilka utsätter andra/blir utsatta för kränkande handlingar?  

 

VAD? 

Ämnesord Synonymer 

Kränkande handlingar, kränkning, skola, idrott 

och hälsa, mobbning,  

 

 

VARFÖR? 

Vi har valt dessa ämnesord eftersom att vi tyckte att de bäst illustrerade det vi ville undersöka. Vi har 

till viss del satt samman våra sökord till olika söksträngar när vi sökt på ord som ger ett flertal träffar 

och därmed begränsa antal träffar som är relevanta för undersökningen.  

 

HUR? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

Gymnastik- och 

idrottshögskolans 

bibliotekskatalog 

 

LIBRIS 

 

 

Google Scholar 

Kränkande handlingar 

Mobbning* kränkningar* 

 

 

Mobbning* skola* 

Kränkningar 

 

Mobbning* kränkningar* lärare* idrott* 

1 

6 

 

 

4 

2 

 

65 

1 

2 

 

 

9 

5 

 

3 
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Bilaga 1 

(1)2 

KOMMENTARER:  

Det har varit svårt att hitta forskning som passar vår studie. Då det inte finns speciellt mycket 

forskning kring kränkande handlingar, har vi valt att komplittera med forskning kring mobbning. 

Detsamma gäller även idrott och hälsa kopplat till kränkande handlingar, där vi inte hittat någon 

relevant forskning. I dessa fall har vi därför inriktat sökningen på skolan som helhet.   

Vi anser att vi har hittat mest lämplig litteratur genom att använda oss av böcker eller 

examensarbetens referenslistor.   
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Bilaga 2 
Intervjuguide 1(2) 

 
Intervjuguide 

 
Syfte är att undersöka hur kränkande handlingar kommer till uttryck under idrottslektioner 

 

Frågeställningar: -  I vilka situationer uppstår kränkande handlingar? 

- Vilka olika typer av kränkande handlingar uppstår under 

idrottslektionen? 

- Hur skiljer sig kränkande handlingar beroende på kön? 

- Vilka utsätter andra/blir utsatta för kränkande handlingar? 

 

Frågeområden: 

 

o Bakgrundsinformation om idrottsläraren: ålder, kön, utbildning, tjänsteår, klasser  och 

åldrar.  

 
o Vad är en kränkande handling? 

 
• Förekommer det? 

 
• Varför sker det? 

 
o Situationer där kränkande handlingar uppstår på idrotten. 

 
• Speciella situationer? 
      Match, tävling, individuell prestation, lagidrotter, lagindelning. 
 
• Mer eller mindre kränkande handlingar beroende på aktivitet? 
 
• Exempel på aktivitet 
 
• Specifik händelse/incident med kränkande handlingar? 
 
• Situationen i omklädningsrummet? Ev. Problem?  

 
 

o Olika typer av kränkande handlingar. 
 
• Vad upplever du som den vanligaste kränkande handlingen? 

                Hur/när – förklara! 
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Bilaga 2 
Intervjuguide (1)2 

 
• Verbal, fysisk, tyst och sexuella kränkande handlingar. 

 
• Vilken är vanlig? Beroende på ålder, kön, situation? 

 
 

o Kränkande handlingar  ur ett genusperspektiv.  
 

• Skiljer sig pojkar och flickors kränkande handlingar åt? 
 

• Typ av kränkande handling? Pojkar? Flickor? 
 
• Beroende på situation? Pojkar? Flickor?  

 
• Pojkar/flickor mer eller mindre utsatta för kränkande handlingar?  

 
• Skilda problem i omklädningsrummen, beroende på kön? 

 
 

o Vilka utsätter respektive blir utsatta för kränkande handlingar? 
 

• Vilka blir utsatta för kränkande handlingar? 
Prestationer i idrott/egenskaper/utseende 

 
• Vilka utsätter andra för kränkande handlingar? 

Prestationer i idrott/egenskaper/utseende 
 

• Påverkar elevens idrottsliga prestationer? 
 

• Hur behandlas de som inte är lika bra på idrott?  
 

• Maktkamp eller maktfördelning i klasserna? 
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Bilaga 3 

Missiv 1(1) 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till lärare på Gymnastik och idrottshögskolan. Inom 

lärarutbildningen ingår 10 poäng examensarbete som vi just nu håller på att skriva. 

Det ämne vi ska skriva om berör sociala relationer under idrottslektionen. Som en del 

av vårt arbete vill vi därför observera ditt barns klass för att sedan kunna använda 

det som underlag till vårt examensarbete. Själva lektionen kommer se ut precis som 

vanligt med skillnaden att vi sitter och observerar.   

 

Medverkan i studien är frivillig, samt att eleverna garanteras anonymitet. 

 

Vill du däremot INTE att ditt barn deltar i den observation som kommer äga rum 

tisdagen den 23/10 är det viktigt att du denna dag skickar med en lapp som bekräftar 

detta. Ditt barn kommer därmed inte vara med i själva observationen men kan 

självklart delta under idrottslektionen ändå. 

 

För frågor kan ni kontakta oss på nr; …………. 

 

Med vänlig hälsning Jenny Sjöstrand och Kristina Sjöstrand 
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