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Abstract  
 
Aim 
The aim of this study was to examine the views on bullying in the context of physical 
education among pupils studying at intermediate level through a gender perspective. 
The following questions where used in the examination. 

1. In what ways does the views on bullying differ between girls and boys? 
2. How is bullying manifested during classes in physical education? 
3. How do girls and boys experience cross-gender and same-gender bullying? 

 
Method 
The study is based upon a survey with questions of both quantitative and qualitative 
disposition. A total of 210 pupils from areas in and around Stockholm participated in the 
study, all studying at intermediate level. The participants consisted of 92 girls and 116 boys 
(two declined). The selection of participating schools where made out of convenience. The 
schools partaking were schools which students from the Swedish school of Sport and health 
science had a relationship to. The present study emanates from a gender theory constructed by 
Hirdman and Gannerud. 
 
Results 
The result of this study shows that girls reckon that bullying takes place during a longer 
period and at multiple occasions, apart from this there is no bigger differences in the view of 
bullying among girls and boys. Both genders state that bullying in physical education takes 
place during ball game activities and in the changing rooms before and after classes. An 
overriding perspective shows that both boys and girls consider bullying between girls to be 
psychological bullying through ostracism, rumour mongering and body language. Boys abuse 
others through physical violence like threatening, punching and kicking. 
 
Conclusion 
We can see an over-all difference in that boys are more frequent bullies than girls. Our 
hypothesis was confirmed, finding that girls bully by psychological measures and boys by 
physical. Our hypothesis was furthermore confirmed as our results show that same-gender 
bullying is considered more usual than cross-gender.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var genom ett genusperspektiv ta reda på vad elever i mellanstadiet har för 
syn och uppfattning gällande mobbning inom ämnet idrott och hälsa.  
För att uppnå syftet har vi valt följande frågeställningar:  

1. Hur skiljer sig flickors och pojkars syn på mobbning?   
2. På vilket sätt kan mobbning visa sig i samband med ämnet idrott och hälsa?  
3. Hur upplever flickor och pojkar att respektive kön utsätter andra för mobbning?    

Metod 
Studien bygger på enkäter som undersökningsmetod och är av både kvantitativ och kvalitativ 
karaktär. Undersökningen genomfördes på 210 elever varav 92 flickor och 116 pojkar (två 
externa bortfall), i mellanstadiet i Stockholmsområdet. De medverkande eleverna i studien 
valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då uppsatsförfattarna på Gymnastik- och 
idrottshögskolan har varit i kontakt med dessa skolor tidigare. Föreliggande uppsats utgår från 
en genusteori där Hirdmans och Ganneruds tankar om kvinnligt och manligt behandlas.    

Resultat 
Resultatet visar att flickor anser att mobbning sker under en längre tid och vid upprepade 
tillfällen, i övrigt är det ingen större skillnad mellan flickors och pojkars syn på mobbning. 
Både flickor och pojkar anser att mobbning visar sig i samband med idrott och hälsa främst 
inom bollspelsaktiviteter samt innan och efter idrottslektionen i omklädningsrummet. Ur ett 
övergripande perspektiv har det framkommit att både flickor och pojkar menar att flickor 
generellt mobbar andra genom psykisk mobbning såsom utfrysning, ryktesspridning och 
kroppsuttryck. Pojkar utsätter andra för hot, sparkar och slag, det vill säga fysisk mobbning.   

Slutsats 
En generell skillnad kan ses i att pojkar mobbar andra i större utsträckning än vad flickor gör. 
Vår hypotes blev bekräftad genom att flickor mobbar psykiskt och pojkar fysiskt. Dessutom 
stärktes hypotesen då resultatet av denna studie visar att mobbning vanligast sker inom 
respektive kön.  
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1. Introduktion   
I Sverige har alla barn möjlighet att gå i skolan och vi tycker att det är viktigt att skoltiden ger 

trygghet och trivsel. Tyvärr har vi allt för många gånger hört och läst om mobbning som ett 

återkommande fenomen i skolvardagen. Trots alla de insatser som görs mot mobbning verkar 

det ändå vara en vanlig företeelse i skolans vardag, tyvärr så pass vanlig att det till och med 

skulle kunna ses som en naturlig del i skolverksamheten. Mobbning finns på flera olika 

nivåer; individ-, grupp- och institutionellnivå och är en central del av skolans verksamhet och 

är därför ett problem som bör bekämpas. (Frånberg & Wrethander 2011, s. 20)  

     Unga individers genusidentiteter, sexualitet och utrymme för social interaktion påverkas 

genom verbala uttryck. Genom detta är maktrelationer, både mellan kön men även mellan 

olika feminiteter och maskuliniteter, strukturerade i skolan. (Eliasson et al 2007, s. 602) 

     Vi anser att denna studie kan generera kunskap kring mobbning och dess förekomst 

eftersom det är ett omdebatterat ämne som är viktigt att ta på allvar. Det finns studier om 

aggressiva pojkar som ligger till grund för de åtgärder som idag finns för att komma till rätta 

med mobbningsproblemen i skolan. Frånberg och Wrethander (2011) menar att flickorna har 

osynliggjorts inom forskningen vilket resulterar i en rad olika konsekvenser som till exempel 

att det försvårar flickors konstruktion av könsidentitet samt att de får en sämre självbild och 

självkänsla. (2011, s. 110) Således tycker vi att det är viktigt att undersöka hur skillnaderna 

mellan flickor och pojkars uppfattning kring mobbning ser ut inom ämnet idrott och hälsa.   

1.2 Bakgrund  

1.2.1 Historiskt perspektiv  

Första gången ordet mobbning förekom i det svenska språket, då benämnt ”mobbing”, var i en 

artikel i Dagens Nyheter år 1969. Vuxenvärlden fick då upp ögonen för vad som kunde ske i 

vanliga skolklasser genom att läkaren Heinemanns gjorde inlägg och skrev böcker. Dock 

ansåg nog många som gick i skolan på 1950-talet att fenomenet fanns långt innan begreppet 

uppkom. (Granström 2010, s. 47) Under 1980 och 1990-talet började mobbning 

uppmärksammas även i andra länder, såsom Japan, Nederländerna, Storbritannien, Australien 

och USA. Tidigare hade forskningen kring mobbning bedrivits huvudsakligen i Skandinavien 

(Olweus red. Thors 2010, s. 57).      

     Redan i protokoll nedskrivna från 1700-talet står det beskrivet hur äldre elever 

trakasserade sina yngre skolkamrater för att markera och vidmakthålla den hierarkiska 
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strukturen som rådde inom skolan. Detta förtryck pågick under hela 1800-talet samt i början 

på 1900-talet och kom att kallas för pennalism eller underordning. Handlingarna kunde bestå 

av allt från verbala kränkningar till fysisk misshandel och gick ut på att de yngre eleverna 

skulle lyda de äldre. Lärare och rektorer uppmuntrade tyvärr ofta dessa företeelser eftersom 

de ansågs effektiva som uppfostringsmedel. (Frånberg & Wrethander 2011, s. 6 f.) Jan 

Guillous bok Ondskan är ett tydligt exempel på hur denna hierarkiska struktur såg ut och den 

bevarades genom den så kallade kamratuppfostran som fanns mellan äldre och yngre elever 

på internatskolan Sjärnsberg (Guillou 2002, s. 58). Olweus (2010) menar att yngre och 

svagare elever är de som utsätts mest för mobbning. Då större delen av mobbningen sker 

mellan elever i samma åldersgrupp blir en stor del av dessa elever i lägre årskurser mobbade 

av elever i högre årskurser. Då mobbning är ett relativt rigid beteende krävs systematiska 

ansträngningar för att förändra och stoppa den pågående situationen, då mobbare och 

mobboffer troligtvis kommer att fortsätta i samma riktning som de tidigare gjort. (2010, s. 61)  

1.2.2 Skolans perspektiv  

Enligt Skolverket definieras mobbning som: “En upprepad negativ handling när någon eller 

några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag” 

(2014-09-19). Pedagogikforskaren Westling Allodi menar i en statlig utredning (SOU 

2010:64) att skolan verkar både som en skyddande faktor, och som en riskfaktor för eleverna. 

Positiva relationer med kompisar och lärare, trygghet och meningsfulla aktiviteter är exempel 

på skolans skyddande faktorer. De riskfaktorer som hon tycker sig se med skolan är social 

isolering, utstötning och mobbning. (Frånberg & Wrethander 2011, s. 40) 

     Skolöverstyrelsen (SÖ) gav år 1975 ut ett underlag som skolor kunde använda sig av vid 

studiedagar om mobbning. Detta var det första direktivet som gavs ut gällande direkta 

åtgärder mot mobbning i skolan. En central utgångspunkt i materialet är att mobbning är ett 

problem som inte bara beror på enskilda individer utan hela gruppen. Första gången som 

begreppet mobbning skrevs in i läroplanen var i Lgr 80 och där ges förslag på åtgärder för att 

motverka mobbning och dessa är att skapa utrymme för kollektiva arbetsformer och 

elevdemokrati. (ibid, s. 85 f.)  

     En ny lag instiftades 1 april 2006 (SFS 2006:67) för att motverka diskriminering och 

annan kränkande behandling. Där står det att varje skola ska upprätta en likabehandlingsplan 

som avser att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Det 

framkommer att skolor som inte har levt upp till lagen kan komma att krävas på skadestånd. 

(Frånberg & Wrethander 2011, s. 87) Larsson (2007) ifrågasätter vad ”lika” står för när det 
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gäller likabehandling. Han menar att det varken handlar om att alla elever ska bli lika eller 

behandlas lika, snarare att de ska ha lika villkor. Detta kan för övrigt motiveras med att elever 

behandlas olika. (2007, s. 234) Ett likabehandlingsarbete innebär så mycket mer än att peka ut 

de flickor som inte tar för sig och de pojkar som tar för sig, som ett problem vi måste komma 

till bukt med (Frånberg & Wrethander 2011, s. 110). Denna lag upphörde att gälla 1 januari 

2009 och ersattes med diskrimineringslagen (2008:567). Begreppen diskriminering och 

trakasserier används och definieras i diskrimineringslagen. Dessa definitioner tar sin 

utgångspunkt i att det rör sig om återkommande negativa handlingar som sätts i samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna vilka är; kön, könsöverskridanden identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell 

läggning och ålder. (ibid. s. 87 f.)  

     I skollagen som trädde i kraft 2011 står det att. ”Var och en som verkar inom utbildningen 

ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 

handling”. Begreppet mobbning har blivit ersatt av ordet kränkande handling vilket definieras 

som uppträdanden som kränker barns värdighet utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) och skolinspektionen som 

innefattar barn- och elevombudet, som ska se till att lagen efterföljs. (ibid. s. 88 f.)  

1.2.3 Generellt perspektiv  

Frånberg och Wrethander (2011) menar att mobbning kan ses som en social konstruktion och 

i samband med detta har olika kategorier av människor med speciella egenskaper och 

karaktärer skapats. Dessa framställs på olika sätt och de som mobbar andra beskrivs ofta som 

aggressiva och elaka medan de som utsätts för mobbningen beskrivs som 

aggressionshämmade, svaga, ängsliga och osäkra. Vid studerandet av mobbning kan det 

socialkonstruktionistiska perspektivet användas då det är ett kritiskt förhållningssätt som 

utforskar och granskar olika företeelser för att komma åt de bakomliggande orsakerna till 

mobbning och för att kunna förstå dessa. Den oönskade mobbningssituationen går att förändra 

eftersom det är samhället som konstruerar den sociala verkligheten med vanor, roller och 

institutioner. Mobbning som en social konstruktion kan således betyda att det är flera olika 

aktörer som bidrar till att mobbning uppstår. Därför är alla medskapare och deltar i 

konstruktionen av mobbning genom att exempelvis inte reagera på vissa händelser eller att 

svara på handlingar och tilltal på ett visst sätt. Det finns inga ensamma förövare att skylla på 

utan alla är delaktiga. Mobbning kan förklaras som ett aggressivt beteende individer emellan 

och har sin grund i de olika individernas bakgrund och karaktärer. Pedagogikforskaren 
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Hägglund beskriver mobbning som: ”sociala handlingar som uppstår i ett samspel mellan 

individer, där regler och koder för social samvaro tolkas och förstås i ett sammanhang som 

gör dessa handlingar begripliga och logiska. På det sättet ger det sociala sammanhanget 

mening och kvalitet åt det som händer”. (2011, s. 11 ff.) 

     Konsekvenserna av mobbning för den som har blivit utsatt, i det här fallet offret, kan vara 

många och bestå till exempel av ångest, depressioner och självmordstankar samt skamkänslor. 

Oftast är skamkänslorna en starkare bakomliggande orsak till att eleverna inte berättar om sin 

utsatthet för vuxna, än rädslan för att bli ännu mer utsatt. (ibid. s. 36 f.) Lindberg (2010) 

menar att det finns undersökningar som visar att barn som utsatts för mobbning ofta känner 

sig underlägsna, bortstötta och lider av depressioner och ångest. De känner även ett 

emotionellt utanförskap som gör att de har svårt att knyta känslomässiga band till andra i sin 

omgivning. (2010, s. 37)  

     Det har visat sig att små barn utforskar sin position genom att pröva makt och hot, de testar 

att samverka med andra barn och prövar att avgränsa sig från dem. Genom detta får barnen en 

insikt i värdet av respekt för andras integritet, samtidigt som de får en förståelse för kränkande 

behandling och mobbning. Etik och moral är viktigt tidigt i barnens liv, eftersom individer 

skapar normer för sin samvaro, vilket inte minst visar sig i att det är viktigt för vissa barn att 

känna samhörighet och vara lika andra. Många barn är väl medvetna om och markerar 

olikheter mellan varandra för att försvara och befästa sin gemenskap. (Frånberg & 

Wrethander 2011, s. 14) Hwang och Nilsson (2010) menar att barn redan i treårsåldern har en 

grundläggande könsidentitet och det kan oftast avgöra deras eget och andras kön. I en 

barngrupp kan en skillnad ses mellan pojkars och flickors lek. Pojkar leker hellre i större 

grupper, ofta utomhus och gör hellre saker än att prata. Flickor leker gärna i mindre grupper 

inomhus, helst i par och med mycket prat. Detta kan ses som en tidig riktning mot 

maskulinitet och femininitet. (2010, s. 174 f.)     

     I en klassrumsstudie har det framkommit att pojkar dominerar i fråga om tid, ljud och 

utrymme samt om lärarnas uppmärksamhet och vägledning till skillnad mot flickorna som 

oftare är mer stillsamma och flitiga. Flickor och pojkar föds inte som socialt konstruerade kön 

utan barn blir flickor och pojkar under en lång lärprocess. (Frånberg & Wrethander 2011, s. 

109) Även om mycket uppmärksamhet har lagts på pojkars beteende kring mobbning 

förekommer det en hel del mobbning bland flickor. Mobbning med fysiska inslag är inte lika 

vanligt bland flickor som bland pojkar. ”Flickmobbning” är enligt Olweus (2010) svårare att 

upptäcka då de använder sig av mer utstuderade och indirekta metoder, som exempelvis att 

avsiktligt utesluta någon ur gruppen, sprida rykten, baktala och manipulera 
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vänskapsrelationer. Olweus definition om mobbning formulerades redan på 1980-talet och 

lyder: ”En elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under viss tid utsätts 

för negativa handlingar från en eller flera andra elever”. (2010, s. 57 ff.)  

     Flera forskare, bland annat Olweus, Fors och Pikas, har tagit sig an uppgiften att studera 

hur vanligt förekommande mobbning är och vilka åtgärder som behövs för att motverka 

beteendet. De olika modeller som finns, vilka har utvecklats och prövats, är bland annat 

Olweusmetoden, Farstamodellen och Lions Quest. (Granström, red. Thors 2010, s. 47) Nedan 

kommer Olweusmetoden att behandlas mer ingående, detta för att Olweus är en av de främsta 

inom forskningen kring mobbningsproblematiken.    

 
Figur 1. Mobbningsringen  
 

Olweus har genom sin metod tagit fram mobbningsringen som syftar till elevers reaktionssätt 

och dess olika roller i en akut mobbningssituation. Person A i reaktionsmönstret tar själv 

initiativ till mobbningen mot person Y vilken är utsatt. Person B deltar aktivt men tar inga 

egna initiativ till mobbningen. Person C är en passiv mobbare och stödjer mobbningen men är 

inte aktiv. Person D är en möjlig mobbare då denne gillar det som sker men ger inget stöd. 

Person E är åskådare och ser vad som sker men tar inte ställning till problemet. Person F är en 

möjlig försvarare till offret men är inte det. Person G är den som försvarar och hjälper den 

som är utsatt. (Olweus red. Thors 2010, s. 64)      
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1.3 Forskningsläge 

Mobbning kan ske i en mängd olika former och många av de aktiviteter som finns i idrott och 

hälsa är tyvärr ofta en grund till dessa beteenden. Enligt Fuller, Gullbrandson och Herman-

Ukasick (2013) har det visat sig att det kan vara svårt för lärare i ämnet idrott och hälsa att 

skilja på mobbning och ”ruffighet” i de olika idrotterna. Detta eftersom det ofta förekommer 

fysisk kroppskontakt i vissa idrotter. Eftersom fysisk kroppskontakt är en naturlig del av 

aktiviteten måste lärarna kunna avgöra om denna kontakt är lämplig för utförandet av idrotten 

eller om den används i syfte för att skrämma de andra eleverna. Således är det viktigt för 

lärare att tänka på att valet av aktivitet kan främja/uppmuntra till ett mobbningsbeteende. 

(2013, s. 4) I en nyligen genomförd undersökning av Milwaukee Public Schools där 

inställningar till idrott och hälsa studerades uppgav 50 procent att mobbning förekommer i 

deras klasser och att det oftast sker under lagidrotter. Av de tillfrågade eleverna svarade 77 

procent att de inte talade om för sin lärare i idrott och hälsa om och när de blev mobbade. 

(Fuller et al. 2011 se Fuller, Gullbrandson och Herman- Ukasick, 2013, s. 5 f)  
     Baly, Cornell och Lovegrove (2014) har i en longitudinell studie följt 382 elever från tre 

årskullar från och med årskurs sex till årskurs åtta, i en mellanstadieskola i USA. I studien 

framkommer det att 49 procent av eleverna aldrig blev mobbade och 39 procent blev utsatta 

för mobbning ibland under ett till två år. Nästan 12 procent av eleverna blev mobbade varje år 

under hela mellanstadiet. Det var fler elever som själva rapporterade att de blev utsatta för 

mobbning i jämförelse med att kompisar och klasskamrater rapporterade om att mobbning 

förekom. En av anledningarna till detta kan vara att eleverna inte är villiga att berätta för en 

lärare om det är någon som blir utsatt, då de är osäkra på om det verkligen är mobbning. 

(2014, s. 220) 

     I en studie från Italien av Scarpa, Carraro och Gobbi (2012) har det visat sig att mobbning 

är ett återkommande fenomen under åren i skolan och har sin spets under mellanstadiet. 

Konsekvenserna av mobbning är att det är ohälsosamt för det psykiska välbefinnandet. Vissa 

studier har uppmärksammat att barn i åldrarna tio till elva år som har blivit mobbade under 

skoltiden även visar minskad glädje till skolan. De resultat som framkom i studien var att det 

finns vissa negativa samband mellan mobbning under idrottsutövandet och glädjen till fysisk 

aktivitet. Det gäller särskilt den verbala mobbningen såsom att bli retad under 
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idrottslektionerna. Mobbning under idrottsutövandet, som Scarpa et al. beskriver, var en 

anledning till minskad glädje för fysisk aktivitet. (2012, s. 319 ff.) 

     Det finns studier vars syfte är att förstå bakgrunden till varför elever kallar varandra elaka 

saker, retas, gör sexuella påhopp eller under hur lång tid som mobbningen har förekommit, 

istället för att studera den aggressiva kommunikationen mellan elever. Eliasson, Isaksson och 

Laflamme (2007) beskriver detta mer ingående genom att genus skapas och återskapas 

konstant via sociala interaktioner mellan människor. Särskilt feminiteter och maskuliniteter är 

skapade i relation till varandra, men även i relation till andra feminiteter och maskuliniteter. 

Eliasson et al. genomförde en studie för att förstå hur och varför jämngamla flickor och pojkar 

använder verbala påhopp i skolan och hur detta i sin tur kan skapa feminiteter och 

maskuliniteter genom ett hårdare språk. Det var 40 elever som medverkade i studien från 

årskurs åtta på två olika skolor i Stockholm och totalt var det färre flickor än pojkar. 

Skillnaden mellan flickorna och pojkarna i de två undersökta klasserna var markant. Den 

sociala strukturen var likartad med två tydliga flickgrupper med olika status och en större 

grupp av pojkar, där alla var inkluderade. Dock kommunicerade inte alla pojkar regelbundet 

med varandra. De flickor som hade högre status umgicks ofta med de pojkar som ansågs 

coola, detta var ett tydligt exempel på interaktion mellan könen. Genom observationer och 

intervjuer av de båda klasserna framgick det tydligt att verbala påhopp är en stor del av 

elevernas vardag i skolan. Resultaten visade tydligt att pojkar använder verbala påhopp i 

mycket större utsträckning än vad flickor gör. Många av pojkarna var även initiativtagare vid 

intervjuerna vilket Eliasson et al. menar, tyder på en övning av maskulinitet. (2007, s. 587 ff.) 

     Sambandet mellan maskulinitet och verbala påhopp innebär att om en pojke inte använder 

elaka ord, behandlar eller förolämpar andra så framstår han som något av en avvikelse från 

normen. De pojkar som inte är verbalt grova mot flickor anses vara som flickor, menar en av 

de intervjuade flickorna som medverkade i studien. Att vara snäll och fokusera på skolan gör 

att man blir utesluten från den hegemonistiska/hierarkiska maskuliniteteten och istället 

jämförd med femininitet. ”Trevlighet”, som Eliasson et al. skriver, är en del av det feminina 

vilket handlar om att bry sig om andra och behandla dem lika. För pojkar som visade att de 

kunde hantera en diskussion med verbala påhopp, skapade tuffhet och popularitet. Medan för 

flickor som både använde verbala utfall och som var ett mål för påhoppen så ledde till en 

ogynnsam position. Tuffhet är en central komponent av hegemonisk maskulinitet. De pojkar 

som kombinerade verbala påhopp med heterosexuell säkerhet och självsäkerhet ansågs som 

ett hegemoniskt maskulint ideal. De pojkar som var för grova i sina verbala påhopp eller 

gjorde det på fel sätt ansågs som våldsamma eller bråkiga. Flickor använde också verbala 
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utfall mot andra flickor, men det gäller främst vid bråk, medan pojkars verbala påhopp 

beskrevs som skämtsamma. (ibid. s. 592 ff.)  

     I en rapport som utgavs av organisationen Friends år 2014 framgår det att var femte elev 

på mellan- och högstadiet uppger att de, det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på 

skolan. Mobbning är lika vanligt mellan båda könen, däremot utsätts flickor i större 

utsträckning än pojkar för enstaka kränkningar. Det vanligaste sättet att bli illa behandlad av 

en annan elev är genom elaka kommentarer. Bland flickor är psykisk utfrysning i form av 

elaka blickar eller minspel också ofta använt. Även fysiska kränkningar såsom sparkar och 

slag är vanligt på mellanstadiet där 11 procent har blivit utsatta regelbundet. Många elever 

menar, enligt Friendsrapporten (2014), att blickar, ovälkomna beröringar och sexuella skämt 

är en stor del av skolvardagen, samtidigt som det även är ett sätt att förstärka könsrollerna. 

Normer för kön och sexualitet är ständigt närvarande i skolan. Genom att förstå de 

bakomliggande orsakerna till varför mobbning uppstår kan ett förebyggande arbete kring 

detta skapas. Varje mobbningsfall är unikt och för att förstå mobbningssituationen behövs 

både ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Friendsrapporten (2014) 

beskriver att det inte är ovanligt att skolor fastnar i individperspektivet och letar orsaker till 

mobbningen enbart hos den utsatta eller den/de som utsätter. Vidare menar de att det är av 

stor vikt att lyfta blicken och se till hur tryggheten i gruppen är, hur ledarskapet i 

organisationen är samt normerna i samhället för att få en större helhetsbild. Många barn 

menar att mobbning är kopplade till olika saker så som fritidsintressen, klädstil eller vilken 

sport man utövar. Ofta har det att göra med de osynliga normer som fastslår vilka intressen 

eller kläder flickor respektive pojkar förväntas ha. De som på något sätt avviker från normen 

riskerar att bli utsatta. Genom att läraren tillsammans med eleverna reflekterar och kritiskt 

granskar de normer som finns på en skola, kan man vidga dessa och skapa en inkluderande 

miljö där alla får vara sig själva. Dock finns det variationer och vissa grupper känner sig mer 

trygga än andra. Till exempel har det framkommit i Friendsrapporten (2014) att pojkar i större 

utsträckning känner sig mer trygga än flickor. Varannan flicka på högstadiet svarar att de 

alltid känner sig trygga i skolan vilket kan jämföras med pojkarnas dryga 70 procent. En av 

flera förklaringar till detta är att flickor oftare utsätts för kränkningar än pojkar. (2014, s. 5 ff.) 

     Det framgår vidare att en plats som många elever upplever som otrygg är 

omklädningsrummet. Detta på grund av att närvaron av en vuxen är låg samt att eleverna ofta 

upplever att de befinner sig i en utsatt position då de ska byta om inför varandra. Både flickor 

och pojkar tycker det är jobbigt med de utseendekrav som finns och som får dem att jämföra 

sina kroppar med andras. (ibid. s. 14)  
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att genom ett genusperspektiv ta reda på vad elever i mellanstadiet har 

för syn och uppfattning gällande mobbning inom ämnet idrott och hälsa.  

För att uppnå syftet har vi valt följande frågeställningar:  

1. Hur skiljer sig flickors och pojkars syn på mobbning?   

2. På vilket sätt kan mobbning visa sig i samband med ämnet idrott och hälsa?  

3. Hur upplever flickor och pojkar att respektive kön utsätter andra för mobbning?    

 

Vår hypotes är att det förekommer olika typer av mobbning mellan könen, vi tror att flickors 

typ av mobbning är mer psykisk medan pojkars typ av mobbning är mer fysisk. Vi har en 

uppfattning om att mobbning oftast förekommer inom respektive kön det vill säga att flickor 

mobbar flickor och vice versa.  

1.5 Teoretisk utgångspunkt  

Föreliggande uppsats kommer att utgå från ett genusperspektiv vilket innebär benämning på 

olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella 

kategorier som är föränderliga i tid och rum (Nationalencyklopedin, 2014-09-19). Ordet 

genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman 2001, s. 11). Den svenska 

översättningen av det engelska ordet ”gender” är socialt kön menar Hirdman (2004). Hon 

anser att det är en klumpig översättning och att ordet genus blir smidigare och lättare att 

använda. Hirdman menar att genus visar på skillnaden och de förutfattade meningar vi har om 

vad som är manligt respektive kvinnligt samt att vi får allt större förståelse för hur manligt 

och kvinnligt uttrycks. (2004, s. 115 f.) 

     Enligt Hirdman är genussystemet en ordningsstruktur av kön, vilket fungerar som en 

grundläggande ordning för andra sociala ordningar. Det finns två principer inom 

genussystemet där den ena är dikotomin vilket betyder att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas det vill säga, isärhållandets tabu. Barn föds inte in i genusordningen utan det är 

samhället som skapar dessa kulturella normer om vad som är manligt och kvinnligt. Den 

andra principen är hierarkin som syftar till att mannen är norm och det är män som är 

människor och utgör det normala. (ibid. s. 117 f.)  

Gannerud (2001) däremot beskriver begreppet genusordning på tre olika nivåer för att 

förklara hur genus och kön kommer till uttryck i vårt samhälle. På den symboliska nivån finns 

föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara och att könen är i kontrast till 
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varandra och därmed inte bör blandas. De här föreställningarna, om vad som är manligt 

respektive kvinnligt är djupt inpräntade i vårt samhälle vilket gör att de framställs som 

naturliga. Dessa föreställningar kan användas för att motivera olika förhållanden exempelvis 

hur olika ekonomiska och sociala aktiviteter är organiserade. Män och kvinnor finns ofta 

inom olika områden och på olika positioner inom arbetslivet. Uppdelningen av vad som är 

betalt och obetalt arbete samt fördelning av auktoritet och makt i samhällets hierarkier hör 

också samman med genus och utgör enligt Gannerud den strukturella nivån. Inom den 

strukturella nivån är det olika samhällskonstruktioner som är intressanta, inte den enskilda 

människan. Att varje individ får utforma sitt eget liv och sin egen identitet i samspel med 

samhällets genusordning är av oerhörd betydelse för det individuella könet. Detta är den 

individuella nivån. Gannerud menar vidare att det finns olika föreställningar och normer som 

används i vårt samhälle som viktiga kategoriserings- och ordningsprinciper. Det gäller allt 

ifrån politiska värderingar och ekonomiska förhållanden till vilka färger vi har på våra kläder 

och vilka leksaker som våra barn får. Män och kvinnor fördelar sig inom olika arenor på 

arbetsmarknaden och utför olika typer av arbetsuppgifter. (2001, s. 11 ff.) Genus är inte bara 

någonting som vi associerar till mäns och kvinnors kroppar utan även till tankar kring vad 

som är manligt och kvinnligt. Manligt och kvinnligt genomsyrar vår omvärld och fyller 

arbete, mat, politik och kläder med anknytning till genus. Därför är genus tydligare och 

klarare än begreppet kön. (Hirdman 2001, s. 16) 

     I dagens samhälle finns en maktskillnad mellan det manliga och det kvinnliga vilket 

innebär att det män gör betraktas som manligt och det kvinnor gör uppfattas som kvinnligt. 

Gannerud (2001) menar att det manliga ofta beskrivs som allmängiltigt eller norm vilket det 

kvinnliga avviker från. Idag har detta hierarkiska synsätt till stor del försvunnit och istället 

talar man om en hegemonisk maskulinitet vilket förknippas med normer som i många 

sammanhang har stor betydelse för makt, status och inflytande. Normer och föreställningar 

kring genus vilar på ett isärhållande av manligt och kvinnligt vilket medför att män och 

kvinnor tilldelas olika uppgifter och positioner i vårt samhälle. De senaste decennierna har 

isärhållningen förändrats, vilket har gjort att genusordningens maktskillnad har minskats. 

(ibid. s. 14) 
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2. Metod  
Denna studie är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär och bygger på en enkät som 

undersökningsmetod (Trost 2001, s. 9).  

     Enkätundersökningen i denna studie innehåller både öppna och slutna frågor. Enligt 

Hassmén och Hassmén (2008) menas öppna svarsalternativ att respondenten fritt besvarar 

frågorna och slutna svarsalternativ betyder att det finns ett antal förbestämda alternativ att 

välja mellan (2008, s. 236). Anledningen till att både öppna och slutna frågor har använts i 

studien är för att få ett djup i deltagarnas svar.  

     Att en enkätundersökning har valts som metod för att samla in data är för att det anses 

lämpligast för att kunna besvara studiens frågeställningar och för att kunna nå ut till en större 

urvalsgrupp under en relativt kort tid. Förhoppningsvis besvarar även eleverna frågorna mer 

sanningsenligt eftersom de är anonyma. Då frågeställningarna handlar om mobbning och 

elevernas inställning till detta inom idrott och hälsa samt vilka skillnader som finns mellan 

flickor och pojkar så ansåg vi att en enkätundersökning passade bra.  

2.1 Urval  

Studien genomfördes på tre skolor i Stockholmsområdet och nio olika klasser från årskurs 

fem och sex medverkade. Totalt har 210 elever, 92 flickor och 116 pojkar svarat på enkäten. 

Två externa bortfall uppkom då en elev ansåg sig vara av könet hen och en elev besvarade 

enkäten men ville inte lämna in den. Vi har valt att inte göra någon bortfallsanalys då vi anser 

att det externa bortfallet är så litet att det inte kommer att påverka vårt resultat.   

     Av bekvämlighetsurval valdes tre skolor som uppsatsförfattarna från Gymnastik- och 

idrottshögskolan har haft kontakt med sedan tidigare. Elever i mellanstadiet valdes ut som 

undersökningsgrupp på grund av att vi anser det som en spännande åldersgrupp och enligt 

tidigare forskning har det visat sig att mobbning förekommer i störst utsträckning hos elever i 

just mellanstadiet (Friendsrapporten 2014, s. 5 f.). Vi anser att flickor och pojkar utsätter 

andra för mobbning på olika sätt genom att flickor använder sig av mer indirekta metoder 

vilket innebär exempelvis ryktesspridning, elaka blickar och kommentarer. Pojkar däremot 

menar vi använder sig av direkta metoder såsom sparkar, slag och hot.     

2.2 Procedur  

Undersökningen påbörjades i mitten av augusti genom att ett ämne valdes och därefter 

formulerades uppsatsens syfte i och med att ett PM författades. Bakgrundsfakta och tidigare 
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forskning kring ämnet samlades in och PM:et lämnades in till handledaren. Därefter 

omarbetades allt material och uppsatsens frågeställningar utformades. Efter det kontaktades 

olika skolor i Stockholmsområdet via epost.       

     Då eleverna gick på mellanstadiet och var under 15 år behövde vi få tillåtelse från 

respektive elevs vårdnadshavare om att deras barn fick delta i undersökningen. På grund av 

detta formulerades ett missivbrev som skickades ut till alla berörda elevers vårdnadshavare 

(Bilaga 2). 

     En enkät bestående av både kvantitativa och kvalitativa frågor utarbetades och vår 

handledare läste igenom den och kom med feedback. En pilotstudie genomfördes i en sjunde 

klass på en skola i norra Stockholm och efter pilotstudien kom det fram många bra förslag på 

ändringar gällande enkätens utformning. Enkäten reviderades ytterligare och sammanställdes 

till totalt 19 frågor.  

     Enkätundersökningarna ägde rum under första delen av september efter överenskommelse 

med läraren för respektive klass. Då alla respondenter har samlats för att besvara enkäten vid 

ett tillfälle när undersökningsledarna fanns på plats kallas det enligt Hassmén och Hassmén 

(2008) för en gruppenkät. På detta sätt kan testledarna kontrollera att enkäten inte besvaras av 

någon annan än de som avsetts svara och att de som besvarar enkäten inte pratar med 

varandra. (2008, s. 250) Bakgrunden och syftet till varför studien gjordes presenterades innan 

eleverna besvarade enkäten. Innan enkäten delades ut informerades även eleverna om att 

undersökningen var frivillig och helt anonym samt att eleverna när som helst kunde avbryta 

den.  

     Under mitten av september har alla enkäter sammanställts samt tabeller och diagram har 

utformats, för att sedan bearbetas och analyseras i resultat- och diskussionsdelen nedan.  

2.3 Datainsamlingsbearbetning  

Alla enkäter har bearbetats för hand det vill säga att vi har räknat ihop alla svar från 

respektive fråga och enkätsvar och sammanställt i två Word dokument, ett för flickor och ett 

för pojkar. Därefter sorterade vi in de frågor från enkäterna som kan hjälpa oss besvara vårt 

syfte under respektive frågeställning. För att vi ska kunna framställa vårt resultat på ett så 

lättöverskådligt sätt som möjligt har vi skapat tabeller och diagram i program som Word och 

Excel.   
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2.4 Validitet och Reliabilitet  

En pilotstudie i årskurs sju har genomförts eftersom vi vill vara säkra på att eleverna i 

mellanstadiet förstår våra frågor och att deras svar förhoppningsvis blir så sanningsenliga som 

möjligt. Revideringar utfördes efter pilotundersökningen vilket gjorde att vi fick bättre 

formulerade frågor och därmed minskade risken för missförstånd och misstolkningar inför 

våra undersökningar. Med detta menar vi att validiteten är tillfredsställande. Vi menar även 

att vår studie har hög reliabilitet genom att vi fanns på plats när undersökningarna 

genomfördes samt att alla elever fick samma beskrivning av undersökningen. Vi berättade 

även att deras svar var viktiga för oss och att de skulle besvara frågorna individuellt, samt att 

deras deltagande var anonymt.   

2.5 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har utgivit forskningsetiska principer för att skydda individer som 

ställer upp som deltagare vid undersökningar. Den första principen benämns 

informationskravet och innebär att forskaren skall informera deltagare om syftet med studien 

och vilka villkor som gäller samt att deltagandet är frivilligt. Den andra principen är 

samtyckeskravet och menas med att forskaren skall få deltagarens godkännande att medverka 

i studien och ifall undersökningsdeltagarna är under 15 år behövs vårdnadshavares samtycke. 

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och innebär att uppgifter om alla personer i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga sekretess och obehöriga ska inte kunna ta 

del av deras personuppgifter. Den sista principen är nyttjandekravet och handlar om att de 

uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas i forskningsändamål. 

(2002, s. 7 ff.)  

     Alla elever som deltog i undersökningen fick en likvärdig beskrivning av studiens syfte 

och undersökningsmetoden genom det missivbrev som skickades ut till berörda lärare och 

elevernas vårdnadshavare. Eftersom alla elever var under 15 år behövde deras vårdnadshavare 

tillfrågas och ge sitt godkännande till att deras barn fick medverka i undersökningen. Vid de 

få tillfällen som eleverna hade glömt missivbrevet med vårdnadshavarens godkännande 

hemma beslöt vi att eleverna kunde få ett godkännande av sina föräldrar via sms. Alla elever 

som deltog i studien informerades om att deras svar endast skulle användas i forskningssyfte 

och enbart hanteras av undersökningsledarna, det vill säga vi.   
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3. Resultat  
Resultaten från enkätundersökningarna kommer att presenteras med hjälp av studiens tre 

frågeställningar. Frågorna kommer att presenteras i form av diagram, tabeller och löpande text 

samt i form av citat från eleverna där stavningen är korrigerad. En del av resultaten 

presenteras i procent, antal elever och i antal svar. Enkätundersökningen är genomförd på 

totalt 210 elever, 92 flickor och 116 pojkar samt 2 externa bortfall och dessa kommer inte att 

presenteras i resultatdelen.   

3.1 Hur skiljer sig flickors och pojkars syn på mobbning? 

På fråga två i enkäten fick eleverna besvara frågan ”vad är mobbning för dig?”, och generellt 

anser eleverna att mobbning är när någon blir utsatt vid upprepade tillfällen både fysiskt och 

psykiskt. En del av eleverna menar att mobbning är när någon är dum, retar och slåss. Några 

av de svar som framkom bland flickorna var:  

”När någon blir retad upprepade gånger och blir slagen både fysisk och psykiskt”,  

 “När en eller flera kränker samma person eller personer upprepade gånger på grund av 

utseende, kläder, ursprung mm.” samt ”För mig är mobbning rädsla, ensamhet men 

framförallt osäkerhet”. Några av pojkarnas svar på samma fråga var:  

”När någon kritiseras varje dag för hudfärg, hår, religion och utseende”, ”Mobbning är för 

mig när människor kränker eller använder våld mot andra personer” samt “Det är när någon 

slår/mobbar/retas och sprider rykten”. 
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Figur 2. Fråga 10. Om mobbning sker i er klass, vilken form av mobbning är det då? (Angett i antal elever, 

n=208) 

 

På fråga tio som redovisas i ovanstående diagram svarade majoriteten av eleverna att det inte 

förekommer någon mobbning i deras klass där 48 flickor (52 %) och 57 pojkar (49 %) 

svarade detta. Psykisk mobbning såsom ryktesspridning, retas, ljuga och utfrysning från 

gruppen var vanligare än fysisk mobbning vilket innebär sparkar, slag, hot och fula ord. Av 

resultatet på denna fråga var det 27 flickor (29 %) och 32 pojkar (28 %) som svarade psykisk 

mobbning och 5 flickor (6 %) respektive 10 pojkar (8 %) svarade att fysisk mobbning var 

mest förekommande.   

     På fråga tre fick eleverna besvara om de någon gång hade blivit utsatta för mobbning och 

25 av 92 flickor (27 %) och 25 av 116 pojkar (22 %) har någon gång blivit utsatta för 

mobbning. Resterande 67 flickor (73 %) respektive 90 pojkar (77 %) elever svarade alltså nej 

och bland pojkarna fanns det 1 bortfall (1 %) på denna fråga. Om eleverna svarade ja på 

frågan fick de möjlighet att skriva hur detta hade skett. Några av flickornas svar var:  

”Utfryst och fula ord” och ”Jag blev retad varje dag och hotad att det skulle hända något 

med min familj och så blev jag slagen”.  

 Några av pojkarnas svar var följande: ”I min förra skola så förföljde de mig och kallade mig 

tjockis mm.”, ”En kille i min förra skola stängde in mig i duschen” och “Både psykiskt och 

fysiskt, ryktesspridning och slag”.  
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Tabell 1. Fråga 4. Har du utsatt någon annan för mobbning? (Angett antal elever, n=208) 

	   Flickor	   Pojkar	  

Ja	   2	   11	  

Nej	   90	   104	  

Bortfall	   0	   1	  

 

Av flickornas svar framkom det att 2 flickor hade utsatt någon annan för mobbning och 

resterande 90 hade inte gjort detta. Bland pojkarna svarade 11 att de hade mobbat någon och 

104 pojkar hade aldrig utsatt en annan person för mobbning.    

3.2 På vilket sätt kan mobbning visa sig i samband med ämnet 
idrott och hälsa?  

  
Figur 3. Fråga 11. Tror du att mobbning förekommer på idrottslektionen? (Angett i procent)  

 

På ovanstående fråga, nummer 11, svarade 13 % av flickorna att mobbning förekommer, 27 

% tror inte att det gör det och 60 % av flickorna tror att mobbning förekommer ibland på 

idrottslektionerna. Bland pojkarna tror 13 % att mobbning sker, 33 % svarade nej, 52 % 

svarade ibland och 2 % svarade inte på frågan.   

     Fråga 12 handlade om eleverna upplever att mobbning förekommer i större utsträckning på 

idrottslektionerna än i de teoretiska ämnena. Av flickorna svarade 37 ja (40 %), 52 svarade 
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nej (57 %) och resterande 3 var bortfall det vill säga 3 %. Bland pojkarna svarade 44 ja (38 

%) och 66 svarade nej (57 %). Bortfallet på denna fråga var 6 pojkar (5 %).  

 
Tabell 2. Fråga 13. Tror du att det är svårare för en lärare att upptäcka om en elev mobbas under en idrottslektion 

än under en teoretisk lektion i ett klassrum? (Angett i antal elever, n=208) 

	   Flickor	  	   Pojkar	  	  

Ja	   71	   75	  

Nej	   19	   35	  

Bortfall	  	   2	   6	  

   

På frågan om eleverna tror att det är svårare för en idrottslärare att upptäcka om mobbning  

förekommer under lektionerna än för en teoretisk lärare svarade 71 flickor (77 %) ja, 19 

flickor (20 %) nej och 2 besvarade inte frågan (3 %). Av pojkarna svarade 75 ja (65 %), 35 

nej (30 %) och 6 svarade inte (5 %).   

     Fråga 15 i enkäten handlade om utanförskap. Frågan var ”tror eleverna att de elever som 

tycker att idrott är svårt, kan känna sig utanför på idrottslektionerna”. Av flickorna svarade 88 

% ja och 7 % svarade nej, resterande 5 % svarade inte på frågan. Vad gäller pojkarna svarade 

78 % ja och 20 % nej, de återstående 2 % svarade inte.    

 

 
Figur 4. Fråga 16. När tror du att mobbning förekommer mest? (Angett i antal svar, n=208) 
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Enligt elevernas svar på fråga 16 är omklädningsrummet det alternativ som har fått störst 

svarsfrekvens, 50 flickor (54 %) och 58 pojkar (50 %) svarar att de anser att mobbning 

förekommer oftast efter lektionen i omklädningsrummet. Även innan lektionen i 

omklädningsrummet svarar 24 flickor (26 %) respektive 32 pojkar (27 %) att det är där de tror 

att mobbningen sker. Fler flickor (13 %) än pojkar (5 %) tror att mobbning förekommer under 

idrottslektionen.  

     Fråga 17a i enkäten handlade om eleverna ansåg ifall mobbning är vanligare vid vissa 

aktiviteter än andra under idrottslektionerna. Av flickorna svarade 54 ja (59 %) och 34 nej (37 

%), resterande 4 svarade inte på frågan (4 %). Av pojkarna svarade 74 ja (64 %) och 40 nej 

(35 %) och 2 besvarade inte frågan (1 %).     

 

Figur 5. Fråga 17b. I vilken aktivitet är mobbning mest förekommande?  (Angett i antal svar, n=128) 
 

Ovanstående fråga (17 b) har endast de elever som svarade ja på fråga 17a besvarat. Av 74 

pojkar svarade 33 att de anser att bollspel är den aktivitet som mobbning förekommer mest i. 

Bland flickorna svarade 14 av 54 samma sak. Den aktivitet som mobbning minst förekommer 

i är enligt eleverna gymnastik där 3 flickor och 1 pojke kryssade i detta svarsalternativ. Det 

var 2 flickor som kryssade i eget alternativ och skrev: ”När det är svåra uppgifter” samt ”på 

rasten”. Bland pojkarna var det 6 som valde att svara ett eget alternativ och de skrev: ”Rast”, 

”Det någon är sämre på än andra”, ”Efter skolan”, ”Stafett”, ”Springa” och ”Lite allt 

möjligt”.  
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Figur 6. Fråga 14. Känner du dig trygg på idrottslektionerna? (Angett i procent) 

 

Fråga 14 klarlägger ifall eleverna känner sig trygga på idrottslektionerna och majoriteten (91 

%) av pojkarna svarade att de alltid känner sig trygga på idrottslektionerna och 46 % av 

flickorna svarade samma sak. På svarsalternativet ”oftast” svarade flickorna (42 %) i större 

utsträckning än pojkarna (21 %).     

3.3 Hur upplever flickor och pojkar att respektive kön utsätter andra 
för mobbning?  
Tabell 3. Fråga 6. Vilket kön tror du blir mest utsatt för mobbning? (Angett i antal elever, n=208) 

	   Flickor	   Pojkar	  

Pojkar	   12	   32	  

Flickor	   25	   16	  

Båda	   55	   68	  

 

När det handlar om vilket kön eleverna tror är mest utsatt för mobbning (fråga sex) visar 

ovanstående tabell att större delen av både flickor och pojkar anser att båda könen är utsatta 

för mobbning i lika stor utsträckning. Det är 55 flickor (65 %) och 68 pojkar (59 %) som 

angett detta. Pojkar uppger att pojkar blir mest utsatta och flickor anser att flickor blir mest 

utsatta för mobbning.     
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Figur 7. Fråga 5. Tror du att det är någon skillnad när en flicka mobbar en pojke eller när en pojke mobbar en 

flicka? (Angett i procent) 

 

På frågan som handlade om eleverna tror att det är någon skillnad när en flicka mobbar en 

pojke och vice versa svarade 40 % av flickorna ja samt 9 % av pojkarna. Bland pojkarna 

svarade 90 % nej och bland flickorna tog 29 % samma svarsalternativ.     

 

 
Figur 8. Fråga 7. Vad tror du är vanligast? (Angett i antal svar, n=311) 
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På fråga sju hade eleverna möjlighet att välja fler svarsalternativ och det var 140 svar från 

flickorna och 171 svar från pojkarna. Av flickorna kom 44 svar på att flickor mobbar flickor 

och från pojkarna kom det 31 svar på samma svarsalternativ. Majoriteten av pojkarna, dvs. 74 

svar ansåg att pojkar mobbar pojkar och 38 svar från flickorna menar detsamma. På 

svarsalternativet om flickor mobbar pojkar framkom 1 svar från flickorna och 3 svar från 

pojkarna.  

     Fråga åtta i enkäten handlade om på vilket sätt eleverna tror att flickor mobbar andra och 

generellt har flickorna svarat att det handlar ofta om utseende, utfrysning, ryktesspridning 

samt klädstil. Några av flickornas svar var följande: ”Oftast när de är äldre får de mer makt 

än de yngre”, ”Typ retar för utseende, klädstil, en familjesituation, man kan typ mobbas för 

allt möjligt”, ”Jag tror att flickor använder sig mer av psykisk mobbning, utfrysning och fula 

ord mm.” och ”Flickor fryser ut andra flickor, ger de blickar, förstör för dem och snackar 

skit om henne samt kränker”.  

     Pojkarna anser att flickor mobbar andra genom att retas, sprida rykten, behandla de andra 

som om de inte fanns samt ta andras saker. Exempel på pojkarnas svar var:   

”Flickor är oftast i en stor grupp och mobbar. Flickor kan ta ens saker, sparka, slå en, håna 

en för allt möjligt”, ”Retas, lämnar utanför och säger dumma saker”, ”Utseende, om man är 

rik, smink och märkeskläder” och ”När flickor mobbar andra brukar de behandla dem som 

om de inte fanns”.  

     Följande fråga i enkäten (fråga 9) handlade om på vilket sätt eleverna tror att pojkar 

mobbar andra. De flesta av flickorna anser att pojkar slåss, säger fula saker, hotas samt 

utsätter de som är svagare än de själva för mobbning. Några av flickornas svar var följande:   

”Om pojkar mobbar pojkar tror jag att det är mer hot och fula ord eller sparkar, det kan nog 

också vara personlighet och utseende”, ”Tror de använder mer fysisk mobbning, mer 

misshandel mm” och ”Jag tror att pojkar mobbar sådana som är lite svaga och ynkliga och 

så”.  

Pojkarna svarade på liknande sätt vad gäller hur pojkar mobbar andra genom dessa svar:  

”Pojkar tror jag gör lite mer fysiska saker slå, sparkar, hot, fula ord, tvingar en saker”, 

”Slåss, retas, lämnar utanför och säger dumma saker” och ”En pojke kan mobba någon 

annan pojke genom att han är svag och klen”.   
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4. Sammanfattande diskussion och analys  

4.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att genom ett genusperspektiv ta reda på vad elever i mellanstadiet har 

för syn och uppfattning gällande mobbning inom ämnet idrott och hälsa. Vår hypotes innan 

studiens genomförande var att det förekommer olika typer av mobbning mellan könen, vi 

trodde att flickors typ av mobbning var mer psykisk medan pojkars typ av mobbning var mer 

fysisk. Vår uppfattning var att mobbning förekommer vanligast inom respektive kön, det vill 

säga att flickor mobbar flickor och vice versa.   

4.1.1 Hur skiljer sig flickors och pojkars syn på mobbning?   

Det har framkommit många intressanta resultat om vad eleverna anser att mobbning är och 

precis som diskrimineringslagen definierar begreppet mobbning, att det rör sig om 

återkommande negativa handlingar som sätts i samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna, anser även eleverna som medverkade i denna studie detta. 

(Frånberg & Wrethander 2011, s. 87 f.) Det är spännande, enligt oss, att flickor och pojkar 

beskriver ordet mobbning på liknande sätt. En flicka beskriver mobbning som: ”När man blir 

utstött eller får kritik/blir retat om och om igen” och en pojke beskriver det som: ”Det är när 

man ger sig på samma person hela tiden och slår och förolämpar den”. Dock ser vi att flickor 

i större utsträckning i sina förklaringar om vad mobbning är beskriver det som att det sker 

under en längre tid samt vid upprepade tillfällen. Flickornas beskrivning påminner om 

Olweus (2010) definition om mobbning; ”En elev blir mobbad när han eller hon upprepade 

gånger eller under viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever”. 

Detta är något som inte framkommer lika tydligt i pojkarnas svar. Vad detta kan bero på tror 

vi har att göra med att flickor i mellanstadieåldern är mer mogna och mottagliga för 

diskussioner och samtal kring mobbning både i och utanför skolan. Det kan även bero på att 

flickor i större utsträckning utsätter varandra för mobbning under en längre tid eftersom den 

inte uppmärksammas lika lätt, då de använder sig av indirekta metoder precis som Olweus 

skriver. Mobbningen bland flickor kanske pågår under en längre tid innan någon utomstående 

uppmärksammar den, i jämförelse med pojkarnas mobbning. Pojkar däremot använder sig i 

större grad av direkt mobbning som på ett tidigare skede blir tydligt för omvärlden och på så 

sätt uppmärksammas av andra elever och skolpersonal än vad flickornas indirekta mobbning 

gör. (2010, s. 57) 
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I vår undersökning har det precis som i Fuller et al. studie framkommit att hälften av eleverna 

anser att det inte förekommer någon mobbning i deras klass (2011 se 2013, s. 5). Detta menar 

vi är ett framstående resultat. Tyvärr bekymrar vi oss för vad de resterande 50 procent av 

eleverna har svarat då vi tycker att det är en alldeles för stor siffra som anser att mobbning på 

något sätt förekommer. Större delen av den resterande hälften anser att psykisk mobbning är 

mest vanligt både hos flickor och pojkar. Till skillnad från vårt resultat står det i 

Friendsrapporten från 2014 att psykisk utfrysning är vanligare hos flickor än vad det är hos 

pojkar. Detta tror vi kan bero på att vår studie inte har ett lika stort urval som i den studien. 

(2014, s. 6) Om vi ska generalisera detta kan det ha att göra med vilken typ av metod som 

flickor respektive pojkar använder sig av när de utsätter andra för mobbning. Om vi ser till 

vår studie så är det vanligare att både flickor och pojkar utsätter varandra för psykisk 

mobbning än för fysisk mobbning. Vi tror att det är upp till varje enskilt fall och situation om 

pojkar respektive flickor använder sig av psykisk eller fysisk mobbning.   

     I vår studie har det visat sig att 27 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna berättar 

att de någon gång blivit utsatta för mobbning, medan det i Baly et al. undersökning 

framkommit att 39 procent blivit utsatta för mobbning ibland och 12 procent blev ständigt 

mobbade under hela mellanstadiet. Detta är intressant eftersom Baly et al. studie är 

genomförd i USA och på så sätt kan deras resultat skilja sig från vårt vilket kan, enligt oss, 

bero på att de har en annan definition om mobbning. (2014, s. 220) 

     Ett resultat i vår undersökning som gläder oss är att det trots allt är få elever som utsatt 

någon annan för mobbning. Kanske är det fler elever som vet med sig att de har utsatt någon 

annan för mobbning men trots anonymiteten i enkäten inte vågar berätta det, då det ses som 

ett moraliskt fel enligt samhällets normer. Vi kan se en generell skillnad i att pojkar mobbar 

andra i större utsträckning än vad flickor gör vilket vi kan koppla till Hirdmans genusteori 

(Hirdman 2004, s.117 f.). Om vi utgår från detta borde det inte förekomma någon mobbning 

alls hos flickor. Likt Ganneruds värdering kring att genus inte bara är någonting som vi 

associerar till mäns och kvinnors kroppar, utan även tankarna kring vad som är manligt och 

kvinnligt, formas även barn och ungdomar in i dessa associationer. Således är det inte 

märkligt att flickor och pojkar utsätter varandra för mobbning på olika sätt och mobbning 

skulle inte existera om det inte vore för att vi människor deltar i dess skapande.  

     Något som förvånade oss när vi sammanställde resultaten var att många av de elever som 

blivit utsatta för mobbning även utsatt någon annan för samma sak. En förklaring till detta tror 

vi kan vara att eleverna vill hämnas och ge igen för det som de själva har varit med om. 
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Därför anser vi att den som har blivit mobbad, om någon, borde förstå hur det känns att vara 

utsatt och därmed undvika att utsätta andra.  

4.1.2 På vilket sätt kan mobbning visa sig i samband med ämnet idrott 
och hälsa?  

En stor andel av eleverna tycker att mobbning förekommer ibland på idrottslektionerna och vi 

anser att eftersom eleverna har valt svarsalternativet ”ibland” så förekommer ändå mobbning 

på idrottslektionerna. Den aktivitet där mobbning sker mest, enligt vår studie är bollspel och 

det är främst pojkarna som angivit detta. Som Hwang och Nilsson (2010) skriver om att 

pojkar hellre leker i större grupper och utomhus så tror vi att det kan finnas en koppling 

mellan att pojkar i större utsträckning gillar lagidrotter, och då främst kanske bollspel, än vad 

flickor gör (2010, s 174 f.). Trots detta är det pojkarna som i vår enkätundersökning har svarat 

att mobbning förekommer mest under bollspelsaktiviteterna. Är pojkarna medvetna om att de 

är elaka och mobbar andra under dessa aktiviteter, eller är det endast de pojkar som anses 

avvika från normen och är, såsom Eliasson et al. (2007, s. 592) hävdar, som flickor och 

därmed fyllt i detta svarsalternativ? I enlighet med Fuller et al. (2011) förekommer mobbning 

främst under lagidrotter och de menar även att det är svårt för idrottsläraren att avgöra om 

kroppskontakten i lagsporterna är lämplig för aktiviteten eller om den har sitt syfte i att 

skrämma andra elever (2011 se 2013, s. 4). Vi delar denna uppfattning och menar att det är 

viktigt att fundera över valet av aktivitet för att motverka att mobbning uppstår under 

idrottslektionerna. Vi undrar varför det är just i bollspelsaktiviteter som elever känner sig 

mest utsatta. Kan det bero på att läraren inte ser vad som sker då det oftast är en stor grupp 

elever i rörelse och att elever som är mindre bra på, exempelvis bollspel kan komma i 

skymundan då de duktiga eleverna tar initiativ och plats i spelet. Problemet tycks vara att det 

är svårare för en lärare i idrott och hälsa att upptäcka mobbning på idrottslektionerna i 

jämförelse med en teoretisk lärare. I teoretiska ämnen sitter eleverna oftast på en egen plats 

och arbetar individuellt medan i ämnet idrott och hälsa krävs det att eleverna är i rörelse. 

Klassrumsmiljöer tror vi är lättare att hålla uppsikt och ordning över i jämförelse med 

idrottshallen eller liknande miljöer. Vi håller med eleverna i detta avseende att det är lättare 

att upptäcka mobbning under en teoretisk lektion än under en idrottslektion. Det händer 

otroligt mycket mer i en grupp om eleverna får röra sig fritt än om detta jämförs med att de 

sitter still var och en för sig. Vi oroar oss över att mobbning sker på idrottslektionerna och 

som blivande lärare i idrott och hälsa kan vi förebygga och motverka att detta sker genom att 

vi inte utsätter eleverna för aktiviteter som kan skapa mobbningssituationer. Därför är det 
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viktigt att vi som lärare i idrott och hälsa verkligen tänker igenom våra beslut ordentligt och 

motiverar för oss själva varför vi har valt en viss aktivitet och vad syftet är. De individuella 

aktiviteterna inom idrott och hälsa såsom simning och gymnastik tror eleverna i vår studie att 

mobbning förekommer minst i. Vi ställer oss därför frågan om det kan bero på att individen 

utför övningen själv på egen hand, och om denne misslyckas så är det ingen annan än 

personen själv som drabbas. Detta i jämförelse med en lagidrott, som exempelvis fotboll, där 

hela laget kan komma att påverkas av en enskild individs misstag. Detta kan leda till att en 

elev känner sig ännu mer utsatt i lagidrotter än i individuella aktiviteter 

     Majoriteten av eleverna tror att mobbning sker i omklädningsrummet och därför har vi valt 

att lägga ihop svarsalternativen före respektive efter i omklädningsrummet. Således är det 

totalt 74 flickor och 90 pojkar som anser att detta är en miljö där mobbning kan förekomma.  

Detta överensstämmer med Friendsrapporten från 2014 där det står att eleverna upplever att 

de befinner sig i en utsatt position när de ska byta om inför varandra (2014, s. 14). Ett annat 

intressant resultat var att dubbelt så många flickor som pojkar anser att mobbning kan 

förekomma under lektionen i idrott och hälsa. Pojkarna tror istället att mobbning kan ske på 

väg till samt från idrottslektionen. Av egna erfarenheter vet vi att stora resurser läggs på att 

lärare följer med eleverna till och från idrottshallen. Vi förstår att eleverna känner sig otrygga 

i omklädningsrummen och menar att det är viktigt att vi som vuxna tar vårt ansvar och finns 

närvarande. Resurserna borde, utöver att följa eleverna till idrottshallen, även läggas på att 

vara närvarande i omklädningsrummet så att eleverna kan känna en större trygghet där.  

4.1.3 Hur upplever flickor och pojkar att respektive kön utsätter andra för 
mobbning?    

Både flickor och pojkar tror att båda könen blir lika mycket utsatta för mobbning- något som 

även framkommit i Friendsrapporten (2014, s. 6). Därefter anser flickor att flickor blir utsatta 

i större utsträckning än vad pojkar blir och pojkar anser att pojkar blir utsatta i större 

utsträckning än vad flickor blir. Detta överensstämmer med vår hypotes om att mobbning 

förekommer vanligast inom respektive kön det vill säga att flickor mobbar flickor och vice 

versa.  

     Varken flickor eller pojkar anser att det är speciellt vanligt att flickor mobbar pojkar utan 

de övriga alternativen är vanligare och dessa alternativ är: flickor mobbar flickor, pojkar 

mobbar pojkar, pojkar mobbar flickor samt att det är lika vanligt oavsett kön. Genom vårt 

resultat kan vi se en generell skillnad i att pojkar mobbar andra i större utsträckning än vad 

flickor gör. Detta kan vi koppla samman med Hirdmans genusteori om att mannen är norm 
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och att det är män som är människor och utgör det normala. Då pojkar är män, och därmed 

utgör normen, kan de i stort sätt bete sig som de vill mot andra eftersom det, enligt Hirdman, 

anses normalt. (2004, s. 117 f.) Således om vi ska utgå från Hirdmans genusteori borde det 

inte förekomma någon mobbning alls bland flickor.  

     Det har varit spännande att läsa om elevernas svar gällande hur flickor respektive pojkar 

utsätter andra för mobbning. För att generalisera hur flickor mobbar andra så handlar det om 

utfrysning, ryktesspridning, klädstil, kroppsuttryck, kroppsideal det vill säga psykisk 

mobbning. Pojkarna däremot mobbar andra genom fysisk mobbning så som hot, sparkar, slag 

och elaka kommentarer. Detta överensstämmer väldigt bra på ett övertygande sätt med vår 

hypotes och även med hur Olweus ser på flickmobbning och dess olika faktorer (2010, s. 61).     

     I vår studie mobbar pojkar inte andra genom att ge elaka kommentarer men Eliasson et al. 

(2007) menar att verbala påhopp kan skapa maskulinitet och makt hos eleverna. Vi håller med 

Eliasson och hans medarbetare i detta påstående då vi anser att makt oftast skapas genom ett 

hårt och aggressivt språkbruk. Dels hos de personer som använder detta språk genom att de 

känner att de har kontroll över den andre personen och dels på grund av att andra kan uppleva 

ett hårt språkbruk som skrämmande och därmed ta avstånd. (2007, s. 589)      

4.2 Metoddiskussion  

Något vi har reflekterat över i efterhand är valet av enkätundersökning som metod för denna 

studie. Vår enkät bestod av både öppna respektive slutna frågor och det har både sina för- och 

nackdelar. En fördel med att ha öppna frågor är att det är lätt att få ett djup i elevernas svar då 

de själva får skriva vad de tycker och tänker. En nackdel med detta är att det blir svårt för oss 

som undersökningsledare att tolka och förstå deras svar. En fördel med slutna frågor är att det 

är förbestämda svarsalternativ vilket gör det lätt att sammanställa. En nackdel med detta kan 

dock vara ifall eleven inte anser att något av svarsalternativen stämmer överens med deras 

åsikter, vilket kan leda till bortfall.  

     Vi är nöjda med de frågor och svar som vi har fått genom denna enkätundersökning. Något 

som vi i efterhand däremot hade velat undersöka är huruvida eleverna vågar berätta för sina 

lärare/annan skolpersonal ifall de eller någon annan är utsatta för mobbning. Anledningen till 

detta är då det finns tidigare forskning som visar på att detta är ett problem i skolan (Fuller et 

al. 2011 se 2013, s. 5).  

     Orsaken till varför vi valde att göra en pilotstudie i en årskurs sju är på grund av att vi 

anser att det är relativt nära mellanstadiet åldersmässigt och för att vi trodde att de kunde 

komma med många bra åsikter gällande utformningen av enkäten, vilket de också gjorde. Vi 
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är nöjda att vi valde mellanstadiet som urvalsgrupp, då det är en intressant ålder enligt oss, 

samt att de har visat sig i tidigare forskning att mobbning tyvärr förekommer främst hos 

elever i mellanstadiet (Friendsrapporten 2014, s. 5). Totalt deltog det 210 personer i vår studie 

vilket vi är glada och tacksamma över, enligt oss är det en tillräckligt stor urvalsgrupp för ett 

arbete på denna nivå. Dock har vi ett externt bortfall på två personer varav en inte lämnade in 

sin enkät och den andre uppgav i enkäten att denne var av könet hen. Trots detta tror vi inte 

att det externa bortfallet har påverkat vårt resultat eftersom vi ändå har fått svar från 208 

mellanstadieelever. Dessutom har vi ett internt bortfall på fråga 3 respektive 4, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17a. Detta tror vi kan bero på att frågorna kan ha varit svårt formulerade, att 

layouten på enkäten inte varit tillräckligt överskådlig, att många elever kan ha tyckt att 

enkäten bestod av för många frågor samt att eleverna kanske inte visste vad de skulle svara på 

vissa frågor. 

     Någonting som vi tycker har varit svårt är att deltagarna har varit under 15 år och därmed 

behövdes ett godkännande från respektive elevs vårdnadshavare. Problemet har varit att 

eleverna ofta har glömt att ta med missivbrevet (med förälderns underskrift) tillbaka till 

skolan. Dock har vi löst detta problem genom att eleverna istället har fått skicka ett sms där 

föräldrarna har gett sitt godkännande. Vi är medvetna om att detta problem kan uppstå när vi 

vänder oss till denna urvalsgrupp, trots detta är vi tacksamma för att urvalet blev så stort som 

det blev.    

4.3 Vidare forskning  

Genom denna studie har vi fått en djupare kunskap och förståelse kring flickor och pojkars 

syn på mobbning. För framtida forskning skulle det vara intressant med en större urvalsgrupp, 

med andra åldersgrupper samt genomföra undersökningen i olika delar av landet. Ytterligare 

intressant hade varit att komplettera enkätundersökningen med intervjuer, både hos lärare och 

elever för att få en bredare förståelse för elevernas syn på mobbning. Att jämföra olika skolors 

likabehandlingsplaner och uppföljningsarbete kring mobbning hade också varit något att ta i 

beaktning för vidare forskning. I vår kommande yrkesroll är det viktigt att även få en insikt i 

det förebyggande arbetet kring mobbning och vilka olika modeller som finns för att motverka 

problematiken.  
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5. Slutsats  
Resultaten visar att det inte är någon större skillnad mellan flickor och pojkars syn på 

mobbning dock svarar flickorna i större utsträckning att mobbning är någonting som sker 

under en längre tid. Både flickor och pojkar anser att mobbning visar sig i samband med idrott 

och hälsa främst inom bollspelsaktiviteter samt innan och efter idrottslektionen i 

omklädningsrummet. Vidare visar resultaten att både flickor och pojkar menar att flickor 

generellt sätt mobbar andra genom utfrysning, ryktesspridning och kroppsuttryck (psykisk 

mobbning) och pojkar utsätter andra genom hot, sparkar och slag (fysisk mobbning). I denna 

studie blev vår hypotes bekräftad genom att flickor mobbar psykiskt och pojkar fysiskt 

däremot kan inte resultatet generaliseras i ett större perspektiv.  
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Bilaga 1- Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med vår studie är att genom ett genusperspektiv ta reda på vad elever i mellanstadiet 

har för syn och uppfattning gällande mobbning inom ämnet idrott och hälsa.  

För att uppnå vårt syfte har vi valt följande frågeställningar:  

1. Hur skiljer sig flickors och pojkars syn på mobbning?   

2. På vilket sätt kan mobbning visa sig i samband med ämnet idrott och hälsa?  

3. Hur upplever flickor och pojkar att respektive kön utsätter andra för mobbning?    

 
Vilka sökord har du använt? 
Mobbning, skola, idrott, skollagen, sifoundersökning, genus, mobbning genus, idrott och 
hälsa, genusteori, bullying, victimization, school bullying, physical education, gender, gender 
differences, verbal abuse.   
 
 
Var har du sökt? 
Ebsco, Pubmed, google schoolar,google, Nationalencyklopedin, Diva.   

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Bullying*gender*school 
Pubmed: Victimization*physical education 
Google Scholar: Mobbning*genus*idrott och hälsa 
Nationalencyklopedin: Genusteori    
 

 
Kommentarer 
De databaser som gav bäst resultat är ovanstående; Ebsco och Pubmed samt GIH:s bibliotek 
där vi har fått mycket relevant litteratur gällande genus.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Missivbrev till föräldrar  

    

 Gymnastik och idrottshögskolan 
Är ämnet idrott och hälsa en arena för mobbning?  

Hej, 

Vi är två studenter från Gymnastik och Idrottshögskolan som läser femte året på 

lärarprogrammet och vi skriver just nu vår uppsats på avancerad nivå. Vi känner en oro för att 

allt fler elever i grundskolan blir utsatta för någon form av trakasserier och/eller mobbning 

och vi vill nu försöka ta reda på om detta sker i ämnet idrott och hälsa. Därför har vi tänkt 

genomföra en enkätundersökning för elever i mellanstadiet, årskurs fyra till sex. 

Vårt syfte med denna studie är att genom både ett genus- och samhällsperspektiv ta reda på 

vad elever i mellanstadiet har för syn gällande mobbning inom ämnet idrott och hälsa.  

För att elever under 15 år ska få delta i studien behövs föräldrarnas/vårdnadshavarnas 

tillåtelse. Undersökningen är frivillig och eleverna kan välja att avbryta den när de vill. 

Studien görs helt anonymt. Ingen av oss som arbetar med undersökningen kommer att veta 

vem som har svarat vad. 

Vi är tacksamma över att vi får komma till er skola och utföra vår undersökning. Om det finns 

några frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss. 

 

_______________________                        _____________________________  

Elevens namn    Förälders/Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 



 

Bilaga 3- Enkät  

 

 

 

 

 

 
Hej,  

 

Vi är två studenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som läser femte året till 

idrottslärare och vi skriver just nu vår uppsats på avancerad nivå.     

 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på vad elever i mellanstadiet har för syn gällande 

mobbning inom ämnet idrott och hälsa.  

    

För att komma fram till vårt resultat kommer vi att göra en enkätundersökning som är frivillig 

att vara med i och ni kan när som helst välja att avbryta den. Undersökningen är helt anonym, 

det betyder att ingen av oss som arbetar med den kommer att veta vem som har svarat vad.  

    

Vi är glada om ni vill ta er tid och svara på vår enkät. 

 

Om ni har några frågor, finns vi här!  

Hälsningar Louise och Charlotte.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enkätundersökning om elevers syn på mobbning inom ämnet  

idrott och hälsa 
 

1. Jag är:  � Flicka  � Pojke 

 

2. Vad är mobbning för dig?      

 

       

 

       

 

3. Har du blivit utsatt för mobbning någon gång? 

� Ja  

� Nej 

Om ja, hur?       

 

       

 

4. Har du utsatt någon annan för mobbning? 

� Ja 

� Nej 

 

5. Tror du att det är någon skillnad när en flicka mobbar en pojke eller när en pojke mobbar 

en flicka?  

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

 

6. Vilket kön tror du blir mest utsatt för mobbning? 

� Pojkar 

� Flickor 

� Båda 

 

 



 

7. Vad tror du är vanligast? (Fler svarsalternativ är möjligt.) 

� Att flickor mobbar flickor 

� Att flickor mobbar pojkar 

� Att pojkar mobbar pojkar 

� Att pojkar mobbar flickor 

� Lika vanligt 

� Vet ej 

 

8. Hur tror du att flickor mobbar andra?  

 

       

 

       

 

       

 

9. Hur tror du att pojkar mobbar andra?  

 

       

 

       

 

       

 

10. Om mobbning sker i er klass, vilken form av mobbning är det då?  

   � Sparkar, slag, hot och fula ord (Fysiskt) 

� Ryktesspridning, retas, ljuga och utfrysning från gruppen (Psykiskt) 

� Både fysiskt och psykiskt   

� Det sker inte mobbning i vår klass! 

 

11. Tror du att mobbning förekommer på idrottslektionerna? 

� Ja 

� Nej 

☐ Ibland 



 

12. Upplever du att mobbning förekommer i större utsträckning på idrottslektionerna än i de 

teoretiska ämnena (t.ex. matte, svenska, engelska)? 

� Ja 

� Nej 

 

13. Tror du att det är svårare för en lärare att upptäcka om en elev mobbas under en 

idrottslektion än under en teoretisk lektion i ett klassrum? 

� Ja 

� Nej 

 

14. Känner du dig trygg på idrottslektionerna? 

� Alltid 

� Oftast 

� Sällan 

� Aldrig 

 

15. Tror du att elever som tycker att idrott är svårt kan känna sig utanför på 

idrottslektionerna? 

� Ja  

� Nej 

 

16.  När, tror du, att mobbning förekommer mest? 

(Endast ett svarsalternativ är möjligt) 

� På väg till idrottslektionen 

� Före idrottslektionen i omklädningsrummet 

� Under idrottslektionen 

� Efter idrottslektionen i omklädningsrummet 

� På väg från idrottslektionen 

 

 

 

 

 

 



 

17. a) Om mobbning förekommer på idrottslektionerna, tror du att det är vanligare under 
vissa aktiviteter än andra? (Om Ja, svara på frågan nedan, 17b) 
� Ja   

� Nej 

 

   17. b) Om JA:  

I vilken aktivitet är mobbning mest förekommande?  

(endast ett svarsalternativ är möjligt) 

� Bollspel 

� Lekar 

�  Dans 

� Gymnastik 

�  Simning 

� Utomhusidrotter 

�  Eget alternativ_____________________________________________ 

 

18. Hur tycker du att elever kan stoppa mobbning inom idrott och hälsa? 

 

       

 

              

 

       

 

19. Hur tycker du att lärare kan stoppa mobbning inom idrott och hälsa? 

       

 

       

 

       

 

Tack för att du svarade! 

Hälsningar, Louise Henriques och Charlotte Linde, Gymnastik och idrottshögskolan.  

 


