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Sammanfattning: Uppsatsen handlar om den eventuella utbredningen av mobbning inom 
ämnet idrott och hälsa. Idrottslärare ute på skolor har intervjuats med 
en kvalitativ metod där syftet har varit att ta reda på om mobbning 
förekommer på lektionerna, hur den gör sig synlig, vad som kan ligga 
bakom mobbning och hur idrottslärarna agerar för att förebygga och 
vidta åtgärder mot mobbningen. För att komma närmre eleverna på 
deras lektioner, samt ta del av hur idrottsläraren arbetar har jag även 
gjort observationer. Jag ville även ta reda på hur de kontrollerar 
mobbning inne i omklädningsrummen där dörrarna är stängda.
Resultaten har analyserats med relevant kurslitteratur av bland annat 
Dan Olweus och Anatol Pikas, som båda presenterar varsitt 
åtgärdsprogram mot mobbning, samt den franske sociologen
Bourdieus teori om ”Habitus”.
Det resultat jag kom fram till är att mobbning förekommer inne i 
idrottshallen och i samtliga informanters årskurser och klasser. Jag 
kom också fram till att den visar sig på olika sätt och att eleverna 
många gånger inte verkar vara medvetna om sitt beteende. När det 
gäller åtgärder och förebyggande arbete kom jag fram till att det är 
minst lika viktigt att arbeta förebyggande med mobbning som med 
åtgärderna. När skadan väl är skedd får offren ofta men för livet och 
genom att vara uppmärksam på signaler och tecken kan mobbningen 
ofta stoppas i tid. 
Samtliga idrottslärare som deltagit i studien arbetar förebyggande och
åtgärdande med sina elever på idrottslektionerna och är väl medvetna 
om problemet.
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Förord
Denna uppsats är resultatet av många timmars skrivande under vårterminen 2008. Genom ett 
stort intresse för det aktuella ämnet och en stor sympati för många av de elever ute i skolorna som 
blir offer för mobbning blev arbetet slutligen klart.
    Jag vill tacka min handledare för de kloka råd han gett mig och den tid han avsatt för att ge mig 
vägledning. Jag vill även tacka mina informanter för att de tog sig tid att ställa upp på mina 
intervjuer. Till slut vill jag också tacka min bror och min far, som trots mycket med sitt eget, har 
hjälpt mig med korrekturläsning. Arbetet hade inte gått att genomföra utan Er.

2008-06-04
Johanna Nilsson
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1. Inledning

Någonstans i Sverige sitter en ung flicka med ett rakblad i handen och tårar rinnande längs kinden. 
Hennes skolväska ligger slängd i hallen och från den öppna dragkedjan hänger det ut blöta kläder 
som inte hunnit torka sedan hon motvilligt tvingades in i den iskalla duschen efter dagens 
idrottslektion. Hur hon känner inombords vet ingen. Inte heller hur hon varje kväll gråter sig till 
söms i hopp om att någon skall höra henne.
   Någonstans i Sverige sitter det också en på ytan tuff kille men som inombords brottas med de 
skuldkänslor han får varje gång han sårar och beter sig illa. En sargad själ som drömmer om att en 
dag kunna känna sig älskad och bli sedd för den han verkligen är. Den tuffa ytan har blivit hans 
mask och även om han vill så kan han inte bryta sitt mönster på egen hand.
   Runt om i landet på skolor i Sverige sitter det också pedagoger och ruvar på kunskaper och 
visioner om en svunnen tid när våld inte existerade och åtgärdsprogram var ett minne blott. Men 
finns den tiden på riktigt? 
     Trots pedagogernas kunskaper visar undersökningar att det finns skolor som inte gör någonting 
åt den mobbning som faktiskt existerar på många skolor och i många klassrum. (Forsman 2003)
   Varje dag utsätts barn och ungdomar för trakasserier och handlingar de sent kommer att 
glömma. Många som nu är vuxna eller gamla har personliga minnen av mobbing från sin egen 
skoltid som de plågas med. Det finns också de som inte orkar ta sig upp till ytan igen. De som 
väljer att ta sina liv på grund av att smärtan blir för stor.
   Det sägs att skoltiden skall vara den bästa perioden i en tonårings liv. Det är också bevisat att 
mobbning är ett betydande problem i den svenska grundskolan och att det är de yngre och svagare 
individerna som är mest utsatta. Utöver dessa fakta kan man inte säga varför en person väljer att 
frivilligt såra och skada en annan. Man kan endast spekulera i att de inte mår bra och att skolan 
kan bidra till att förebygga med rätt metoder (Olweus, 1991).
        En utgångspunkt för min uppsats är att studera om mobbning är vanligt inom idrott och 
hälsa, ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och där min vision är att så många elever som 
möjligt skall kunna upptäcka glädjen som idrottslektionerna kan ge.
    En ledare och då i synnerhet idrottsläraren inom ämnet idrott, betraktas som den förmedlande 
länken, som skall hjälpa eleven i en del av sin socialiseringsprocess. Idrottsläraren bör vara 
vidsynt, tolerant och uppmärksam på de signaler eleverna sänder ut för att motverka att mobbing 
förekommer. En utbildad lärare har säkerligen större förutsättningar att kunna ledsaga barns och 
ungdomars moraliska utveckling och på så sätt kunna motverka att problemet växer sig större.
(Redelius, 2002)
      Min åsikt är att ett viktigt ämne som idrott och hälsa inte skall få hamna i botten hos 
ungdomar och elever på grund av mobbning och därför vill jag nu skriva om detta i min uppsats.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Jag vill i denna uppsats analysera, beskriva och tolka hur lärare i idrott och hälsa upplever 
mobbning mellan elever och få en inblick i hur de arbetar för att motverka mobbning som 
konfliktsituation. Vidare vill jag också ta reda på om och hur mobbing ger sig till känna vid 
lektionerna.
Mina frågeställningar som jag söker svar på i denna uppsats följer nedan:

 Förekommer mobbing på lektionerna i idrott och hälsa?
 Hur arbetar idrottslärarna förebyggande och åtgärdande mot mobbning på och omkring 

idrottslektionerna?
 Hur kontrollerar idrottslärarna omklädningsrummen och vidtas det några åtgärder mot 

mobbning där?
 Skiljer sig graden av mobbning åt mellan högstadiets årskurser?
 Vad finns det för eventuella bakomliggande faktorer som kan påverka elever till att 

mobba eller att bli mobbade?

2. Bakgrund

2.1 Ämnet idrott genom tiderna

2.1.2 Från gymnastik till idrott och hälsa

Idrott och hälsa som ämne i skolan är i en ständig förändring och det verkar som om fler och fler 
blir införstådda med att fysisk aktivitet är kärnan i ett hälsosamt liv. Enligt Annerstedt (2002)
förändras ämnet konstant men det har dock lyfts fram att det är en vägledning för barn och 
ungdomar att hitta sin fysiska aktivitet som de trivs med. 
   Idrottslärarens roll inom den svenska grundskolan och gymnasieskolan är att sträva efter att 
skapa en undervisningssituation som är främjande och stimulerande för ungdomarna och genom 
regler, aktiviteter, attityder och uttrycksformer skapas en, som Claes Annerstedt, (2003) uttrycker 
det, idrottslig praktikgemenskap.
   Idrotten i skolan har förändrats en del sedan 1800-talet då den innehöll militäriska influenser,
genom Per Henrik Ling och Ling gymnastiken som präglades av exakthet och militäriska övningar 
utan krav på prestationer.  Så småningom avskaffades militärövningarna och fysiologiska aspekter
kom att inta en större roll likväl som också den psykiska innebörden av vad hälsa är.
    I och med lgr 80 bytte ämnet namn till idrott och i samband med detta stärktes också kvinnans 
roll i och med att samundervisning infördes. Enligt Annerstedt (2003) skulle nu ämnet ge eleverna 
glädje, rekreation och gemenskap och främja till ett långsiktigt intresse. 
   I och med lpo 94 bytte ämnet återigen namn. Denna gång till idrott och hälsa, samtidigt som det 
sedan dess har minskats ner på antalet timmar i skolans för eleverna. Karin Redelius (2002) 
skriver att för vissa barn i skolan är idrottsundervisningen den enda möjligheten till att röra på sig 
och att interagera socialt med andra.
     Enligt Raustorp (2006) är fysisk aktivitet viktigt och de senaste åren har det lagts allt större 
fokus på hälsoperspektivet i vårt samhälle och detta har även kunnat märkas inom idrott och hälsa 
som ämne i skolan. Om man ser tillbaka tio år så fanns det istället tendenser till att skära ner 
på ämnet medan man idag hittar strategier till att få mer plats och utrymme till fysisk aktivitet i 
enighet med rekommendationer om 30 minuter om dagen. Och med hälsoperspektivet skall 
eleverna på idrottslektionerna lära sig att fungera i grupp, samarbeta och visa hänsyn och alla 
elever skall ha lika mycket att säga till om
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2.1.3 Idrott och hälsa, ett sätt att lära tillsammans med andra

Helle Rönholt (2003) skriver om socialisationsprocessen och det faktum att den ses som en källa 
till socialt lärande. Rönholt lyfter fram en definition gjord av Fend som följer nedan i citatet.

”Socialisation betecknar en process som bygger upp en individs beteendemässiga handlingssätt 
samt genom en inlärningsprocess inför individen i samhällets och i en grupps normer, värden, 
symbol- och tolkningssystem. (Fend, 1977, s 18 i F.W Kron, 1996, s, 52)
   
Enligt Rönholt (2003) innebär detta att en människa genom umgänge med andra människor som 
kanske inte nödvändigtvis delar samma värderingar och åsikter, ingår en socialisationsprocess där 
individen tränas på att interagera tillsammans med andra och uppfatta och handla i förhållande till 
en beteende norm. Detta är, enligt Rönholt (2003) en ständigt fortlöpande konflikt mellan föräldrar 
och barn, elever och lärare, mellan olika elever eller hos en enskild individ, det vill säga hos denne 
personligenoch något man kan brottas med inombords.
   Angående skolan och mitt aktuella ämne menar Rönholt (2003) att det är i den pedagogiska 

institutionen som konflikter äger rum, men socialisationsprocesser kan även äga rum utanför 
skolan.
      Rönholt (2003) poängterar vidare att socialisationen kan ses som ett sätt att umgås och också 
som en viktig faktor till att barn och ungdomar finner idrott och hälsa vara ett roligt ämne. En bra 
gemenskap gör att individen får mer smak och höjer också självkänslan till den grad att individen 
känner att den klarar av att prestera. För en del barn är just önskan av gemenskap viktigare än allt 
annat och det är just här en del barn riskerar att bli utanför på grund av sin klädsel, utseende eller 
sociala bakgrund. Här är det enormt viktigt att vi som lärare är observanta. 
   När barnen sedan blir äldre blir prestationer mer viktiga och de jämför gärna sina resultat med 
andra i klassen. Otaliga förluster och motgångar kan leda till en lägre självkänsla som längre fram 
kan leda till ett mindervärde. 
   På högstadiet och gymnasiet befinner sig eleven plötsligt med en fot i barnstadiet och den andra 
i vuxenvärlden. Detta kan leda till psykiska spänningar och även en egocentrisk fas. Behovet av 
kamrater är här stort och individerna behöver känna att de passar in. Eleverna behöver en stabil 
förebild också i skolan, som ur socialiseringsprocess faller in under den sekundära och även här 
lyfts rollen som pedagog fram.
     På skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan man läsa om ämnet idrott och hälsas syfte 
och roll i utbildningen och det står bland annat att idrott, friluftsliv och olika former av motion och 
rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper 
om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till 
fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 
       Ett lärandesätt som kan bidra till elevernas sociala utveckling och även stärka deras förmåga 
att samarbeta är enligt Sandell och Sörlin (1999) friluftsliv. Friluftsliv skall enligt författarna inte 
underskattas utan användas i undervisningen så mycket det går eftersom det skapar goda 
relationer och friska individer.
    Enligt Redelius (2002) är idrott i skolan inte bara ett ypperligt tillfälle för eleverna att utöva 
fysisk aktivitet utan ämnet bidrar även till att forma självständiga individer som kan visa hänsyn till 
varandra. Genom idrottsundervisningen i skolan får eleverna lära sig saker om sig själv, sin egen 
förmåga, sin kropp, hur man bör se ut och vad som är moraliskt rätt att göra i samhället. Idrott 
och hälsa handlar om två viktiga grunduppfattningar i skolan idag. Dels är det den 
hälsoorienterade där eleverna skall röra på sig i syfte att förbättra sin kondition och fysiska 
prestationsförmåga. Den andra är en medvetandeskapande idrott som även skall vidga elevernas 
kunskaper om sin egen kropp och betona sambandet mellan det fysiska och det psykiska 
välmåendet.
      Ibland talas det också om en upplevelseidrott och Helle Rönholt (2003) nämner att om vi skall 
ge barn möjlighet att bli självständiga så måste de lära sig att vistas i en social miljö, där
konflikthantering och samarbete också hör. 
   Idrott och hälsa har alltså goda förutsättningar att på ett positivt sätt bidra till elevernas 
utveckling men hur ligger det egentligen till med mobbningen? Nedan en genomgång om 
mobbning.

http://www.skolverket.se
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2.2 Synliggörandet av mobbning som fenomen

2.2.1 Vad är mobbning?

Jag har valt att i detta avsnitt använda mig av Olweus definition på mobbning eftersom han enligt 
många andra forskare inom mobbning, däribland Björk (2004) kan ses som mobbningfenomenets 
fader. Enligt Olweus (1991) har mobbning förekommit i nästan alla tider, något som har visats i 
många berättelser och böcker. Mobbing kan få otaliga konsekvenser som följd och även i 
vuxenvärlden kan dessa konsekvenser märkas genom en sämre självbild och självkänsla. Även om 
mobbning har funnits med i samhället under en lång tid så var det inte förrän på 1970-talet som 
man började insamla kunskap om problemet. 
    I lpo 94 (skollagen 1 999:886) står det att skolan aktivt skall bekämpa kränkande behandling så
som mobbing och att alla individer har rätt till samma resurser innanför skolans väggar. Ändå 
tenderar det att förekomma brister, enligt de undersökningar som visar att många individer i 
skolan far illa och utsätts för just det man borde arbeta aktivt mot att förebygga.   
      Enligt Olweus (1991) är definitionen på en mobbad person när denne upprepade gånger blir 
utsatt för negativa handlingar. Detta kan ske verbalt genom elaka ord. Fysiskt, genom knuffar, 
sparkar och slag, eller genom att utföra negativa handlingar mot en person utan ord som till 
exempel utfrysning, grimaser, vända ryggen till eller fniss och skratt med syfte att såra. För att det 
skall räknas som mobbning vill Olweus också understryka att den individ som blir utsatt är fysiskt 
svagare än den andra och inte kan försvara sig. 
   Enligt en annan person som forskar om mobbning, Anatol Pikas (1987) är mobbning en 
gruppkonflikt som ofta börjar på grund av en obetydlig händelse som upptrappas senare och att 
det kan röra sig om en maktkamp som gör att mobbningen kan vara svår att se då den är dold hos 
eleverna. Pikas definition på mobbning är följande:

”Mobbning är medvetna, icke legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 
gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar 
förstärker varandras beteende i interaktion”.

Enligt Olweus (1991) kommer begreppet mobbning från latinets mob som betyder den föränderliga 
och opålitliga hopen. Begreppet är mest känt i Skandinavien och har inte används så länge genom 
historien utan förut användes hellre ord som kamratförtryck eller pennalism. 

2.2.2 Varför utsätts elever för mobbning?

Enligt Olweus (1991) är barn och ungdomar som utsätts för mobbning ofta ensamma och saknar i 
vissa fall också en vän i klassen. Vidare är de lågmälda och håller sig ofta i närheten av lärarna på 
lektionerna och på rasterna. De kan också visa en gradvis förändring i skolarbetet, speciellt på 
högstadiet. De kan också vara fysiskt svagare än sina kamrater, vara rädda för att skada sig och
ha en negativ självuppfattning och en låg självkänsla.
           Enligt Pikas (1987) är det frågan om ett gruppfenomen som ofta bottnar i en konflikt som 
förvärras, något som också organisationen Friends som arbetar aktivt mot mobbning, styrker. På 
Friends hemsida (www.friends.se) står det bland annat skrivet att vem som helst kan bli mobbad 
och att mobbning är ett grupp problem och inte ett individ problem.
      Olweus (1991) undersökningar visar att inom mitt undersökningsområde, högstadiet, är 
andelen mobbade elever lägre än i årskurser längre ner.  Det verkar alltså som om det är de yngre 
och svagare eleverna som är mer utsatta. 
Följande personer har, enligt Olweus (1991), lättare att bli utsatta för mobbning:

1. Den som är eftergiven – osäker och har dåligt självförtroende
2. Den som uppträder på ett sätt som andra irriterar sig på. 
3. Den som vill undvika att slåss och föredrar att lösa konflikter utan våld. 
4. Den som är blyg, reserverad, tyst, försagd och känslig. 
5. Den som kommer från fattiga eller rika förhållanden

http://www.friends.se
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2.2.3  Vilka mobbar?

Enligt Olweus (1991) är barn och ungdomar som mobbar ofta fysiskt starkare än sina kamrater 
(gäller oftast pojkar). De har ofta god kroppskontroll i lek och sport, ett kraftigt pendlande 
temperament och är allmänt trotsiga mot omgivningen. Vidare klarar de sig oftast sämre i skolan 
än genomsnittet och har ett negativt förhållningssätt till skolan, överhuvudtaget. 
  I många fall är den som mobbar, enligt Olweus (1991) en person som tar mycket plats i gruppen 
och som gärna hävdar sig och uttrycker sina åsikter i ett dåligt ledarskap. Det blir en ond cirkel där 
den som mobbar oftast inte är medveten om att de andra tycker att beteendet är felaktigt förrän 
det gått för långt. Det är oftast också av mindre betydelse vem som mobbas utan mobbaren gör 
det för att det finns ett behov av att ventilera negativa känslor. Det finns också, enligt Olweus 
(1973, 1991) mobbare som mår dåligt inombords och eller lider av dålig självkänsla.   
    Undersökningar gjorda av Olweus (1991), visar också att mobbning inte är mer vanligt i 
städernas skolor än i mindre skolor på landsbygden.
      Det är också intressant att nämna att klassens storlek enligt Olweus (1991) inte torde ha 
någon avgörande betydelse för den relativa förekomsten eller nivån av mobbning i skolan eller 
klassen. Dock visar de flesta undersökningar att antalet mobbade elever i genomsnitt är högre i 
stora skolor och stora klasser. 
    Olweus (1973, 1991) har också i sina undersökningar kunnat se ett samband mellan de som 
mobbar och kriminell handling där han fått fram resultat som visar att ca 60 procent av de elever 
som betecknades som mobbare på högstadiet hade dömts för åtminstone en kriminell handling vid 
24 års ålder.

2.2.4 Lagar och förordningar mot mobbning inom skolan

I början av 2006 trädde en ny lag i kraft som förbjuder diskriminering och annan kränkande 
behandling inom skolans verksamhet och i lpo 94 (skollagen 1 985:1100) framgår också att skolan 
skall främja förståelse för andra människor och aktivt motverka tendenser till trakasserier, 
främlingsfientlighet och intolerans. Pedagogerna har en viktig uppgift att upprätthålla ett positivt 
klimat inom skolans väggar och områden.
     Lpo 94 säger vidare att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse, samt att ingen i skolan skall utsättas för mobbning. Skollagen (kap 1, paragraf 2) har
skolan också en del att säga om mobbning och ett ansvar för att elever inte skall utsättas för 
kränkningar. En tjänsteman som inte handlat korrekt kan dömas för tjänstefel och lärarna kan 
också dömas om de inte aktivt är med och motverkar mobbning. 

2.2.5 Statistik från skolor

Enligt Gunilla Björk (1994) visar undersökningar att så många som var sjunde elev är utsatt för 
mobbning och detta innebär i praktiken att det skulle finnas två till tre elever i klassen som 
sammanlagt utgör 15 procent av befolkningen.
      Skolverkets rapport (2002) visar också, liksom Olweus (1991) att den verbala mobbningen är 
vanligast och att var tjugonde elev i grundskolan är utsatt för utfrysningar, miner och grimaser 
som faller in under ”dold” mobbning, en form som är svårare att se.
      Enligt Olweus (1991) visar statistik från undersökningar att många mår riktigt dåligt och enligt 
statistiken beror många självmord som begås på just det faktum att de blivit mobbade en längre 
tid. Vidare visar undersökningar att 5 procent av det totala antalet barn i en svensk grundskola är 
utsatta för mer allvarlig mobbing, som enligt Olweus är fysisk i form av sparkar och slag med 
mera. 
     För att bekämpa mobbning finns det olika åtgärdsprogram som används av skolorna och 
organisationer där en av dessa är Friends, som utbildar barn och vuxna inom mobbing och som får 
sina pengar via bland annat skolan. 
     På Friends hemsida (www.friends.se), från 2008, står bland annat beskrivet att mobbning inte 
är en engångsföreteelse, utan risken är stor att det händer igen. 

http://www.friends.se
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2.3 Påverkande faktorer i samhället

Enligt Rönholt (2003) har samhället blivit tuffare med åren, samtidigt som kraven att hinna med 
många saker, prestera bra och se ut på ett visst sätt har blivit högre. Det förekommer stress och 
många människor mår dåligt av flera orsaker där mobbning kan vara en av dem. Enligt Olweus 
(1991) kan en dålig självkänsla och aggressivt beteende bidra till mobbning. Därför vill jag göra en 
en genomgång av några saker som kan bidra till mobbning hos elever enligt litteraturen.
      Olweus (1991) undersökningar visar att både mobbare och de som blir utsatta för mobbning 
kan lida av en låg självkänsla och dåligt självförtroende. Han menar vidare att det faktum att detta 
syns och speglar av sig på de andra i klassen genom att osäkerhet utstrålas, kan utlösa mobbning 
hos elever. Eftersom att Raustorp (2006) anser att den fysiska självkänslan kan påverka vår 
förmåga att tro på oss själva och att vi klarar av att prestera på lektionerna är det viktigt att ta 
reda på vad som kan bidra till en låg självkänsla eller ett dåligt självförtroende.
    Olweus (1991) undersökningar visar också att aggressivitet hos elever kan vara något som kan 
framkalla mobbning och att elever som mobbar ofta pendlar snabbt i sitt humör
   Något annat som nämns av bland andra Redelius (2000) och Rönholt (2003) är att eleverna idag 
känner större press på sig utifrån och att de påverkas av bland andra media och de skönhetsideal
som råder. Redelius och Rönholt nämner även gemenskap som viktigt, speciellt hos elever som 
kommer in i puberteten och att många barn riskerar att hamna utanför på grund av att de inte 
passar in i normen, vilket kan leda till en lägre självkänsla och i vissa fall till mobbning och 
utfrysningar.
       Enligt Mead (1976) är det viktigt för vår egen syn på oss själva hur vi blir bemötta av andra. 
En person som ständigt utsätts för negativ kritik får svårare att kunna utveckla en positiv självbild.
      

2.3.1 Självkänsla och självbild

Enligt George Herbert Mead (1976) är vi människor för att vi har ett jag eller ett själv. Hur vi 
uppfattar detta (oss själva) beror på hur vi har blivit bemötta och hur vi blir bemötta av andra. 
Självkänsla beror alltså på att man genom andras bemötande, får veta om man är värdefull eller 
inte.
     Mia Törnblom arbetar som livscoach inom självkänsla och självförtroende och hon har skrivit 
många böcker som belyser vägen mot en god självkänsla. Hennes kunskaper bygger på verkliga 
erfarenheter ur hennes eget liv som inte alltid varit präglat av glädje och lycka. Enligt Törnblom
(2005) förväxlar många orden självkänsla och självförtroende, vilka faktiskt har olika innebörd.
Självkänsla: Medvetenhet om den egna personlighetens värde, det vill säga mitt eget värde i mina 
egna ögon eller hur det faktiskt känns att vara jag. 

Självförtroende: Stark tilltro till den egna personlighetens förmåga att prestera, vilket innebär att 
jag tror mig veta att jag kan få saker gjorda, uppnå mina mål och så vidare.

Det är möjligt att ha en gott självförtroende, men en sämre fysisk självkänsla.
   Anders Raustorp (2006) menar att om en individ har en låg fysisk självkänsla bedöms det att 
denna är stark, men att den självkänslan som gäller för stunden är sämre. Detta kan leda till 
tankar som: ”Jag är en duktig volleybollspelare, men jag vill inte göra den här överhandsserven,
vilket säkerligen är en vanlig tanke inom ämnet idrott och hälsa.
   Vår självkänsla anses vara kopplat till många aspekter i livet som bland annat har med vårt 
samspel tillsammans med andra att göra. Är självkänslan hög innebär det en känslomässig 
stabilitet, välbefinnande och bättre stresstålighet. En lägre självkänsla är kopplat till nedstämdhet 
och ångest.
    Raustorp (2006) förklarar vidare att det under tonåren sker en stor utvecklingsprocess hos 
många ungdomar då kamratgruppen blir allt mer viktigt och föräldrarnas inflytande minskar. 
Individerna får andra intressen där deras ”jag” står mer i centrum och där det är mycket viktigt att 
bli accepterad av kamrater och klass.
   Raustorp (2006) avslutar med att poängtera att det under tonåren råder en utvecklingsprocess 
då det många gånger är det yttre som härskar hos ungdomarna med en livsstil som präglas av 
sökande av nya upplevelser där kläder och behandling av kroppen liksom val av frisyrer betyder 
mycket.

”Barn utvecklas bäst när de är älskade och uppskattade och när de känner trygghet och tillit till sin 
omgivning.” (Raustorp 2006)
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2.3.2 Positivt ledarskap som förebild inom idrott och hälsa

Hur inspirerar idrottsläraren sina elever på ett positivt sätt genom sitt ledarskap, och hur viktigt är 
det egentligen med balansen mellan auktoritet och ömsinthet? Denna fråga kan inverka på 
ledarskapet, som en aspekt som studerats i denna uppsats
    Jan-Eric Ekberg (2005) skriver i artikeln Bourdieu och idrottsläraren, att idrottsläraren enligt 
samhället fungerar som en utsänd gestalt som förvaltar kunskaperna rätt och att mycket av 
dennes personliga syn präglar undervisningen. Denna syn skall enligt Ekberg (2005) härröra ur de 
personliga värderingarna från det habitus som man har med sig sedan födseln. Mer om detta under 
avsnittet om habitus längre fram.
    Ekberg (2005) nämner att undervisningen inom idrott och hälsa många gånger domineras av 
bollsporter och domarskap och att man istället borde fokusera sig på att vara handledande och 
betona ett kritiskt och reflekterande handlingssätt.
      Enligt Ohlson (2004) kan ett reflekterande lärarsätt ha betydelse för hur eleven fungerar med 
andra eftersom att läraren kan ses som ett föredöme. Eftersom att stora delar av elevens vakna 
tid spenderas på skolan är det säkerligen av hög vikt att pedagogen agerar på ett bra sätt med 
lagom pondus.
     Maltén (2000) menar att det finns två projekt i de klassrum som en elev befinner sig i. Det är 
dels läraren som skall bibringa eleverna kunskap och färdigheter. Sedan är det elevernas privata 
sökande efter en identitet och bekräftelse dit även kamraters normer och åsikter hör. Båda 
projekten är enligt Maltén lika viktiga och därför kan jag dra slutsatsen att lärarrollen är väldigt 
viktig för elevens interaktion med andra.
    Redelius (2002) nämner att lärare, tillika idrottslärare, enligt den franske sociologen Pierre 
Bourdieu har en pedagogisk auktoritet vilken ger dem rätten att bestämma, men också gåvan att 
förvalta sin auktoritet på rätt sätt genom ett kompetent ledarskap.
   Enligt Ohlson (2004) har de flesta elever en åsikt om det sättet som läraren lär ut på och god 
pedagogik handlar enligt Ohlson just om att kunna blanda organisation, planering och strukturering 
genom en rättvis och förstående attityd som värnar om de svaga, likväl som de starka eleverna.

Det är också det som skolverket (2002) förespråkar:

”Alla i skolan skall arbeta för att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
för människor också utanför den närmaste gruppen”.

”Läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling tillsammans med eleverna ”.

Det är enligt Olsson (2004) inte helt enkelt att vara en god ledare eftersom denne skall kunna 
fungera tillsammans med andra och planera, instruera och bidra till trivsel och gott klimat. 
Enligt Ohlson, (2004)  kan ledarskapet delas in i två delar: 

1. Planering, igångsättning och styrning. Kortfattat att skapa en struktur. 
2. Den andra delen handlar om att ge stöd, bekräftelse, trygghet och att vara öppen. Detta 

kan kortfattat sammanfattas med att påverka människor.

En ledare kan vara auktoritär och då är man enligt Ohlson (2004) mycket intolerant mot andra och 
tillåter ingen förändring. Olsson (2004) vill dock poängtera att det är viktigt att nämna att en 
auktoritär ledare inte skall blandas ihop med en ledare med auktoritet. En person med auktoritet 
tar det ansvar som krävs och har en mer positiv innebörd.
    Enligt Olsson (2004) finns det också låt- gå ledare som låter eleverna göra som de vill. Denne 
person tenderar att vara svag och vågar inte motsätta sig beslut och i en klass med ett sådant 
ledarskap skapas ofta osäkerhet och ibland kaos och oordning.
  Det tredje ledarskapet som Ohlson (2004) tar upp är det demokratiska ledarskapet som 
domineras av en ledare som accepterat sin ledarroll, fattar goda beslut men som ändå samarbetar 
med både elever och annan personal på skolan. I motsats till låt- gå ledarskapet utstrålar denne 
ledargestalt en säkerhet och pondus. 
     Maltén (2000) betonar vikten av att se eleverna och att främja dem i deras utveckling. En 
individ som befinner sig i unga år kan lätt vara skör och ta skada av ett orättvist behandlande. 
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Maltén skriver att det tyvärr är så att många elever brottas med en låg självkänsla som stoppar 
dem i deras positiva utveckling, något som styrks av Rönholt (2002). Därför är det enligt Maltén 
(2000) viktigt att ge tilltro till eleven och att inte blunda för de elever som är ointresserade eller 

negativt inställda, utan istället försöka vända detta till något positivt kanske genom att ändra 
strategi eller lära sig att se till deras intressen och önskemål om vad de vill göra. Elever granskar 
oss hela tiden trots att vi kanske inte alltid är medvetna om det. Vi vill för dem vara en förebild och 
när vi blivit det så påverkas de av vår samhällssyn och även vår syn på andra människor. När vi 
väl fått deras förtroende gäller för oss att förvalta det rätt.
  Undersökningar visar enligt Olsson (2004) att de egenskaper som värdesätts mest hos en god 
ledare är att vara rättvis, bra på att lyssna, uppmuntrande, intresserad av människor, kreativ, 
samt att ha ett bra självförtroende, det vill säga att tro på det man gör. Vidare nämns även humor, 
självinsikt och tydlighet. Har man dessa egenskaper som idrottslärare torde det finnas kompetens 
att kunna bemästra mobbing. Men tyvärr är det inte så enkelt.

2.3.3 Kroppsideal och skönhet

Enligt Rönholt (2003) är det viktigt för elever att känna samhörighet med sin omgivning och att 
känna att de passar in för att vidare kunna utveckla en god självkänsla. Detta styrker även 
Raustorp (2006). De hårda kraven från samhället och omgivning kan leda till att individer mår 
dåligt och enligt Engström (2002) har det de senaste åren blivit mer fokus på människors yttre
vilket till stor del beror på massmedia (tidningar och teve).  
        Engström (2002) nämner vidare annonser och reklamer som ett sätt för att kontrollera kropp 
och själ på ett helt annat sätt än för några decennier sedan. Kroppen har blivit ett projekt som vi 
skall visa upp och den skall gärna utsmyckas för att bli ännu vackrare.  För kvinnor är det den 
smala och vältränade kroppen som framhävs medan det för män är den seniga kroppen med 
svällande muskler som målas fram överallt i media. Unga killar sliter ut sina kroppar på gymmet i 
alldeles för tidig ålder i hopp om att få den där tvättbrädan och unga tjejer tappar menstruationen
och riskerar allvarliga sjukdomar för att komma i de där jeansen som tjejen på reklampelaren 
tryckt in sig i.
    Konsekvenserna av detta kan enligt Engström (2002) leda till ätstörningar och hormonella 
störningar och att de som anser att de ligger långt ifrån det som målas fram som ideal kan känna 
sig oattraktiva och i värsta fall frånstötande. Kroppen används också som en plats för 
lyckoupplevelser och signalerar hur du mår inuti, samt det faktum att du riskerar att bli betraktas 
som du ser ut. Det är idag inte allt för ovanligt att en rund person får höra gliringar bakom ryggen 
och att människor tror att de enbart ligger framför teven och äter skräpmat. Trots att ämnet idrott 
och hälsa bytt namn tror Engström (2002) att många säkerligen associerar det till ansträngning 
och prestationer trots att det psykiska välmåendet och förmågan till att fungera i grupp är minst 
lika viktigt. 
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3. Teoretiska perspektiv

3.1 Olweus åtgärdsprogram

På www.skolutveckling.se/mobbing kan man ta del av Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning. 
Detta har utarbetats efter att han gjort undersökningar ute i skolverksamheten från tidigt 1980-tal 
och framåt. Undersökningarna pågår fortfarande. 
  Enligt Olweus modell används en kvasi experimentell design vilken innebär att han inte jämför 
samma grupper vid 2 tillfällen. 
     Enligt Olweus (1991) blir inte vem som helst i en klass en översittare eller hackkyckling utan 
det är frågan om en långgående process där kamratrelationer har stor påverkan. Det Olweus
(1991) frammanar mest i sina åtgärdsprogram är att det skall finnas en konsekvent och bestämd 
lärare som kan ge det rätta stödet utan att provocera eleverna. Olweus åtgärdsprogram är 
uppbyggt enligt tre punkter:

1. Skolnivå
2. Klassnivå
3. Individnivå

Enligt punkt 1 skall personer i skolan arbeta med att se över skolan som helhet vilket omfattar 
rastvaktssystemet, skolgården och andra utrymmen dit omklädningsrummen och vägen till och 
från idrottsundervisningen också kan höra. Eleverna skall inneha kunskaper om mobbing, samt få 
möjlighet att föra fram sina åsikter eftersom de oftast befinner sig mitt i problematiken. Detta kan
till exempel ske genom studiedagar och informationsdagar och frågeformulär. Utöver ovanstående 
aspekter skall det finnas ett kontinuerligt vuxenstöd och engagemang.
   Enligt punkt 2 skall man arbeta med beröm, feedback och kreativitet så som rollspel vilket kan 
stärka elevernas samhörighet och relationer till varandra.
    Enligt punkt 3 kommer man närmre mobbaren genom att ha samtal med denne och offret och 
här är det enligt Dan Olweus (1991) är det mycket viktigt att det finns en god kontakt mellan 
eleverna och föräldrarna.
     Enligt Olweus (1991) åtgärdsprogram skall vuxna visa värme och engagemang som står för 
klara gränser mot oacceptabelt beteende. Ett ledarskap handlar så mycket om etik och moral och
att kunna fatta kloka beslut när det kommer till svåra situationer och precis som föräldrar i en 
relation till sina barn skall vara goda föredömen är det enligt Olweus (1991) pedagogens uppgift 
att vara detsamma mot eleverna i skolan

http://www.skolutveckling.se/mobbing
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3.2 Pikas och GBm metoden.

Enligt Pikas (1987) är mobbning frågan om gruppvåld som bottnar i att elever angett yttre 
avvikelser som orsak till mobbningen. Dessa tillhör ett kommunikativt problem som går att rättas 
till genom samtalsmetoder.  Enligt Pikas är elevmedverkan avgörande för både hantering av 
förekommande mobbning och upptäckt av dold mobbning som är den svåraste formen att upptäcka 
för att det ofta handlar om blickar och handlingar utan ord.
   Gemensamt Bekymmer metod, (GBm,) har som en behandlingsprocess, utvecklats under 
decennier främst genom återkoppling från de inblandade eleverna. GBm är begränsad till de fall 
där en konflikt råder mellan identifierade parter. Mobbning är en asymmetrisk konflikt vilket 
betyder att en av parterna är starkare. Den läkande kraften frigörs i enskilda samtal med de 
misstänkta mobbarna där syftet är att försöka få mobbarna att ändra uppfattning och förstå 
konsekvenserna av sitt agerande vilket går in under Pikas tredje paradigm där den vuxne utvecklar 
en konstruktiv okunnighet om den misstänkte mobbarens eventuella skuld som får de misstänkta 
mobbarna att berätta. Lärarens äkta nyfikenhet väcker förtroende. Parterna leds till att finna en 
gemensam lösning som är godtagbar för samhället.
Enligt Pikas kan de individuella samtalen gå till enligt nedan.

1. Individuella och strukturerade samtal med mobbaren: Den terapeutiska medlaren inspirerar den 
misstänkte mobbaren att berätta hans eller hennes version av det som har hänt. Medlaren får en 
uppfattning om den rådande gruppdynamiken och den misstänkte mobbaren uppmuntras att 
komma med förslag som även det sannolika offret skulle kunna godta. Samtalen skall vara så 
exakta som möjligt och helst skall mobbaren inte vara förberedd på samtalet. Detta för att de inom 
grupperna inte skall kunna hitta lösningar och bortförklaringar för att komma undan.

2. Samtal med mobbningsoffret: Den terapeutiska medlaren börjar med att lyssna på dennes 
version av det hela för att tillsammans kunna komma fram till en lösning.
3. Gruppsamtal med mobbarna: Sker i en behaglig miljö.

Efter avslutade steg skall en uppföljning göras där samtal med parterna återigen sker. 
(www.pikas.se)

3.3 Habitus och den sociala världen.

Karin Redelius (2002) belyser att det överallt i vårt samhälle finns det människor som tänker och 
känner olika. Vissa människor har lätt för att visa känslor, medan andra tenderar att vara födda 
med nerver av stål. Vem vi är som människor visas genom hur vi ser ut, hur vi uttrycker oss och 
genom vårt kroppsspråk. Våra vänner väljer vi med stor omsorg och det finns människor som inte 
alls går ihop för att det sägs att kemin inte stämmer.
     Redelius (2002) skriver vidare att Pierre Bourdieu är den som myntade begreppet ”habitus” 
som betyder hur vi agerar, handlar och uppfattar saker som sker efter vår socialisation. Vad vi har 
för habitus är inristat i vår kropp och är svårt att ändra på. Det präglar hela vår personlighet från 
sättet vi pratar på till vilka kläder vi väljer att bära. Det är alltså den position som man befinner sig 
i som avgör ens sätt att tänka, känna, se och agera mot varandra och sig själv.
       Skolan är en social plats där många olika individers vägar korsas varje dag både mellan elever 
och elever och lärare samt elevernas föräldrar. Vissa lärare verkar vara födda med en 
utomordentlig pedagogisk förmåga, medan andra verkar vara mindre lämpade. Likadant är det hos 
eleverna. Vissa elever har en förmåga att få de andra att lyssna och se upp till sig själv ständigt 
omgivna av vänner vid sin sida. Andra håller sig mer i skymundan.
    Med detta habitus begrepp kommer jag senare i min undersökning att diskutera 
idrottslärarrollen, samt det som formar eleverna till den de är utifrån de krav som samhället kan 
tänkas ha på eleverna och de unga som växer upp idag.

http://www.pikas.se
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3.4 Sammanfattning av bakgrund och teori

Enligt Raustorp (2006) visar undersökningar att fysisk aktivitet bidrar till en människas välmående 
och förhindrar sjukdomar så som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och stress. Vissa 
friskhetsfaktorer kan vi förbättra på egen hand, medan andra stärks i interaktion med andra 
människor. Lämplig kost, fysisk aktivitet och ett socialt liv bidrar till vår friskhetsfaktor men är 
också med i kampen om att skapa en god självkänsla. Detta kan till exempel ske genom att dagens 
ungdomar i sin idrottsundervisning strävar efter att förbättra sin kondition, styrka, smidighet, 
spänst och förmåga att fungera tillsammans med andra något som också styrks av Rönholt (2003)
   Raustorp (2006) menar vidare att kunskap om elevens fysiska självkänsla påverkar hur vi 
motiverar och ger feedback till eleven, något som är viktigt när vi planerar våra lektioner och i 
valet av vår ledarstil. Hur idrottsläraren förhåller sig till eleverna är viktigt för att kunna fånga alla
och förbereda dem inför livets prövningar och utmaningar.
   Liselotte Olsson (2004) tar upp de olika ledarroller som en pedagog kan ha och menar att det 
bästa torde vara att blanda egenskaper från det auktoritära ledarskapet med det låt gå mässiga 
och går över i ett demokratiskt ledarskap där pedagogen har en fast hand men ändå lämnar plats 
över till eleverna
            Idrott och hälsa som ämne i skolan kan enligt Rönholt (2003) bidra till att minska stress 
och hjälpa eleverna att hitta en motionsform som de senare i livet kan förvalta och må bra av. 
Förutsättningarna för detta är goda så länge de inte utsätts för mobbning och förtryck av sina 
kamrater. Till exempel nämns friluftsliv av Sandell och Sörlin (1999) som ett bra sätt att lära 
eleverna att samarbeta och visa hänsyn. Vidare nämner de att friluftsliv kan fungera som bollplank 
för aggressiva elever.
   Enligt Redelius (2002) verkar gruppdynamiken ha stor betydelse och i en grupp finns ett 
tankesätt där människans egen sårbarhet ger sig hän för de starkare individerna och mobbningen 
är ett faktum. Redelius skriver vidare att vår socialisation sägs kunna ha betydelse enligt Pierre 
Bourdieu och hans habitus, som sägs prägla vårt beteende och sätt att förhålla oss till oss själva 
och andra. 
       Likaså ledarrollen är enligt Maltén (2000) något som kan ha stor betydelse för elevens 
utveckling av en god självbild och förmåga att kunna fungera med andra. 

Skolans upprättande av åtgärdsprogram och handlingsplaner förstärks i syftet om att stoppa 
mobbning och två av de åtgärdsprogram som jag valt att behandla under teorigenomgången är 
Olweus och Pikas. Enligt Olweus (1973,1991) behövs det en bestämd ledare som klarar av att 
markera ett felaktigt beteende direkt. Lärarrollen har enligt Olweus (1991) stor betydelse men 
även det faktum att åtgärder ses över både på skolnivå med bland annat skolgården, klassrum
med konsekventa lärare som kan ge feedback och beröm till eleverna och slutligen individnivå med 
goda kamratrelationer i klassen och föräldrakontakt.
   Enligt Pikas (1987) är samtal avgörande då det ofta kan få mobbaren att börja reflektera över 
beteenden. 
       Med denna bakgrund vill jag nu ta reda på hur det ser ut på idrottslektionerna och om 
mobbning förekommer där likväl som i andra ämnen, samt hur idrottslärarna arbetar på 
lektionerna för att vara en god förebild för eleverna och förebygga samt åtgärda mobbning.
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4. Metod

Enligt Kvale, (1997) avgörs det om jag skall använda mig av en kvantitativ eller kvalitativ studie 
redan i syftet och frågeställningarna. Handlar det om att förstå människors sätt att tänka och 
resonera används en kvalitativ studie som kan genomföras genom intervjuer.
      Jag tvekade först mellan att göra en kvantitativ undersökning med enkäter som svarsform, 
men eftersom jag ville lämna mer plats till intervjupersonerna muntligt föll mitt val slutligen på en 
kvalitativ undersökningsform. En kvalitativ forskningsmetod kan enligt Trost (2005) ge en mer 
utförlig beskrivning av de fenomen som studeras, speciellt på områden som lämnar mer utrymme 
öppet. 
    Jag valde att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden med intervjuer och 
observationer eftersom de frågor jag söker svaren till finns mitt ute i den vardagliga verksamheten. 
Enligt Trost (2005) innebär detta forskningssätt att man ställer enkla och raka frågor som ändå 
lämnar utrymme över till respondenterna. Jag var inte heller ute efter att arbeta med siffror eller 
frekvenser så till vida att jag strävade efter exakthet i till exempel ålder, ett ytterligare skäl till att 
välja en kvalitativ metod, enligt Trost (2005)
      En forsknings intervju liknar ett vanligt samtal men är enligt Kvale (1997) och Trost (2005) 
mer strukturerat.
    Enligt Kvale (1997) handlar en intervju om att gå på djupet för att besvara frågeställningarna 
som jag som uppsatsskrivare vill ha svar på. Med risk för att inte stöta på känsliga situationer kan 
det därför vara bra att träffas ansikte mot ansikte. I och med att mitt ämne berör mobbning valde 
jag därför att inte genomföra telefonintervjuer utan bestämma möte med informanterna. Senare i 
kapitlet följer en mer utförlig beskrivning av det tillvägagångssätt som tillämpats.

4.1 Undersökningsgrupp

Eftersom att jag i min inriktning arbetar mot grundskolans senare år har jag som 
undersökningsgrupp valt högstadiet och årskurs 7-9. Detta för att det enligt Raustorp (2006) i den
åldern händer mycket med kroppen i och med puberteten och då eleverna säkerligen är beroende 
av sina kamrater mer än i andra årskurser, vilket kan leda till ett ökat grupptryck. Just 
grupptrycket är något som kan ligga bakom mobbning och utfrysningar och även det faktum att 
intresset för kroppen och de ideal som råder i samhället blir större här kan spela in.
    Idrottslärarna som jag gjort intervjuer med är alla verksamma på högstadiet och klasserna som
observationerna gjordes i valdes i samråd med idrottsläraren. Olika klasser valdes för att jag ville
utröna om det förekommer skillnader mellan de yngre och lite äldre eleverna eftersom eleverna 
mognar en del under sina tre år på högstadiet.

4.2 Urval 

Mitt undersökningsområde är skolan och ämnet idrott och hälsa i årskurserna 7-9. På grund av att 
tidsperioden för denna undersökning är begränsad ville jag inte göra undersökningen för 
omfattande genom att ha för många intervjupersoner, samtidigt som jag ville ha en bra spridning. 
Jag valde därför att göra intervjuerna och observationerna på 3 skolor i Norrbotten med två 
intervjupersoner på varje skola.
Den första skolan valde jag på grund av att jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning där 
tidigare. Observationen gjordes i en relativt liten klass bestående av sammanlagt sjutton elever i 
årskurs sju.
  Den andra skolan är en friskola med elever från årskurs 1-9 där elever och personal jobbar 

väldigt nära varandra och även i en del fall åldersblandat. Observationen gjordes i en årskurs 8-9.
Den tredje och sista skolan ligger i en större stad i en årskurs åtta bestående av tjugotvå elever.
Årskurserna som observerades hade en jämn könsfördelning.
     Sammanlagt intervjuade jag sex personer varav fyra av dessa var män och två kvinnor. 
Samtliga är utbildade idrottslärare. Dock är den ena kvinnliga intervjupersonen endast i tjänst 
halvtid inom ämnet medan hon undervisar som klasslärare resten av tiden. (Se 
intervjupresentation)
Spridningen på intervjupersonerna bedömer jag är god då två av intervjupersonerna varit 

verksamma en längre tid, två är relativt nyutexaminerade och två ligger någonstans i mellanfältet, 
det vill säga mer än tio års erfarenhet, men mindre än tjugo.
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4.3 Tillvägagångssätt

4.3.1 Intervjuer

Jag har valt att använda mig av intervjuer för att få idrottslärarnas egna definitioner och åsikter i 
och kring mobbning och för att ta reda på om de anser att mobbning förekommer under 
idrottslektionerna. Eftersom att jag vill undersöka hur det ser ut i skolmiljö valde jag att göra 
intervjuerna i anslutning till skolan men ändå avskärmat från undervisningen. Enligt Trost (2005) 
är det viktigt att jag som intervjuare skapar förtroende för respondenten och detta kan underlättas 
om intervjun sker på en lugn plats.
     Intervjuerna gjordes därför i skolmiljö på två, av tre skolor, i ett lugnt rum i anslutning till 
motionshallen.  På den sista skolan gjordes intervjun i biblioteket. 
     För att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla sina svar valde jag att göra 
semistrukturerade intervjuer. Enligt Trost (2005) ger den strukturerade frågan inte den svarande 
några alternativ att svara på något annat sätt än vad intervjuaren tänkt sig och det är inte det som 
var mitt syfte med detta arbete. 
        Återigen, på grund av att tiden för denna uppsats var begränsad använde jag mig inte av 
bandspelare vid intervjun, utan jag skrev i stället stödanteckningar under tiden intervjupersonerna
pratade. Ett annat skäl till att jag inte använde bandspelare är att inspelningar med bandspelare,
enligt Trost (2005) kan uppfattas som störande och skapa en strikt miljö, något som går ifrån min 
tanke om att skapa förtroende för intervjupersonen. 
        Intervjuerna gjordes med några dagars mellanrum och tog ungefär en halvtimme.  För att 
intervjupersonerna skulle känna sig trygga genom hela intervjun förklarade jag att de skulle vara 
anonyma i min uppsats och det är därför jag valt att omnämna dem som informant 1-6, som 
presenteras i anslutning till mitt resultat.

4.3.2 Observationer

Eftersom att mitt syfte också är att studera hur eleverna och idrottslärarna beter sig gentemot 
varandra inne i motionshallen valde jag att också göra observationer. Jag ville ta del av om det 
finns tendenser till mobbning eller om den existerar och hur idrottsläraren i så fall agerar om den 
uppstår. För att få möjlighet att vara närvarande på elevernas idrottslektioner valde jag också att 
göra observationer. Enligt Stu´kat (2005) är det med observationer lätt att fånga verkligheten och 
det som observeras skrivs ner med mina egna ord. Dock ställs det högre krav på min koncentration 
och mina fältanteckningar. Genom observationer som forskningssätt intas informationen enligt 
Stu´kat (2005) direkt och jag får ett holistiskt perspektiv i en naturlig miljö, vilket innebär att vi 
alla har behov av en samstämmighet; det vill säga att. den person vi är inombords också bör få 
vara den person vi visar upp utåt.
   I samråd med idrottslärarna som jag intervjuade valde jag att göra dolda observationer när 
objekten inte känner till anledningen till att jag är där. Detta för att jag inte ville riskera att 
objekten skulle ändra sina beteenden medan jag var där. Varför jag inte valde att göra en 
deltagande observation, när jag figurerar som både lärare och observatör, beror på att jag enligt 
mitt syfte också ville studera hur idrottsläraren agerar i de situationer som kommer upp. 
         Vidare använde jag mig av en strukturerad observation eftersom tiden var begränsad och jag 
redan innan observationerna med stöd av min bakgrund som bygger på några gemensamma 
nämnare för mobbare och mobbnings offer, hade tagit ut några specifika aspekter jag skulle 
observera mer specifikt. 

 Elevernas beteenden, språk, kroppsspråk mot varandra (habitus)
 Elevernas kläder och utrustning. Är klassen kläd och märkesmedveten? (kroppsideal och 

skönhet)
 Eleverna mot varandra i närkontakten och samarbetet med varandra (gemenskap och 

aggressioner)
 Elevernas blickar mot varandra (dold mobbning)
 Elevernas samspel i lagspel och uppvärmning (förekommer utanförskap? Hur är 

samarbetet?)
 Elevernas beteenden gentemot idrottsläraren och vice versa. (ledarskapet och 

förebyggande, åtgärdande metoder mot mobbning)

Innan observationerna hade jag ett samtal med rektorn på skolan så att alla parter skulle vara
införstådda med varför jag befann mig där. Min tanke var att märkas så lite som möjligt och endast
se på elevernas beteenden mot varandra och vilka signaler de sände ut till varandra. Jag hade 
även pratat med idrottsläraren om det skulle finnas möjlighet att observera inne i 
omklädningsrummen men på grund av att det kan vara känsligt valde jag att inte göra det utan 
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mina resultat angående omklädningsrummets roll har enbart kommit fram i samband med 
intervjuerna med idrottslärarna och min egen syn utifrån omklädningsrummens utformning.

4.4 Bearbetning

Efter observationer, intervjuer och insyn i omklädningsrummen, sammanställdes mina intervjuer 
och anteckningar från observationerna. Jag försökte under observationerna registrera alla 
småsaker vilket också inkluderar stämningar och förnimmelser. Jag studerade eleverna både i 
grupp och individuellt för att få fram om de på något sätt tedde sig annorlunda tillsammans med 
andra. Jag jämförde också hur de betedde sig när idrottsläraren var i närheten och när han/hon 
inte var det. 
   Jag studerade även idrottslärarens sätt att förhålla sig till eleverna och vilket ledarskap som 
användes, samt hur idrottsläraren hanterade några av de situationer som uppkom under lektionen 
som jag senare redovisar i mitt resultat. Efter att ha gjort mina observationer föddes också många 
av de tankar som senare ligger till grund för min analys och diskussion.
   Vidare vill jag nämna att vissa tankar och notiser gjordes under observationerna, som medförde 
möjligheter för mig, att under de senarelagda intervjuerna arbeta vidare med dessa.
  De svar jag fått fram ringade jag in och jämförde också med övriga intervjupersoner. Jag försökte 
också utröna om det förekom några skillnader på de svar intervjupersonerna med längre 
erfarenhet av yrket gett. Intervjupersonernas svar sammanfattades och jag valde ut några citat 
som fångat mig och som varit relevanta för den fråga som jag ställt.
   Jag var väldigt noga med att läsa igenom mina stödanteckningar flera gånger för att försöka 
hitta ett samband mellan svaren om fanns. 
    I samband med mina observationer blev mina tankar starkare om det som min bakgrunds del 
tar upp tagit upp om självkänsla, grupperingar, aggressioner och skönhetsideal. Därför presenterar 
jag även mitt resultat från detta längre fram. 

4.5 Validitet/reliabilitet

Validitet innebär enligt Jan Trost (2005) giltighet, det vill säga att det som mäts eller undersöks är
relevant i sammanhanget, eller som Trost uttrycker sig: ”rätt sak, vid rätt tillfälle”.  Jag bedömer 
att min validitet är hög eftersom att jag förberett mitt frågeformulär väl och utgått från mitt syfte 
och mina frågeställningar. Något som enligt Trost kan höja validiteten, är att jag som intervjuare i 
mina frågor kontinuerligt ser till, att den information jag får är korrekt. Detta genom att jag 
emellanåt stannat upp och upprepat det som informanterna sagt anser jag att målet uppnåtts. 
Vidare poängterar Trost (2005) att det material som skall byggas skall göra det på informanternas 
beskrivningar, vilket jag också anser att det gjort och som jag försökt visa med citaten som följer 
med som en röd tråd genom resultatet.
    Ibland har samtalet haft en tendens att gå utanför det aktuella området och då har jag som 
intervjuare försökt styra in det på rätt riktning.
   Reliabiliteten är enligt Trost (2005) ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen. Detta mått kan betecknas även som 
tillförlitlighet. 
     Något som kan öka relibialiteten enligt Trost (2005) goda bakgrundskunskaper, dokumenterat 
tillvägagångssätt och detaljerad metod där informanterna förstått att den information de ger är 
skyddad och att de kommer att vara anonyma, något jag påpekat noggrant innan intervjuerna 
satte igång. Jag anser att reliabiliteten också är hög eftersom att jag innan intervjuerna satt mig in 
i teorin och ökat mina kunskaper om det som jag studerar, samt att jag under hela intervjun 
antecknade vad intervjupersonerna sade. Vidare har jag under hela intervjun varit objektiv och 
försökt undvika att bli personlig med intervjupersonerna. Jag har även utgått från mitt färdiga 
intervjuformulär som alla haft sin utgångspunkt i mitt syfte och frågeställningar.  (se intervjuguide)
    Något som jag anser höjer trovärdigheten är det faktum att jag arbetat fram specifika aspekter 
som jag fokuserade mig på redan innan observationerna och slutligen att jag gjort en dold 
observation. Hade jag istället gjort en deltagande observation hade det kunnat finnas en risk att 
eleverna inte varit sig själva utan gjort sig till för att dölja för mig om det varit så att mobbning 
förekommit.
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5. Resultat

Mitt syfte med uppsatsen är att genom observationer skaffa kunskaper om hur det ser ut idag inne 
i idrottshallen under lektioner som elever har idrott och hälsa. Jag ville även ta del av om 
mobbning existerar och iså fall på vilket sätt genom att se på hur eleverna agerar mot varandra 
med några specifika saker som utgångspunkt. Hur idrottsläraren agerar mot eleverna och löser 
konflikter som uppstår har också varit något jag observerat.
    Slutligen ville jag genom intervjuer med idrottslärare skaffa kunskaper i om mobbning 
förekommer och hur det hanteras.
      Jag har valt att börja med att redovisa resultatet från mina observationer. Nedan följer en 
presentation av mina intervjupersoner.

5.1. Presentation av idrottslärarna

De idrottslärare som jag intervjuat benämns hädanefter som informant, 1-6. 

1. Man 58 år, 35 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 9, samt gymnasiet
2. Man 36 år, 2 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 6-9, samt specialidrott.
3. Kvinna 42, 12 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 4-9
4. Man 51, 23 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 7-9
5. Man 29, 5 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 7.
6. Kvinna 49 år, 17 års erfarenhet av yrket. Undervisar i årskurs 7-9.

5.2 Observationerna

Mina observationer har skett i en årskurs 7, en kombinerad årskurs 8-9 och en årskurs 8. Jag har 
valt att redovisa mina resultat till observationerna efter de teman som följer nedan och som hänger 
ihop med det som nämns som påverkande faktorer i samhället under min bakgrunds del. Dessa 
teman kan enligt mitt teoriavsnitt som jag hänvisar till, påverka hur eleverna beter sig mot 
varandra och de kan också ha betydelse för elevernas individuella utveckling och förmåga att 
fungera i grupp.

5.2.1 Grupperingar och utanförskap

Det förekommer grupperingar bland eleverna i samtliga årskurser som
observerats och det finns enligt mina noteringar, fyra grupperingar. 

”Eleverna har precis kommit in i salen och är mer eller mindre ivriga att komma igång med 
lektionen. Nästan på en gång delas de automatiskt in i grupperingar. Det finns de som färdigt 
ombytta håller sig sysselsatta med en boll eller annat för idrottslektionen väsentligt material. Till 
den förstnämnda gruppen hör både killar och tjejer men något fler killar. Den andra gruppen är de 
som springer omkring i hallen helt eller halvt ombytta, med undantag för någon som sitter eller 
står utanför, och slutligen de som saknar ordentliga kläder för en idrottslektion och som mest står i 
hörnen och trycker eller sitter på bänken. Det kan tilläggas att den andra och den sistnämnda 
gruppen domineras av mestadels tjejer. Den sista gruppen är de som inte deltar på lektionen utan 
som sitter på läktaren eller bänken inne i salen i full ytterklädsel mundering. Denna grupp kunde 
jag endast se i de högre årskurserna och inte i årskurs 7 där deltagandet var fullt.
   Jag ser också personer som inte verkar tillhöra någon speciell grupp utan som hamnar utanför. 
Dessa elever verkar inte göra lika mycket väsen av sig och jag har svårt att avgöra om de verkar 
tycka att idrott och hälsa är roligt eller inte. Det jag däremot kan urskilja är att det inte verkar 
finnas någon glädje eller entusiasm hos ett par elever och det känns mest som om de hamnat i fel 
klass.
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5.2.2 Jargong

Det verkar i samtliga klasser, även här mest påtagligt bland de högre årskurserna och inte lika 
synligt i årskurs 7, finnas en atmosfär som präglas av en tuff attityd och det ropas könsord och 
andra grövre uttryck emellanåt som får mig att reagera.

”Redan på samlingen kan jag höra att det förekommer grova ord och könsord som slängs ur 
munnen på eleverna i situationer där de inte hör hemma. Jag hör att någon härmar en annan när 
denna person skall säga sitt namn och jag noterar även att det viskas här och där. Uppifrån 
läktaren är ljudnivån mycket hög och emellanåt kastar eleverna ner bollar på planen mitt under 
aktiviteten. Något annat som jag reagerar över är att eleverna på läktaren ropar saker till några 
personer i klassen mitt under aktivitet vilket får dem att tappa koncentrationen och jag kan märka 
att de känner sig besvärade över detta. Bland annat blir en pojke kallad för Åke, ”kom igen Åke, 
visa vad du kan”. Medan de andra hejar på och skrattar på ett sätt som jag inte uppfattar som 
roligt för den utsatte. Vid några tillfällen ser jag att ilska och irritation tas ut över en 
innebandyklubba”

5.2.3 Skönhetsfaktorer och yttre påfrestningar

Klasserna präglas också av en medvetenhet om det yttre och det finns tjejer som har 
underkläderna synliga och bär urringade linnen och byxor som slutar nedanför höftbenen. Det finns 
även de som gärna skyltar med att de på sin fritid deltar i någon föreningsverksamhet. Dessa 
kläder är mer påtagligt bland de mer aktiva eleverna som också var aktiva redan innan lektionen 
startade.     
            Kort sagt verkar det yttre vara viktigt i samtliga årskurser som observerats, speciellt bland 
tjejerna där många verkar känna rädsla för att bli svettiga och förlora sitt smink. Killarna verkar 
inte lika angelägna om det yttre. Jag ser många märkes T-shirtar men även kläder som vittnar om 
lagidrotter, även bland tjejerna.

5.2.4 Aktivitet

När lektionen sedan rullar igång märker jag snabbt vilka som dominerar. Vissa grupper håller sig 
på utkanten och får inte lika många passningar som de andra. De syns och hörs inte lika mycket 
och de verkar inte anstränga sig för att vara delaktiga. Personerna som håller sig i utkanten är 
samma personer som redan i början av lektionen verkade vara utanför i klassen. Jag noterar också
att de övriga i klassen inte verkar samarbeta med de elever som håller sig på sidan, och de passar 
inte bollen så ofta till dessa elever heller.
     Jag ser elever som ger upp och som går och sätter sig mitt under lektionen. Jag ser också 
idrottsläraren som talar med dem, och deras irriterande blickar när de motvilligt kliver ut på planen 
igen. Det verkar vara en varierad entusiasm bland eleverna där en del elever kommer tidigt till 
lektionen och också lämnar salen sist av alla. Glädjen i deras ögon och kärleken till idrotten lyser 
igenom tydligt. Medan några andra utstrålar motsatsen.

5.2.5 Konflikter och ledarroll

Handbollslektionen är i full gång och eleverna är under denna lektion mycket aktiva. En av killarna 
som jag valt att kalla Kalle har bollkänsla och vill gärna visa sig duktig genom att göra mycket 
själv. I närkamperna är han aningen tuff och hamnar gång på gång i bråk om bollen med en annan 
kille i klassen som jag valt att kalla Linus. Det verkar finnas någon sorts aggressivitet mellan 
killarna som eskalerar under idrottslektionen.
   Idrottsläraren blåser i sin visselpipa och rusar dit för att få bukt på problemet. Killarna reser sig 
upp och skakar av sig ilskan och tävlingsinstinkten, men några sekunder senare rusar Kalle på 
Linus igen och kampen är i full gång. Även här får idrottsläraren ingripa och eleverna går åt skiljda 
håll. Två gånger under lektionen blåser idrottsläraren i visselpipan, (en av mina intervjupersoner) 
men eleverna fortsätter att puckla på varandra. Det händer sammanlagt 3 gånger under lektionen
och även när eleverna inte är aktiva med bollspelet. Efteråt har läraren ett samtal med de båda 
eleverna.
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Jag noterar att idrottslärarna i ibland får kämpa för att få elevernas uppmärksamhet och eleverna i 
den lägre årskursen verkar ha en tendens till att göra allt annat än lyssna trots att atmosfären 
annars är behaglig i den klassen och ordvalen inte fullt lika markerade som i de högre årskurserna.
     Eleverna som befinner sig på läktaren springer omkring och kastar ibland in bollar på planen 
vilket tvingar idrottsläraren att ingripa. Jag ser även hur det pekas finger i ren protest uppifrån 
läktaren.  Min bild av idrottslärarna är att de är toleranta och verkar ha en lagom pondus och att 
eleverna faktiskt lyssnar på det de säger. Vidare kan jag ta del av ett ledarskap där man både kan 
ha roligt med eleverna, samtidigt som man markerar om eleverna försöker tänja på gränserna. Jag 
ser även idrottslärare som inte ger sig i första taget utan ser till att fånga elevernas koncentration.
   Jag ville även försöka notera om eleverna förhåller sig annorlunda och mer korrekt när 
idrottsläraren är i närheten och att döma av de situationer som uppstått i en av klasserna med de 
pojkar som hamnade i konflikt, spelade det inte någon roll att idrottsläraren ingrep. Dock märker 
jag att under samlingen och närvaro kontrollen råder det en lugnare atmosfär som säkerligen beror 
på att eleverna hyser respekt för läraren. De elever som beter sig illa uppe på läktaren blir inte 
tillsagda och de fortsätter därför att provocera. Hade de suttit inne i hallen hade de säkerligen inte 
gjort lika mycket väsen av sig, utan deras avstånd till idrottsläraren gör att de ser sin chans att 
provocera.
      Vad som händer efter lektionens slut inne i omklädningsrummet förbli oklart.

5.2.6 Sammanfattning av observationerna

Det finns en hög ljudnivå i många av klasserna med en tuff atmosfär och idrottslärare som 
emellanåt verkar få kämpa om elevernas uppmärksamhet även på närvarokontrollen och 
genomgången. I en av klasserna har de elever som väljer att inte vara med samlats uppe på 
läktaren och agerar på ett sätt som kan uppfattas störande genom att kasta ner bollar på planen 
ibland mitt under pågående aktivitet. Eleverna på läktaren skrattar högt och ropar emellanåt saker 
av det elaka slaget till några elever i klassen. Vid ett tillfälle pekas det också finger och görs miner i 
ett provocerande syfte. Det finns elever som öppet visar känslor av missnöje genom att till 
exempel slå med innebandy klubban i golvet.
     Det finns ingen synlig mobbning i den mån att någon elev fysiskt gör någon annan illa men det 
finns en verbal mobbning i form av ord som haglar bland eleverna. Jag kan även ta del av den 
dolda mobbningen som kanske inte syns lika tydligt i form av kommentarer framför allt i samband 
med lagaktivitet och ett utanförskap som verkar finnas i en del årskurser som observerats. Det 
som sker inne i hallen är att det förekommer utfrysningar genom att några elever inte inbjuds i 
gemenskapen eller får vara lika delaktiga i lagspelet. Även innan lektionen kommit igång kan jag 
utifrån de grupperingar som finns se att en del elever verkar befinna sig på tröskeln mellan 
grupperna utan att egentligen bli inbjuden i någon av grupperna. Om det är frivillig eller ofrivilligt 
låter jag vara osagt men utifrån elevernas kroppsspråk och gester verkar det vara av det senare 
slaget och det finns inte samma glädje och entusiasm som hos de andra som mest verkar ha roligt 
tillsammans.
   Idrottsläraren försöker hantera konflikterna som uppkommer på ett bra sätt genom att samtala 
med de elever som hamnar i bråk och därigenom försöka reda ut vad som händer. Jag ser inga 
åtgärder mot de situationer som jag beskriver från läktaren och inte heller gällande de 
grupperingar som jag kunnat notera och det faktum att en del elever förgäves försöker få bli 
passade och vara delaktiga i laget. Jag ser dock en stabil idrottslärare som försöker vara 
konsekvent och som arbetar hårt för att inte låta klassen ta över.

5.3 Intervjuerna

Efter att jag analyserat och sammanställt svaren från intervjuerna har jag valt att redovisa dem 
tematiskt under olika rubriker som hänger samman med mitt syfte och mina frågeställningar, samt
det som kommit fram under intervjuerna. Jag kommer också att ge exempel från intervjuerna 
genom citat för att läsaren skall få en mer tydlig bild över hur intervjupersonerna resonerat. Nedan 
följer resultatet från intervjuerna som gjorts på tre olika skolor.
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5.3.1 Mobbning inom idrott och hälsa

Samtliga idrottslärare som intervjuats är medvetna om vad mobbning är och de ser väldigt 
allvarligt på problemet. Ett förändrat samhälle med högre krav och större prestationskrav nämns 
av intervjupersonerna som en anledning till mobbning i skolan. En informant nämner till exempel 
att duktiga elever kan riskera att bli utsatta för kränkningar och dold mobbing i form av viskningar 
och skratt.
Informanterna har också gemensamt att de under sina år som lärare kommit i kontakt med 
mobbning under sina lektioner. De tror inte att de är ensamma med att ha mobbning i sina klasser.
En av informanterna har själv under sin skoltid blivit mobbad och säger att hon än idag känner sig 
osäker inför vissa situationer. På frågan om vad mobbing är för henne svarar hon så här:

”Mobbing är när en individ utsätts för psykisk eller fysisk misshandel i skolan. Jag skulle vilja säga 
att det är en fruktansvärd sak att utsättas och jag kan inte tänka mig annat än att mobbing ger 
men för livet.”
(informant 6)

Det verkar också finnas en medvetenhet om att det råder en sårbarhet hos de individer som 
utsätter en annan individ för mobbing.  Informanterna har också gemensamt att de kunnat
anamma att de elever som behandlat andra illa genom mobbning ofta också har andra problem 
som följer med dem som en mörk skugga till exempel en högre frånvaro även i andra ämnen.
     Ingen av informanterna har någon avvikande åsikt om mobbning utan alla är medvetna om 
problemet och att det är ett allvarligt sådant.
    En av informanterna tar upp det faktum att det är många unga som väljer att blunda när de ser 
mobbing i sin närhet och att utfrysningar verkar ha blivit vanligare.

”Alla talar om den mobbing som syns, men jag tycker det är minst lika hemskt med dom som står 
runt om och som inte angriper. ”
(informant 3)

Mina resultat visar att alla killar och tjejer mobbar på olika sätt. Killar är mer råa och kaxiga i sin 
natur och här används grövre tag och en tuffare attityd, medan tjejer är mer försynta och fryser ut 
varandra istället eller använder kränkande ord utan att de verkar tänka på det.  Resultatet visar 
också att det finns elever, speciellt tjejer som inte klarar av att samarbeta om de inte får vara 
tillsammans med sina kamrater. Dessa personer har också en tendens att komma med 
kommentarer till de andra och att styra och ställa speciellt när det kommer till lagidrott.
     En manlig informant med lång erfarenhet av skolan svarar att han kunnat märka att jargongen 
överlag blivit tuffare de senaste åren. Eleverna använder ett grovt språk mot varandra och förstår 
inte att det är mobbning det handlar om. Han menar att även tjejer spottar ur sig opassande ord 
ibland, men han menar vidare att det fortfarande är mer påtagligt hos killarna. Han svarar också 
att många killar säkerligen dras med i detta i rädsla för att annars inte passa in. Vidare säger han 
att detta gäller både de ”duktigare” killarna som sysslar med idrott också på fritiden likväl som de 
som inte håller på med föreningsidrott.

Samtliga sex intervjupersoner tror att mobbning kan komma mer till uttryck inom idrott och hälsa 
för att det inte är ett klassrumsämne som kräver samma tystnad och koncentration som andra 
ämnen hela tiden utan lämnar mer utrymme för eleverna att göra andra saker.

”Eleverna tar alla tillfällen i akt att använda sin mun och många gånger sker detta utom räckhåll 
för oss lärare, till exempel när de har vätskepaus, hämtar bollar eller sitter på bänken”.
(informant 1)

Informanten nämner vidare bland annat att eleverna skall ta sig till motionshallen, byta om, och ta 
sig därifrån och att mycket av den tiden som borde höra till idrottsundervisningen faller bort på 
annat när eleverna är själva i ett obevakat ögonblick som kan jämföras med rast och fritid.
Omklädningsrummet nämns också som en arena där mobbning kan förekomma trots att det finns 
svårigheter med att kunna kontrollera denna plats, något jag återkommer till längre fram.
     Den mobbning som verkar vara mest vanlig inom idrott och hälsa är utfrysningar och att inte 
låta en elev vara lika delaktig i gemenskapen till exempel inom lagidrott. Kommentarer och 
missnöje när det gäller lagmedlemmarna är också vanligt liksom elaka kommentarer och suckar 
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om någon missar bollen eller gör en felaktig passning. Det som också kunnat märkas är att det 
ofta är de elever som inte är lika aktiva som får vara avbytare eller målvakter.
    Dock nämns det också att mobbning inom ämnet torde vara lättare att upptäcka så till vida att 
det är en idrottslärare i klassen som kan se signaler och som rör sig kontinuerligt bland eleverna
      Det nämns också av samtliga informanter att idrott och hälsa till skillnad från andra ämnen i 
skolan är fysiskt och tillåter kroppskontakt och röstkontakt vilket kan bidra till att knuffar och 
hårda ord kommer in.
    Informanterna lyfter fram många av de positiva sakerna. Eleverna har möjlighet att utöva idrott 
och träna under idrottslektionerna, som också kan bidra till att stärka gemenskapen mellan elever 
och idrottslärare. En av de aktiviteter som lyfts fram är friluftslivets inverkan på elevernas sociala 
utveckling och förmåga att kunna samarbeta utan tävling, något som lätt uppstår inne i 
motionshallen. 
        Slutligen går informanternas åsikter om huruvida prestationer har en påverkan isär. En 

informant säger till exempel att det sällan är de duktiga eleverna som utsätter någon annan för 
mobbning eller kränkningar, utan att det oftast är en grupp som har tävlingsinstinkt men som 
annars inte utmärker sig speciellt mycket.

”jag har en elev i klassen som inte alls har några tävlingsnerver utan så fort han utsätts för 
pressande situationer blir han osäker och det är då det kommer att han visar det.”

”Ja han blir antingen arg och tar ut ilskan över till exempel boll eller klubba eller så får en annan 
elev sig en gliring!” 
(informant 4)

Dock nämns det också i intervjuerna att de duktiga eleverna kan komma med syrliga kommentarer 
de också och ibland inte accepterar att arbeta tillsammans med någon som de anser är ”mindre 
duktig”.

Informanterna har också kunnat notera att eleverna inom ämnet idrott och hälsa snabbt delas i 
olika grupper när de kommer till årskurs 7. Beteendet kan också ibland variera beroende på vilken 
grupp eleverna tillhör. Bland annat nämns det att eleverna med idrottsligt intresse på sin fritid 
också håller ihop på skolans idrottsundervisning.

5.3.2 Bakomliggande orsaker

Samtliga informanter säger att det aldrig är den mobbades fel och att en elev aldrig förtjänar att bli 
mobbad. Detta hänger ihop med att de alla ser väldigt allvarligt på mobbning och känner 
medkänsla med offren. Det säger också att det heller inte behöver vara en person med ett 
avvikande utseende eller beteende som blir mobbad men att det många gånger hänger ihop.

”Tyvärr tror jag att avundsjuka många gånger ligger bakom mobbning hos tjejer då konkurrensen 
finns där hela tiden mellan eleverna och det är en sak att vara duktig men att vara både snygg och 
duktig är inte tillåtet!” 
(informant 6)

Speciellt bland tjejer tror hon att detta är den främsta anledningen.
Informanterna nämner i övrigt fetma, klädsel och motoriska begränsningar så som funktionshinder 
eller dylikt som vanliga orsaker. Dock tror samtliga informanter att det finns en rädsla för att bli 
mobbad om man är överviktig eller lider av fetma vilket de kunnat uppmärksamma i simhallen.

”de lite mer kraftiga eleverna vill inte synas lika mycket och tjejerna skyler sig också med 
handduken ibland ” .
(ip 2)

I intervjuerna framkommer det också att de skönhetsideal som råder idag kan påverka elever till 
en sämre självkänsla och samhället vi lever i är ytligt. Kläder och smalhet nämns som faktorer som 
är viktigt hos eleverna och att alla elever inte har möjligheter att kunna handla märkeskläder eller 
passa in i normen.
    Informanterna tror att mobbning många gånger kan hänga ihop med att eleverna har 
aggressionsproblem och negativa åsikter mot skolan. De tror att eleverna känner sig utsatta och
tar ut detta mot de mindre och svagare eleverna för att testa om de försvarar sig eller låter sig 
förnedras.  En av informanterna har många gånger kommit på elever som också gett sig på 
materiella ting och till exempel sparkat sönder en läskmaskin eller klottrat könsord på officiella 
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platser i anslutning till motionshallen. Han har kunnat notera att det ofta rör sig om elever som är 
ensamvargar och som kan både vara den som mobbar och den som blir utsatt för negativa 
handlingar.

”Precis när jag kommer och går får jag se hur han tar sats och sparkar oavbrutet flera gånger så 
att det till slut spricker och går sönder.”
(ip1)

”Jag blev så arg att jag grep tag i ungen och gick raka vägen till telefonen för att ringa hem till 
föräldrarna och jag var så arg att jag i mitt stilla sinne var nära att”.
(informant 1)

Intervjuerna visar också att en låg självkänsla hos den som mobbar kan vara orsaken till att man 
trycker ner någon annan. Följande citat får avsluta detta stycke:

” Tycker man inte om sig själv är det inte lätt att tycka om någon annan!” 
(informant 5)
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5.3.3 Ledarroll och kompetens vid mobbning

Samtliga informanter anser sig vara trygga i sin lärarroll såtillvida att de till en viss gräns vet hur 
de skall agera om de ser en elev bli mobbad. Svaren visar också att det behövs kuratorer och 
socionomer när det kommer till senare åtgärder. 
   Samtliga informanter är noga med att poängtera att det är viktigt att ta tag i det direkt och 
markera att det inte hör hemma på mina lektioner och att vara konsekvent i sin ledarroll.

”I början kunde det hända att jag nästintill blundade för sanningen och hoppades att det jag sett 
skulle försvinna av sig själv och aldrig hända igen!” 
(informant4)

”Nu tar jag tag i problemen direkt för eleverna skall veta att de agerat fel på en gång annars 
kommer det bara att bli värre.”
(informant 4)

En av informanterna säger att det bästa är att ta den som mobbar eller beter sig illa åt sidan för 
att det kan vara känsligt för offret och de stödjer sina åsikter med att det oftast brukar hjälpa att 
föra samtal med de elever som tenderar att mobba.
     De två kvinnliga informanterna säger att en av de svåraste sakerna att hantera är fall där man 
ser att en person inte får vara med i gemenskapen vilket är en situation som ofta förekommer inne 
i idrottshallen och att det här gäller att vara pedagogisk och välja rätt tillfälle med eleven som är 
utanför.

5.3.4 Åtgärder mot mobbning inom idrott och hälsa

Informanterna har gemensamt att de arbetar mycket förebyggande mot mobbning genom att till 
exempel låta eleverna träna på samarbete, laganda och samspel. Intervjuerna visar att det 
förebyggande arbetet är lika viktigt som det åtgärdande arbetet efteråt, men att de arbetar 
åtgärdande om de märker att det förebyggande inte hjälper eller att det skapas kaos och dålig 
atmosfär i klassen.

”Idrotten skiljer sig ju från de andra lektionerna eftersom eleverna arbetar tillsammans som en 
enhet i många aktiviteter och även om individuellt arbete också förekommer är det inte lika 
vanligt.”
(informant 2)

Dock säger två av sex informanter att det förekommer grupperingar och att de ser direkt om en 
person inte får vara lika delaktig i gemenskapen både i motionshallen och på rasterna. Dessa 
grupperingar var också något som jag kunde se tendenser till under mina observationer.
        Vid tendenser till mobbning reagerar informanterna direkt genom att antingen ta eleven som 
mobbar åt sidan och fråga varför? Oftast görs detta efter det lektionen är slut. Andra åtgärder och 
förebyggande arbete som görs är att reflektera tillsammans med eleverna. Genom att göra detta 
kan tankesättet ibland ändras och eleven får sig en tankeställare. I något fall säger informanterna 
att de fått ta eleverna åt sidan under lektionen för att reda ut problemet direkt.

”Som pedagog ser man direkt om personen som mobbat ångrar sig och om det kanske är en 
engångsföreteelse vilket det oftast är men jag kan aldrig utgå från det” 
(informant 4)

Det förs också dialog med mobbningsoffret för att höra hur han eller hon upplever det. Här menar 
samtliga informanter att man får vara beredd på att kanske inte få veta så mycket av offren. 
Informanternas erfarenheter är att de ofta är rädda och inte vill framstå som en skvallerbytta. 
Intervjuerna visar bland annat att två informanter påpekar vikten av att tala om för den som blivit 
utsatt att skulden inte är dennes.

”Många som blir mobbade tar på sig skulden å tror att felet är deras och att de är knäppa konstiga 
eller fula och att de får skylla sig själv.”
(informant 5)
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En av informanterna tog upp ett exempel om en elev som i förtroende kom till honom och 
berättade att några andra i klassen under en skidlektion fuskat genom att gena. Han menar att 
detta kan bidra till en konflikt och att eleven kan bli mindre populär på grund av att han eller hon 
berättar. Eleven kände sig inte väl till mods över att skvallra och det märktes att det fanns en
rädsla för hur eleven skulle bli bemött om det kom fram att han ”skvallrat”.
   Efter att detta uppdagats tog informanten ett samtal med de som fuskat och det visade sig att 
de var ångerfulla och medvetna om det som de gjort.
     Intervjuerna visar också att i vissa fall förs en konversation med offret och mobbaren 
tillsammans. Oftast är det väldigt känsligt för offret så det gäller att ta det försiktigt. Ibland kan 
det röra sig om förtroendesamtal med elever som mår väldigt dåligt. 
   Fortsätter mobbningen efter samtalet upprepade gånger pratar intervjupersonerna med 
arbetslaget hur de upplever det i de andra ämnena och en mobbingplan kommer till.

”Eleven som mår dåligt får tillsammans med mig göra upp ett schema eftersom eleven vill fortsätta 
delta i undervisningen fram tills vidare åtgärder sätts in.”
(informant 6)

Som en parentes nämner en av informanterna att en del elever förväxlar motionshallen med 
lekstugan och verkar tro att idrottslektionerna är en enda lång 60 minuters rast. Han menar dock 
att det är upp till idrottsläraren att visa att eleverna inte kan komma och gå som de vill utan att de 
antingen är ombytta och deltar eller så beter de sig medan de är där.
      Informanten säger sig lägga stor vikt när det kommer till bedömning på huruvida eleven delar 
med sig till sina klasskompisar och både kan ge och ta.. Det nämns bland annat att den eleven 
som är mest teknisk i bollsporter ibland kan vara riktigt dålig på att samarbeta och låta andra 
komma till och läsa av spelet.
     Vidare säger en av informanterna säger att det tydligt märks om en elev är duktig på att 
samarbeta. Denna elev läser av spelet och lagkamraterna på rätt sätt och försöker se till att alla får 
vara med. Sen finns det de elever som är så uppe i sig själva att det endast är deras egen sak som 
betyder något. Ofta är de just dessa elever som är mest tävlingsinriktade och litar mest på sig själv 
och inte fullt lika mycket på lagkamraterna.

Intervjupersonerna har också gemensamt att de låter eleverna träna på att vara tillsammans med 
alla i klassen genom att blanda lagen och splittra grupper med elever som alltid är tillsammans.
      När eleverna får önska lag märker man att de försöker placera in de bästa i ett lag och de som 
kanske håller på med just den sporten. Precis som resultatet av mina observationer visade att det 
ibland fanns missnöje med lagen och lagkamrater bekräftas också detta av resultatet från 
intervjuerna. Informanterna nämner bland annat att missnöjet ibland kan vara stort och högt, utan 
någon tanke på att någon kan bli kränkt och sårad.

”Ja nog hör man ofta att eleverna visar missnöje över saker och för ett par dagar sen när vi skulle 
ha stafett med tjockmattan var det en kille som varit inne och druckit och var sen därför och när 
han sen kom ut hade jag redan delat in lagen. Ja det var inte populärt kan jag säga att han skulle 
delas in senare och det var ingen som ville ha honom med”

Intervjuerna visar också att det finns en medvetenhet hos informanterna att det är viktigt att 
arbeta med gemenskapen mellan eleverna på ett tidigt skede och då gärna redan i förskolan. Det 
nämns bland annat av en informant att när eleverna kommer till årskurs 7 kommer många från 
olika skolor och det är nu en gemenskap skall byggas. Det nämns också att det redan här är viktigt 
att markera vad som gäller inne i motionshallen och hur eleverna skall bete sig.   
     Att vara ute i naturen och uppleva friluftsliv är något som informanterna lyfter fram som 
positivt för gemenskapen mellan elever och som kan användas förebyggande.

”Många elever får aldrig möjlighet att komma ut i naturen och andas in frisk luft och bara sitta och 
höra fågelkvitter ja och lära sig göra upp eld och att samarbeta under andra förutsättningar”
(informant 2)
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5.3.5 Låg självkänsla, åtgärder och tecken.

Intervjuerna visar att alla informanter tror att det finns en rädsla för att vara med på 
idrottslektionerna om man utsätts för mobbing eller trakasserier, eller om en elev lider av låg 
självkänsla eller annan åkomma vilket de tror kan vara en anledning till att mobbning ger sig till 
känna just för att dessa elever är osäkra och det skiner igenom i klassen.
    Intervjuerna visar också att eleverna verkar bry sig mycket om vad andra ska tycka och att det 
finns en trygghet inom grupperna de ofta håller sig i vilket också resultatet av mina observationer 
visar just när det gäller grupperingar.

”Många elever är olika trygga beroende på vem de är tillsammans med i gruppen och i lag, och jag 
märker att en del personer blommar upp olika mycket med olika personer och att de också tar 
olika mycket plats.”
(informant 5)

Alla informanter tror att det finns ett samband mellan elever som inte tar för sig på lektionerna och 
en dålig självkänsla. Det finns de elever som i själva verket är väldigt duktiga i mycket men håller 
tillbaka sina kunskaper i både teori och praktik på grund av osäkerhet och rädsla att göra fel.
     Informanterna försöker alla arbeta mot en bättre självkänsla kontinuerligt i sin undervisning 
genom att peppa eleverna och ge positiv feedback.
     Det verkar också finnas en medvetenhet om att det generellt sätt ges för lite beröm och att det 
tyvärr blir så att det är de struliga och osäkra eleverna som beröms mest trots att de som redan är 
duktiga behöver få höra det för att växa. Anledningen att de ofta är de struliga eleverna som får 
beröm tror de hänger samman med att de också behöver få höra att de kan och att en högre 
självkänsla också hos dessa kan höja självkänslan hos övriga i klassen eftersom det oftast är en 
eller några personer i en klass som har mest inflytande.
   Att ge beröm och att ge eleverna en klapp på axeln verkar vara gemensamt för alla informanter 
och de arbetar mycket med att se till alla elever, även de med motivationsproblem och aggressions 
problem. Som en informant uttrycker det:

”Även om de är delaktiga i endast 15 minuter så försöker jag genom beröm visa att det är bra och 
få dem att växa så de kanske är med 20 minuter nästa gång.”
(informant 4)

5.3.6 Omklädningsrummet

Under mina intervjuer framkom att mobbning också förekommer inne i omklädningsrummen men 
att det är en svår uppgift att kontrollera vad som sker där inne. I vissa fall används också 
omklädningsrummen som uppehållsrum för eleverna och även skadegörelse har förekommit. Detta 
har enligt några av intervjupersonerna lett till att omklädningsrummen får hållas låsta mellan 
lektionerna. 

En av de intervjuade gör en jämförelse mellan omklädningsrummet och matsalen eftersom den 
precis som omklädningsrummet är en plats där eleverna kan känna sig blottade om de är lite 
överviktiga.

”I omklädningsrummet vågar man kanske inte byta om när andra ser på för att man är rädd att de 
skall se på kroppen, och i matsalen vågar en del elever som är lite överviktiga inte äta en stor 
portion för att de skäms.”
(informant 5)

Intervjuerna visar att det i vissa klasser verkar finnas en oro för utsatthet i omklädningsrummet
och att det då främst är den verbala mobbningen eller den utan ord som rädslan handlar om.

”jag har sett eleverna höja på ögonbrynen och viska inne i motionshallen, så varför ska det inte 
förekomma också i omklädningsrummet”
(informant 4)
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Resultatet visar att omklädningsrummet är en svår plats att kontrollera och ingen av informanterna 
brukar vakta eleverna medan de är där inne.
    En av de manliga informanterna nämner att han aldrig går i närheten av dörren till tjejernas 
omklädningsrum just för att han känner rädsla för att dörren skall öppnas. 
De kvinnliga informanterna brukar gå in till tjejerna om de anser att det finns anledning till det. De 
går dock inte in till killarna.
       Informanterna har också märkt att det finns elever som inte vill duscha efter lektionerna och 
att det slarvas med detta. De tror också att detta hänger ihop med att de inte vill exponera sina 
kroppar inför varandra, speciellt på högstadiet då det händer mycket med kroppen i och med att 
eleverna kommer i puberteten. Hos vissa elever märks detta mer tydligt medan en del utvecklas 
senare. Slutligen visar resultatet att informanterna inte vaktar omklädningsrummet desto mer, 
utan att de ger eleverna frihet över ansvar, men att de själklart ingriper om de märker att det 
förekommer mobbning eller konflikter därinne. Men något speciellt sätt att ta del av vad som sker i 
omklädningsrummen finns inte på informanternas skolor.

5.3.7 Mobbingens utbredning i de olika årskurserna

För att försöka skapa förståelse till om mobbing är mer vanligt förekommande i någon av 
årskurserna inom idrott och hälsa valde jag att ha med en fråga om detta i min intervju. Samt för 
att kunna se om intervjupersonerna arbetar förebyggande redan i början av högstadiet.
   Svaren som jag fått visar att mobbning tenderar att vara vanligare i årskurs sju och åtta och 
informanterna tror att detta beror på att eleverna då kommer i puberteten och att det händer 
mycket med kroppen i framför allt de lägre årskurserna i högstadiet. Det nämns också att det kan 
vara då som det är mest viktigt att passa in i den normen som samhället satt upp och som jag 
skriver om i min bakgrund
      Resultatet visar också att det inte är ovanligt att de äldre eleverna mobbar de yngre och de 
redan i årskurs sju brukar kunna få en bild av hur atmosfären på skolan kommer att vara under 
högstadiet. En av informanterna nämner att det är niorna som är överhuvudena och att de yngre i 
årskurs 7, ser upp till dessa. 
     Är det en stökig klass som börjar i årskurs sju kommer detta att ge konsekvenser senare när 
eleverna kommer till årskurs nio och det är deras tur att vara äldst. De nämner även att många 
elever som blivit mobbade av de äldre själv gör samma sak när det är deras tur att vara äldst.
    Ett problem som tre av sex informanter nämner är att det finns läktare i anslutning till 
idrottshallen och att det kommer andra elever dit och stör undervisningen och bidrar till att de 
elever som har idrott tappar koncentrationen. Många gånger är det de äldre elever som stör de 
yngre genom att ropa saker och kasta ner saker i hallen.



30

5.3.8 Sammanfattning av intervjuerna

Mobbningen ses som ett betydande problem inom grundskolan och mobbning förekommer i de 
klasser som mina informanter är idrottslärare i. Alla former av mobbning är lika viktiga att 
motverka och det finns inte någon form som ses mer allvarlig än någon annan. De gånger 
mobbningen är svårare att se hittar eleverna andra sätt att ta ut aggressiviteten på till exempel 
genom att väva in den i undervisningssituationer. Detta kan exempelvis ske i närkamperna om en 
boll som i exemplet under observationerna.
   Mobbning idag handlar om att det inte är tillåtet att vara duktig och att avundsjuka kan vara en 
faktor till mobbning, kanske framför allt hos tjejer. Det finns också en rädsla för att bli mobbad om 
man som elev är överviktig vilken kan göra sig synlig på offentliga platser som i badhuset där 
eleverna är mer lättklädda. Detta kan vara en bidragande orsak till att elever inte deltar på 
idrottslektionerna. Den mobbning som förekommer stegras successivt genom att en kommentar 
fälls och slutligen kommer det en syrlig kommentar tillbaka. Ofta är det återkommande mellan två
elever i klasserna.
   Det finns också en rädsla för att föregå med gott omdöme. Risken ökar att bli kallad saker av 
klasskamrater. Det finns elever som blir störda av att det är några personer i klassen som bidrar 
till ett ostabilt klimat.
   Det är viktigt att vidta åtgärder mot mobbning och att göra det på en gång som den gör sig 
synlig. Samtal är det som verkar vara den vanligaste åtgärden men det finns ”backup planer” där 
man agerar djupare genom att annan personal på skolan kopplas in.
Kompetensen upplevs positiv och att man klarar i alla fall av den förebyggande biten med relativt 
gott resultat. Uppstår det svårigheter med den åtgärdande biten kan man ta hjälp av andra lärare. 
Dock brukar det i de flesta fall inte behövas.
    Samarbete i idrottsundervisningen är viktig och något som man arbetar med kontinuerligt. 
Eleverna skall lära sig att fungera tillsammans med alla i klassen och beröm och feedback ses som 
viktiga verktyg för att stärka elevernas självkänsla som emellanåt kan vackla. Elever som har en 
sämre självkänsla är ofta sämre på att ta för sig och ofta är det inte deras kunskaper som brister 
utan det faktum att de inte vågar.

Omklädningsrummet är en svår plats att kontrollera på så vis att det inte går att gå in hos både 
killar och tjejer. En misstanke är att om eleverna inte vill duscha kan det röra sig om mobbning 
eller rädsla för att bli mobbad. I vissa fall kan det också handla om lathet då det inte finns 
möjlighet att kontrollera omklädningsrummen. Vissa elever sätter i system att inte duscha av 
bekvämlighetsskäl då de vet att ingen ändå kan kontrollera dem.
   Det verkar som om rädslan att duscha hänger samman med att eleverna är i puberteten och att 
det är en känslig ålder då det händer mycket med kroppen. Det är här det borde förekomma 
kontroller, eftersom kommentarer i samband med duschning kan vara direkt avgörande för en 
elevs självkänsla.
   Den största mobbningsrisken verkar vara under årskurs 7, eftersom det ofta är de äldre eleverna
som mobbar yngre. Det verkar också som om det är de högre årskurserna på högstadiet som 
bestämmer och har makten och inflytandet enligt mina intervjuer.
   Att vidta åtgärder är viktigt men samtal verkar vara det som används mest och då i de flesta fall 
tar man de elever som visar tendenser till mobbning åt sidan. Samtal med elever som utsätts för 
mobbning förekommer också.
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6. Diskussion av resultaten

Genom att göra intervjuer med sex utbildade idrottslärare med olika lång erfarenhet från yrket, 
samt genom att observera tre av deras klasser har jag i min undersökning kommit fram till att 
mobbning förekommer inom idrott och hälsa. Genom att informanterna har fått ge sin definition på 
vad mobbning är har de bekräftat att det finns mobbning i de klasser de har i ämnet idrott och 
hälsa, eller i alla fall tendenser till mobbning.
    Genom mina observationer som jag gjort på tre skolor, varav två på landsbygden och en i en 
stad har jag också kunnat se att mobbning förekommer på olika sätt. Dock inte så mycket fysiskt, 
utan mer verbalt och dold. Jag kommer nedan att diskutera mitt resultat med hjälp av relevant 
litteratur och teoretiska utgångspunkter och bakgrund.

6.1. Mobbing som förekommande fenomen

Resultaten visar att mobbning förekommer enligt Olweus och Pikas definitioner, och att det framför 
allt är den verbala mobbningen och den utan ord som ger sig till känna genom utfrysningar, skratt, 
fniss, viskningar och tydliga markeringar på att man inte släpper in en individ i gemenskapen. Men 
undersökningen visar också att det förekommer inom grupper som inte låter en elev släppas in, 
eller som gaddar ihop sig och gör sig roliga på någons bekostnad.
         Dock vill jag belysa att de svar jag fått genom hela intervjuerna inte har kunnat ge några 
tecken på att denna form som enligt Olweus (1991) definieras som lindrigare skulle göra det av 
informanterna, utan tvärtom allvarligare på grund av att den är svårare att upptäcka. Att det skulle 
finnas något lindrigt i detta är för mig inte tänkbart, samt det faktum att den mobbade eleven inte 
alltid vågar söka vuxenkontakt vilket kan leda till att de får gå och må dåligt i onödan. Sen kan 
man fråga sig varför de inte vågar söka vuxenkontakt? Är det för att det finns en rädsla för att 
förvärra situationen och bli utmålade som skvallerbyttor? Eller är det för att läraren inte inger 
tillräckligt förtroende?  
     Det kan också vara så, att anledningen till att mobbningen inte syns är för att eleverna döljer 
den för de vuxna, vilket jag tolkar som att eleverna ändå ser ett allvar bakom beteendet. Det som 
informanterna ser den på, är i ögonen och ansiktsuttrycken hos eleverna. Eller genom att en elev 
fäller en kommentar eller visar med ögonen att det finns missnöje, vilket jag säkerligen tror kan 
såra lika mycket och påfresta på den självbild som eleven har. Jag har också svårt att tro att en 
elev frivilligt väljer att vara utanför gemenskapen om det inte finns någon anledning och jag anser 
att det är synd att ett sådant beteende som utfrysning skall få förekomma överhuvudtaget. 
Visserligen är det som många av informanterna säger svårt att se det, och svårt att göra något åt 
det, då det kan vara känsligt för den utsatta. Jag tror också att det kan vara lätt att idrottsläraren 
blir blind för situationer som förekommer, exempelvis under mina tre observationer. Man ser det 
med andra ögon när man observerar. Dock skulle jag vilja säga att man som idrottslärare bör
arbeta, om möjligt ännu mer med sammanhållning och gemenskap i klasserna.
         Mobbningen som ger sig till känna visar sig mest genom utfrysningar, sarkasmer, elaka 
blickar eller att elever kallar varandra för öknamn. Jag har inte kunnat ta del av någon fysisk 
mobbning enligt Olweus (1991) definition men däremot den mobbning om Pikas (1987) beskriver 
som dold och som är svårare att se.
       Jag har funderat en del på några av de gräl som ibland uppstår mellan två elever på en 
idrottslektion. Under en av de lektioner jag var observant på var det en kille som tog varje tillfälle i 
akt att ge sig på den andre fysiskt, till exempel i närkamper om bollen. Jag reagerade på detta och 
även idrottsläraren verkade reagera och vidtog senare åtgärder mot konflikten i form av samtal 
med berörda parter.    
   Genom intervjun med informanten fick jag veta att samtal varit aktuellt med dessa killar många 
gånger och liknande fall där en kille gett sig på en annan. Här torde det kanske vara aktuellt att 
agera ett steg längre enligt någon av Olweus eller Pikas åtgärdsmetod för att få ett slut på det. Det 
kanske inte räcker att ta eleverna åt sidan, utan det kanske krävs att man enligt Pikas (1987) tar 
hjälp av en medlare för att lösa konflikten och få ett slut på den.
   Enligt Olweus (1991) bör det understrykas att det i sådana situationer inte är frågan om 
mobbning då personerna som grälar är jämnstarka. Olweus menar vidare, för att mobbning skall 
råda bör det vara obalans i styrkeförhållandet så att en av individerna inte har lika lätt att försvara 
sig. Jag förstår fortfarande inte riktigt den definitionen utan skulle vilja säga att det säkerligen kan 
röra sig om ett tumult och en jobbig situation för den elev som gång på gång blir påhoppad, och
leda till stress och ohälsa.
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Fyra av sex informanter nämner fall med liknande handling under intervjuerna, det vill säga elever 
som bråkar med varandra genom till exempel tacklingar. Det kan vara en händelse som börjat 
långt tidigare men som eskalerar abrupt på idrottslektionen där utrymme till fysisk kontakt ges.
Min åsikt efter observationer och intervjuer är att det är mer än lek och att konsekvenserna till slut 
kan bli att det blir mobbning när den är som värst.

6.1.2 Omklädningsrummet

Mobbning är svår att kontrollera enligt mina resultat och idrottslärarna menar att det är svårt att 
kontrollera vad som sker där inne. Samtidigt säger de flesta av informanterna att ljudnivån är hög 
där inne och att den jargongen som utspelas på lektionerna också förekommer inne i 
omklädningsrummet. 
     Det händer också att eleverna inte duschar efter lektionen. Orsaker som kan ligga till grund för 
detta kan bland annat vara en rädsla för att byta om på offentlig plats. Högstadiet är en känslig 
ålder då det också händer mycket med kroppen vilket kan göra att eleverna väljer att inte duscha. 
    I vissa fall används också omklädningsrummet som ett uppehållsrum vilket jag säkerligen tror 
jag skapa osäkerhet hos eleverna då de kanske väntar sig att dörren skall öppnas och andra elever 
komma in. Omklädningsrummet borde vara en trygg plats då återhämtning efter lektionen sker och 
kanske vill det helt enkelt till att idrottslärarna skärper åtgärderna och helt enkelt inför 
regelbundna kontroller.
   Jag kan förstå rädslan som gör att den manliga informanten håller sig ifrån omklädningsrummet. 
Det verkar idag inte vara ovanligt att manliga lärare och idrottslärare blir anklagade för det som 
har med sexuella anspelningar att göra. Detta är en aspekt som gör att jag kan förstå 
tankegångarna med att det är svårt att kontrollera omklädningsrummet. Det är säkerligen lättare 
för en kvinnlig lärare då risken att bli anklagad för sexuella trakasserier inte är lika stor.
   Den problematiska biten anser jag ligger i, att samtidigt som omklädningsrummet fortsätter att 
vara en stängd plats med svårigheter att kontrollera, finns det kanske elever som utsätts för 
mobbning där. Och om det står i lpo 94 att ämnet idrott och hälsa skall vara roligt och lustfyllt så 
bör det bedrivas någon form av kontroller för att undvika att ämnet inte lever upp till dessa lovord 
på grund av mobbning.
   Jag funderar på Olweus förslag till åtgärder på skolnivå. På denna nivå hör miljön som rör hela 
skolan och Olweus (1991) nämner bland annat skolgårdar och klassrum som exempel. Eftersom att 
omklädningsrummet berör samtliga elever på skolan kanske det borde gå att se över dessa och 
ändra utformning på dem. Går det att placera ut bänkar och speglar så att kroppen inte riskerar att 
vara lika mycket i fokus? Det borde finnas ett sätt att kunna kontrollera vad som sker där inne, 
eftersom att misstankarna till mobbning faktiskt finns.
   

6.2 Bakomliggande orsaker 

Eftersom att bakgrunden visar att självförtroende och andra inre faktorer kan bidra till mobbning 
har jag valt att diskutera dessa under ovanstående rubrik.
     Mina informanter nämner att de tror att mobbning många gånger hänger ihop med negativa 
åsikter om skolan och att eleverna har aggressionsproblem, något som också bekräftas av Dan 
Olweus (1991) i sin forskning om mobbning.
   Mitt resultat visar att aggressivitet finns hos en del elever och att de ofta låter detta gå ut över 
sina kamrater. Sen kan det kanske ligga något i det som informanterna säger, nämligen att de 
säger saker utan att mena något med det. Detta anser jag aldrig får försvara någons beteende och 
något man som lärare måste vara mycket noggrann med att påpeka.
      Enligt många forskare, däribland Olweus (1991) kan detta härröra ur till exempel dåliga 
familjeförhållanden. Pikas (1987) håller dock inte med om detta utan ser det som en gruppkonflikt 
som ofta börjar på grund av en obetydlig händelse som upptrappas senare, något som också en av 
informanterna säger och som oftast börjar när någon fäller en kommentar och en kommentar ges 
tillbaka. Det blir som en ond cirkel som kan behöva brytas för att få ett slut.
    Enligt Olweus (1973) kännetecknas de som mobbar av fysisk styrka i kombination med en 
aggressiv personlighet. Pikas (1987) menar också att det ofta rör sig om flera mobbare medan 
Olweus (1991) i sina undersökningar kunnat notera att det rör sig om 2 individer. Dock är de båda 
överens om att vem som helst kan bli mobbare och mobbad.
   Intervjuerna visar också att avundsjuka kan ligga bakom mobbning och att ett beteende 
uppfattas som störande och därmed kritiseras. Det kan röra sig om en elev som utmärker sig för 
mycket eller beter sig på ett sätt som uppfattas störande av någon annan, något som också av 
Olweus (1991) är något som kan bidra till att en person kan bli mobbad lättare.
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Det går att dra slutsatsen att vem som helst kan bli mobbad oavsett utseende, hudfärg eller 
klädmärke och min undersökning visar inte att det är någon speciell typ av person som lättare fallit 
offer för kommentarer och utfrysningar under observationerna. Dock förekommer det grupperingar 
i klasserna, likväl som det också tenderar att göra i samhället där vissa verkar mer angelägna om 
vad andra ska tycka. Att visa sig tuff kan enligt Olweus (1991) också vara typiska kännetecken hos 
elever som mobbar andra, vilket han framför allt menar förekommer hos killar, men blir mer och 
mer vanligt hos tjejer. Under mina observationer kunde jag se tendenser till en tuff jargong hos 
bland andra de elever som samlades på läktaren och inte deltog på idrottslektionen. Mitt resultat 
styrks också av de svar jag fått av informanterna då de också nämner att språket överlag blivit 
tuffare och att eleverna slänger ur sig saker utan att reflektera över att det faktiskt enligt Olweus 
(1991) och hans definition är mobbning.  Jag tycker också att det känns skrämmande att det enligt 
Skolverket (2002) är så många som var tjugonde elev som utsätts för just den verbala 
mobbningen och den utan ord.
     Exemplet med killen som talade om att klasskamraterna genade kan gå in under punkt 2 och 3 
hos Olweus i hans kriterier för vilka som har lättare att råka ut för mobbning. Trots sin styrka 
kände han rädsla över reaktioner efteråt. Det han då kände rädsla för handlade säkerligen 
egentligen om att de andra skulle störa sig på hans beteende för att han valde att handla lagenligt.
       Det som är slående är att intervjuerna visar att de som är överviktiga kan känna sig mobbade 
på idrottslektionerna och att det finns två grupper av elever i form av de som inte vågar på grund 
av dålig självkänsla, motoriska problem, övervikt och så vidare. Den andra gruppen verkar vara de 
som helt enkelt är duktiga, eller som handlar rätt när de andra handlar fel.
     Jag har tidigare när jag varit ute på praktik kunnat se att en del elever som är överviktiga, inte 
riktigt känner sig bekväma på idrottslektionerna och jag tror att en bakomliggande orsak här kan 
vara de skönhetsideal som råder idag, och som så starkt målas upp av media. Något som också 
Engström (2002) skriver om. Det faktum att alla tidningsomslag har en smal modell på omslaget 
och att många tidningar innehåller recept på ”den nyttiga maten”, samt program på hur man 
snabbast möjligt skall gå ner i vikt. Vilket jag bedömer kan vara påverkande på de unga. Sen är
det som Rönholt (2003) skriver. Eleverna vill försöka passa in i gemenskapen och att det är lättare 
att hamna utanför om man tenderar att ha övervikt och motoriska problem. Jag tror att det beror 
på att detta syns tydligt på lektionerna i idrott och hälsa eftersom att eleverna har på sig mindre 
och lättare kläder, samt att de mer är i fokus hela tiden och även skall byta om i 
omklädningsrummet som många gånger inte alltid är utformade på bästa sätt med speglar och 
bänkar mitt emot varandra.

Observationerna visar också att det förekommer skillnader mellan grupperingarna i klassen och att 
elevernas val att klä sig ibland också kan styra deras beteenden och tvärtom. Jag anser att detta 
har att göra med punkt 5 enligt Olweus (1991) definition på vilka som har lättare att bli utsatta för 
mobbning, eftersom att svårigheten ligger i att vara precis ”rätt” klädd i ”rätt” ögonblick för att 
passa in i en klass. Även här anser jag det vara viktigt att vi som idrottslärare förmedlar till 
eleverna att det inte är viktigt med märkeskläder och att det inte är ett ”måste”, något som också 
Redelius (2002) nämner som en viktig egenskap hos en god ledare som faktiskt skall vara ett 
föredöme för eleverna.

6.3 Förebyggande åtgärder

Mina intervjuer visar att idrottslärarna som deltagit arbetar mycket förebyggande i sin 
undervisning. Även om de konkret inte arbetar enligt Olweus eller Pikas åtgärdsprogram, är det 
mycket av deras sätt att arbeta som stämmer in i det de tar upp. 
  Olweus (1991) säger till exempel att om att en individ blir utsatt för negativa handlingar flera 
gånger skall tendenserna arbetas bort direkt. Detta är något som informanterna arbetar hårt med 
och hos en av informanterna har erfarenheten som kommit med åren fått honom att bli konsekvent 
i ett tidigt skede. Vikten av att som pedagog markera att detta felaktiga beteende inte accepteras i 
klassrummet kan enligt min åsikt jämföras med män som misshandlar sina kvinnor där de ofta 
händer igen om de väl har höjt sin hand mot den de älskar. Därför är det av största vikt att, precis 
som informanterna gör, markera på en gång för att få stopp på mobbningen.
   Jag har valt att dela upp de förebyggande åtgärderna i olika kategorier som kan fungera 
förebyggande i mobbning inom idrott och hälsa och som kommit fram under mina intervjuer och i 
min bakgrund.
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6.3.1 Ledarskapet

Att ha ett bra ledarskap verkar vara A och O inom undervisningen för att ha harmoniska elever 
som kan samarbeta med varandra och visa hänsyn och ge respekt och ett gott ledarskap tror jag 
är ett sätt att arbeta förebyggande.
     Min åsikt är att eleverna ser upp till lärarna trots att de kanske inte alltid visar detta och jag 
tror att det finns en rädsla för att göra det just för att tonåren är en period präglad av osäkerhet.
Informanternas tankegångar om ledarskapet och deras sätt att handla och agera inför eleverna 
verkar ändå ha goda förutsättningar för att skapa en arena där mobbning kanske inte behöver 
existera. Ett stabilt ledarskap är viktigt enligt Olweus (1991) och inom idrott och hälsa anser jag 
det vara mycket viktigt att dels vara sympatisk, förstående och rättvis. Samtidigt är det viktigt att 
inte uppmana till att få skönhet, jargong, grupperingar och så vidare att vara i fokus.
     Efter att ha tagit del av incidenten inne i hallen där en elev går på en annan ville jag arbeta
vidare med detta med idrottsläraren som hade hand om klassen. Hur arbetar han åtgärdande med 
konflikten om det skulle visa sig att förbättringar inte sker och vilken ledarroll intar han?
    Det svar jag fick visade på förebyggande insatser även här och att intervjupersonen delade min 
uppfattning om att en sådan situation blir ohållbar i längden både för de elever som lätt hamnar i 
konflikt med varandra, men även för resten av klassen. Dock anser jag att det kunde ha tagit nya 
åtgärder eftersom informanten också nämner att det förekommit flera gånger trots samtal med 
berörda parter. Kanske är det så att det ledarskapet han hade just då inte fungerar på dessa elever 
och att det kan vara positivt att ta in någon som fungerar som medlare enligt Pikas (1987).   Ett 
annat förslag hade kunnat vara att kontakta elevernas föräldrar.
      Eftersom att både Olsson (1994) och Olweus (1991) tycker att ledaren skall ta tag i problemet 
för att upprätthålla en rak kommunikation direkt, ser jag det positivt att detta följs i samtliga 
klasser jag observerat och gjort intervjuer på. Informanterna nämner också att eleverna oftast 
förstår allvaret i det de gjort och att mobbningen därför inte behöver gå längre vilket hänger ihop 
med det Olsson (1994) skriver, att ledaren skall försöka ändra på mobbarnas beteenden genom att 
markera att man själv tar avstånd, vilket kan ske genom ett lugnt samtal där man försöker nå 
fram till mobbaren så att denne förstår allvaret i situationen. Jag anser att detta också bottnar i 
Olweus omfattande program då han menar att lärarens förhållningssätt är mycket viktigt och att 
det är bättre ingripa en gång för mycket. 
   Att ha ett lugnt förhållningssätt till eleverna härrör också i Pikas (1987) åtgärdsprogram med 
samtal i fokus där den som mobbad aldrig skall behöva känna sig hotad.
    Samtalet är något som är kännetecknande enligt Anatol Pikas (1987) men skillnaden ligger i att 
hans åtgärdsprogram sker genom att den läraren som ser mobbningen kontaktar elevens mentor 
eller klassföreståndare som sedan i sin tur har samtalet med både den mobbade och den som 
mobbat.  Anledningen att Pikas (1987) tror att det är bäst att mentorn sköter den biten är att 
syftet är att skapa förtroende och att mentorn ofta känner eleven bäst. Jag tror att detta kan vara 
mest tydligt på högstadiet då eleverna ofta har flera olika lärare och inte etablerar en likadan 
relation till alla. Just trygghet är enligt Pikas (1987) viktigt för att man som lärare skall kunna få 
information om vad som hänt.
       Dock verkar det på mina informanter som om deras erfarenheter är att mobbning ofta kunnat 
stoppas redan med deras metoder och ett diplomatiskt ledarskap, så att det inte behövt 
rapporteras vidare till andra inom skolan. De nämner till exempel att mobbning kan vara lättare att 
upptäcka om pedagogen är vidsynt och rörlig.
   Poängen enligt Pikas (1987) ligger i att samtalet skall ske på rätt sätt där det aldrig skall hållas 
ett förhör med eleverna som misstänks utan syftet är att etablera en relation som kan få fram mer 
fakta och bakgrundsinformation innan man går vidare. Efter att ha analyserat svaren från mina 
intervjuer anser jag att informanterna ofta använt sig av bra taktik vid situationer där mobbning 
uppstått och idrottsläraren kommer ofta eleverna nära inpå eftersom att mycket av arbetet sker 
praktiskt.

En aspekt som jag funderat på efter intervjuerna, trots att informanterna bedömer att de agerar 
direkt och att mobbningen sällan behövts fortsättas behandlas utanför motionshallen, är kanske
det faktum att många idrottslärare eller lärare i allmänhet konverserar på fel sätt med eleverna då 
konflikter inte alltid löses genom ilska. Att inte visa sig arg tror jag är viktigt, men att ändå kunna 
förmedla ett budskap där eleverna får reflektera över beteendet. Det är också detta som Pikas 
(www.pikas.se) är noga med att få fram i sina åtgärdsprogram med GBm metoden där han vill lyfta 
fram,att de flesta konflikter går att lösa med ett samtal om det sker på rätt sätt vilket till stor del 
beror på vilket ledarskap som tillämpas.

http://www.pikas.se
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En av informanterna säger till exempel att han ibland blir så arg att han låter detta skina igenom 
för tydligt hos eleverna. Istället tror jag att medlarrollen kan vara ett bra sätt att arbeta på. Jag 
tror också att ilska och frustration är vanliga i sådana situationer när elever går över gränsen. 

Jag tolkar det som om informanten i det aktuella fallet ändå kunde tygla sitt humör och låta 
föräldrarna sedan sköta den uppfostrande biten. Hans ledarskap var alltså diplomatiskt här och han 
agerade således på ett gott sätt. Genom att ringa hem anser jag att han gjort vad han kan. Dock 
var det ren tur att informanten råkade vara på rätt plats i rätt ögonblick just här, eftersom att 
lektionen slutat och eleven i fråga egentligen skulle vara i duschen. 
  Enligt Pikas (1987) hade det kanske varit bäst om idrottsläraren i exemplet med eleven som 

använde våld mot läskmaskinen hade kontaktat elevens mentor och låtit denne gå vidare med 
åtgärder och enligt Pikas skulle läraren heller inte visat sig irriterad,utan i stället förmedla en 
känsla av ett gemensamt bekymmer och senare ringt hem till föräldrarna. 

6.3.2 Kamratrelationer

Ja, mina resultat visar att mycket av det förebyggande arbete som informanterna förespråkar går 
in under Dan Olweus åtgärdsprogram och jag fortsätter därför med exemplet om de elever som 
hamnade i bråk under lektionen.
    Enligt olweus (1991) finns det nästan alltid personer i en skolklass som vill sträva efter att 
föregå med gott exempel och som blir störda av de konflikter som kan ske mellan någon eller 
några bråkiga individer. Därför har informanten som hade hand om klassen med killarna som 
hamnade i bråk, provat att alltid dela in dessa personer i samma lag och det har lett till att 
förbättringar har skett. Genom att tillhöra samma lag får de lära sig att samarbeta med varandra
stället för att vara konkurrenter. En av informanterna hade provat att tilldela de två personerna 
som allt som oftast hamnade i konflikter en gemensam ledaruppgift för att de skulle tvingas 
samarbeta och lära sig att kompromissa. Han menade att det fungerade väldigt bra och att det inte 
varit några problem därefter. Detta går också in under en av Olweus (1991) huvudpunkter som 
nämligen är att förbättra kamratrelationerna i skolan.
    Något som Olweus (1991) vidare rekommenderar i sitt åtgärdsprogram är att arbeta med att ta 
hjälp från ”neutrala” elever. Även om intervjupersonerna arbetar med att skapa goda 
kamratrelationer mellan eleverna i klassen är det ingenting som de arbetar med i normala fall.  Det 
hade säkerligen kunnat vara bra om de arbetat enligt Olweus förslag om kamratstödjare med en 
eller flera personer fungerar som kamratstödjare och kan vara med och se huruvida mobbning 
förekommer. Detta vore kanske att rekommendera på de skolor där de äldre eleverna mobbar de 
yngre. Till exempel hade killen som var observant på de elever som fuskade i klassen, kunnat få 
någon feedback på detta som stärkte hans mod istället för att han skulle behöva känna rädsla för 
att vara den som skvallrar och bli påhoppad på grund av detta. Det hade kunnat vara lämpligt att 
gå vidare med att ta hjälp av eleverna som följer regler och verkligen vill lära.

6.3.3 Föräldrarollen

Eftersom föräldrar enligt Rönholt (2003) också deltar i elevernas socialisationsprocess anser jag,
att det är viktigt när det gäller den förebyggande och åtgärdande biten att det finns en god 
relation, en förståelse och en insikt hos föräldrarna hur deras elever beter sig i skolan. Denna är 
också något som ligger till grund för Olweus (1991) förslag till åtgärder på individnivå.
     Problemet enligt informanterna var således att föräldrarna inte alltid var samarbetsvilliga när 
det händer saker i skolan. I exemplet med läskmaskinen försvarade pojkens föräldrar hans
beteende istället, vilket går emot det som Olweus (1991) arbetar för, det vill säga att på 
individnivå ha samtal med inblandade elevers föräldrar för att på så vis kunna bygga upp en 
kontakt som kan verka förebyggande. Ett sätt till detta kan som jag nämnde tidigare vara att 
anordna studiedagar där mobbning tas upp och där föräldrarna blir inbjudna eftersom hälften av 
mina intervjupersoner ser det som ett problem att inte föräldrarna alltid tar dem på allvar när de 
ringer hem.

”Föräldrar till barn som blir mobbade och i synnerhet föräldrar till barn som mobbar andra vet i 
begränsad utsträckning om det och talar sällan om det med barnen” (Olweus (1991)

Undersökningarna visar att informanterna försökt kontakta föräldrar när konflikter uppstått men att 
de inte alltid blir positivt bemötta. Jag tycker det är synd att det inte sker ett bättre samarbete 
mellan lärarna och elevernas föräldrar eftersom att det trots allt är föräldrarna som har ansvaret 
över eleverna under den största delen av dygnet. Om elever fick mer stöd från hemmet, som enligt 
informanterna är viktigt får de kanske säkerligen bekräftelse som kan höja upp deras självkänsla. 
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För trots att informanterna arbetar mycket med självkänsla och samarbete i förebyggande syfte 
behöver eleverna stöd från sina föräldrar.

   

6.4 Bakomliggande orsaker och åtgärder

6.4.1 Aggressioner

Resultatet visar att informanterna sett att en del elever verkar bära ilska och aggressioner. Något 
som de också tror kan resultera i att ilskan vänds mot omgivningen. Det framgår också av svaren 
att det är viktigt att dämpa de mer aggressiva eleverna och de med stor tävlingsinstinkt, genom 
att till exempel göra saker utan krav på prestationer, något som också styrks av Olweus (1991) 
och Olsson (1994) som menar att ett lugnt samtal kan vara att rekommendera med dessa elever. 
Precis som informanten gjorde i exemplet med läskmaskinen, ringa hem till föräldrarna. Jag skulle 
vilja lyfta fram det som Sandell och Sörlin (1999) skriver om friluftsliv som ett bra sätt att arbeta 
med elevernas känslor eftersom de kan ge tillfälle till avkoppling och rekreation. Jag tror också att 
friluftsliv är mycket bra för sammanhållningen i klassen och ett sätt när eleverna får stärka 
relationerna utan att behöva känna sig uttittade. Enligt Sandell och Sörlin (1999) är friluftsliv också 
använt inom kriminalvården för att dämpa aggressiva intagnas beteenden och undersökningar 
visar att barn som regelbundet vistas ute i naturen i sin skolgång automatiskt blir gladare. 
Friluftsliv kan alltså vara att rekommendera mot mobbning inom idrott och hälsa både när det 
gäller förebyggande arbete och åtgärdsarbete något som också intervjuerna visar att 
informanterna gör.
     Enligt Olweus (1991) kan aggressioner vara tecken på något som skulle kunna bli mobbning 
och att det därför är viktigt att arbeta med beteendet direkt som förebyggande åtgärd. 
     Olweus (1991) rekommenderar i sitt åtgärdsprogram att lärarna skall arbeta med att dämpa 
elevernas negativa beteende genom att till exempel låta dem avreagera sig i skolans aktiviteter. 
Ett sätt på lektionerna inom idrott och hälsa kan till exempel vara att de får boxas på 
idrottslektionerna eller ägna sig åt en individuell aktivitet där detta lättare kan komma till uttryck 
och på så vis ge utlopp för aggressioner. Ofta är det några killar som utmärker sig genom att bete 
sig illa och att de lär sig att de tror att de har rätt att vara nedlåtande trots att de själva behandlas 
med respekt.   

7. Olweus och Pikas

Enligt min undersökning som visar att mobbning förekommer inom idrott och hälsa har jag kunnat 
notera att det förekommer förebyggande åtgärder, samt ett gott ledarskap i samtliga klasser där 
alla informanter är av den åsikten att det är viktigt att ta tag i mobbningen direkt den ger sig till 
känna.
    Dock har jag konstaterat att ingen av informanterna arbetar enligt Olweus (1991) eller Pikas 
(1987, www.pikas.se) åtgärdsprogram utan att man istället blandar de bästa ingredienserna för att 
arbeta förebyggande och bidra till en god stämning i motionshallen.
      Till exempel arbetar både Pikas och Olweus med kamratstödjare där de neutrala eleverna skall 
kunna ha viktig roll. Den största skillnaden är att Olweus som första steg har åtgärder på skol nivå
som fungerar i förebyggande syfte, som till exempel bättre rastvaktssystem och så vidare, medan 
Pikas koncentrerar sig mer på samtalen efteråt och det åtgärdande arbetet. En annan sak som 
skiljer dem åt är att Pikas till skillnad mot Olweus rekommenderar att den personen som har hand 
om samtalet skall ha rollen som terapeutisk medlare och gärna vara elevens mentor.

7.1 Fördelar Olweus/ Pikas

Jag tror att det finns fördelar med både Pikas och Olweus åtgärdsprogram när det kommer till 
mobbning inom idrott och hälsa och jag tror att det enligt Pikas (1987) kan vara en bra lösning att 

http://www.pikas.se
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den läraren som känner eleverna bäst tar hand om samtalet som åtgärdsmetod. Den personen 
brukar oftast vara mentorn och någonting de flesta klasser på högstadiet har idag. Dock verkar 
mitt resultat visa att idrottslärarna är de som många gånger skapar en god kontakt med sina 
elever och att de åtgärder som mina informanter haft med de elever som haft tendenser till 
mobbning faktiskt har lett till en stor förändring som i sin tur lett till att det inte behövt gå längre.
     Jag tror att det kan vara bra att arbeta både förebyggande och åtgärdande och när det kommer 
till samtalen vill jag lyfta fram det faktum om att ett bra samtal med förtroende kan göra att 
mobbarna får nya perspektiv och börjar reflektera över sina beteenden. Sedan vill jag lyfta fram 
att jag också tror att det förebyggande arbetet runt omkring är minst lika viktigt som att enligt 
Olweus (1991) ha åtgärder både på skol, klass och individnivå eftersom att de tre sektorerna 
hänger ihop för att ett bra klimat skall födas och gro.
   Jag tror att det kan vara bra att som Pikas (1987) säger ha ett individuellt samtal med mobbaren 
innan man ringer hem, samtidigt som jag förstår Olweus (1991) tankesätt att det skall 
finnas en relation mellan lärare och elevens föräldrar som skall medföra att föräldrarna skall 
informeras direkt. Det verkar enligt Pikas (1987) oftast finnas en förklaring till ett beteende som 
kan rönas ut om man konverserar.  Samtidigt håller jag med Olweus (1991) i att jag tror att det är
mer än bara gruppen som inverkar och att elevens tidigare erfarenheter kan spela en avgörande 
roll.
      Det som är gemensamt för resultatet av mina intervjuer för åtgärder inom mobbning inom 
idrott och hälsa, och som också är gemensamt för de två forskarna inom mobbning, Pikas och 
Olweus, är att man känner att det finns ett stöd från alla i skolan och ett gott samarbete med 
andra lärare. Dock är den ekonomiska situationen ett hinder och det faktum att det sparas pengar i 
kommunerna vilket bidrar till att de personer som kanske har mest kunskaper i och om mobbning 
så som kuratorer, dras in på, samt det faktum att flera av intervjupersonerna nämner föräldrar 
som ett problem när de inte samarbetar.
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8. Åtgärder med självkänsla i fokus

Undersökningar gjorda av Raustorp (2006) visar att en god självkänsla leder till lyckligare elever 
som oftare är beredda att dela med sig av sin glädje till de sina. Det finns också undersökningar 
som visar att elever växer om de får höra att de är duktiga och att alla elever oavsett begåvnings 
och kunskapsgrad behöver få höra att de gjort något bra ibland. 
        Min undersökning visar att informanterna arbetar mycket just med detta på sina lektioner 
men att svårigheten ligger i att nå fram till alla då det oftast är de sämre och bråkiga eleverna som 
får beröm. Nedan kommer jag att diskutera, utifrån mina intervjuer och observationer hur 
idrottsläraren kan arbeta förebyggande med elevers självkänsla som enligt Olweus (1991) med 
stöd av Rönholt (2003) kan vara en orsak till mobbning. 

8.1 Feedback och samarbete

Alla elever behöver få höra att de duger enligt Ohlson (1994). Jag instämmer och tror att det är 
någonting som alla människor egentligen behöver få.
      Detta är också något som ingår i Olweus (1991) åtgärdsprogram mot mobbning på klassnivå 
som är det första steget i det förebyggande arbetet och något som informanterna försöker arbeta 
mycket med vilket jag tror är väldigt bra eftersom att ämnet idrott och hälsa skall bidra till att 
elever i skolan skall få upp ögonen för fysisk aktivitet och ta med sig detta tankesätt till senare i 
livet och inte minnas det som en plågsam tid.
    Informanterna nämner också deras egen uppgift att bidra till att skapa en god stämning i 
motionshallen och en positiv atmosfär med mycket skratt på en rimlig nivå eftersom de menar att 
detta smittar av sig på eleverna. 
       Personligen tror jag att min roll och attityd gentemot eleverna är väldigt avgörande för 
klimatet på lektionerna och det faktum att eleverna känner trygghet. 
         Jag har vidare kunnat märka i mina intervjuer att de lärare som har mångårig erfarenhet av 
att arbeta med elever i skolan, nämner att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med elevernas 
självkänsla och att se till att deras positiva sidor stimuleras. Speciellt viktigt anser jag det vara 
eftersom att Olweus (1991) undersökningar visar att elever med dålig självkänsla oftare faller offer 
för mobbing. Även Raustorp (2006) nämner att självkänslan kan få konsekvenser som gör att 
eleven tvivlar på sin förmåga att prestera.
      Detta härleder i George Herbert Meads (1995) teorier om självkänsla där han menar att vår 
bild av oss själva påverkas av hur vi blir bemötta av omgivningen. Eftersom att mobbning existerar 
inom idrott och hälsa är det viktigt att idrottslärarna är observanta på signaler som kan vara 
tecken på mobbning, samt att försöka stärka självkänslan.
     Enligt Björk (1994) kan eleverna tappa förtroendet för lärarna om inga åtgärder tas då eleverna 
litar på att läraren skall ha kompetensen att hjälpa. Enligt 2 av mina informanter arbetar man nära 
i arbetslagen och de menar att det finns ett klimat som gör att de vågar samtala med varandra om 
problem som mobbning.
   Enligt samtliga informanter arbetar man ute på skolorna efter någon gemensam handlingsplan 
även om man gör det individuellt i sina klasser, och jag finner det aningen märkligt att de skolor 
som får kritik av skolverket inte vidtar mer åtgärder mot mobbing enligt exempelvis Olweus (1991) 
eller Pikas (1987) åtgärdsprogram.

8.2 Habitus

Som jag nämnde i mitt teoriavsnitt är habitus inristat i vår kropp från det att vi är små och har att 
göra med bland annat vår socialisation som sker både i hemmet och i skolan. 

   Gruppen och stödet från klassen verkar enligt informanterna vara mycket viktigt där eleverna 
bryr sig om att vara omtyckta av varandra och att vara accepterade. Till exempel i exemplet om

killen som i förtroende talade om för läraren att två andra elever fuskat. Han var rädd att 
sanningen skulle uppdagas så att han skulle framstå som en ”skvallerbytta”. Han var. kan man 
tycka både stark och svag på samma gång, men hans styrka tog överhanden vilket ledde till att 
han vågade gå till läraren och tala om någon annans felaktiga beteende.
      Ett annat exempel från min studie som visar på detta sökande efter acceptans är det faktum 
att tjejerna även på idrottslektionerna är sminkade och verkar måna om sina kläder och det yttre. 
Enligt Björk (1994) är mobbning ett sätt att agera även då den befinner sig bakom hörnet. Det sätt 
på vilket en aktör agerar uppstår inte i vilken grupp som helst utan hur eleverna interagerar med 
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varandra är avgörande. Är det en klass som låter några personer dominera, eller finns det i klassen 
starkare viljor som gör som killen i skidexemplet?
   Utifrån observationerna kan jag inte göra annat än dra slutsatsen att elever redan i årskurs 7 är 
måna om det yttre och gärna framhäver sitt utseende och denna medvetenhet måste härröra från 
någonstans. Jag frågar mig då om det är deras föräldrar som fått dem att verka ha något slags 
hävdelsebehov? Efter mycket funderande slår jag bort den tanken trots att Redelius (2002) skriver 
att föräldrarna, enligt Bourdieu är en av de faktorer som formar en individ till den de är. Jag frågar 
mig själv då om det är idrottsläraren som får dem att vara medvetna om sitt yttre? Enligt mitt sätt 
att resonera är de informanter, tillika idrottslärare, med och deltar i elevernas utvecklingsprocess 
men jag slår bort även den tanken eftersom jag vill hävda i enighet med Pikas (1987) och många 
andra att det är vad de säger och gör som är det viktigaste hos eleverna och att elever ser upp till 
sina lärare trots att de inte vill visa det. Slutligen frågar jag mig om media kan ha något att göra 
med deras medvetenhet om det yttre? Genom att ställa min fråga kommer jag tillbaka till mitt 
avsnitt om skönhet och det yttre, som behandlas i min bakgrunds del.
     Enligt Redelius (2002) skriver Bourdieu att habitus bestämmer hur vi uppfattar världen och att 
olika individer inte uppfattar den på samma sätt trots att de håller på med samma idrott på sin 
fritid och trots att de ser på samma teveprogram. Jag tror inte att alla unga människor, och kanske 
allra helst tjejer påverkas av media och reklam och jag tror enligt Bourdieu att vårt habitus gör att 
vi kan vara eller är mindre påverkningsbara för saker som händer och sker i samhället. Till detta 
hör också mobbning som gruppkonflikt, vilket gör att likväl som det finns individer som bara är sig 
själva utan smink, dyra kläder och tunga accessoarer, finns det också de elever som utifrån sitt 
habitus har styrkan att stå emot grupptryck. Dessa elever vågar trotsa de andras felaktiga 
beteenden och istället kan de figurera som kamratstödjare och göra nytta istället för att som i 
exemplet med killen som trotsade fuskarna riskerar att bli påhoppad och mobbad. Jag tror att 
detta är en av de anledningar som finns till att jag kunnat urskilja de grupperingar jag gjort under 
mina observationer.

”habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distangerat och vulgärt och så 
vidare. (Redelius (2002)

De vanor och förhållningssätt som vi människor har är en del av en process som sträckt sig genom 
hela vårt liv och den påverkar vidare enligt Redelius (2002) vår uppväxt också. Med detta kan det 
förklaras att elever som har stöd hemifrån och föräldrar med fasta ramar kanske inte lika lätt borde 
bli mobbare.
    Habitus kan även ses hos idrottslärarna och förklara hur bra man klarar av att lösa en konflikt. 
Enligt Redelius (2002) menar Bourdieu att de vuxna individerna söker sig till det fält som stämmer 
in med deras habitus. En person som väljer att arbeta som idrottslärare har med största 
sannolikhet en positiv erfarenhet av idrott och är relaterat till dess habitus. Detta hänger också 
ihop med de undersökningar som Redelius gjort på ledare och personer som har ansvar för grupper 
inom idrott. Dessa visar att det som ledarna framför allt vill förmedla till ungdomarna är social 
kompetens, till vilket samarbete, hänsyn, respekt och etik och moral kan höra.
Svårigheten med idrott och hälsa ligger kanske i att det är så många olika individer som möts, och 
alla med olika bakgrund och olika habitus. Deras habitus gör att vissa individer inte har lika lätt att 
utveckla de egenskaper som hör till den sociala kompetensen och detta kan enligt Redelius (2002) 
vara en anledning till mobbning.

9. Vidare forskning

Eftersom mitt resultat av denna undersökning visar att det är svårt för idrottslärarna att kontrollera 
vad som sker innanför omklädningsrummens stängda dörrar vore det intressant att se vidare på 
hur stämningen är i ett omklädningsrum där läraren finns i, eller i nära anslutning till 
omklädningsrummen. Jag skulle vilja kontrollera hur eleverna upplever omklädningsrummen och 
helst skulle jag vilja komma on där och göra observationer.
   Pikas åtgärdsprogram mot den dolda mobbningen kan höra dit hän och det skulle därför vara av 
intresse att intervjua lärarna på en skola där man kanske använder sig av hans åtgärdsprogram 
eller något snarlikt.
    Jag skulle även vilja ta reda på om det finns elever som väljer bort idrottslektionerna för att de 

är rädda för att bli utsatta för mobbning och iså fall hur stor andel av eleverna som väljer bort 
idrotten. Detta kunde göras genom en kvantitativ undersökning ute på högstadieskolor.
Slutligen hade det varit intressant att gå vidare och se hur det ser ut i föreningslivet där barnen 
och ungdomarna väljer idrotten själv. Existerar mobbningen även där och hur arbetar man där för 
att motverka och förebygga problemet?
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10. Slutsats

Idrott och hälsa är ett ämne som kan stärka både det psykiska och fysiska välmåendet. Dock 
glömmer många bort att den sociala biten också kan stärkas genom att eleverna får träna sig på 
uppgifter som har med samarbete och hänsyn att göra. En idrottslärare som är en god pedagog 
med ett gott ledarskap går in på lektionerna med en kreativitet och en vidsynthet som öppnar 
andra vägar och som också kanske kommer att få eleverna att inse att idrott och hälsa är mer än 
bollspel och regler utan också handledning i socialt välbefinnande.
    Genom denna sista del i min uppsats kan jag konstatera att mitt syfte nu är uppnått. Jag har 
kunnat konstatera att mobbning förekommer på lektioner inom ämnet idrott och hälsa på tre 
stycken skolor i Norrbotten vilket skrämmer mig, samtidigt som det är positivt att det finns en 
medvetenhet och en vilja att begränsa problemet. 
    Genom att göra observationer på lektioner i ämnet och intervjua sex stycken verksamma 
idrottslärare har jag också kunnat konstatera att ett förebyggande arbete sker då man genom 
feedback och beröm försöker stärka elevernas självkänsla som verkar ligga till grund för mobbning. 
Det är också positivt att åtgärder mot mobbning sker direkt och att det förs konversationer med 
både mobbare och offer. Det finns också en medvetenhet om problemet vilket jag tror kan öka 
idrottslärarens roll och förmåga att kunna vara synlig för alla i klassen.
    Det jag först skulle vilja säga är att det går att utläsa på elevernas kroppsspråk, blickar och sätt 
att föra sig tillsammans med andra hur de fungerar socialt sätt och att det kan vara frågan om 
mobbning även fast det inte förekommer fysiska angrepp eller verbal mobbning, något som Pikas 
(1987) behandlar i sina åtgärdsprogram. Trots att det inte är lätt att synliggöra den dolda 
mobbningen tror jag att det går att förebygga den genom att som pedagog locka fram sidor hos 
eleven som får den att reflektera över sitt beteende och kanske ändra uppfattning.
      Det är svårt att ange alla faktorer som kan fungera som bakomliggande till mobbning, men 
eftersom att massmedia idag har en stor inverkan på eleverna i skolan kan det lätt skapa en 
osäkerhet hos eleverna vilket kan yttra sig i dåligt självförtroende och aggressionsproblem, något 
som i sin tur kan leda till mobbning.
    Genom ett stabilt ledarskap kan idrottsläraren lyfta upp sin förmåga att vara ett gott föredöme 
för elever i skolan i denna emellanåt så känsliga ålder och i situationer som ovan som kan fungera 
som bakomliggande orsaker till mobbning. Genom min undersökning har jag kommit fram till att 
ett dåligt självförtroende och en låg självkänsla kan skapa osäkerhet hos individer som antingen 
kan visa sig utåt genom mobbning, eller som bidrar till att skapa en osäkerhet och blyghet som 
också gör att eleverna lättare riskerar att falla offer för mobbarna. Jag tror att det kan vara svårt 
att helt arbeta bort de grupperingar som förekommer hos eleverna. Men om en elev tillbringar allt 
för stor tid ensam och inte har viljan att försöka så tror jag att idrottsläraren kan börja misstänka 
att det kan vara frågan om utfrysningar.
    Föräldrarollen är också viktig när man arbetar förebyggande och jag anser att idrottslärare 
borde arbeta desto mer efter Olweus åtgärder på individnivå och Pikas åtgärdsprogram och 
verkligen försöka få till ett samarbete med hemmen och elevernas föräldrar. Utan deras stöd tror 
jag tyvärr att det kan bli svårt att övervinna mobbningen.
     Jag anser också att det är av högsta vikt att idrottslärare kontinuerligt i sin undervisning 
arbetar förebyggande och försöker upprätthålla ett positivt klimat inne i motionshallen, samt att de 
är uppmärksamma på elevernas signaler kanske genom att ibland gå ur sin lärarroll och fungera 
mer som observatör. Likväl som denna bit är det också viktigt att se till alla individer och arbeta 
med feedback och beröm som enligt många forskare jag berört i denna uppsats nämner som 
förebyggande åtgärder mot mobbning, däribland Olweus. Att arbeta med samarbetsövningar med 
eleverna kan stärka gemenskapen, något som säkerligen naturen och friluftslivet också kan göra.
   Slutligen när det kommer till omklädningsrummet anser jag att de fungerar på navet i hela 
idrottsundervisningen. Det är ett faktum att elever bör byta om och duscha och hur man då som 
idrottslärare på bästa sätt bidra till att känslor av olust för detta inte skall finnas hos eleverna? Ett 
alternativ kan då vara att se över omklädningsrummens utformning.
   För mig har det varit viktigt att skriva detta arbete för att jag tror att många elever väljer bort 
idrottslektionerna idag på grund av rädsla att bli mobbade. Jämfört med andra ämnen i skolan är 
eleverna mer i fokus och det är svårare att göra sig osynlig. Dessutom skall eleverna byta om 
vilket också kan vara känsligt och öka rädslan för att uteslutas ur gemenskapen. Det är svårt att 
vakta eleverna när de är i omklädningsrummen men jag tror att ett sätt att öka förståelsen för vad 
som sker där inne är att arbeta enligt Pikas (1987) med neutrala elever och kamratstödjare.
      Hela samhället torde tjäna på att eleverna ser fram emot sina idrottslektioner med glädje och 
där ett gott klimat kan bidra till att ingen skall behöva riskera att råka ut för mobbning inom 
ämnet, vare sig den är fysisk, verbal eller dold.
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Denna uppsats har varit viktig för min egen utveckling och förståelse om mobbning. Mobbning är 
något som måste uppmärksammas på alla arenor i vårt samhälle. Med egna erfarenheter av 
mobbning känns det extra viktigt att få göra detta arbete, dock vill jag poängtera att mina egna 
personliga åsikter inte färgat mitt sätt att behandla några uppgifter.
   Det här är tyvärr inte sista gången jag stöter på mobbning för det är ett samhällsprogram, som 
alla människor måste bidra till att förhindra
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12 Bilagor

12.1 Intervjuguide till idrottslärare

Dessa frågor har arbetats ihop efter att genomgående gått igenom syftet med denna uppsats. 
Informanterna har en god bild av vem jag är, samt varför jag genomför denna intervju. De har 
även redogjort för mig om sin bakgrund inom yrket.

1. Vad är mobbing för dig?

2. Vilken är din spontana åsikt gällande mobbing i idrott och hälsa?

3. Vad tror du är huvudanledningen till att en person blir mobbad på idrottslektionerna? (spontan 
fråga där alternativ kan ges till exempel fetma, klädsel, dåligt självförtroende och så vidare)

4. Vart går gränsen för dig med mobbing?

5. Hur motverkar och hanterar du mobbing på idrottslektionerna?

6. Anser du att du har kompetensen att bemästra problemen och anser du att du har stöd från 
övriga på skolan?

7. Tror du att tjejer och killar mobbar på olika sätt?

Idrott och hälsa handlar ju till stor del om att visa hänsyn och att kunna samarbeta. 
8. - Hur pass stor vikt anser du dig lägga vid detta på dina idrottslektioner och hur arbetar du för 
detta?

9. a)Vad gör du som pedagog för att arbeta med elevernas självkänsla?

      b). Tror du att elever med låg självkänsla är sämre på att ta för sig?

10. Tror du att det finns en oro för att bli utsatt i omklädningsrummet?

11. Finns det skillnader mellan de olika årskurserna på högstadiet när det gäller mobbning?
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