
 
 

 

 

 

 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete 15 HP, Termin 6 

Höstterminen 2018 

  

  

  

De valde mig sist 
- Hur idrottslärarna förebygger mobbning i och anknytning till idrottslektionerna idag. 

  

They picked me last 
-  How PE teacher prevent bullying in and connected to the PE classes today. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Handledare: Marek Perlinski                                                Författare: Andreas Berg 

                                                                                                                Victor Holmström 

                           

                                                                     



 
 

                                                                                                                                                  

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt 

Examensarbete, 15 hp Termin 

6, HT -18 

Författare: Andreas Berg och Victor Holmström 

Handledare:Marek Perlinski 

Titel: De valde mig sist 

They picked me last 

 

Sammanfattning 
 
Psykisk ohälsa ökar idag bland barn och unga och en av faktorerna för detta är mobbning. En 

stor del av eleverna idag känner inte sig mobbade som kan kopplas till negativa hälsoeffekter 

för att dom är i den miljön. De flesta skolorna idag har metoder och arbetssätt för att 

förebygga mobbning men dem använder inte samma metoder, arbetssätt och har i mindre än 

hälften av fallen granskat sina metoder. 

  

Studien använder sig av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra idrottslärare 

för att få en idrottslärares upplevelse av fenomenet mobbning under idrottslektionerna och 

miljön runt omkring då det är en extra utsatt situation. Därefter har vi analyserat materialet 

utifrån kvalitativ innehållsanalys för att hitta meningsbärande enheter för att sedan skapa 

teman.  

  

Resultatet visar på hur idrottslärarna använder sig av olika egna metoder och arbetssätt för att 

motverka mobbning. Exempelvis använde en av respondenterna Farstametoden kombinerat 

med nya uttagna metoder. En del har tagit del av kurser och andra bara internutbildningar 

men alla skolorna hade en liknande grupp som tar hand om mobbning relaterade frågor som 

kallas likabehandlingsteamet. Lärarna berättar att det är mindre mobbning nu för tiden och 

den tidigare forskningen säger det motsatta. Klimatet bland eleverna har blivit hårdare med 

åren och eleverna har utvecklat ett hårdare vardagsspråk. 

  

Nyckelord: Mobbning, Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa, Kränkning, Skolans arbetssätt och 

metoder  
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1.Inledning 
  

Skolverket (2011) berättar i sin rapport om en undersökning som utfördes under ett års tid. 

Där hade mellan 16–19% av eleverna utsatts för någon typ av kränkning. Cirka 7–8 % av 

både flickor och pojkar var mobbade under perioden studien gjordes. Det var alltså ingen 

skillnad mellan pojkar och flickor som i tidigare studier och det framgår även att flickor var i 

större utsträckning utsatta för sociala kränkningar medans pojkarna var mer utsatta för fysiska 

kränkningar. Utöver detta så upplever 1,3% av eleverna att de mobbats av lärare i form av att 

läraren sagt elaka eller otrevliga kommentarer. 1,5 % av eleverna var även mobbade under 

hela perioden som undersökningen gjordes och det var i över ett år. Det är vanligt att eleverna 

som är mobbade känner skamkänslor och dom har i regel färre kompisar och känner i låg 

grad tillit till lärarna. Under en längre period visar de att till följd av upprepad mobbning 

urholkas självkänslan. 

 

Friends (2018) kom ut med en rapport där 25% av eleverna på högstadiet som blivit utsatta 

för kränkningar har inte berättat det för någon. Det vanligaste formen av kränkningar bland 

årskurs 6–9 är 1. taskiga kommentarer/verbala kränkningar följt av 2. psykiska kränkningar, 

elaka blickar, utfryst följt av 3. kränkningar via nätet och/eller mobilen. De minst trygga 

platserna är 1. toaletter följt av 2. omklädningsrum följt av 3. korridorer. Vanligaste formen 

av trakasserier var 1. etnicitet följt av 2. könsöverskridande identitet följt av 3. 

funktionsnedsättning. Friends (2018) beskriver i rapporten hur eleverna unviker att berätta 

om sin utsatthet. För att de ska våga berätta krävs det att någon i deras omgivning inger ett 

förtroende och tar de tas på allvar samt bemöter eleverna med respekt. Friends uppmanar till 

att föräldrar tar ansvar för barnen hemma och skolpersonalen tar ansvar på skolan.  

  

Att bli mobbad kan enligt Friends (2018) leda till många följder som låg självkänsla, oro, 

ångest, depression och till och med självmordstankar. För var fjärde elev upphör utsattheten 

inte på över ett år och trots att det slutar för många så blir nya elever mobbade och siffran för 

dom utsatta förblir konstant. Detta visar då på att arbetet för att förebygga och stoppa 

mobbning måste förbättras och prioriteras. Det vill därför i sin rapport tydliggöra och visa att 

strukturer i form av antimobbning och prevention inte räcker med temadagar utan arbetet 

måste vara långvarigt och systematiskt. 

  

I en rapport från Socialstyrelsen (2017) framgår det att under senare år har det rapporterats 

om att allt fler barn och unga utvecklar psykisk ohälsa. Det är cirka 10 procent av flickor, 

pojkar och unga män medan det är 15 procent av unga kvinnor som har någon form av 

psykisk ohälsa och psykisk ohälsa kommer sannolikt att fortsätta öka åtminstone en tid 

framöver. 
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I en annan rapport från Socialstyrelsen (2009) visar de att arbeta mot mobbning kan 

förebygga psykisk ohälsa. Rapporten visar även att det tyder på att skolorna använder en stor 

mängd program och strukturerade arbetssätt för att med syfte i att motverka mobbning och 

normbrytande beteende. Men att det är upp till skolorna att utarbeta egna program eller ta 

reda på själv vilka utbildningar som man ska utbilda sin personal inom för att motverka 

psykisk ohälsa. Det framgår också att vissa områden är mer angelägna än andra för att 

motverka psykisk ohälsa varav mobbning var ett av dom områdena (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet använder metoder och arbetssätt för att 

och motverka mobbning.  

 

Till denna studie har tre mer avgränsade frågeställningar skapats. Den första frågeställningen 

är: Vilken kunskap har idrottslärare om ämnet mobbning och om det i vilken utsträckning det 

förekommer på skolan? Då idrottslärarens arbete är i direkt kontakt med eleverna på skolan är 

den andra frågeställningen: Hur uppfattar lärarna klimatet bland eleverna? För att fördjupa 

studien ytterligare så skapade de två första frågeställningar en bild av fenomenet och leder till 

den tredje frågeställningen: Vilka metoder och arbetssätt använder idrottsläraren? 
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2. Tidigare forskning  
 

Studien har använt tidigare forskning som den teoretiska grunden då välkända, etablerade 

teorier om fenomenet inte var så applicerbart på studiens område. Studien använder istället 

tidigare forskning för att kunna ta från flera olika teorier och analyserar utifrån dem.  

Följande kapitel kommer till användning för att förklara hur idrotten har utvecklats genom 

åren, hur man inom tidigare forskning ser på mobbning och psykisk ohälsa bland elever och 

unga. Samt vad tidigare forskning säger om skolornas arbetssätt och metoder för att motverka 

mobbning. På så sätt knyta samman studiens frågeställning med empiriska insamlade data. 

Detta utgör då en stöttepelare till vilken vår studie ämnar belysa mobbning relaterat till 

skolidrotten, således belysa hur lärare och skolan arbetar med fenomenet. När vi till studien 

sökte efter tidigare forskning inom området mobbning på idrotten bidrog inte den kunskapen 

med någon ny information som skulle gynna studien. 

 

 

Mobbning och psykisk ohälsa bland unga 

  

Begreppet mobbning är idag ett laddat begrepp. Så sent som år 1969 myntades begreppet 

mobbning och fenomenet i skolsammanhang gav upphov till stor mediedebatt. Det var 

kirurgen och debattören Peter-Paul Heinemann i en artikel ur tidskriften Liberal Debatt som 

beskrev begreppet mobbning i en del av artikeln som hade fokus på apartheid. Heinemann 

menade att apartheid inte var ett politiskt system utan en attityd som byggde på 

främlingsfientlighet. Han tog i artikeln upp en rad olika exempel på mobbning bland barn. 

Heinemann förankrade och hänvisade till etnologen Konrad Lorenz bok om aggression som 

utgavs 1967. Där beskrev Lorenz hur fåglar i grupp attackerade andra fåglar av annan art och 

kallade de Mobbing av engelskans ord mob. Heinemann kopplade då ihop småfåglarnas 

beteende mot rovdjurfåglar där dom fördriver en gemensam fiende och saboterade dennes 

jakt och liknade det med fenomenet mobbning (Heinemann, 1972). 

  

I en rapport från Socialstyrelsen framgick det att elevers förhållanden på skolan påverkar 

elevernas psykiska hälsa, livskvalitet och utsatthet för mobbning framförallt i förhållande till 

elevens relationer och samspel. Många av eleverna som led av personlig psykisk problematik  

hade ökad risk att bli mobbade oberoende av graden av beteendeproblem. Socialstyrelsen 

(2009) menar att utifrån detta kan man se att om skolan jobbar aktivt för att främja 

kamratrelationer samt motverka mobbning så är det gynnsamt för alla eleverna. En annan 

faktor som ökar risken för psykisk ohälsa var att vara utlandsfödd med flyktingursprung 

vilket är i lag med tidigare forskning. Ännu mer utsatta var dom flyktingbarnen som inte bor 

med sina föräldrar. Att vara utlandsfödd på en skola som domineras av elever med svenskt 

ursprung ökar risken för mobbning och sämre kamratrelationer. Även elever som inte bor 

med sina föräldrar ökar risken för psykisk ohälsa och att bli utsatta för mobbning. Detta kan 

vara till följd av bristande föräldrarelationer samt bristande ekonomiska resurser vilket i sin 

tur gör att eleven inte kan göra alla aktiviteter som sina kamrater. Vilket resulterar i att 
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relationer kan bli bristande då en elev som sticker ut eller inte följer samma mönster som de 

andra eleverna inte får en naturlig plats i gruppen (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Björk (1995) skriver om hur mobbning utgör en serie av kränkningar och hur varje kränkning 

är en typ av inkompetensförklaring. Hon beskriver detta som ett spel som är offentligt med 

publik där det finns vissa regler och för att få vara med i spelet gäller det att följa dessa 

regler. Vinsterna i spelet motsvarar utökat handlingsutrymme och speglar hur 

maktförhållandena ser ut för tillfället och resulterar i ökning i makt. Det är viktigt att vara 

med i ‘’spelen’’ för att få bekräftelse och tillhörighet inom klassen och det krävs att man 

ständigt är med. Mobbaren är experten på spelen och styr sin omgivning. Mobbaren är den 

som skapar/tar vara på situationer eller tar vara på tillfällen att skapa dessa möjligheter för 

speltillfällen. Det framgår även att lärare kunnat identifiera ‘’typiska mobbingfall’’ och att 

det då enligt Björk hade läraren kunnat ‘’rädda’’ barnet om läraren bara tagit det på allvar. 

Det framgår även att det är många barn som inte känner tillit till lärarna då lärarna inte 

lyssnat eller inte förstått dom när dom försökt säga något. När lärarna sen inte tar tag i en 

situation där någon blir mobbad trots båda parter vet om det så blir tilliten till lärarna ännu 

mindre. Björk anser att lärarna ska erkänna mobbningssituationer och ta ansvar för 

händelserna och situationer som uppkommer i följd av ‘’spelen’’. Björk anser även att det 

viktigaste utifrån materialet är att poängtera det delade ansvaret inför en mobbningssituation 

alltså både barnen och dom vuxna. 

  

Björk (1999) skriver även om tidigare forskning om offer och plågare/mobbare. Där 

beskriver han hur offret ofta är under genomsnittet i fysisk styrka och skolprestationer. Under 

press agerar plågaren utåtriktat aggressivt och offren har tendens att fly eller visa på ett 

undvikande beteende. Offren hade även en mer negativ självvärdering än normalt samt att 

dom ansågs sig vara väl förtjäna att bli mobbade. Bilden av ett offer är alltså en socialt osäker 

person med låg självkänsla och kan befinna sig i stadie där skolprestationen är bristande . 

Björk (1999) skriver även om hur barn som reagerar med rädsla impulsivt och ofarligt raseri 

löper stor risk för att bli utsatta för mobbning då det skapar en typ av lust skapande för 

förövaren. Han skriver även om hur en enskild person på en skola inte kan göra någon 

förändring utan hela kollegiet måste dela detta engagemang. Detta kan vara svårt då 

mobbningen ofta är något dolt för lärarna och det kan då vara svårt för lärarna att uppfatta det 

som ett problem på skolan. Björk anser då att skolan borde ha specifika dagar där man 

fokuserar på att debattera området mobbning så att lärarna kan ta ställning till om dom vill 

göra någon insats och hur det ska organiseras. 

  

Skolans arbetssätt för att motverka och förebygga mobbning 

  

I Socialstyrelsens rapport skriver dem om hur skolan kan ha en viktig roll för att upptäcka 

tidiga tecken och förebygga psykisk ohälsa. Det handlar främst om skolans möjlighet att 

vidarebefordra kunskapen alltså sprida kunskapen till dom anställda. Idag använder skolorna 

relativt många program/strukturerade arbetssätt för att förebygga mobbning. Men bara drygt 

hälften av skolorna har utvärderat sina program/arbetssätt. Många skolor har även utarbetat 
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många program/arbetssätt när det kommer till föräldrastöd/föräldrasamverkan och även där 

var det bara drygt hälften som utvärderat dem (Socialstyrelsen, 2009). 

  

En stor majoritet av skolorna uppger att dem har nedskrivna handlingsplaner/rutiner för hur 

man ska gå tillväga när man ser en elev som visar tecken på psykisk ohälsa. Dem flesta 

skolorna uppgav även att dom hade ett samarbete med socialtjänsten, barn och 

ungdomspsykiatrin och även polisen för att kunna upptäcka, förebygga eller hjälpa elever 

med psykisk eller psykosocial ohälsa. Skolorna uppgav även att dem ville få 

rekommendationer eller allmänna råd för att lättare kunna välja program/arbetssätt. 

Rapporten sammanfattades i tre centrala slutsatser i form av att skolans roll behöver 

förtydligas i förhållandet till arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Detta 

resonemang utgår ifrån att det finns ingen annan verksamhet som har så bred och långvarig 

kontakt med barn och unga som skolan. Man måste se över och studera de program/arbetssätt 

som skolorna använder sig av för att kunna ge bättre hjälp och upptäcka psykisk ohälsa 

tidigare. Samt att man måste specifikt analysera dom program/arbetssätt som används vid till 

exempel mobbning och vad skolan kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. Den sista 

slutsatsen är att skolan måste ha bättre tillgång till kunskaper inom psykisk ohälsa för att 

kunna själva eller i samverkan med andra ge bättre hjälp och tidigare upptäcka psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). 

  

Idrottsmiljöns framväxt och utveckling för elever 

 

Under det här avsnittet kommer vi gå igenom hur idrottens framväxt har sett ut för att ge en 

mer övergriplig bild så att läsaren ska kunna se hur klimatet bland eleverna utvecklats. 

 

Idag hör och ser vi idrott utövas i stor utsträckning överallt, såväl på fritid som i skolan. Hur 

och på vilket sätt har den förändrats är en intressant aspekt. När ett samhälle utvecklas och 

förändras så förändras också innehållet det vill säga människorna i de. Därför har idrotten i 

skolan kommit att spela stor roll för barn och ungas utveckling i skolan. Idag och historiskt 

sett finns de många som förespråkat den fysiska aktiviteten och speciellt när det kommer 

skolan. John Locke, 1632–1704 var en av dessa förespråkare som talade för hur viktigt de var 

med fysisk kroppsaktivitet och dess inverkan på undervisning i skolan. Den debatt John 

Locke skapade drog igång ett stort hjul som kom att förändra idrott i skolan och dess historia 

i sin bok “Tankar kring uppfostran” (Annerstedt, 1989). 

  

Ungefär 100 år senare skrev Jean Jazques Rousseau boken “Emelie” som även den fick stor 

uppmärksamhet och betydelse för idrotten. De fanns vid denna tid flera program för hur 

idrotten skulle utformas. Kroppsundervisningen skulle enligt tidigare nämnd Locke och 

Rousseaus göra män eller pojkar mer harmoniska samt friskare och starkare. I detta skede av 

undervisnings nivån var inte tjejer inkluderade och fick inte ta del av denna (Annerstedt, 

1989). Annerstedt (1989) menar också på att mycket utav den utveckling som skett inom 

idrotten går hand i hand med de kroppsideal som skulle följas och att de under krigstiderna i 

Europa på 1700–1800 talet upprätthålla friska, starka och krigsdugliga män. 
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Under krigsåren växte idrotten fram från att bara handlat om gymnastisk och 

gymnastikundervisning till att nu arbeta och fokusera på individens individuella styrka och 

förmåga. Lagsporter tog allt större plats och blev de naturliga valet i de “nya samhället”. De 

var inte förens på mitten av 1900-talet idrotten blev till stående undervisning. Såklart fanns 

gymnastisk kvar som undervisning under idrottslektionerna men de hade nu blivit ett bredare 

utbud. Med hjälp av den utveckling från pedagogiken menade en på att vissa typer av 

kroppsövningar skulle utveckla sin identitet och personliga utveckling mer. Nu lades fokus på 

de praktiska och de sociala inom idrottsvärlden. Det blev efter en tid närmare bestämt på 70-

talet en ny era av strukturer inom idrotten. Från att ha fokuserat på och haft elitidrott och 

tävlande prestationer som utgångspunkt blev de meningsskiljaktighet om vad ämnet idrott 

stod för och vad resultat skulle innebära då de närmade sig en annan typ av utveckling 

(Sandahl, 2005). 

  

Detta ledde i sin tur i vad som man idag kallar 1994:as läroplansreform. Sandahl (2005) 

framför här några viktiga ståndpunkter som får oss att förstå och förankra hur idrotten är 

strukturerad idag. I reformen som betecknas Lpo 94 som tillkom efter mycket 

meningsskiljaktighet stod de klart att idrottens nya namn och innebörd hade med hårda drag 

förändrats. Det nya namnet var Idrott och Hälsa och som det heter än idag år 2018. Idag skall 

idrotten handla om livsstil, motion i form av hälsa och livskvalité som resultat. I och med 

denna reform skall även idrotten individanpassas för att ge alla en god chans till utveckling. 
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3. Metod 
 

I kommande kapitel kommer vi beskriva studiens metodologiska ansats. Studien bygger på en 

kvalitativ explorativ ansats då det valda området var att undersöka hur idrottslärarnas 

arbetssätt och metoder ser ut. Dahlgren (2009) skriver att kvalitativ metod handlar om djup 

mer än om yta och det är just det vi vill åstadkomma i studien. Till studien har fyra 

kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare hållits för att skapa en så bra bild som möjligt. 

Sedan följer den kvalitativa analysen där vi analyserat vårat material för att ligga till grund 

för resultatet. I detta avsnitt följer även forskningsetiska reflektioner och hur vårt samarbete 

har gått till.   

 

Målgrupp och urvalsförfarande 

 

Denna studie har använt sig av ett strategiskt icke-sannolikhetsurval. Dahlgren (2009) skriver 

om hur kvalitativa urval följer uppställda principer utifrån studiens syfte. Hon skriver även 

om hur man kan undvika att delge hur många intervjuer man gjort i studien då det inte är det 

som är i fokus utan det studerade fenomenets mönster. Studien fokuserar istället på att 

intervjua så många som man behöver för att besvara studiens syfte. Strategiskt icke 

sannolikhetsurval innebär att man har ett antal teoretiska relevanta variabler (Dahlgren, 

2009). Där studiens relevans fokuserar på att respondenterna är idrottslärare och verksamma 

på olika grundskolor. Studien ämnar till att få en fördjupad inblick i hur idrottslärare på 

grundskolenivå arbetar för att motverka mobbning. 

   

När studien genomfördes kontaktades idrottslärare på grundskolenivå, med högstadiet som 

arbetsområde för att dom har den kunskapen. Fyra stycken idrottslärare från fyra olika skolor 

intervjuades för att skapa en så bra bild som möjligt av idrottslärarnas arbetssätt och metoder 

i prevention mot mobbning. I detta skede kontaktades rektorerna i kommunen på respektive 

skola. För att i sin tur få deras godkännande. För att få kontakt med respektive skolas 

skolchef och rektor tog vi oss in på Umeå kommuns hemsida där vi fann kontaktlista över de 

rektorerna med ansvar över högstadieklasser 6–9. Vi kontaktade rektorerna och fick sedan 

deras godkännande att kontakta lärarna och mailadresserna till lärarna. Vi kontaktade sedan 

lärarna via mail och i samband med kontakt så skickades en beskrivning av den tilltänkta 

studien i form av ett missivbrev (se bilaga 1). Idrottslärarna som vi intervjuade har i 

genomsnitt jobbat ungefär 15–20 år som idrottslärare där vissa jobbat kortare och viss 

betydligt längre. Vi har haft turen att intervjua och träffa en grupp av idrottslärare med stor 

erfarenhet av området och har även sett hur det har utvecklats från när dom själva gick skola 

och under deras verksamma tid.  

 

Mail skickades ut i omgångar beroende på den svarsfrekvensen vi fick på intervjuförfrågan. 

På så sätt säkerställa antalet respondenter så att studien gick att genomföra på ett adekvat sätt. 
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Datainsamling  

 

 

Studien använder en explorativ ansats i intervjuerna i form av semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ intervju användes för att det är ett bra sätt att upptäcka och identifiera egenskaper 

och strukturen hos fenomenet mobbning ur respondenternas synvinkel (Davidson & Patel 

2011). Gemensamt har en samling av temafrågor fungerat som en stam under varje tema som 

grenar ut i ytterligare frågor med uppföljningsfrågor utifrån vad som bedömts som relevant 

för studien (Bryman, 2011). Till att börja med beslöts de att den första intervjun fick bli en 

typ av pilotintervju som fick fungera som ett test för att se om frågorna samt upplägg var rätt 

anpassat till vår studie. För att därefter kunna modifieras eller editeras i intervjuguiden för att 

anpassa på bästa sätt till studien vilket i vårt fall blev mer av intervjuernas upplägg och frågor 

som kunde ha ställts på ett bättre sätt så att inte frågor med samma innebörd upprepades (Se 

bilaga 2).  

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer och kvalitativ ansats är den explorativa 

möjligheten det ger studien. Det möjliggör för studien att vara friare inför respondenterna och 

deras berättelser och upplevelser (Bryman, 2011). På detta sätt har de gett studien en 

möjlighet att ha en viss struktur i intervjuerna men samtidigt friheten att fördjupa sig i det 

som är relevant för studien samt med ytterligare följdfrågor. Den första intervjun blev en 

pilotintervju som bidrog med möjligheten att anpassa intervjuguide efter våra behov under 

processen. 

 

För att möjliggöra respondenternas delaktighet så kom vi överens med respondenterna om 

vilken plats som passade dem bäst att hålla intervjun på. Det blev då i alla intervjutillfällen på 

deras arbetsplats eller i arbetsrum och kontor i anknytning till skolorna de arbetar på. 

Intervjuerna ägde rum på avskilda platser ofta i deras arbetsrum eller samtalsrum där det var 

lugn och ro och där de var bekvämt att förlägga intervjun och respondenten upplevdes känna 

sig trygg på. Intervjuerna ägde rum runt ett bord där vi befann oss på ena sidan och 

respondenten andra, på ett bekvämt avstånd. Den miljön var bra och skapade en bra dynamik 

för samtalet. Intervjun spelades in via en diktafon som förberetts och dubbelkollat att den 

fungerar bra. Diktafon användes för att respondenten skulle kunna känna sig lugnare att 

informationen inte skulle kunna spridas då diktafonen inte är uppkopplad på något nät och vi 

kan inte garantera till exempel en mobils säkerhet därför var de ljudinspelning användes och 

ingen videoinspelning. Vi hade informerat respondenten och för frågat om det var okej att 

samtalet spelades in, detta innan och på plats för att säkerställa att respondenterna tagit del av 

informationen och hade deras samtycke. Detta i samband med att ramarna för samtalet togs 

upp. 
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Innehållsanalys och Bearbetning av data 

 

En kort tid efter intervjuerna kodade och transkriberade vi ordagrant och antecknade 

kroppsspråk.      

 

Vi analyserade sedan vår insamlade data med hjälp av Lundman och Granheims (2003) 

kvalitativa innehållsanalys för att identifiera dom tydliga likheterna och skillnaderna i 

studiens intervjuer och skapar bakomliggande teman. Därefter transkriberades vårt material 

och bryter ner transkriberingen i meningsbärande enheter. Således gjordes dessa 

meningsbärande enheter om genom att kondensera dom vilket innebär att man sammanfattar 

dom utan att texten tappar sin centrala betydelse. Sedan skapades koder sorterade koderna 

och meningarna så att det skapades underkategorier och huvudkategorier (Lundman & 

Granheim, 2003). Studiens huvudkategorier som presenteras i resultatdelen blev Klimatet 

bland eleverna, Metoder att motverka mobbning och Idrottslärares erfarenheter och 

utbildningar inom ämnet mobbning.  

 

Tex meningsbärande enhet: ’’Absolut de är hanterbart, mindre än hanterbart skulle jag vilja säga, 

så lite tycker jag att de är nuförtiden så, här iaf.’’ Kod: Mobbningens utsträckning. Huvudkategori: I 

vilken utsträckning förekommer mobbning. 

Förförståelse 

  

Studiens förförståelse inom det valda området grundar sig i författarnas egna tidigare 

erfarenheter samt upplevelser av vad andra personer har berättat om sina upplevelser när 

ämnet mobbning diskuterats och specifikt inom ämnet i anknytning till idrottslektionerna. 

Men även från dagens media som kan måla upp en bild som kan upplevas som negativ om 

exempelvis barn som blir mobbade i skolan under långa perioder och deras tragiska följder. 

Det är självklart att det har påverkat vår studie till viss del. Det är nu ungefär 10 år sedan vi 

gick i grundskolan då vi idag båda uppnått åldrarna 25–26 år. Således finns fortfarande starka 

minnen från perioden kvar som väckt ett intresse och en önskan att ta reda på vad som kan ha 

förändrats och hur det ser ut idag. En av oss som utfört studien var under sin högstadieperiod 

framröstad kamratstödjare och vidareutbildad inom organisationen Friends som där av också 

haft en förförståelse kring områden där kränkande eller mobbningssituationer kan ha uppstått. 

  

När man diskuterar dessa minnen sinsemellan och med andra så har vi fått en bild av att det 

är en extra utsatt situation i en miljö där alla borde känna sig trygg och bekväm i, då skolan är 

till för alla elever. Det är också en plats där mycket har förändrats, inte bara från när vi gick i 

högstadiet men även historiskt sett idrottsämnet i skolan, då samhället vi alla lever i rör sig 

och ständigt är i en utveckling (Sandahl, 2005).  

 

Exempelvis något som väckte uppmärksamhet och intresse att ta reda på var olika situationer 

där kränkningar eller mobbning kan uppstå eller förekomma. Hur ser de ut i 

omklädningsrummet inför idrottslektionerna idag, där man ska duscha och vara mindre 
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påklädd inför en grupp? När sporter av olika slag öppnar upp för hårt fysiskt spel som 

uppmärksammas som extrem eller rent av osportsligt uppstår även ett negativt mönster som 

möjligtvis skulle kunna grunda sig i att man inte kommer överens utanför idrotts utförandet 

exempelvis. 

 

Med detta i åtanke när vi utförde studien att ha ett öppet sinne trots en förförståelse av att det 

skulle återskapa många känslor och minnen från när vi gick i skola eller att det skulle i helhet 

vara ett stort problemområde på skolorna. Efter en del diskussioner sinsemellan så har vi 

försökt att hålla oss mer öppensinnade och detta har vi förhållit oss bra till i studien. 

 

Kvalitetsaspekter 

 

Studien kommer utgå ifrån Kvale (1997) som går igenom treenigheten alltså validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. När Kvale skriver om validitet så är den enklaste formen att 

beskriva det på är: Undersöker vi det vi vill undersöka? Speglar våra observationer 

fenomenet mobbning och våra relevanta variabler. Utifrån dom här frågeställningarna kan 

studien valideras. Det ökar validiteten om författare har trovärdighet och 

hantverksskicklighet. Vi har varit ärliga med vår förförståelse till det valda ämnesområdet. 

Området har studerats utifrån tidigare forskning och respondenternas kunskap och 

erfarenheter.  

 

Det är intressant att veta om en kan generalisera en studie alltså om en får samma resultat 

med andra personer och liknande situationer. Kvale(1997) skriver om analytisk 

generaliserbarhet som innebär att man utifrån studien gör en noggrann bedömning om det kan 

bli samma resultat i en annan liknande situation.  Det bygger på en analys mellan likheter och 

skillnader mellan dom två situationerna och det är upp till läsaren om dom anser att det är 

generaliseringsbart. Man skulle kunna resonera att studiens resultat går att generalisera då 

studien grundade sig på fyra olika statliga skolor där resultatet stämde överens med varandra. 

Utifrån att statliga skolor har bestämmelser och regler kan man utgå ifrån att det borde bli 

samma resultat på andra statliga skolor i andra delar av landet. Rapporten från Socialstyrelsen 

(2009) visar på ett liknande resultat.  

 

Kvale (1997) skriver om riskerna att reliabiliteten blir hotad. En av riskerna är ledande frågor 

utan att det är medvetet. En annan är hur vi tolkar svaren från respondenterna och vem av oss 

som gör det. För att stärka reliabilitet inom kvalitativ forskning är det viktigt att vi som gjort 

studien beskriver hur vi har samlat in och bearbetat data. Båda författarna var med och var 

delaktiga i intervjuerna och antecknade kroppsspråk, sinnesstämning med mera. Vi var även 

vaksamma på när den andra ställde frågor om hur dom var formulerade så att inte frågorna 

leder respondenten och framförallt utan att vi har varit medvetna om det. Sedan 

transkriberades intervjuerna separat samt granskades av den andra av oss. För att se hur 

tillvägagångsätt med datainsamling och bearbetning av material gått till kan ni läsa det i deras 

under kapitlet här ovan. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Första övervägandet studien stod inför var först och främst vem ska vi intervjua, skolpersonal 

eller eleverna? Efter diskussioner och övervägande kom vi fram till att intervjua idrottslärarna 

i och med att fokus var på högstadieskolor så är eleverna under 18 år och då krävs målsmans 

underskrift samt deras medgivande. Det hade varit etiskt känsligt då ämnet handlar om en 

form av utsatthet för en grupp eller individ (Bryman, 2011). Att diskutera mobbning med en 

elev som har varit eller är utsatt för fenomenet kan leda till ett emotionellt lidande för den 

individen. Hade vi velat göra på det sättet hade ytterligare godkännande och i sådana fall en 

närvaro av ett barn eller skolpsykolog som hade säkerhetsställt att studien och respondenterna 

inte far illa under denna process. På detta sätt hade en annan bild eller en ytterligare 

infallsvinkel på det valda området kunnat gynna denna studie fast i ett annat syfte. 

  

Studien har förhållit sig till dom fyra forskningsetiska huvudkraven. Det första steget är 

Informationskravet där vi som forskningspersoner ska informera våra respondenter om vårt 

forskningssyfte. Det framförde vi på ett tydligt sätt i vårt missivbrev (se bilaga 1) och sedan 

ytterligare utförligt muntligen under vår träff. Då vi fått höra att ett alltför utförligt 

missivbrev kan få respondenten att tappa intresse. Vi informerade om vad deras roll skulle 

innebära och vilka villkor som gäller för deras deltagande samt vår del i processen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet där inhämtas deltagarnas samtycke och det gjordes 

muntligt för att säkerställa att deltagaren inte ändrat sig. De poängterades innan intervjun att 

det är frivilligt och att dom när som helst kan lämna rummet och avbryta intervjun samt neka 

att svara på frågorna utan några negativa följder. Vi var även förberedda på att om dem skulle 

avbryta medverkan så skulle vi inte försöka påverka dem men detta blev aldrig aktuellt 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Det tredje är Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att de insamlade materialet förvaras på ett sätt som obehöriga inte kan ta 

del av dom (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes i form av att vi spelade in med en diktafon 

och sedan förde över filerna direkt till datorn och transkriberade intervjuerna på ett sätt så 

intervjupersonerna förblir anonyma och sedan tog bort ljudinspelningarna från diktafonen. 

Sedan sparades filerna på en lösenordskyddad extern hårddisk och förvaras säkert.  

  

Det sista och fjärde är Nyttjandekravet som handlar om att man bara får använda uppgifterna 

om enskilda personer för forskningsändamål. Vi försäkrar att materialet inte kommer använda 

dessa uppgifterna för något annat än vår forskning. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Ansvarsfördelning  

 

Till denna studie finns två författare genom hela processen. På så sätt har vi kunnat följa och 

genomföra arbetet i det olika delarna på ett adekvat sätt. De olika delarna har granskats och 
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bearbetats noga av oss båda. Varje del i processen och skrivande har därför kommit att bli i 

fullt samarbete. Simultant har materialet som inhämtats till studien varit fysiska intervjuer i 

form av samtal, där har de turats om vem som för samtalen. Detta för att skapa en så bra röd 

tråd i samtalen samt beröra de område studien är ämnad för. Under processen gång man 

ständigt haft öppna dialoger och diskussioner om tillvägagångssätt och utformande. Slutligen 

så har innehållet i studien gemensamt granskats. 
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4.  Resultat  
 

I kapitlet som följer kommer vi gå igenom informationen som inhämtats från intervjuerna. 

Utifrån studiens innehållsanalys så har det skapats teman och dessa teman blev klimatet bland 

eleverna, I vilken utsträckning förekommer mobbning, Idrottslärares erfarenheter och 

utbildningar inom ämnet mobbning och Metoder att motverka mobbning.  

 

 Klimatet bland eleverna 

  

Våra respondenter som var mellan cirka 35-50år som hade en genomsnittlig arbetserfarenhet 

på cirka 15-20år berättade att det har blivit stor förändring i klimatet bland eleverna dom 

senaste årtiondena. För att kunna få en förståelse om hur klimatet ser ut idag bland eleverna 

vill vi först se hur lärarna uppfattar klimatet bland eleverna och hur lärarna uppfattar att 

eleverna kommunicerar och samspelar med varandra för att sen kunna se till aspekten av 

mobbning och kränkningar.  

  

Tyvärr kan det ju ibland bli att det blir ett sånt klimat i klassrummet eller klassen att det 

är okej att man säger kränkande kommentarer även fast inte alla blir kränkta. Men det 

blir ett typ av vardagsspråk för många kanske att ha det språket mot varandra även fast 

man inte tänker på att andra kan bli kränkta. (IP2)     

  

Citatet här ovan beskriver om just hur klimatet har förändrats. Samtliga respondenter 

berättade om hur klimatet blivit hårdare och eleverna kallar varandra fula ord som könsord 

utan att eleven har intentionen att vara elak. Detta språkbruk har blivit del av vardagen för 

många unga. Respondenterna berättar även hur detta är främst inom vissa grupper på skolan 

och hur det kan vara svårt att motverka det då det har blivit så normalt bland eleverna. Det 

framgår i intervjuerna att vardagsspråket bland vissa av eleverna har blivit så pass fult att till 

och med poliser kommit och informerat eleverna att om dom inte själva tänker på deras 

vokabulär och språk gentemot varandra i vardagen så kan det till och med resultera i lagbrott. 

  

Det är svårare idag att veta om eleverna är taskiga mot varandra. Förut kändes det mer 

svart och vitt. Nu kallar eleverna varandra väldigt fula ord och har ibland till och med 

smeknamn som liknar könsord. Detta gör att det är svårare att veta om det är en 

kränkning eller om dom bara pratar vänner sinsemellan med en nyare annorlunda 

jargong.  (IP4) 

  

Respondenterna fortsätter med att berätta att dom upplever att det kan vara svårt att bedöma 

vad som är en kränkning och vad som är vardagsprat vilket resulterar i att det försvårar för 

skolpersonalen att upptäcka om någon blir mobbad eller utsatt. Det kan därför enligt 

intervjupersonerna komma att bli något stort om de inte uppmärksammas och stoppas i tid. 

  

Till att börja med tycker jag de var mer tjafs i 7:an för 10–15 år sedan, nu tycker jag de 

är så att jag tycker allt går ner i åldrarna. Där vi skriver mest incidentrapporter om är 
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statistiskt i Sverige är i årskurs 4 och 5. Mycket har ju flyttats ner till de som jag tyckte 

var en ganska mycket lugnare årgång förut. De skulle man kunna säga att de blivit 

mognare tidigare än vad som pågick i 7:an förut pågår i 4:an nu. (IP1) 

  

Respondenterna fortsätter med att berätta om hur språket blivit värre i tidigare åldrar. Den 

typen av fula ord som tidigare äldre elever använt cirkulerar nu även mycket tidigare. 

Respondenterna berättar även hur eleverna har större kännedom om sina rättigheter och har 

därför fått större utrymme att säga att dom inte vill vara med och det är svårt att motivera 

eleverna då dom är mer luststyrda nu för tiden. Intervjupersonen berättar även hur dom har en 

större förståelse för varför inte eleverna är med. Respondenterna pratar även om hur det har 

påverkats av mobilerna och hur det klättrat ner i åldrarna. Något som samtliga respondenter 

pratar om är just mobiltelefoner och konsekvenserna av dem. Respondenterna berätta om hur 

man är ute om man inte har en mobiltelefon redan i fyran. Medan för 10-15år sedan hade inte 

så många elever som hade mobiltelefoner alls. Respondenterna berättar också hur det är 

mycket svårare idag att fånga elevernas uppmärksamhet och att denna typ av 

informationskälla kan resultera i att mognaden kommer tidigare. Vissa skolor har även så att 

eleverna får lämna in mobilen under dagen för att det har tendens att skapa så pass mycket 

problem. 

 

I vilken utsträckning förekommer mobbning 

  

I det här temat fokuserar vi på att beskriva via respondenternas ord hur och om mobbning 

förekommer på deras skolor. Detta gör vi för att beskriva om det är ett problemområde på 

skolorna och om dom anser att detta är ett problem. 

   

Nej, jag skulle vilja säga att de är väldigt lite mobbing fall som vi har i alla fall. Vi har 

väldigt lite sånt tycker jag. Vissa årgångar var de ibland mer tjafsigt ett tag så där men 

jag tycker rent generellt så av de vi uppmärksammat och de vi utreder är de ganska få 

mobbing fall faktiskt tycker jag statistiskt men så kan de förekomma så som man inte vet 

om också. Men lite som vi utreder tycker jag. (IP1) 

 

Här i citatet ovan svarar respondenten på frågan om dom anser att mobbning förekommer på 

deras skola. Respondenten fortsatte med att berätta att hen ansåg att det inte var ett så stort 

problem för att han anser att dom har så pass bra rutiner och att dom är så pass bra på att 

utreda. Men respondenten var noga med att poängtera att en person alltid är en för mycket då 

det innebär stora emotionella skador för personen som blir utsatt. Men respondenter fortsätter 

med att berätta hur dem anser mobbningen förekommer och att det är mindre än hanterbart nu 

förtiden. Ip2 berättade hur dem inte ansåg att mobbning var ett problem på skolan utan enbart 

i vissa grupper. 

 

Ja absolut att det är ett problem! Så länge någon blir utsatt för mobbning kommer alltid 

det vara ett problem. Men vi har bra metoder och arbetssätt för att handskas med det. 

Men det finns säkert fortfarande områden som kan förbättras…. och områden vi 

fortfarande inte vet hur vi ska handskas med. (IP4) 
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Respondenter belyser just hur det kan vara svårt att veta hur man ska handskas med vissa 

områden och även att det fortfarande finns områden som kräver förbättring. Värt att nämna är 

att ingen av våra respondenter har kunnat ge oss någon information om hur många 

incidentrapporter skolorna skriver. IP3 berättade även hur hen ansåg också att det var ett 

problem och någon form av nolltolerans kommer man nog aldrig uppnå. IP3 säger även att 

det alltid kommer förekomma mobbning så länge man lämnar elever ensamma med varandra 

och även ibland då lärare är med men att hen tycker att skolan har bra rutiner och metoder för 

att lösa och förebygga mobbning. Samtliga respondenter pratar även om att dom inte anser att 

det är specifikt utsatt på idrottslektionerna men att det kan bli synligt där. Specifikt då 

eleverna får adrenalinpåslag eller om någon är en dålig förlorare eller tidigare konflikter.   En 

av respondenterna säger även att hen anser att det kan vara bra för att dom får utlopp för det 

och att det blir synligt. 

 

Idrottslärares erfarenheter och utbildningar inom ämnet mobbning 

  

I detta tema kommer vi gå igenom idrottslärarnas erfarenheter inom området samt vilka 

utbildningar som dem tagit del av och skulle vilja ha mer av. Det är mestadels 

internutbildning med mycket fokus på incidentrapporter. Någon hade gått kurs i 

Farstametoden, utbildningar för hur man ska agera i känsliga situationer, bemötande av 

föräldrar och barn, ledarskapskurser, samt respondenternas erfarenheter i arbetslivet.    

  

Föreläsare och Case, liksom träna på det här när det händer vad ska ni göra när det 

inträffar? Vad gör ni då? Man har också gått utbildningar att fylla i incidentrapport och 

det är inte heller så lätt att hitta igen incidentrapporter i ett nätverk. Ja ni vet de ska 

skickas in, fort ska det göras, vem ska göra det och så vidare. Så vi går lite sådana 

utbildningar kontinuerligt, lite beroende på vad vi tycker själva vad vi har för behov, 

tycker vi att vi har behov av det då kan ju vi säga det till vår rektor. Och då kan vi ju 

också få det. Någon föreläsare eller någonting som hjälper oss framåt och så. (IP1) 

  

När vi frågade respondenterna om deras utbildning inom ämnet så var det stor variation på 

svaren. Här ovan ser vi ett av svaren då vi frågade vilka utbildningar dem tagit del av. Någon 

hade gått kurs i Farsta metoden som var en populär metod för att förebygga mobbning under 

1990–2000 talet men inte lika förekommande nu för tiden. Respondenten berättar även att 

dem sedan kombinerat Farstametoden med nya metoder och sammanfogat den till något nytt. 

Majoriteten hade gått interna utbildningar där föreläsare har pratat om metoder och dom har 

fått jobba med Case. Respondenten berättar hur det är en stor frihet för idrottslärarna att få 

välja eller föreslå kurser som dom själv anser att dom vill gå. Ett fåtal respondenter har även 

fått utbildningar i konflikthantering från polisutbildningen för att veta hur dom får och inte 

får göra om det blir känsliga situationer. 

  

Det finns ett material som vi har som kallats ledarskap i klassrummet och det är ett 

material som man tagit fram om det kommer nya medarbetare så får dom gå kursen 

också och vi uppdateras i det också varje år tror jag. I att repetera hur det ser ut i 

klassrummet och sen så har vi samtals utbildningar som vi varit på. (IP2) 
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Respondenterna berättar hur dom har likabehandlingsgrupper som får ytterligare utbildningar 

för att det är främst dom som hanterar mobbnings relaterade frågor. Det kan vara utbildningar 

som exempelvis handlar om hur en ska bemöta föräldrar och barn samt svåra samtal. Då gör 

dom oftast det i samarbete med andra likabehandlingsgruppen från andra skolor i kommunen 

vilket dom ansett varit väldigt givande. 

  

Mycket bättre, otroligt mycket bättre att vara ung på de sättet idag. Tidigare fick man ju 

klara sig själv i princip. Jag skulle bli brydd om statistiken visade något annat eller att 

det blivit värre eller sämre än när jag växte upp på 70, 80-talet. Det finns ju mörkertal 

och så vidare men jag tror inte på riktigt att de är så, de känns bättre nu. Mörkertalet var 

väldigt stort på den tiden. På idrottslektionerna så är det jättestor skillnad, du står aldrig 

och väljer lag och om de är så att de väljs lag så väljer läraren lagen på eget sätt. 

Slumpen/ tjejer/killar eller klasser etc. (IP1) 

  

En annan aspekt är hur respondenterna upplevt att fenomenet mobbning har förändrats genom 

tiderna både i helhet och på idrottslektionerna. Respondenterna berättar mycket just om hur 

det har förändrats från att vara idrott till idrott och hälsa och hur det har utvecklats till att bli 

mindre utav prestige som att den som är bäst på till exempel fotboll får bäst betyg. 

Respondenterna anser även att det ändrade klimatet på idrotten och det har påverkat att det 

blir mindre mobbning då det är mindre tävlingsinriktat. Här resonerar även respondenten på 

ett intressant sätt hur utvecklingen har sett ut sedan den var yngre. Respondenten berättar att 

på den tiden dom växte upp var det mer av en naturens lag och man fick klara sig själv medan 

nuförtiden är skolpersonalen mer involverade även på rasterna. 

  

Gruppsykologi till exempel på lärarprogrammet i överlag för det saknas det ganska 

många sådana kurser. Jag tycker att mycket har gått åt tid till mycket som man kanske 

inte behöver läsa. Medan det finns mycket som alla skulle behöva lite större dos utav. För 

det finns lite luckor i lärarprogrammet i överlag. (IP2) 

  

Här frågade vi respondenten om det finns något i dagsläget som skolan skulle behöva ha 

utbildningar inom eller förbättra inom ämnet mobbning i anknytning till idrottslektionerna. 

Respondenten tyckte även att många lärare känner sig osäker inom området grupper och 

grupperingar samt att de skulle vilja ha bättre kunskaper inom just det berörda området. 

Ingen av lärarna hade varit på utbildning specifikt för mobbning på idrottslektionerna. Men 

respondenterna berättade att dom däremot har fortbildningar med andra idrottslärare där det 

kan varit inslag om mobbning men den fokuserar inte på det ämnet specifikt. Några lärare 

tycker även att det är synd att den nya kursplanen inte förespråkar samarbete på 

idrottslektionerna utan att det istället ska vara övergripande på skolorna. 
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Metoder att motverka mobbning 

  

Under detta tema beskriver vi vad idrottsläraren och skolan i helhet gör för att förebygga 

mobbning och när eller om det väl sker kränkningar eller mobbning på skolidrotten och i 

anknytning till den. Hur deras faktiska handlande och tillvägagångssätt går till och hur den 

följs anknutet till individen och elevens behov. Då de har olika strukturer i det direkta 

handlandet för att motverka mobbning. 

  

Alltså vi gör ju en del, idag faktiskt gjorde senast en undersökning av våra så kallade 

skyddsänglar elever som gjorde en undersökning om otrygga platser och tillfällen där de 

kan ske mobbing och så. Vi gör den varje år och när vi gjorde den i fjol så var inte 

idrotten nämnd i den. Mm kan ju tänka sig att duschrum och platser här eller i 

anknytning till idrottshallen ska vara de men de var inte med bland dom platserna där 

dom kände sig otrygga faktiskt. (IP1) 

  

Respondenten berättar om hur deras skyddsänglar/elevskyddsombudet/kamratstödjare hittar 

på olika aktiviteter under året för att eleverna ska lära känna varandra som exempelvis under 

högtiden halloween samt till exempel anordnar turneringar där klasserna blandas så dom ska 

lära känna varandra. Skyddsänglarnas uppgift är att vara uppmärksamma på elever som ser 

ensamma ut och gör enkäter om utsatthet och otrygga platser och sammanställer den och ger 

det till lärarna. Alla respondenter får varje år utskickade flera enkäter från kommunen bland 

annat en som heter ungas hälsa enkäten där dom frågar om bland annat otrygga platser. Vissa 

skolor har även tematiska arbeten bland eleverna där dom går igenom olika ämnen som 

värdegrund och etnicitet med mera för att motverka mobbning genom att eleven får ta del av 

kunskap. 

  

Ja vad ska man säga, ena är väll att man inte byter om lika ofta som förr i tiden. Alla 

byter ju inte om, de kan ju vara en aspekt. Skulle alla tvingas byta om så skulle de kanske 

förekomma oftare och mer mobbning kan jag tänka mig. Sen har vi jobbar med det här år 

efter år efter år så håller vi på med arbetet med de som förebygger mobbning. Ser vi 

någon otrygg plats som till exempel hörnet där borta vid centrum hittar vi på. Då 

kommer vi jobba mot den platsen. De är därför vi gör kartläggning för att hitta dom 

platserna dom ställena då jobbar vi extra med dom. Så det tycker jag är ett arbete som 

har pågått under en tid. (IP1) 

  

  

Fortsättningsvis så berättar respondenten om hur det har förändrats i miljön i 

omklädningsrummen. På några skolor är det inte något tvång längre att man ska byta om och 

duscha efter lektionen och då det inte är ett krav från skolverket utan enbart att eleverna ska 

ta del av utbildning i hygien men dom skickar fortfarande mail hem till föräldrarna om dom 

märker att det är återkommande men gör inget mer efter det. Respondenterna upplever att 

detta kan bidra med att det inte förekommer lika mycket mobbning. Nu har dom även ändrat 

om angående omklädningsrum så dom nyaste principerna som är att man ska ha 

duschdrapperi, låsbara bås, låsbar toalett med dusch osv. Detta är något som vissa skolor 

följer medans vissa nyare byggda ignorerar dessa principer. Det var lite skilda åsikter om 
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vikten av omklädningsrummets miljö då vissa tycker att det bästa för alla är om man följer 

dessa principerna medans andra inte tror att det påverkar särskilt mycket alls. Många av 

lärarna beskriver  just omklädningsrummen och hur dom ser på den situationen.  

  

Det gör vi ju aldrig, vi är ju aldrig där inne. Men däremot gör vi de i mellanstadiet kan 

man säga. Där är de åtminstone 3an till 5an kanske. Beroende lite på behov men där är 

de också ofta fritidspersonal som följer dom dit. Åtminstone upp till 4:an efter de får dom 

klara sig själv. Men märker vi att det uppstår tjafs i en grupp till exempel i en grupp 

tjejer i den här klassen. Så kommer vi ha dit någon som alltid är med dom. Men de är inte 

alltid så att vi kan de som de ser ut i nuläget bli ohållbart rent ekonomiskt sätt. Och min 

undervisningstid skulle gå ut på att sitta i ett omklädningsrum och de är för dyr tid för de 

liksom. (IP2) 

  

Ett annat ämne som ständigt kom upp i intervjuerna var just om personalens närvaro i 

omklädningsrummet. Andra respondenter pratade även om hur dom hade personal till och 

med i 6:an i det fall där det varit stökigt framförallt på killsidan men även tjejsidan. Värt att 

poängtera här är att det finns ingen kommunal policy utan bara vad skolan själv anser behövs. 

Medan respondenterna tyckte att det är en bra idé att ha personal i omklädningsrummen 

iallafall tills omkring 7:an för då börjar dom mogna till sig mer och då börjar dom bli vuxna. 

  

  

Till föräldrarna brukar vi säga, skicka hit dom att dom har sovit, är mätt att ni har koll 

på närvaron. Framförallt prata gott om skolan till barnen. Även om ni tycker vi är 

pajaser här så skickar de signaler till barnen om inte föräldrar respekterar. Så försök 

prata gott om skolan så kommer de gå bra för era barn. Så brukar vi försöka säga att 

föräldrar ska samarbeta, för gör inte föräldrarna de, så kanske de suras hemma och då 

får man en elev som är så och hör de och likadan när dom kommer hit.(IP1) 

  

Här ovan är ett citat från en av respondenterna där hen beskriver samarbetet med föräldrarna. 

Lärarna vid de olika skolorna ser olika på föräldrarnas engagemang i elevens skola. Några av 

lärarna anser att det är nog jobbigt att vara förälder så att skolan ansvara för vad som händer 

på skolan och då är det skolans ansvar. Men att lärarna hör av sig om eleven har hög frånvaro 

eller att dom kan se ett destruktivt mönster. Men att det är viktigt att föräldrarna pratar gott 

om skolan till sina barn så att eleverna har större tillit till lärarna. 

  

Många lärare pratar även om just nätmobbning och mobilens betydelse för eleverna idag. 

Vissa skolor har även så att man får lämna in telefonerna under dagtid iallafall tills årskurs 6-

7 och efter det får dom ha mobil under förtroende. Men det är ju ett område som majoriteten 

av respondenterna tycker att det är ett område dem har bristande metoder och förebyggande 

åtgärder mot mobbning. 

  

Några andra förslag som lärarna tycker skulle vara bra är när klasser slås ihop så skulle dom 

förberedas för det via gemensamma idrottslektioner.  Då kan dom lära känna lärarna och sina 

blivande klasskamrater, lära sig arbeta ihop under idrottslektionerna som lärarna skulle passa 
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som en bra miljö för det. Ett annat förslag var att lokalpolisen skulle tillbringa mer tid på 

skolorna som skulle kunna nätverka bland eleverna. Det hade vissa av skolorna haft tidigare 

och det var en bra erfarenhet då hade även skolan mer koll på eleverna som hade problem 

utanför skolan. Samt att man ska rastvakter/rast ansvarig eller liknande. Ett annat förslag var 

att man skulle ha två idrottslärare kanske en kvinnlig och en manlig så att man kan vara med i 

omklädningsrummen för både tjejer och killar men även för att man skulle ha möjlighet att 

den ena läraren fokuserar på individnivå och den andra på gruppen för att kunna ‘’se’’ 

eleverna bättre. Så att man bättre kan fånga upp dom som är utsatta då det i dagsläget kan bli 

så att dom faller mellan stolarna. 

  

Att man alltid är lugn i alla lägen. Vi hade ju en situation när en elev agerade väldigt 

våldsamt mot en annan. Då vad ska man säga brann det (haha) och den eleven som blev 

attackerad gick de ju som tur var bra för. Och förövaren eller den som gjorde detta insåg 

rätt fort att den gjort fel. I det specifika fallet var det nog nödvändigt just där att ryta till 

rejält. Men annars har jag ett lugnt förhållningssätt. Jaa jag tar inte så mycket av 

lektionen utan jag avvaktar och säger mer att vi kommer prata sen och har jag ledig tid 

så tar jag eleven och sätter oss där vi sitter precis nu och pratar och det är just bara den 

här vandringen hit: Jag är helt är tyst och det brukar göra att det biter ganska bra innan 

vi sätter oss ner och pratar. (IP3) 

  

Här har vi en annan respondents metod för att hantera kränkningar/mobbning i situationen då 

det händer och hur hen hanterar det efter. Den här respondenten beskriver visar ju hur man 

som lärare har olika metoder för att det ska ‘’bita’’ bättre. Alltså alla dom vi pratade med har 

ju någon typ av metod när det kommer till samtal men allt runt omkring som lokal, när man 

möter upp med mera är olika. 

  

Det är som flera nivåer och grupper som håller koll, elevgrupper, hälsa teamet, rektorn, 

likabehandlingsteamet och likabehandlings personen på kommun. Dom heter 

resursteamet och dom kommer ut ibland med klasser som inte funkar. Där de är mycket 

tjafs, då kan ju dom komma ut och hålla i utbildning och bevakar eleverna under en tid. 

För att få slut på det här. De intervjuar och de gör lekar och håller på såhär så de har ju 

hänt flera gånger att vi har fått hjälp av resursteamet. (IP1) 

  

Här ovan i citatet ser vi hur respondenten berättar om vilka som är involverade inom området 

mobbning på skolan. Resursteamet kan vara personer med kunskap inom förebyggande och 

akuta metoder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, föreläsningar om 

likabehandling. Samt akut arbete på grupp -och individnivå där kränkningar eller trakasserier 

förekommer.  
  

Vi på skolorna ska göra ett likabehandlingsarbete varje år. Vi är ju skyldiga att enligt 

likabehandlingsarbetet att ha en sån likabehandlingsgrupp och göra en plan. Det gör vi 

för varje enskilt område, vi bestämmer ju några prioriterade mål såhär, och efter den 

undersökningen som jag sa vi hade gjort idag precis så kanske de blir två andra saker vi 

måste ta tag i som vi. Då lägger in det i planen men skriver också metoder för att utföra 

de vi tänker, så de är som ett kontinuerligt som vi utvärderar i slutet av året och skickar 

in, och en till nästa år osv. (IP1) 
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Här i citatet ovan ser vi hur det finns krav på skolorna att dom ska ha ett 

likabehandlingsarbete. Där dom har en plan vad dom ska fokusera på och hur dom ska göra 

det och sedan följer dom upp det och så börjar processen om nästa år. 

  

Vi följer ju en mobbing plan, nu har vi ju en grupp som heter likabehandlingsgruppen 

som tar över då egentligen. Som gör det här, för att helst är de ju bra om de skulle hända 

något i min klass att de inte är jag som utreder händelsen. Samtidigt kan de också vara 

jag som först samlar in informationen och ger vidare till den här 

likabehandlingsgruppen. Sedan följer dom liknande som i Farstametoden. Sedan pratar 

vi med förövarna vid skilda tillfällen och så pratar man med förövarna om att upphöra 

och sluta först innan vi kontaktar föräldrarna faktiskt. Vid andra gången så kontaktar vi 

föräldrarna egentligen och då blir dom inblandade direkt... Sedan kollar man med den 

utsatte om de har upphört eller inte. Ungefär så i korthet. (IP1) 

  

Här ser vi i citatet ovan hur skolan hanterar mobbning. Det som alla skolorna hade 

gemensamt är att dom har en likabehandlingsgrupp. Då det kommer till olika former av 

metoder för att på ett pedagogiskt sätt avbryta mobbning eller pågående kränkande 

handlingar benämns här en vad vi anser viktig metod. Denna metod kommer att ha spelat stor 

roll för skolor från mitten på 80-talet när vi ställde frågan om olika utbildningar inom 

mobbing till respondenterna. 

  

Incidentrapporten är på dator, så när man skriver den så skickas den till ansvarig rektor 

men de går också en kopia till en kvinna som sitter på kommunen och sammanställer alla 

incidentrapporter och ser hon att de kommer 80 rapporter från X skolan då kommer hon 

ta kontakt med våran rektor och undra vad vi håller på med och undra vad de är som 

försiggår hos er. De är ett rätt bra system på så vis. Och vår rektor håller koll på 

exempelvis att nu har denna person X varit inblandad i 10 incidenter som han har utsatt 

folk för säger vi. Så de finns ju sätt att uppmärksamma de finns ju sett så mycket som de 

går. (IP1) 

  

Här i citatet ovan går respondenten igenom hur det fungerar med incidentrapporter. Vilket är 

ett bra system för att kommunen får då en översikt om hur skolorna ligger till. Det negativa är 

att det blir ett mörkertal då respondenterna själva uppgett att dom borde skriva mer 

incidentrapporter. Skolorna sparar även en kopia själv som dom sätter i elevens mapp i 10 år 

skriftligt och digitalt. Det bidrar till att dom lättare får en övergripande förståelse om det finns 

elever som kan ha en viss problematik. 

  

Respondenterna resonerade om hur det påverkat att dokumentationen blivit lagförd. 

Fördelarna är ju att dom har blivit bättre på att göra det. Nackdelarna är ju den tiden som det 

tar av deras arbetsdagar som dom annars kunde ha tillbringat med andra relevanta arbeten. 

Men det finns även en press från kommunen att det ska göras och på rätt sätt då det 

förekommer att elever får skadestånd då det anses att skolan inte gjort nog mycket och det är 

ju en ekonomisk fråga för kommunen varav respondenterna känner att det känns som att dom 

inte alltid har inte samhällets förtroende att dom agerar rätt. Många av respondenterna pratar 
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även om hur det hade varit en stor fördel för dom om dom kunde ha lärarassistenter som 

kunde hjälpa med dokumentationen så att lärarna kan fokusera på sina huvudsakliga 

uppgifter. 

  

I likabehandlingsteamet så finns det ju en typ av åtgärdstrappa där dom jobbar med olika 

steg beroende på hur långt dom har kommit beroende på situationen. Dom träffas en 

gång i veckan. Då kommer det in ärenden från mentorerna. Så diskuterar dom ärenden 

vad ska dom ska göra, på vilket trappsteg dom är på i det här ärendet. Så jobbar dom 

vidare utifrån vars dom är. (IP2) 

  

Här ovan ser vi hur respondenten beskriver hur likabehandlingsteamet jobbar. Detta är något 

som vi som extremt positivt i metoder de har för att förhindra kränkningar och mobbning. 

Likabehandlingsteam för att fånga upp och belysa det situationer där elever kan fara illa på 

idrottslektionerna. Funktionen fokuserar inte endast på idrottslektionerna utan agerar och 

finns i hela skolan och arbetar därefter. Det skulle kunna förklaras som ett skyddsnät i skolan 

men också början till att lösa och hjälpa den som blir eller blivit utsatt på rätt sätt innan andra 

instanser kopplas in eller ej behöver kopplas in. 

  

Dels jobbar dom när när det har fått kännedom om någon blivit utsatt. Om det har hänt 

något lite grövre. Alltså grövre kränkning när det har varit en grupp med kanske 5-6 

personer så då har dom enskilda samtal. Dom har kartläggning vad som har hänt utifrån 

alla samtal och sammanställer. Sen har dom samtalsträffar med rektor och kommer med 

åtgärder, förslag till hur det kan bäst lösas. Det tar ju lite längre tid med kartläggning och 

sådära och samtalen och då. Det tar kanske en två veckors period det tar innan det kommer 

fram någonting. (IP3) 

  

Här ovan ser vi hur en annan respondent förklarar deras likabehandlingsgruppens arbetssätt. 

Det man kan se är att det skiljer sig lite hur skolorna eller lärarnas synsätt på när man ska 

använda gruppen. 

 

 Ja men ju fler vi är ju lättare är det ju. Så är det ju. Men ofta är det ju tiden som 

bestämmer mycket. Det dagliga schemat rullar ju på så är det ju. Och vi skulle ju behöva 

mer tid för att kanske hjälpas åt kring såna här ärenden ibland. Ibland tar det ju lång tid 

och ibland tar det ju kort tid.(IP2) 

  

Ovan kan man se hur en av respondenterna resonerar kring om alla lärare borde få 

utbildningar som likabehandlingsgruppen får. Några av respondenterna har fått vid enstaka 

tillfällen följa med likabehandlingsteamet på utbildningar. Det har då ansett att det varit 

givande och uppskattat det samt att de har kunnat appliceras och användas i idrottslektion 

sammanhang på ett bra sätt. 
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 5. Analys  
 

I detta avsnitt av studien kommer vårt resultat analyseras genom att konkretisera den del av 

arbetet där material inhämtats kontra den tidigare forskning som finns inom området mötas. 

För att man skall kunna fördjupa sig i området mobbning och idrottslärarnas arbetssätt idag 

krävdes en omfattande kunskap om hur skolan och skolidrotten är strukturerad. Sveriges 

skolsystem har som tidigare nämnt gått igenom ett antal olika reformer inte bara från den 

tiden vi gick i grundskolan utan historiskt sett genom tiderna också. Alltså använda oss utav 

empirin med studiens kunskapsöversikt således åskådliggöra det teman som använts med 

utgångspunkt i frågeställningen som arbetet syftar till. Syftet har som bestämt handlat om hur 

idrottslärarna uppfattar och beskriver sin syn på begreppet mobbning och hur de motverkas i 

deras arbetsprocess. 

  

Vår första frågeställning är hur ser klimatet ut idag bland eleverna? För att kunna analysera 

mobbning behöver man först få en förståelse över hur eleverna agerar mot varandra och sin 

omgivning, därför väljer vi att beskriva klimatet bland eleverna. Våra respondenter berättar 

hur klimatet har förändrats de senaste årtiondena och att det har blivit mycket hårdare. Många 

elever har idag ett mycket grövre vardagsspråk och en tänker inte på att andra klasskamrater 

och elever kan bli kränkta. Eleverna kallar varandra fula ord så som könsord utan att man gör 

det för att vara elak. Det beskrivs ha blivit en sådan vana bland eleverna att det har blivit 

svårt att motverka detta normbrytandebeteende då det är precis den normen i vissa grupper. 

Lärarna medger ha svårigheter med att identifiera vad som är en kränkning och vad som bara 

är två vänner som pratar med varandra. 

  

Björk (1995) skriver om hur mobbning utgör en serie av kränkningar och att varje kränkning 

är en typ av inkompetensförklaring. Här skulle en kunna se den nya typen av verbala 

kränkningar kan vara ett typ av spel. Det är ett uppmärksammat problem som sker offentlig 

med publik. Kallar en elev en annan ett hårt ord som ett könsord och eleven inte vågar säga 

något tillbaka kan man tänka sig att eleven som kränkte den andra är den som har ökat sitt 

eget handlingsutrymme och makt. 
 

Vår andra frågeställning är vilken kunskap har idrottslärare om ämnet mobbning och om det i 

vilken utsträckning det förekommer på skolan?  Alla respondenterna ansåg att mobbning 

förekom men alla tyckte inte att det var så omfattande att dom ansåg det som ett 

problemområde på sina skolor. Orden dem använde för att förklara hur mycket mobbning var 

väldigt lite, mindre än hanterbart medan dom andra respondenterna berättar att dom tycker att 

det är ett problem och även att det alltid kommer förekomma. En respondent pratar även om 

hur mobbning är ett problem som förekommer i vissa grupper på skolan och inte i helhet. 

Detta är intressant då utifrån Skolverkets (2011) rapport så är det cirka 7–8% av eleverna som 

är utsatta för mobbning. Men detta kan då också ha en koppling till det faktum att dom som 

är mobbade känner i låg grad tillit till lärarna och kanske inte berättar samt att vi inte vet vad 

respondenterna anser är lite eller mindre än hanterbart. Enligt Friends så är det 25% av dom 
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som blir utsatta för kränkningar och inte berättar det för någon varav det kan finnas ett 

mörkertal på skolorna. Men samtidigt så kan ju även dessa skolor vi varit på just ha lägre än 

genomsnittligt procentantal av elever som är mobbade (Friends, 2018). 

  

Socialstyrelsen (2009) skriver om hur skolorna idag använder många olika program för att 

förebygga och motverka mobbning men att bara drygt hälften är utvärderade. Vilket vår 

studie uppfattar på samma sätt då skolorna använder många olika metoder och alla lärare har 

inte samma kunskaper. I Rapporten skriver dom även att skolpersonalen måste även få ta del 

av kunskap så att dom kan ge bättre hjälp och tidigare upptäcka psykisk ohälsa. Vilket 

respondenter tycker skulle vara ett bra steg och det håller vi med om. 

  

Studiens tredje frågeställning är Vilka metoder och arbetssätt använder idrottsläraren? 

  

Det fyra skolor vi besökte där idrottslärarna berättade om föräldrarnas inflytande som en del 

av något större samtidigt som de verksamma på skolan såsom lärare till idrottslärare arbetar 

för att göra skolan till en grund och stöttepelare blir till en ytterligare utmaning då föräldrars 

inverkan på eleverna kan skapa en misskommunikation och rent av missleda elever. Då 

många skolor har etablerade arbetssätt när de kommer till föräldrastöd och samverkan finns 

de också den aspekten att de arbetssätten i form av kommunikation till föräldrar inte 

utvärderas heller till hundra procent utav alla skolor. Det är drygt hälften av alla skolor i 

Sverige som utvärderar dessa program och del av arbetsprocessen (Socialstyrelsen, 2009). 

  

De kan röra sig om att föräldrar hemifrån berättar en sak för sitt barn hemma som dem säger 

gäller på skolan. Medan skolan själva använder sig av en helt annan metod eller 

tillvägagångssätt. De resulterar i att eleven är den som drabbas av de vuxnas 

misskommunikation menar respondenterna. Ta exemplet från analysen där en av 

respondenterna berättar att en del skolor inte längre har ett krav på att byta om eller duscha 

efter idrotten. Medan lärarna förespråkar och håller utbildning för eleverna i hygien kring 

idrotten där de ändå resulterar i att de blir tvungna att skicka mail hem till föräldrarna då 

elever upprepade gånger inte kommer med idrottskläder till lektionerna. Från skolverkets sida 

är det inget krav men de sätter eleven i en negativ och i våran mening onödig tidskrävande 

arbetsuppgift för idrottslärarna då de har ett stort ansvarsområde när de kommer till varje 

elevs utveckling i ämnet (Bergem, 2000). 
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6. Diskussion 
 

På tal om ombyte kommer vi då in på ett nytt avsnitt och en plats där elever enligt 

respondenterna och tidigare forskning är i en utsatt situation. Just precis, 

omklädningsrummet. Vi har under träffar med respondenterna fått olika beskrivningar på hur 

deras omklädningsrum varit utformade för att få elever att känna sig trygga med att duscha 

eller byta om i dessa faciliteter. De framkommer att omklädningsrummet är en plats där 

kränkningar och mobbning kan förekomma men inte i hur stor utsträckning. Därför kan detta 

område vara av intresse för framtida forskning då några respondenter ansåg detta som en 

utsatt plats. I en del skolor närvarande lärare eller personal i omklädningsrummen. Här 

uppstår ett visst dilemma när de kommer till arbetsbörda gentemot personal eller som i vissa 

fall idrottslärare har som inne fattning i sitt arbetsområde och en ekonomisk kostnad för 

skolan. De finns ingen kommunal policy som säger att de måste finnas men att ett behov 

säger något innefattar inte att de behöver fungera. Alla respondenter ställde sig positiva till att 

ha närvarande vuxna i kända utsatta platser och situationer såsom omklädningsrum. Men 

varför behövs de? Om alla elever hade behandlat varandra lika och schysst hade arbetsbördan 

hos personal minskat och de hade kunnat fokusera på att göra sitt arbete bättre för eleverna. 

De framgår att de är framförallt i det yngre klasserna personal närvarar men att de kan 

inträffa tillfällen eller perioder där de även kliver in i högre klasser. De blir här tydligt att 

denna lilla detalj som kan till synes verka icke relevant kan göra stor skillnad för både elever 

och skolpersonal och i detta fall idrottsläraren. Utifrån tidigare forskning så vet vi att 

omklädningsrummen är en utsatt situation och några av respondenterna har även dom utryckt 

det. Då är ju frågan om dom har kunskapen om varför finns det då inte krav från skolverket 

att det ska vara en lärare i omklädningsrummen upp till en viss ålder.   

 

Mognadsåldern har av respondenternas svar uppfattats som att den förflyttas nedåt i åldrarna 

där de har anammat det hårda vardagsspråk som tidigare kom i äldre åldrar. Respondenterna 

beskriver hur detta kan vara en följd av mobiltelefoner och en större medvetenhet som kanske 

härstammar hemifrån. En intressant koppling under arbetet är att respondenterna pratar om 

hur eleverna tidigare var stökigt i 7an och det är omkring den tiden när eleverna fick 

mobiltelefoner för i tiden. Medan den nya stökigaste ålder är i 4an och en respondent 

berättade att har man inte en mobiltelefon nuförtiden när man går i 4an så blir man utanför 

och kanske utstött på grund av det. Vi har tyvärr inte hittat någon forskning för att kunna 

bekräfta eller förneka denna teori. 

  

 

Det som var gemensamt för alla skolorna var att när en elev kränker en annan så skriver 

lärarna en incidentrapport. Den skickas seden till rektor och likabehandlingspersonen på 

kommunen så att dom kan ta del av informationen rörande de inträffade. Exempelvis nu har 

en viss skola gjort väldigt många rapporter så nu måste vi se över den här skolan. Det går 
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även iväg en kopia till likabehandlingsteamet så att dom kan se om en viss elev fått ett större 

antal incidenter eller att dom ser ett mönster av kränkande beteende så tar dem itu med det. 

Ingen av respondenterna kunde heller säga hur många incidentrapporter som skrivs vilket 

man kan resonera att dom inte har kunskap om hur många elever som blir kränkta på skolan. 

Detta får oss som författare att ifrågasätta om idrottslärarna vet vilken utsträckning mobbning 

förekommer på skolan.  Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen, 

och ett nytt 3 kap. infördes. Detta kom även att betyda att alla skolor måste ha en 

likabehandlingsplan. Till följd av det har skolorna ett likabehandlingsteam. Denna grupp är 

en av de aktörer inom skolan som hanterar frågor om mobbningen. Likabehandlingsteamet 

upprättar en plan utifrån deras handlingsutrymme vad skolan ska fokusera för att motverka 

mobbning på skolan. Lärarna har här en viktig roll som insamlare av informationen och 

likabehandlingsgruppen utreder händelsen. De pratar sedan med eleverna och reder ut vad 

som hänt efter en samtalsmodell som liknar Farsta metoden. Men det vi uppmärksammat 

skiljer sig lite mellan skolorna hur man ser på dom situationerna när man ska koppla in 

likabehandlingsteamet. Därför skulle en ökad tydlighet i likabehandlingsplanen möjligtvis 

vara en utvecklingsmöjlighet. 

 

Slutdiskussion  

  

Vi har fått en bra insyn i hur det ser ut inom området. Det finns mycket mer information att 

inhämta om hur till exempel likabehandlingsgrupperna agerar för att på ett djupare sätt och 

mer ingående se vilka metoder och arbetssätt dom fått ta del av. 

  

Vårt undersökningsområde stämmer bra överens med tidigare forskning då dom använder 

många olika metoder även om det är i samma kommun men skillnaden är utvecklingen med 

likabehandlingsteamen. Bilden av i vilken utsträckning mobbning förekommer är skildrande 

från tidigare forskning men vi kan inte säga med säkerhet att skolorna har fel eller rätt 

angående hur många som är utsatta på skolan då lärarna inte heller hade den kunskapen. Vi 

fick en bra överblick i hur klimatet har utvecklats genom åren. 

  

Ett förbättringsområde skulle förslagsvis vara att lärarna hade haft ett större ekonomiskt stöd 

eller ett större ekonomiskt utrymme. Hade dom haft möjlighet så skulle idrottslärarna kunna 

ha lärarassistenter som skulle kunna minska arbetsbördan och kanske även sitta med i 

omklädningsrummen upp till 7 an. Lärarna skulle även kunna få ta del av 

likabehandlingsteamets utbildningar och på så sätt skulle alla lärare kunna ha den kunskapen 

som behövs för att förebygga mobbning. Det skulle även kunna vara ett statligt krav att man 

har till exempel personal i omklädningsrummet till och med i 7 an och på så sätt skulle det 

inte vara lika konstigt för eleverna och klimatet skulle bli tryggare tror vi. 

 

Förslag till nya studier skulle kunna vara en jämförande studie där man undersöker lärares 

uppfattning om mobbningens omfattning kontra hur det faktiskt ser ut kanske med hjälp av 

incidentrapporter.  
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Bilaga 1 
  

Hej! 

  

Vi är två socionomstudenter som läser sjätte terminen vid Umeå Universitet som skriver vårt 

examensarbete på kandidatnivå. Vi vill undersöka förekomst av mobbning och då speciellt 

om och hur mobbning förekommer på idrottslektionerna och i anknytning till idrottslektioner. 

Vi är väldigt intresserade av hur (lärare/skola/skolförvaltning) hanterar mobbning. 

Vi vill intervjua er idrottslärare för att det är ni som håller i idrottslektionerna.  

Intervjuerna handlar om intervjuerna om förekomst av mobbning och hur ni handskas med 

det samt hur det skulle kunna se ut i praktiken. 

  

Om det är möjligt vill vi helst genomföra intervjuerna fysiskt och på önskad plats av dig som 

intervjuperson. Om ett fysiskt möte ej är möjligt kan det ersättas av telefonintervju eller 

alternativt Skype. Vi uppskattar att intervjuerna kommer att vara mellan 30–60 minuter och 

tanken är att vi kommer ljudinspela samtalet - förutsatt att det känns okej för dig. Intervjuerna 

är konfidentiella och du förblir anonym i den färdiga uppsatsen vilket innebär att inga namn 

och övrig information förekommer som kan avslöja dig som blir intervjuad eller personer 

som nämns under intervjun. Vi anpassar oss i möjligaste mån efter när du kan genomföra 

intervjun men vi ser gärna att intervjuerna sker inom de närmsta veckorna. 

  

Om du har frågor angående studien och är intresserad av att ställa upp för intervju till vårt 

examensarbete, hör gärna av dig till oss på någon utav följande mejladress eller 

telefonnummer så fort möjlighet finns. 

  

Med vänliga hälsningar. 

  

Andreas Berg 

Mejl:  

Telefon:  

  

Victor Holmström 

Mejl:  

Telefon:  
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Bilaga 2 

  

Intervjuguide 

kallprat: Hur länge har du arbetat som idrottslärare, tidigare erfarenhet m.m. berätta om dig 

själv 

  

1. Hur definierar du mobbning? 

2. Upplever du att det förekommer? 

3. Tycker du att det är ett problem på din skola? 

4. Tror du att idrottslektionerna är en extra utsatt situation? 

5. Vad gör ni när någon blir utsatt för mobbning? 
A) Policy? 

B) Egna metoder? 

C) Andra metoder/program 

1. Hur förebygger ni att mobbning förekommer? 
   A) Policy? 

   B) Egna metoder? 

   C)Andra metoder/program 

1. Vad tycker du att ni gör bra när det kommer till att motverka och förebygga 

mobbning? 

2. Vad tycker du att ni skulle kunna göra bättre när det kommer till att motverka och 

förebygga mobbning? 

3. Får lärare någon utbildning inom ämnet mobbning? Är det ett krav? (försiktigt) 
A) Om nej: Tror du det hade varit en bra utbildning att ha? 

B) Om ja: Är den inriktad specifikt på idrottslektioner? 

C) Tycker du att den var tillräcklig och har den hjälpt dig mycket inom din 

profession. 

D) Får alla idrottslärare denna utbildning? 

  10. Är mobbning något ni lärare brukar diskutera sinsemellan? 

  11. Är det något du vill prata om? 

  

 


