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Sammanfattning  
Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses 

idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas 

inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i 

undervisningen. Forskning visar alltså att fysisk beröring mellan lärare och elev är komplext, 

för att förstå denna komplexitet ytterligare tar studien sin utgångspunkt i hur fysisk beröring 

kan förstås ur ett intersektionellt perspektiv. Syftet är således att undersöka vilka 

maktrelationer som skapas genom fysisk beröring mellan lärare och elev genom att göra en 

intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring. Studien har tagit inspiration från 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) metod systematisk litteratursökning. Vi 

har systematiskt sökt litteratur, valt ut artiklar som vi granskat genom en intersektionell 

läsning och fokuserat på att identifiera de intersektionella faktorerna kön, ålder, etnicitet, 

sexualitet, klass och funktionsvariation. Studiens huvudsakliga resultat visar att fysisk 

beröring mellan lärare och elev påverkas av de intersektionella faktorerna kön, kultur och 

ålder. Resultatet visar även att sexualiseringen av kroppen är en viktig del i att förstå hur 

faktorerna påverkar fysisk beröring mellan lärare och elev. Studiens slutsats är således att 

flera olika maktdimensioner mellan lärare och elever spelar stor roll för att förstå relationen 

mellan fysisk beröring och undervisning. Det behövs således fler intersektionella empiriska 

studier för att förstå den fysiska beröringens hela komplexitet då det tar sig till uttryck på 

olika vis för olika människor.  
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1. Introduktion  
I skolämnet idrott och hälsa är fysisk beröring en central del då det ofta ingår moment som 

kan kräva fysisk beröring mellan lärare och elever. Fysisk beröring mellan lärare och elever 

har tidigare setts som något självklart och som ett naturligt redskap för att utveckla elever 

men under de senaste 15 åren har den synen förändrats. Idag ses fysisk beröring istället som 

ett riskabelt beteende på många platser i världen (Öhman, 2016; Piper, Garratt & Taylor, 

2013; Andersson, Öhman & Garrison, 2018; Öhman & Quennerstedt, 2017; Fletcher, 2013; 

Calderborg, Maivorsdotter & Öhman, 2019; Garratt, Piper & Taylor, 2013; Jones, 2004; 

Taylor, Piper & Garratt, 2016; Piper & Smith, 2003; Calderborg, 2018). Detta lyfter Öhman 

och Grundberg-Sandell (2015) till viss del beror på att media har lyft fram rättsliga fall där 

manliga tränare har förgripit sig eller sexuellt utnyttjat barn. På grund av att dessa fall har 

uppmärksammats i media har diskursen om fysisk beröring, det vill säga beröringsdiskursen, 

fått nya vändningar. I denna diskurs har kroppen sexualiserats och i samband med det har 

synen på vuxna som arbetar med barn förändrats. Öhman (2016) lyfter en oro inför att fysisk 

beröring har blivit en sexuell handling och menar att det kan få negativa konsekvenser för 

både lärare och elever. Denna sexualiserade bild av fysisk beröring har intensifierat debatten 

om hur barn bör skyddas mot sexuella övergrepp och på grund av det har policys arbetats 

fram för vuxna som arbetar med barn. Dessa policydokument har kommit att påverka 

lärarprofessionen och lett till en ökad oro hos tränare och idrottslärare, eftersom det finns en 

osäkerhet hos lärare i situationer där fysisk beröring kan komma att behövas (Caldeborg, 

2018).  

 

Forskning visar däremot att fysisk beröring har positiva effekter på barns inlärning (Stronach 

& Piper, 2008; Caulfield, 2000), vilka är viktiga att ta i beaktning för att inte låta rädslan för 

fysisk beröring påverka undervisningen och barns utveckling negativt. Bailey (2006) lyfter att 

fysisk aktivitet, där beröring ofta ingår, hos barn har lugnande effekter, minskar oroligheter 

och depressioner, ökar välbefinnandet och självförtroendet samt att det är energigivande. Det 

är således viktigt att lärare i idrott och hälsa kan utföra sitt arbete på ett sätt så att elever kan 

utvecklas och få möjlighet att utföra fysisk aktivitet utan att rädslan för fysisk beröring tar 

överhand. Hur lärare praktiskt ska bedriva sin undervisning där fysisk beröring ingår, finns 

det inget givet svar på. Papaefstathiou (2015) lyfter att internationella policydokument inte 

kan gälla världen över eftersom “one-size fits all” inte är anpassat till den komplexitet som 
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verkligheten innebär. För att fysisk beröring ska kunna användas på ett rättfärdigt sätt, 

behöver man ta hänsyn till den kontext där beröring används då det påverkas av sociala, 

kulturella och organisatoriska miljöer (Stronach & Piper, 2008; Öhman & Quennerstedt, 

2015; Piper, 2015, Papaefstathiou, 2015).  

 

Genom att undersöka forskning om fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv finns det 

möjlighet att få en större förståelse för kontexten där fysisk beröring ingår. Det 

intersektionella perspektivet handlar om hur maktrelationer mellan människor skapas utifrån 

faktorerna kön, sexualitet, etnicitet, ålder, klass och funktionsvariation (Mattsson, 2015; 

McCall, 2016). En intersektionell analys gör det möjligt att öka förståelsen för samspelet 

mellan faktorerna och således förstå komplexiteten i människors livssituationer (Söder, 

Hugemark & Grönvik, 2016). Detta är relevant för skolan då det i läroplanen för gymnasiet 

står det att “[i]ngen ska i skolan utsättas för diskriminering på̊ grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” 

(Skolverket, 2011, s.1). En intersektionell analys kan alltså hjälpa lärare att förstå hur olika 

maktdimensioner verkar för att på så vis utveckla arbetssätt där alla har möjlighet att göra 

erfarenheter och lära sig fritt, utan att underordnas av maktstrukturerna. I förlängningen kan 

alltså en intersektionell förståelse motverka att någon diskrimineras eller underordnas, vilket 

är en del av lärarpraktiken och det som citatet syftar till.  

 

1.2 Syfte 

Fysisk beröring har tidigare betraktas som ett naturligt beteende och som en given del av 

idrottslärare yrkesvardag men idag upplevs det som ett riskabelt beteende. För att förstå 

komplexiteten av fysisk beröring i undervisningssammanhang ytterligare görs en 

intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring mellan lärare och elev. Det ger oss 

möjlighet att studera samspelet mellan faktorerna kön, etnicitet, ålder, klass, sexualitet och 

funktionsvariation i relation till fysisk beröring. Vårt syfte är således att undersöka fysisk 

beröring ur ett intersektionellt perspektiv och identifiera vilka maktrelationer som därigenom 

kommer till uttryck mellan lärare och elev i idrott- och hälsaundervisningen. Syftet mynnar ut 

i följande frågeställningar.  
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1.2.1 Frågeställning 

1. Vilka intersektionella faktorer återfinns i forskning om fysisk beröring?  

2. Hur ser relationen ut mellan faktorerna i forskningen om fysisk beröring? 

 

 

2. Bakgrund  
Idrott och hälsa har på senare år kommit att bli ett beforskat ämne. Innan år 2000 i Sverige 

fanns det dock glest med forskning om idrott och hälsa som skolämne, då intresset tidigare 

låg i att forska om föreningsidrotter för ungdomar. Idag finns det dock ett växande intresse i 

att forska om idrott och hälsa (Larsson & Redelius, 2008) och i detta växande intresse har 

även forskning om fysisk beröring vuxit fram. Forskning om fysisk beröring i relation till 

idrottssammanhang är alltså ett relativt nytt forskningsområde och är delvis sprunget ur att 

media uppmärksammat sexuella trakasserier och övergrepp. Detta i sig är inte ett nytt socialt 

fenomen, men har fått en ny riktning i och med att det satts i relation till idrottssammanhang 

(Öhman & Grundberg-Sandell, 2015). I den tidiga forskningen kring sexuella övergrepp i 

idrottssammanhang har det främst berört relationen mellan manliga tränare och kvinnliga 

unga atleter som blivit utsatta för övergrepp eller trakasserier, även om unga pojkar också är 

lika sårbara (Redelius, 2011). Vidare har forskning belyst vad, framför allt kvinnor, upplever 

som trakasserier och även arbetssätt för att förhindra att det förekommer. Ur denna forskning 

har policydokument och andra riktlinjer vuxit fram för att skydda unga mot sexuella 

trakasserier och övergrepp (Öhman & Grundberg-Sandell, 2016).  Det har alltså vuxit fram 

en diskurs om att barn behöver skyddas från övergrepp av potentiella förgripare, som alla 

vuxna riskerar att vara. Detta grundar sig också i FNs barnkonvention, där en princip är 

skydd av barn, vilket innebär att barn ska skyddas mot övergrepp, kränkningar och 

diskriminering (Redelius, 2011).  

 

Diskursen om fysisk beröring mellan lärare och elev är dock inte gemensam för att alla 

länder, utan hur man betraktar fysisk beröring ser olika ut i olika länder. I vissa västerländska 

länder, som till exempel USA och Nya Zeeland, är debatten om fysisk beröring högst relevant 

och präglas av att barn är i risk för att bli utsatta för övergrepp (Owen & Gillentine, 2011; 

Burke & Duncan, 2016). I Japan ses fysisk beröring däremot som en naturlig del av vardagen 
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att det uppstår fysisk kontakt mellan barn och de vuxna som är en del av barnets vardag 

(Burke & Duncan, 2016). I Sverige är debatten relativt ny gällande hur man betraktar fysisk 

beröring i skolsammanhang och diskursen om att barn behöver skyddas mot övergrepp i 

relation till idrott har nu börjat få effekt även i Sverige (Redelius, 2011; Caldeborg, 2018). 

Beröringsdiskursen har inneburit en förändring i hur idrottslärare arbetar. Även om 

läroplanen inte styr lärare i hur de får eller inte får röra elever så finns det en medvetenhet hos 

lärare om riskerna med fysisk beröring och vad det kan leda till. Denna medvetenhet leder till 

förändrade arbetssätt och rädsla för att råka agera opassande (Öhman & Grundberg-Sandell, 

2016).  

 

Den forskning som har gjorts om fysisk beröring har delvis berört hur lärare pedagogiskt går 

tillväga för att hantera komplexiteten med beröring (Andersson et al, 2018; Andrzejewski & 

Davis, 2008) samt hur lärare påverkas av diskursen om fysisk beröring (Piper et al, 2013; 

Caldeborg et al, 2019; Owen & Gillentine, 2010; Scott, 2013). Det har även gjorts 

forskningen som utgår ifrån ett Foucault-inspirerat maktperspektiv vilket lett till en förståelse 

för hur makt påverkar fysisk beröring (Öhman, 2016; Fletcher, 2015; Burke & Duncan, 2016; 

Garratt et al, 2013; Jones, 2004). Ytterligare har det gjorts forskning med syftet att skapa en 

förståelse för hur policydokument påverkar undervisningen och lärares arbetssätt (Öhman & 

Quennerstedt, 2015). Fysisk beröring som forskningsfält är dock homogent, då de flesta 

studier utgår ifrån ett västerländskt manligt perspektiv. Detta är inte unikt för forskning om 

fysisk beröring då forskarsamhället bygger på en tradition som är maskulint genuskodad och 

som då exkluderat kvinnor eller andra underordnade sociala grupper (Andersson, 2011). 

Forskning om fysisk beröring har dock utvecklats från den traditionen då det finns forskning 

som inkluderar både kvinnor och män, men det saknas forskning som inkluderar olika 

människors livssituationer. För att bredda förståelsen för fysisk beröring finns det då värde i 

att analysera berörigsforskningen ur ett intersektionellt perspektiv.  

 

Det intersektionella perspektivet har vuxit fram för att fånga just den komplexa verklighet 

människor lever i. Det är sprunget ur en kritik mot att feminismen endast inkluderar vita 

kvinnor och inte tar hänsyn till de variationer som finns kvinnor emellan. McCall (2016) 

förtydligar detta då det utan intersektionalitet inte tidigare har gått att förstå svarta kvinnors 

livserfarenheter utifrån tidigare forskning då det endast funnits forskning om vita kvinnor 

eller svarta män. Intersektionalitet uppkom alltså för att förstå personers hela livsvärld utan 

att exkludera någon på grund av faktorer som kön, ålder, etnicitet, sexualitet eller klass 



 

5 
 

(McCall, 2016). På senare år har dessa faktorer utvecklats och funktionsvariation har även 

lagts till (Lindqvist, 2016; Söder et al, 2016).   

 

 

3. Att göra en intersektionell läsning 
För att komma åt de maktrelationer som skapas mellan lärare och elev i relation till fysisk 

beröring har vi valt att använda oss av ett intersektionellt perspektiv för att analysera 

forskning om fysisk beröring. Detta kan motiveras utifrån läroplanen då den lyfter att ingen 

får diskrimineras på grund av kön, ålder, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsvariation 

(Skolverket, 2011). Genom en intersektionell läsning av forskning om fysisk beröring har vi 

möjlighet att uppmärksamma de maktrelationer som skapas mellan människor utifrån 

faktorerna kön, ålder, etnicitet, sexualitet, klass och funktionsvariation i relation till fysisk 

beröring. Intersektionalitet är ingen teori för en enskild faktor, utan används för att belysa och 

analysera flera dimensioner i relation till ett maktperspektiv. Teorierna för de enskilda 

faktorerna är ofta abstrakta, men för enskilda människor är dessa faktorer i rörelse och 

samverkar med varandra (Ahrne, 2016; Söder et al, 2016). Den intersektionella analysen ger 

utrymme för att studera dessa faktorer, för att påvisa en större komplexitet av 

samhällsstrukturerna och hur de hänger samman (Ahrne, 2016; Mattsson, 2015; McCall, 

2016). Detta innebär att en sådan analys gör det möjligt att förstå hela komplexiteten av 

fysisk beröring mellan lärare och elev. Mattsson (2015) lyfter att makt lättare går att se om 

det är på en strukturell nivå och svårare att se om det är i sociala handlingar eftersom det ofta 

ingår flera faktorer som påverkar maktrelationer. Hon menar också att en intersektionell 

analys ökar en medvetenhet om maktrelationer och förståelse för hur de samspelar med 

varandra, analysen är därför viktig i att förstå hur man upprätthåller maktstrukturerna och hur 

man kan utmana dessa (Mattsson, 2015). Vi kommer att läsa artiklarna, med intersektionella 

glasögon, för att kunna uppmärksamma komplexiteten i de olika maktrelationer som skapas 

mellan lärare och elever utifrån faktorerna kön, ålder, etnicitet, sexualitet, klass och 

funktionsvariation.  

 

Makt är grunden för att göra en intersektionell analys. I studerandet av de olika faktorerna 

kommer vi titta på hur dimensionerna av makt kommer till uttryck mellan lärare och elev. 

Genom att läsa forskningen om fysisk beröring intersektionellt kan vi tematisera den utifrån 
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de intersektionella faktorerna. Utifrån tematiseringarna kan maktförhållandena mellan lärare 

och elev uppmärksammas och på så sätt kan vi se hur makt tar sig till uttryck i sociala 

handlingar och samhälleligt. Den hierarkiska ordningen utgör vem som har makt över någon 

annan (Edling och Liljeros, 2016; Börjesson och Rehn, 2009; Engelstad, 2006; Mattsson, 

2015). När vi läser artiklarna kommer vi styra vår uppmärksamhet mot hur kön och 

könsmönster lyfts fram i forskningen om fysisk beröring. Vi kommer att fokusera på hur kön 

skapas och hur könsmönster upprätthålls mellan lärare och elever genom fysisk beröring och 

i beröringsdiskursen. Evertsson (2016) lyfter att könsmaktsordningen är en central dimension 

av könsmönster, vilket vi kommer ta i beaktning och uppmärksamma i läsningen av 

forskningen. Vi kommer också att studera hur ålder och åldersskillnader uppmärksammas i 

forskningen om fysisk beröring. Karlsson (2016) lyfter att det finns en hierarkisk ordning 

beroende på åldersskillnader. Fokus kommer att ligga på hur maktrelationerna kommer till 

uttryck beroende på ålder hos elever och lärare. Främst kommer åldersskillnader på elever att 

studeras och om det finns skillnader i maktrelationerna mellan vuxna och små barn och vuxna 

och äldre ungdomar. Ytterligare kommer kultur att uppmärksammas som ett tema, vilket till 

viss del inkluderar faktorn etnicitet som Sernhede (2016) menar även inkluderar kulturella 

skillnader. Detta genom att leta efter likheter och skillnader i hur olika kulturer ser på fysisk 

beröring samt hur det används. Vi kommer också att undersöka hur maktdimensioner tar sig i 

uttryck i olika kulturer och hur kultur görs genom fysisk beröring. Vi kommer också att titta 

på hur sexualitet kommer till uttryck i forskningen om fysisk beröring, detta för att se hur 

heteronormen och dess maktstrukturer tar sig till uttryck, vilket Bogren (2016) menar är 

viktigt för att förstå sexualitet. Till sist kommer vi att se hur klass och funktionsvariation 

påverkar fysisk beröring och hur maktförhållandena påverkas av dessa faktorer (Svallfors, 

2016; Lindqvist, 2016).  

 

 

4. Metod 
Vår studie har tagit inspiration från Eriksson Barajas et al (2013) metod systematisk 

litteratursökning, vilket innebär att vi har systematiskt sökt, granskat och sammanställt 

litteratur som behandlar fysisk beröring i idrott och hälsa. Vi har eftersträvat att sammanställa 

relevant empirisk forskning inom området och utifrån det kunna påvisa ett nytt 

forskningsresultat. 
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4.1 Sökstrategi 

Vi började vår studie med att genomföra en manuell sökning med fritext på vårt 

forskningsområde. Detta gjordes för att identifiera vilka sökord som skulle kunna vara 

lämpliga, vilket är det första steget i en litteratursökning (Eriksson Barajas et al, 2013). 

Utifrån vår manuella sökning hittade vi sökorden “Intergenerational touch” och “Physical 

contact”. Med dessa sökord gjorde vi en systematisk sökning, vilket innebär att man 

genomför en sökning i en databas utifrån sökorden med begränsningar utifrån bestämda 

inklusions- och exklusionskriterier (Eriksson Barajas et al, 2013), vilka redovisas nedan. 

Utifrån våra träffar gjordes ett urval i två steg, där det första byggde på att läsa rubriker och 

utifrån det sortera ut relevanta artiklar. Det andra urvalssteget innebar att vi läste artikelns 

abstract och utifrån det avgjorde artikelns relevans för vårt syfte.  

 

4.1.1 Systematisk sökning 

Vår första sökning gjordes i databasen SportDiscus med sökorden “Intergenerational touch” 

AND “Physical education” vilket endast gav 5 träffar. För att bredda vår sökning lades OR 

“physical contact” även till vilket resulterade i 30 träffar. Efter att ha läst rubrikerna på 

artiklarna gjordes ett första urval och 10 artiklar valdes ut som var relevanta. Urval 2, som 

innebar att läsa artiklarnas abstract, resulterade i 6 artiklar (se bilaga 1). Vi genomförde en 

likadan sökning i databasen ERIC (ProQuest) för att försäkra oss om att vi inte missade 

relevanta artiklar men fann då samma resultat, vilka vi därför inte redovisar i bilaga 1.  

 

Efter att ha läst och granskat de sex artiklarna från vår första sökning hittade vi nya sökord, 

som artiklarna använts sig av, vilket hjälpte oss att genomföra en ny sökning. De nya 

sökorden vi hittade var “Touching”, “Physical interaction”, “Fear of touch” och “Non-touch”. 

Vi började med att söka varje sökord för sig i två databaser, SportDiscus och ERIC 

(ProQuest). Då insåg vi att sökorden “Fear of touch” och “Non-touch” endast gav träffar på 

artiklar vi redan hittat, vilka därför valdes bort. Sökorden “Touching” och “Physical 

interaction” gav oss däremot en större träffmängd vilket resulterade i att vår slutgiltiga 

sökning bestod av “Physical interaction” OR “Touching” (se bilaga 2). Här valde vi att inte 

lägga till “Physical education” för att inte exkludera studier som handlar om andra 
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skolämnen, eller sporter, men som ändå går att koppla till idrott och hälsa. Utifrån urval 1 

hittades 10 artiklar i SportDiscus och 14 artiklar i ERIC. Några av dessa artiklar hade vi 

funnit i vår första sökning vilka då exkluderades i urvalet, vidare sorterades artiklar som fick 

träffar i båda databaserna bort från sökningen i SportDiscus. Dessa exkluderingar i samband 

med våra exklusionskriterier resulterade i noll nya träffar i SportDiscus. Sökningen i ERIC 

(ProQuest) gav oss däremot tre nya träffar (se bilaga 2).  

 

Vidare gjordes en snöbollssökning, då vi tittade på våra funna artiklars referenser samt 

rådfrågat experter på området om tips på relevanta artiklar, vilket resulterade i sju nya artiklar 

(se bilaga 3). Utifrån de tre sökningar som gjorts fann vi alltså 16 relevanta artiklar, vilka 

användes när vi påbörjade vår analysprocess. Efter att ha påbörjat vår analys kunde vi även 

avgöra vilka artiklar som kunde hjälpa oss vidare med vårt resultat och då skrapa 

forskningsfältet ytterligare. Då följdes inte våra inklusions- och exklusionskriterier till lika 

hög grad då vi ville stärka och lyfta den tematik som vi kunde bygga upp utifrån de första 16 

artiklarna. I den fjärde sökningen fann vi fyra stycken artiklar som användes för att fördjupa 

diskussionen (se bilaga 4).  

 

 4.1.2 Inklusionskriterier/exklusionskriterier 
I samband med att vi identifierade våra sökord identifierade vi även några inklusions- och 

exklusionskriterier. Vi valde att inkludera artiklar från år 2003 fram till idag, detta då vi 

gjorde en sökning från tidigare år där vi inte fick relevanta träffar med våra sökord. Vi valde 

även att inkludera studier som är peer reviewed för att försäkra oss om att studierna vi 

använder är etiskt granskade och av god kvalitet. Ett annat inklusionskriterie var att artikeln 

skulle vara skriven på engelska.  

 

Vi valde att exkludera artiklar som inte gick att applicera på skolverksamhet, till exempel 

artiklar som behandlar fysisk beröring mellan ungdomar, då vi endast var intresserade av 

fysisk beröring mellan vuxna och barn/ungdomar. Vi valde också att exkludera artiklar om de 

handlade om sjukdomar eller sjukdomstillstånd, bortsett från funktionsvariationer då det 

ingår i intersektionalitet. Även psykologisk forskning som hade fokus på psykiska effekter av 

beröring valdes bort. Ytterligare exkluderade vi artiklar vars syfte handlade om att undersöka 

sexuella övergrepp, då detta inte ligger inom vårt forskningsområde. 
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4.2 Analysprocess  
Första steget i vår analysprocess var att läsa artiklarna grundligt och sammanfatta varje 

artikel. I samband med detta gjordes även en artikelmatris där artiklarnas syfte, design och 

huvudsakliga resultat preciserades. Denna läsning gjordes med syftet att förstå artiklarnas 

resultat utifrån deras syfte. Vi fokuserade alltså inte den första läsningen på att identifiera 

intersektionella faktorer utan endast på vad forskarna beskriver som huvudsakligt resultat. 

Artikelmatrisen och sammanfattningarna fick således agera som en karta över vårt insamlade 

material och bidrog till att analysen genomfördes systematiskt.  

  

Vårt andra analyssteg var att identifiera de intersektionella faktorerna kön, ålder, etnicitet, 

sexualitet, klass och funktionsvariation i det reducerade materialet. Utifrån läsningen av 

materialet gjordes en kodning utifrån faktorerna. Denna kodning utgjorde grunden för vår 

analysprocess och tillsammans med artikelmatrisen gav det oss ett välgrundat underlag att 

analysera och tematisera. För att fördjupa analysen lästes alla resultat i artiklarna igen, då 

med syftet att identifiera de intersektionella faktorerna. I denna läsning identifierade vi även 

sexualisering som en bidragande del i förståelsen för hur maktförhållandena tar sig till 

uttryck. 

 

Det tredje analyssteget innebar att vi utifrån vår kodning kunde skapa en tematik. I kodningen 

hittades fyra teman: sexualisering, kön, ålder och kultur. I forskningen om fysisk beröring 

identifierades inte faktorerna klass och funktionsvariation, vilka därför inte återfinns i våra 

teman. I forskningen om fysisk beröring identifierades kulturella skillnader, detta har medfört 

att etnicitet som faktor har uteslutits, då etniska skillnader inte identifierats i forskningen, vi 

har således ersatt etnicitet som faktor med kultur. Sexualitet har också uteslutits som faktor 

då vi inte kunde identifiera sexuella läggningar i forskningen om fysisk beröring. Vi har 

istället identifierat att det finns en sexualisering av kroppen i forskningen om fysisk beröring. 

Sexualisering av kroppen ses som en viktig del i att förstå komplexiteten med fysisk beröring 

och det maktrelationer som skapas mellan lärare och elev utifrån faktorerna. Vi har därför 

valt att presentera sexualisering som ett eget tema, även om det inte ingår som en faktor i det 

intersektionella perspektivet. Vår analys fortsatte genom att undersöka relationen mellan 

faktorerna och sexualiseringen för att på så vis förstå forskningen om fysisk beröring mellan 

lärare och elev ur ett intersektionellt perspektiv. 
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4.3 Etiska aspekter  

I studien har vi valt att endast använda artiklar som är etiskt granskade. Alla funna artiklar är 

redovisade och dess resultat har presenterats. Vi har eftersträvat att ha ett transparent 

förhållningssätt genom hela studien. Alla artiklar har kvalitetsgranskats i syftet att säkerställa 

att vårt resultat grundar sig i trovärdiga fakta. Vid kvalitetsgranskningen har vi tagit 

inspiration ifrån Eriksson Barajas et al (2013) kvalitetsbedömnings-kriterier. Det första 

kriteriet syftar till att bedöma kvaliteter i helheten, det vill säga att vi har tagit hänsyn till de 

perspektiv studien bygger på och den förförståelse som författarna har. Det andra kriteriet 

syftar till att bedöma kvaliteter i resultaten vilket innebär att vi har bedömt 

innebördsrikedomen, strukturen och teoritillskottet som artikeln har bidragit med. Det sista 

kriteriet innefattar rimlighetskriterier vilket innebär att vi bedömt hur trovärdigt och rimligt 

resultaten i artiklarna. Utifrån dessa kriterier har en allmän helhetsbedömning av varje artikel 

kunnat göras (Eriksson Barajas et al, 2013).  
 

 

5. Resultat 
Temana sexualisering, kön, ålder och kultur identifierats i forskning om fysisk beröring vilka 

kommer att presenteras i följande text. Sexualisering har identifierats som en stor del i 

forskningen om fysisk beröring och kommer därför presenteras som ett eget tema först i 

resultatet. Ytterligare kommer relationen mellan faktorerna och sexualiseringen att diskuteras 

i resultatdiskussionen. 

 

5.1 Sexualisering  

I forskningen om fysisk beröring lyfts ofta komplexiteten med att fysisk beröring kan ses som 

något sexuellt. Hur fysisk beröringen uppfattas handlar i många fall om hur man ser på barns 

kroppar (Burke & Duncan, 2016). I Japan ses barns kroppar som något naturligt, vilket också 

gör att fysisk beröring av barns kroppar ses som naturligt. I flera andra länder finns en 

sexualiserad bild av barns kroppar, till exempel i Nya Zeeland (Burke & Duncan, 2016). 

Fysisk beröring i relation till barns kroppar har alltså på flera ställen frångått något naturligt, 
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till att ses som sexuellt vilket skapat konsekvenser för lärare, då de behöver skapa metoder 

för att hantera aktiviteter där fysisk beröring ingår (Öhman, 2016).  

 

För att undvika att fysisk beröringen ses som något sexuellt, försöker vissa lärare 

avdramatisera den fysiska beröringen i aktiviteten, andra lärare väljer att se fysisk beröring 

som naturligt och pratar inte om det som ett fenomen med eleverna (Öhman, 2016). Fletcher 

(2013) redogör för en annan strategi och menar att lärare i vissa fall använder varandra som 

säkerhet för att det inte ska bli några missförstånd i hur den fysiska beröringen används. 

Lärare i Jones (2004) studie är väl medvetna om hur de fysiskt berör elever för att på så vis 

undvika att beröringen tolkas som en sexuell handling. Lärarna använder sig hellre av en 

‘sidokram’ än en kram med två händer, om det är en kram som eleven behöver. Detta lyfter 

även Varea, González-Calvo och Martínez-Álvarez (2018) då de redogör för att om lärare 

och elever kramas rakt framifrån benämns det som den mest ‘farliga’ beröringen och kan 

därför kännas opassande för läraren.  

 

Garratt et al (2013) lyfter i sin studie att de incidenter där tränare har förgripit sig på barn har 

lett till att det skrivs fler policys om hur man skyddar barn från sexuellt utnyttjande, vilket i 

sig är ett givet och viktigt motiv men har visat sig få andra konsekvenser. Det skapar en 

moralisk panik hos de som arbetar med barn och unga och ökar rädslan för att bli anmäld 

(Owen & Gillentine, 2010). Intresset för hur verksamheten går till har blivit ett stort intresse 

för utomstående vilket får konsekvensen att lärare är rädda missförstås (Garratt et al, 2013). 

För att undgå misstankar om övergrepp lyfter Jones (2004) att lärare blir övervakade och 

övervakare på samma gång. Detta då lärare dels blir övervakade av andra, på grund av 

diskursen om fysisk beröring, men de blir också övervakare av sin egen praktik och sitt eget 

agerande då det råder en medvetenhet om riskerna med fysisk beröring (Jones, 2004). Taylor 

et al (2016) argumenterar också för att medvetenheten kring beröringsdiskursen, där 

sexualisering av barns kroppar ingår, tar sig till uttryck genom att lärare måste ha metoder för 

sitt agerande. Även dem menar att lärare bör vara medvetna om när och hur de fysiskt rör 

elever för att inte bli misstänkliggjorda genom andras granskade ögon (Taylor et al, 2016).  
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5.2 Kön 

I forskning om fysisk beröring återfinns kön på olika vis. Till exempel påverkas fysisk 

beröring av hur man ser på kön, där framför allt manliga lärare och tränare i relation till unga 

kvinnor upplevs som mest riskabelt (Piper et al, 2013), även om både kvinnliga och manliga 

lärare ser fysisk beröring som komplexa och riskabla handlingar (Öhman, 2016). Detta tar sig 

till uttryck i Pipers et al (2013) studie där vissa idrottsföreningar valt att tränare endast får 

träna ungdomar av samma kön som dem själva. Detta för att undvika att könsskillnader ska 

göra den fysiska beröringen sexuell och således opassande (Piper et al, 2013; Scott, 2013). 

Ytterligare lyfter Scott (2013) att andra föreningar ser fördelar med att män tränar kvinnliga 

ungdomar och tvärtom. Liknande komplexitet med fysisk beröring och kön återfinns även i 

skolan. Scott (2013) redogör för hur lärares kön spelar stor roll i relation till eleverna och hur 

man anpassat undervisningen därefter. Detta påvisar Scott (2013) genom att lyfta att manliga 

lärare i vissa skolor i Australien inte får röra elever alls. Mattingsdal Thorjussen & Sisjord 

(2018) visar på att även elever upplever att idrottskontexten påverkas av kön. Deras forskning 

fokuserar inte på fysisk beröring men visar att på grund av fysisk beröring så görs kön till ett 

problem, då elever i studien upplever att de känner sig tryggare i situationer där det utför 

aktivitet med andra elever av samma kön. Lärare och elever samt undervisningssituationer 

påverkas alltså av kön, vilket även Öhman (2016) redogör för. Detta menar Öhman (2016) 

kan komma till uttryck när en lärare ska visa en parövning, till exempel vid pardans. Lärare 

undviker då att visa övningen tillsammans med en elev av det motsatta könet på grund av att 

situationen upplevs opassande. Legg och Wilson (2013) redogör däremot för hur fysisk 

beröring ökar elevers motivation och attityder. Lärare bör därför veta om hur de agerar mot 

eleverna, då läraren har stort inflytande i hur kön skapas i klassrummet. Watson (2018) 

redogör för hur lärare gör kön beroende på hur de bemöter elever av olika kön. Ytterligare 

lyfter Piper et al (2013) situationer där spontan beröring, såsom glädjekramar kan tolkas som 

något annat om det är en manlig lärare och en kvinnlig elev som utför handlingen vilket 

också gör att hela situationen könas och ses som opassande.  

 

Eftersom fysisk beröring i en könad situation upplevs som opassande har det skapat en rädsla 

för att bli anmäld hos lärare. Piper et al (2013) menar att manliga lärare är mer utsatta i dessa 

situationer då manliga lärare anger att de är mer oroliga för att bli anmälda. Detta 

argumenterar även Miller, Franken och Kiefer (2007) för då de lyfter att kvinnliga atleter i 

relation till sina manliga tränare ibland upplever att tränarna är för försiktiga när det gäller 
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fysisk beröring. Deras erfarenhet är att det måste säga till sina tränare att de får röra dem 

innan tränaren vågar göra det, vilket för dem upplevs som en överdriven försiktighetsåtgärd 

(Miller et al, 2007). Liknande problematik lyfter även Jones (2004) då hon menar att manliga 

lärare är mer noggranna än kvinnor när det gäller att vara ensamma med elever, även om 

både manliga och kvinnliga lärare uttrycker att de undviker att hamna i situationer där de är 

ensamma med elever. Lärare undviker att fysiskt beröra elever, dels för att de som blir 

berörda kan misstolka handlingen och dels för att de som ser handlingen utifrån inte förstår 

kontexten och kan således misstolka beröringen (Andrejewski & Davis, 2008). Andersson et 

al (2018) redogör för konsekvenser av att en manlig lärare råkar röra en kvinnlig elev på ett 

opassande ställe när läraren skulle hindra eleven från att skada sig. Lärarens arbete kan efter 

situationen behöva anpassas för att inte bli missförstådd och kan då antingen sluta passa 

eleverna eller hitta nya tekniker för att passningen ska utföras utan risk (Andersson et al, 

2018). Situationen blir här könad eftersom oroligheterna uppstår för att läraren är man och 

eleven tjej. Fysisk beröring är en tydlig handling, där könsmönster upprätthålls och där det 

finns en rädsla för lärare att beröra elever av motsatt kön. 

 

Vilket kön lärare och elev har påverkar hur fysisk beröring upplevs och således även 

undervisningen. Kön speglas av hur omgivningen ser på lärare och elever, vilket 

uppmärksammas när manliga lärare väljer att avstå fysisk beröring i undervisningssyfte för 

att de är män. Ytterligare skapas kön i relationen mellan lärare och elever eftersom 

undervisningen har anpassats beroende på om det är en kvinnlig eller manlig lärare, eller 

vilket kön eleven har. I tidigare studiers resultat kan man därför se hur könsmaktsordningen 

upprätthålls i skapandet av könen. Det tar sig till uttryck när det görs skillnader på kvinnliga 

och manliga lärare och hur de ska förhålla sig till fysisk beröring av elever. Den fysiska 

beröringen är en del av lärares vardag och lärares kön spelar stor roll för vilka möjligheter de 

har att hantera komplexiteten i fysisk beröring.  

 

5.3 Ålder  

Faktorn ålder i forskningen om fysisk beröring innebär inte alltid att det är någon tydlig 

åldersskillnad mellan lärare och elev men att det finns en maktrelation mellan den 

“dominerande vuxna” och det “sårbara barnet” (Fletcher, 2013). Det vill säga att en ung 

lärare som arbetar med elever på gymnasienivå, där åldersskillnaden kan vara liten, ändå 
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präglas av maktrelationen mellan vuxna och barn. Fletcher (2013) menar att vuxna som 

arbetar med barn alltid ses som potentiella förgripare, vilket han menar inte behöver spegla 

verkligheten. Oron för att bli anmäld eller misstolkad finns alltid där, på grund av att man är 

vuxen i relation till sina elever. Även Piper och Smith (2003) argumenterar för att det finns 

en påtagande oro hos vuxna inför att använda fysisk beröring som redskap i undervisningen. 

De lyfter att denna oro skapar en försämrad inlärningsmiljö där barns behov ignoreras då 

vuxna beter sig som att de skulle vara skyldiga för att röra barn på ett opassande sätt. Denna 

problembild ligger även i linje med Garratt et al (2013) studie om den moraliska paniken som 

råder bland vuxna som arbetar med barn. Även Piper, Taylor och Garratt (2012) belyser en 

liknande problembild då de menar att lärare förändrat sitt arbetssätt så att ingen vuxen ska 

vara ensamma med barn, dels för att skydda barnen mot övergrepp men även för att skydda 

sig själva från att misstolkas. De lyfter att tränare och lärare upplever att de inte längre blir 

litade på av andra utomstående när de är med, eller i närheten av, barn (Piper et al, 2012).  

 

Öhman (2016) lyfter även hon att det finns en utmaning för lärare, det vill säga vuxna, att 

hantera fysisk beröring av elever, det vill säga barn. Hon påvisar att lärare idag är medvetna 

om det finns en växande no touch-diskurs, men att de samtidigt upplever att fysisk beröring 

är en viktigt och nödvändig del i idrott och hälsa. Även Öhman och Quennerstedt (2015) 

resonerar för att fysisk beröring mellan lärare och elev är nödvändigt i vissa sammanhang. De 

menar att fysisk beröring är nödvändigt vid ett visst ämnesinnehåll, till exempel vid passning 

av svårare övningar. Det är också nödvändigt för att kunna skapa goda relationer med 

eleverna, då fysisk beröring kan spegla respekt och bidra till en trygg relation. Till sist lyfter 

Öhman och Quennerstedt (2015) också att fysisk beröring är en mänsklig nödvändighet och 

att man genom beröring kan visa omsorg till sina elever. De bygger sina argument på barns 

rättigheter och menar att barn har rätt till utbildning, som utvecklar barnet till sin fulla 

potential, vilket det går att resonera för att barnet inte hade kunnat göra utan fysisk beröring 

från den vuxna läraren (Öhman & Quennerstedt, 2016). Caldeborg et al (2019) resonerar 

kring att det har utvecklats ett didaktiskt kontrakt, där fysisk beröring i många situationer ses 

som viktigt och naturligt i undervisningssammanhang av både lärare och elever i idrott- och 

hälsaundervisningen. Det didaktiska kontraktet är de osynliga överenskommelser som finns 

mellan lärare och elev, som undervisningen förlitar sig på. I det didaktiska kontraktet menar 

Caldeborg et al (2019) att det ingår beröring när det behövs i praktiska situationer eller vid 

känslomässiga situationer. Beröring måste dock bygga på kommunikation mellan lärare och 

elev för att den ska vara accepterad (Caldeborg et al, 2019). 
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Fysisk beröring, utifrån åldersfaktorn, kan alltså ta sig till uttryck på två vis. Det kan dels 

skapa oro och utgöra risk för misstolkningar, men det kan också ses som en nödvändighet. 

Oavsett vilken ståndpunkt man utgår ifrån så spelar åldersfaktorn roll för hur fysisk beröring 

uppfattas eftersom det skapas en maktrelation. Denna maktrelation har två dimensioner 

beroende på elevens/barnets ålder. Relationen mellan vuxna och små barn präglas av en oro 

för att inskränka på barnets integritet, till exempel vid blöjbyte eller andra tillfällen där små 

barn är lättklädda (Burke & Duncan, 2016). Forskningen om fysisk beröring mellan små barn 

och lärare/pedagoger visar alltså att den fysiska beröringen ofta handlar om en rädsla för att 

kränka barns integritet, då det finns situationer i det pedagogiska arbetet som kräver fysisk 

beröring av barn som är lättklädda. Relationen mellan äldre ungdomar och lärare präglas mer 

av oro för att handlingen ska uppfattas sexuell. Dock förstärks oron hos lärare av situationer 

där elever är lättklädda, till exempel vid simundervisning (Öhman, 2016). I forskningen syns 

ett tydligt mönster på att maktrelationen mellan lärare och elever tar sig till uttryck på olika 

sätt beroende på elevens ålder.  

 

5.4 Kultur  

I forskningen syns det en skillnad på hur fysisk beröring uppfattas beroende på vilken kultur 

man lever i. Enligt Burke och Duncan (2016) påverkas upplevelserna kopplade till fysisk 

beröring beroende på vilken kontext man befinner sig i och hur kroppen betraktas i den 

kontexten. I deras studie undersöks lågstadieskolor i Nya Zeeland och Japan. Nya Zeeland 

representerar den västerländska kulturen där fysisk beröring har fått stor uppmärksamhet och 

ses som något riskabelt och negativt. I Japan, som representerar en icke västerländsk kultur, 

får inte fysisk beröring samma uppmärksamhet, där ses fysisk beröring istället som något 

naturligt och som en del i vardagen för vuxna som arbetar med barn (Burke & Duncan, 

2016). Owen och Gillentine (2011) påvisar också att det finns vissa kulturella skillnader som 

påverkar uppfattningar av fysisk beröring. Deras studie är baserad på grundskolelärare i Ohio 

och på Hawaii, där lärarna på Hawaii är medvetna om riskerna med fysisk beröring och 

upplever en oro inför dessa risker, medan lärarna i Ohio inte uppger att de upplever samma 

oro. På Hawaii används fysisk beröring till viss del, men då på ett medvetet sätt där man helst 

berör eleverna på deras arm, axel eller rygg då det upplevs som passande beröring. I Ohio 
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används också fysisk beröring, men utan samma eftertanke, där kan lärare krama en elev utan 

att uppleva en oro för att bli anmäld (Owen & Gillentine, 2011).  

 

Scott (2013) visar i sin studie att diskursen om fysisk beröring har fått stor uppmärksamhet i 

Australien och bidragit till en utbredd oro hos idrottslärare. Scott (2013) beskriver att 

skolidrotten präglas av policydokument som reglerar hur lärare får använda sig av fysisk 

beröring, eller i vissa fall inte använda sig av det alls. Det finns även en påtagande oro och 

rädsla hos lärare i Australien för att bli anmäld för att man berört en elev på ett opassande 

sätt. Varea et al (2018) har genomfört en studie om fysisk beröring i Latinska kulturer, vilket 

visar att den fysiska beröringen upplevs på ett helt annat sätt än vad det gör i Australien och 

andra västerländska kulturer. I latinska kulturer ses fysisk beröring som värdefullt för 

inlärning och som en grundläggande aspekt för läraryrket. Det ses även som ett tecken på 

omsorg och ett ömsesidigt förtroende mellan elev och lärare. Det finns tendenser även i 

latinska kulturer att fysisk beröring kan upplevas som obehagligt eller opassande, vilket kan 

vara när beröring sker rakt framifrån, som i en kram. Även i latinska kulturer börjar det alltså 

synas att beröringsdiskursen påverkar lärare. Dock beskrivs det i studien att människor i den 

latinska kulturen generellt använder mer fysisk beröring och upplever att det är en viktig del i 

idrottssammanhang (Varea et al, 2018). Forskning som inte har fokus på fysisk beröring men 

som behandlar intersektionalitet i idrott och hälsa visar också att kultur påverkar 

upplevelserna och erfarenheterna av idrottsämnet. Mattingsdal Thorjussen & Sisjord (2018) 

menar att det finns ett maktutövande som tar sig till uttryck i idrottskontexter beroende på 

elevers kön, etnicitet och klassidentitet. Detta visar sig i samband med att elever i skolan och 

på idrottslektionerna upplever en spänning i att integrera både fysiskt och socialt med elever 

med en annan etnisk bakgrund än dem själva.  

 

Vilken kultur den fysiska beröringen sker i påverkar hur den uppfattas och tolkas. Utifrån 

ovanstående redogörelse kan vi se att fysisk beröring i västerländska kulturer upplevs som 

riskabelt och att det finns en rädsla för att beröringen ska misstolkas. Latinska eller asiatiska 

kulturer verkar inte ha påverkats av beröringsdiskursen eller oron över att bli anmäld i samma 

utsträckning. Där upplevs fysisk beröring mellan lärare och elev istället som en naturlig och 

viktig del för inlärning och för att visa omsorg. Beroende på hur man uppfattar fysisk 

beröring säger det även något om den kultur man befinner sig i. Forskningen om fysisk 

beröring säger dock inget om hur fysisk beröring uppfattas i en mångkulturell skolklass, utan 

beskriver endast kulturella skillnader mellan länder. I de västerländska kulturerna visar sig 
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maktaspekten i att det finns policydokument för de som arbetar med barn, vilket gör att de är 

kontrollerade av resten av samhället. Detta är en aspekt av makt som inte visar sig i 

forskningen om de icke-västerländska kulturerna, där beröringsdiskursen och rädslan för 

fysisk beröring inte verkar vara lika utbredd.  

 

 

6. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras studiens huvudsakliga fynd i en resultatdiskussion, där vi även 

ämnar besvara våra frågeställningar. Vidare diskuteras även hela studiens styrkor och 

eventuella svagheter för att till sist diskutera studiens kunskapsbidrag i relation till vår 

kommande didaktiska yrkesverksamhet samt i relation till ett bredare samhällsperspektiv. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

6.1.1 Intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring  

I den intersektionella läsning som gjorts av artiklarna har temana sexualisering, kön, ålder 

samt kultur vuxit fram. Forskningen visar att faktorerna produceras och reproduceras i 

relationen mellan lärare och elever, detta påverkas också av vilken kontext de befinner sig i. 

Samhällskontexten har alltså betydelse för vilken funktion faktorerna får. Till exempel att 

kön beroende på kontexten kan inkludera eller exkludera människor och ålder kan beroende 

på kontexten uppfattas som en position eller åldersskillnad i år. Faktorerna sexualitet, 

funktionsvariation och klass har inte identifierats i den intersektionella läsningen av valda 

artiklar. I forskningen identifierades sexualisering av kroppen som en viktig del i hur fysisk 

beröring upplevs som riskabelt och komplext. Detta har uppmärksammats genom att fall där 

tränare utnyttjat barn fått stor uppståndelse, vilket har bidragit till strängare policydokument 

för vuxna som arbetar med barn. Således har det medfört att det finns en rädsla hos lärare, 

som tar sig till uttryck genom att lärare har ändrat undervisningsmetoder och innehåll för att 

undvika att fysisk beröring används. Det har alltså skett en förskjutning i lärares 

professionalitet där rädslan för att bli anmäld tagit stor plats. Ytterligare visar forskningen att 



 

18 
 

förskjutningen och rädslan tar sig till uttryck på olika sätt beroende på vilken eller vilka 

intersektionella faktorer som belyses.  

 

Sexualiseringen av kroppen påverkar hur kön skapas och vilka könsmönster som förstärks i 

handlingar där fysisk beröring ingår. Det tar sig i uttryck genom att manliga lärare är i större 

risk när det gäller fysisk beröring av unga kvinnor, vilket visar hur heteronormen förstärks av 

makten som sexualiseringen innefattar. I vissa kulturer har man även valt att tränare endast 

får träna ungdomar av samma kön, för att på så vis göra situationen mindre sexuell. Detta 

förstärker också heteronormen då det förutsätter att personerna är heterosexuella. 

Sexualiseringen ser dock inte likadan ut på alla platser i världen. I den västerländska kulturen 

är sexualiseringen av kroppen mer utbredd än i icke-västerländska kulturer. Det visar att man 

ser på barns kroppar på olika sätt, beroende på vilken kultur man är i. Denna skillnad påvisar 

en maktrelation mellan länder och kulturer. Detta då icke-västerländska kulturer har blivit 

medvetna om beröringsdiskursen som finns i västerländska kulturer, och har till viss del 

börjat påverkas av den. Det finns alltså en maktdimension kulturer emellan, där västerländska 

kulturer har makten att förändra diskursen även i icke-västerländska kulturer.  

 

Ålder är också en viktig maktaspekt i relation till fysisk beröring, då ålder bidrar till en 

hierarki, eftersom vuxna hamnar i en högre hierarkisk ordning än barn och unga. Makten tar 

sig till uttryck genom att vuxna ses som potentiella förgripare, samtidigt som barn ses som 

offer. Lärares faktiska ålder spelar inte roll, då de alltid hamnar i en högre maktordning på 

grund av att de alltid ses som den vuxna i relation till elever. Elevernas ålder spelar dock roll 

i hur makten tar sig till uttryck. Beroende på elevernas ålder visar forskningen att 

sexualisering utgör ett problem på olika vis och oron inför fysisk beröring tar sig således till 

uttryck på olika sätt. I relationen mellan lärare och äldre ungdomar är sexualisering av 

kroppen högst relevant, då detta påverkar lärares oro och rädsla för fysisk beröring. Vid dessa 

relationer görs handlingen sexuell på grund av åldern på eleverna och skapar således en oro 

inför att den fysiska beröringen ska misstolkas. Relationen mellan lärare och små barn 

präglas inte i samma utsträckning av sexualiseringen då oron inför att fysiskt beröra i dessa 

relationer främst beror på barns rätt till integritet. I dessa relationer ses fysisk beröring som 

mer accepterat då små barn behöver hjälp vid exempelvis blöjbyte samt har behov av mer 

omsorg.  
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6.1.2 Relationen mellan faktorerna  

I forskningen har faktorerna kön, ålder och kultur identifierats i relation till fysisk beröring. 

Dessa faktorer har hittills presenterats var för sig men står i många fall i ömsesidigt 

förhållande till varandra. Verkligheten är, som det intersektionella perspektivet syftar till att 

beskriva, komplex och de flesta människor ingår i flera maktdimensioner samtidigt. Detta tar 

sig till uttryck genom att man i forskningen ser att beroende på personens kön, ålder och 

kultur blir erfarenheterna av fysisk beröring olika. Till exempel visar forskningen att 

sexualiseringen inte är så stark i latinska kulturer och fysisk beröring mellan olika kön görs 

därför inte sexuell, vilket leder till att fysisk beröring istället ses som ett tecken på respekt 

och omsorg. Till skillnad från Australien där sexualisering är ett utbrett problem och där 

heteronormen återfinns starkare får kön större betydelse och således blir fysisk beröring 

mycket mer komplext och riskabelt att använda. Ytterligare visar forskningen hur lärare fått 

ett förändrat arbetssätt i situationer som kan kräva fysisk beröring i relation till ålder och kön. 

Det kan till exempel komma till uttryck när en lärare väljer att visa en parövning med en elev 

av samma kön, för att undvika att den fysiska beröringen ses som opassande för att eleven har 

motsatt kön. Ålder på eleverna spelar också stor roll för hur fysisk beröring används, vilket 

också påverkas av vilket kön eleven har. Vid fysisk beröring mellan lärare och äldre elever 

påverkas relationen och undervisningen i hög grad av vilket kön lärare har i relation till 

eleven. Däremot tyder forskningen på att vid fysisk beröring av små barn, finns det ingen 

tydlig skillnad på hur lärare arbetar beroende på barnets kön.  

 

Resultatet visar att det finns flera maktdimensioner som samspelar i relation till fysisk 

beröring i undervisningssammanhang. Lärare har makt genom att bara vara lärare, men den 

tar sig till uttryck på olika sätt beroende på lärarens och elevers ålder, kultur och kön. Genom 

det intersektionella perspektivet går det att se hur dessa faktorer samspelar och utgör olika 

maktförhållanden. Till exempel har lärare försökt att förhålla sig till sexualiseringen av 

kroppar på olika vis, vissa undviker fysisk beröring medan vissa försöker avdramatisera 

handlingen. Hur lärare väljer att förhålla sig till policydokumenten och den förändrade 

diskursen kan också bero på kön, ålder och kultur. Maktaspekten synliggörs i forskningen på 

tre sätt. Det första är att makten kommer till uttryck då lärare är i högre hierarkisk position än 

elever, vilket innebär att lärare har makten i sociala handlingar och är den som kan bestämma 

över hur den fysiska beröringen används i undervisningen. Den andra aspekten av makt är 

policydokumenten som dominerar i den västerländska kulturen där sexualiseringen av barns 
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kroppar är utbredd. Policydokumenten skapar en makt över lärare, där lärare har förändrat 

sina arbetssätt och upplever en rädsla för att beröra elever i undervisningssammanhang. Den 

tredje maktaspekten som synliggörs i forskningen är elevers makt över lärare, vilket kommer 

till uttryck eftersom lärare upplever en oro för att bli anmälda och misstolkade av sina elever.  
 

Utifrån att ha läst och analyserat artiklarna ur ett intersektionellt perspektiv går det att 

argumentera för att det behövs intersektionella empiriska undersökningar för att förstå den 

fysiska beröringens fulla betydelse. Det är även viktigt för att hitta undervisningsmetoder 

som kan matcha både lärandemål och elevers erfarenheter, rättigheter och trygghet. Detta är 

även viktigt utifrån Skolverkets (2011) skrivelser om att ingen i skolan ska få utsättas för 

diskrimineringar på grund av de intersektionella faktorerna. Verkligheten i skolan är dock 

komplex då sociala handlingar i verksamheten präglas av maktrelationer mellan lärare och 

elev där flera faktorer samspelar. Vårt resultat redovisar endast att vissa av de intersektionella 

faktorerna återfinns i forskning och således påverkar och interagerar med varandra i relation 

till fysisk beröring mellan lärare och elev. För att förstå den komplexa verklighet som skolan 

innebär kan intersektionella empiriska studier ge ny kunskap om de maktrelationer som 

fysisk beröring påverkas av och hur de samspelar, för att på så vis även kunna utmana 

maktrelationerna. Detta ligger i linje med McCalls (2016) argument om att intersektionalitet 

inkluderar alla människor och att det behövs för att forskningen ska kunna återspegla 

människans komplexa livsvärld.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Fysisk beröring mellan lärare och elev i undervisningssammanhang är ett forskningsområde 

som är relativt nytt och detta har medfört svårigheter att finna relevanta artiklar. Det första vi 

upptäckte var att det saknades ämnesordlistor som passade för vårt ämne, vilket gjorde att vi 

genomförde frisökning med de ord som vi ansåg vara relevanta. Det resulterade i få träffar 

vilket vi då försökte åtgärda genom att leta i våra funna artiklars nyckelord samt finna 

synonymer till de orden, för att på så sätt få förslag på sökord. Konsekvenserna av att det är 

ett nytt forskningsområde är alltså att artiklarna använder olika begrepp för att benämna 

samma fenomen, till exempel ”intergenerational touch”, ”phsyical interaction”, eller 

touching, vilket gör att det svårt att rama in forskningsfältet. Detta utgör en svaghet för 
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studien då det kan finnas relevanta studier som har missats på grund av att de benämnt 

forskningsfenomenet med andra begrepp än vad vi har sökt efter.  

 

Vår studies resultat bygger på artiklar om fysisk beröring i undervisningssammanhang mellan 

vuxna och barn. Vår avsikt var att först läsa artiklarna grundligt för att hitta kärnan av varje 

artikels resultat, för att sedan läsa artiklarna med intersektionella glasögon. För att undvika 

feltolkningar när vi har läst och analyserat text har vi hjälpts åt med att översätta meningar 

och citat som varit svåra att förstå. Ytterligare har vi undvikit att använda översättningssidor 

till stora citat av texten, då det kan bli syftningsfel. Vidare för att hantera riskerna för 

misstolkning lästes först hela artiklarna grundligt, för att sen läsas igen med fokus på 

resultatet i artiklarna, vilket också stärker att tolkningarna av artiklarna bli mer korrekta. Vi 

hittade även tidigt i vår analysprocess ett systematiskt arbetssätt gällande hantering av 

artiklarna, då våra matriser och sammanfattningar hjälpte oss att orientera oss i vårt 

reducerade material.  

 

Det är första gången vi gör ett arbete av detta omfång vilket bidragit att vi stött på vissa 

svårigheter i hur man går tillväga för att genomföra studien. Vi har använt metodlitteratur 

som väglett oss i hur man går till väga för att genomföra en studie av detta slag. Att vi gör ett 

arbete i detta omfång för första gången kan också vara en styrka då vi hade få fördomar kring 

hur saker ska vara, vilket gör att vi har haft möjlighet att se på forskningen med nya ögon. 

Detta har varit av fördel då en intersektionell analys av forskning om fysisk beröring mellan 

lärare och elev aldrig gjorts innan vilket således kräver ett nytt sätt att tänka.  

 

6.3 Avslutande diskussion  

Genom att göra en intersektionell läsning av forskningsfältet och tematiserat resultatet har vi 

försökt belysa hur olika faktorer samspelar med varandra genom att undersöka hur makt står i 

relation till olika faktorer när det gäller problematiken med fysisk beröring. I vår tematisering 

ser vi att det finns ett tydligt förhållande mellan sexualisering av kroppen, faktorerna och 

fysisk beröring. Det vill säga att sexualiseringen bidrar i många fall till att fysisk beröring 

upplevs som något negativt och opassande. Till exempel ser vi i vårt resultat att 

sexualiseringen får olika betydelse beroende på elevernas ålder och kön, då äldre elever 

påverkas mer av sexualiseringen än små barn. Vidare hade det varit intressant att undersöka 
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vid vilken ålder elever går från att vara barn till att ses som sexuella varelser och då hur 

fysisk beröring påverkas av vilket kön dem har. Vi kan alltså se att kön, ålder och kultur 

samspelar med varandra i fysisk beröring och skapar maktdimensioner mellan lärare och 

elev. Hur sexualiseringen tar sig till uttryck påverkas alltså av de intersektionella faktorerna 

och är beroende av människans livssituation. De intersektionella faktorer som samspelar i just 

dennes livssituation gör att den fysiska beröringen erfaras på olika vis. Enskilda personers 

olika erfarenheter av fysisk beröring har lyfts i media och påverkat framväxten av 

beröringsdiskursen (Öhman & Grundberg-Sandell, 2015) vilket i sin tur påverkar andra 

människors uppfattningar om fysisk beröring. Den diskurs om fysisk beröring som har 

utvecklats där vuxna ses som potentiella förgripare och barn som potentiella offer påverkar 

inte bara skolverksamheten, utan samhället i stort. Det går alltså att argumentera för att 

människors individuella erfarenheter av fysisk beröring påverkas av intersektionalitet. Detta i 

sin tur påverkar beröringsdiskursen och omgivande samhälle. 

 

Forskningen om fysisk beröring fångar en del av den komplexitet lärare känner inför att 

använda fysisk beröring i undervisningssammanhang. Beröringsdiskursen påverkar 

lärarprofessionen eftersom lärare har behövt förändra sitt arbetssätt. Lärare är nu mer 

medvetna om att fysisk beröring kan vara ett problem vilket har lett till att många lärare 

undviker fysisk beröring, vissa avdramatiseras handlingen för att göra den fysiska beröringen 

naturlig och andra försöker undvika att bli påverkade av diskursen genom att inte lyfta 

diskussionen. Dessa förändrade arbetssätt är en konsekvens av beröringsdiskursen som går 

emot forskningen om att fysisk beröring är bra för barn och ökar barns inlärning och 

motivation (Stronach & Piper, 2008; Caulfield, 2000; Bailey, 2006; Legg & Wilson, 2013). 

Fysisk beröring ökar möjligheten till relationsskapandet mellan vuxen och barn, men 

beröringen bör bygga på kommunikation för att vara passande (Öhman & Quennerstedt, 

2015; Caldeborg et al, 2019). För att hantera komplexiteten med fysisk beröring, visar vårt 

resultat att man måste ta hänsyn till fler maktrelationer och den kontext den fysiska 

beröringen sker i. På grund av att fysisk beröring påverkas av de intersektionella faktorer kan 

inte samma metoder för att hantera fysisk beröring direkt adopteras till andra länder och 

lärare. Resultatet ligger i linje med Papaefstathious (2015) studie då det visar att “one-size 

fits all” som de internationella policydokumenten syftar till, inte kan gälla världen över 

eftersom kön, kultur och ålder spelar stor roll för hur man ser på fysisk beröring. För att 

fysisk beröring ska kunna användas som ett naturligt redskap av lärare och elever i 

undervisningen bör maktrelationerna uppmärksammas, vidare måste det förstås på vilka olika 
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sätt som olika faktorer kan samspela i skapandet och producerandet av tekniker för fysisk 

beröring i undervisningen.  

 

I forskningen syns det att maktdimensionerna som framträder i fysisk beröring i relation till 

kön och heteronormen, åldersskillnader mellan barn och mellan vuxen och barn samt 

kulturella skillnader, är utbredd på flera platser i världen. Detta kan komma att skapa 

utmaningar för lärare i framtiden. Likt Öhman (2016) flaggar för i sin studie finns det 

anledningar att oroa sig för vart beröringsdiskursen är på väg och hur den kommer att 

påverka lärarprofessionen. Det kan komma att bli en utmaning för idrottslärare om diskursen 

fortsätter i samma riktning, vilket även kan komma att påverka att hela ämnet får ett förändrat 

innehåll. I och med att fysisk beröring är komplext och påverkas av maktrelationer mellan 

lärare och elev kommer skolan få utmaningar i att inkludera alla elever, då vissa lärare känner 

att de begränsas i sin undervisning. Idrottslärare får här en viktig roll i att kunna hantera en 

mängd olika maktrelationer och positioner för att således skapa möjligheter för elever att lära 

och utvecklas.  

 

Studiens helhet visar att det saknas kunskaper om hur man anpassar fysisk beröring utifrån de 

maktdimensioner som finns mellan lärare och elev utifrån kön, ålder och kultur, men också 

att det saknas studier som lyfter klass, sexualitet och funktionsvariation. Studien har dock 

varit svår att genomföra då forskningen om fysisk beröring inte syftar till att lyfta det 

intersektionella perspektivet. Detta gör det därför svårt att få fram starka argument för vad 

forskningen om fysisk aktivitet säger ur ett intersektionellt perspektiv utan att det blir 

upprepning från vad tidigare forskningen redan redovisat. Vi har i vår studie försökt att ge 

svar på den kunskapslucka vi funnit när vi läst forskningen om fysisk beröring. Genom att 

koda och tematisera forskningen utifrån intersektionalitet har vi till viss del kunnat ge svar på 

kunskapsluckan. Studiens slutsats är således att flera olika maktdimensioner mellan lärare 

och elever spelar stor roll för att förstå relationen mellan fysisk beröring och undervisning.  

Ytterligare empirisk forskning med ett intersektionellt perspektiv menar vi behövs för att 

förstå den fysiska beröringens hela komplexitet då det tar sig till uttryck på olika vis för olika 

människor.   
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