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Sammanfattning 
Under de senaste årtiondena har den fysiska interaktionen mellan barn och vuxna identifierats som 

ett problem i samhället och problematiserats främst i internationella studier. På 1960-talet skapades 

begreppet ”Battered child syndrom”, ett begrepp som låg till grund för att uppmärksamma det 

problem som fanns i samhället där barn utsattes för både sexuella och våldsamma övergrepp. De 

senaste årtiondet har forskare rapportera genom deras studier att det skapats en moralpanik och en 

rädsla i samhället kopplad till den fysiska interaktionen. Den medvetenhet över riskerna med fysisk 

interaktion har skapat en förvirring om vad som anses som acceptabel interaktion. Den ständiga 

utvecklingen i processen med att skapa riktlinjer och bestämmelser har resulterat i att lärare runt om 

i världen intagit en mer defensiv roll gentemot den fysiska interaktionen. Forskningen inom detta 

område väljer att främst koppla sina studier till riskerna och den rädslan som finns kopplat till 

fysisk interaktion, och därmed oftast ur ett lärarperspektiv. Det finns undantag där de har valt att 

lyfta fram vad lärarna anser vara de positiva aspekterna med fysiska interaktionen, men i 

sparsamhet.  

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur elever, som inte är aktiva inom en 

idrottsförening, talar om fysisk interaktion, samt hur de reflekterar kring utvalda situationer inom 

ämnet idrott och hälsa där beröring förekommer. För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer 

valt som metod. Studien använder sig även av bilder för att få djupare diskussioner och motverka 

etisk problematik. Ur teoretisk utgångspunkt används en diskursanalytisk metodansats. 

 

Studiens resultat visar på att eleverna har en överlag positiv inställning till att fysisk interaktion 

används i undervisningspraktiken, speciellt i skolämnet idrott och hälsa. Eleverna uttrycker också 

sig positivt till att den fysiska interaktionen som fenomen skulle förekomma mer frekvent i 

skolmiljön. Däremot upplevs det att den rådande situationen, som gjort fysisk interaktion till ett 

ovanligt förekommande fenomen, skapat en misstänksamhet och återhållsamhet hos eleverna 

gentemot fysisk interaktion. Detta grundar sig delvis i en ovana såväl som i en påverkan av 

samhällets allt större riskfokusering. Detta leder till studiens slutsats som visar på att den rädsla och 

förvirring som finns i samhället samt den defensiva roll som lärarna intagit resulterat i att elevernas 

uttalade inställning om den fysiska interaktionen påverkats. Överlag anser eleverna att 

informationen är en viktig aspekt i att motivera såväl som avdramatisera den fysiska interaktionen.  

 

Nyckelord: Touch, risk, sexualisering, rädsla, kontakt.  
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1. Inledning  
 

Dagligen spenderar lärare och elever timmar tillsammans i olika skolmiljöer och någon form av 

fysisk interaktion är nästintill oundvikligt, speciellt i ämnet idrott och hälsa. Heather Piper, Dean 

Garratt och Bill Taylor är alla framstående forskare i ämnet och menar att det i skolvärlden inte är 

ovanligt att lärare rör vid elever eller utförs någon aktivitet där fysisk interaktion är involverat. 

Under de senaste decennierna har dock detta möte kommit att problematiseras.1 Marie Öhman och 

Ann Quennerstedt observerar problematiken med fysisk interaktion i sin studie och menar att den 

främst varit omtalad i länder som Storbritannien, Australien, New Zeeland och USA. Dessa länder 

framhåller i sin tur en no-touch kultur, vilket innebär att det är praktiskt taget omöjlig för lärare och 

tränare att kunna röra vid barnen utan att riskera påföljder, som till exempel anklagelser för sexuella 

anspelningar.2  Piper m.fl. menar att syftet till att skydda barn och unga både ändrat ton och 

utförande de senaste årtiondena. De hänvisar till en utbredd moralpanik och medvetenhet över 

riskerna som kan förekomma i samband med fysisk interaktion i samhället vilket gjort att det 

skapats en större insikt och förändrad uppfattning gentemot problemet. En av de starkaste 

anledningarna till detta kan kopplas till ett antal incidenter som på senare år lyfts fram, där starka 

profiler i samhället blivit utsatta.3 Debatten om fysisk interaktion är i ständig utveckling och olika 

tolkningar om vad som är acceptabelt och inte acceptabelt möjliggör en ständigt utvecklande 

process i dagens samhälle. År 2013 rapporterade CNN om en incident i Georgia, USA, där en 17-

årig student förlorade sitt stipendium och blev avstängd från skolan i ett år för sexuella trakasserier. 

Anledningen var för att eleven kramat en lärare av motsatt kön i skolan.4 Incidenten visar dels på 

kulturskillnader, såväl som att det finns olika tolkningar för vad som anses vara en acceptabel fysisk 

interaktion. Öhman och Quennerstedt visar i sin studie att svenska lärare känner en oro över den 

fysiska interaktionen, samtidigt väljer de att lyfta fram positiva aspekterna som motiverar fysisk 

interaktion mellan elever och lärare. De positiva aspekterna syftar till att fysisk interaktion är 

positivt för (i) omsorg och medmänsklighet, (ii) för ämnesinnehållet och (iii) för inlärningsmiljön.5 

 

Den forskning som finns i detta område har fokuserat på hur situationen ser ut från ett lärar/- och 

tränarperspektiv. Forskningen lyfter många gånger fram hur olika policydokument och riktlinjer 

påverkar lärares såväl som tränares inställning till fysisk interaktion i undervisningspraktiken. 
                                                
1 Piper, Heather; Garratt, Dean; Taylor, Bill (2013b). Hands off! The practice and politics of touch in physical education 

and sports coaching, sid 575-582. 
2 Öhman, Marie; Quennerstedt, Ann (2015). Questioning the no-touch discourse in physical education from a children's 

rights perspective. Sport, Education and Society. 
3 Piper; Heather; Garratt (2013), sid 575-582. 
4 Wallace, Kelly (2013). Student suspended for sexual harassment after hugging teacher. CNN. [Hämtat 2015-12-03. 

http://edition.cnn.com/2013/12/17/living/parents-student-suspended-sexual-harassment-hugging-teacher/] 
5 Öhman; Quennerstedt (2015). 
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Tidigare forskningen fokuserar samtidigt på hur vuxna aktivt arbetar och anpassar sin undervisning 

för att minimera riskerna som kan uppkomma i samband med fysisk interaktion. Riskerna som 

kopplas till att det finns en sexuell och våldsam syn på fysisk interaktion. 

 

Denna kvalitativa studie fokuserar på elevers uttalanden om den fysiska interaktionen mellan elever 

och lärare i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. Studien använder sig av en 

diskursanalytisk metodansats för att undersöka elevers uttalade inställning till fysisk interaktion. 

Studiens angreppssätt motiveras genom att det tyds finnas en avsaknad av forskning som 

undersöker hur elever uttrycker sig om fysisk interaktion när den används inom 

undervisningspraktiken i skolämnet idrott och hälsa. Studien som mål att lyfta fram elevers åsikter 

och uttalanden om den inställning de har till fysisk interaktion i undervisningspraktiken. Studien 

fokuserar också på att undersöka i vilka situationer som eleverna anser att fysisk interaktion är en 

nödvändighet och relevant i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. Eftersom en rädsla 

och oro finns inom lärarkåren för att röra vid eleverna och därmed utsätta sig för ett riskfullt 

beteende, var det nödvändigt att undersöka rädslan och oron för att se ifall den finns återspeglad hos 

eleverna. 

1.1. Centrala begrepp  
 
Forskningen är till stor del utifrån internationellt perspektiv. Nästan all tidigare forskning som 

används i studien diskuterar och argumenterar utifrån begreppen ”touch” och ”touching”. Översatt 

till svenska har dessa två begrepp flera betydelser. För att närmast kunna koppla till begreppet 

”touch” på ett, vad jag anser, rättvist sätt, kommer denna studie därför att använda sig av begreppet 

- fysisk interaktion. Fysisk interaktion tolkas som ett samlingsbegrepp för både fysisk kontakt och 

fysisk beröring. I en förberedande pilotstudie användes båda begreppen separat för att undersöka 

hur de två begreppen bemöttes, samt vilket begrepp som var fördelaktigt att använda i vidare 

studier. Pilotstudiens resultat visade att respektive begrepp kunde hänvisas till olika situationer där 

fysisk interaktion förekom. Fysisk kontakt ansågs vara ett ”hårt” begrepp där kontakten uppstod 

som en naturlig händelse i olika situationer. Ett exempel var vid en tackling vid en fysisk aktivitet 

där eleverna på något sätt rörde vid varandra. Fysisk beröring däremot ansågs vara ett ”mjukt” 

begrepp som kopplades till en händelser som snarare syftade på relationsskapandet och det 

medmänskliga beteende. Därför valdes begreppet fysisk interaktion att användas i studien för att 

eleverna själva ska få kunna tolka situationen och därefter själva få välja ifall de uppfattar 

situationen som ”hård” eller ”mjuk”.  
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2. Bakgrund  
 

Under detta avsnitt är syftet att koppla texten till den bakgrund som ligger till grund för 

forskningsområdet. Det som gör detta problematiskt är att forskningsområdet utgörs av en 

begränsad del forskning, vilket resulterar i att bakgrunden mer kan tolkas som en äldre tidigare 

forskning. Upplägget på bakgrunden utgår från Heather Piper och Hannah Smiths studie från 2003 

där de framtagit två stycken diskurser, sexuell syn och våldsam syn, som ger en inblick i hur 

forskningsområdets bakgrund.6  

 

2.1 Sexualiseringens historia   
 

Heather Piper och Hannah Smith reflekterar i sin studie från år 2003 att det skapats en rädsla för 

beröring i Storbritannien. Denna rädsla grundade sig i en ökad medvetenhet om risker och faror som 

kopplas till fysisk interaktion mellan personer från olika generationer. I Storbritannien har 

situationen förändrats drastiskt enbart de senaste årtiondena. I situationer där den fysiska 

interaktionen tidigare upplevts som en naturlig del i bemötandet mellan barn och vuxna har det i 

många fall skapats en miljö där densamma interaktionen nu undviks. Grunden för detta är att det 

funnits en oro från vuxnas sida att beröringen skulle misstolkas, vilket skulle kunna resultera i 

anklagelser för bland annat sexuella anspelningar från andra vuxna såväl som från barnens sida. 

Piper och Smith anser att rädslan grundar sig i två olika diskurser över problemområdet. Den första 

diskursen kopplar till att det anses finnas en sexuell syn på fysisk interaktion. Den andra diskursen 

kopplar till att det anses finnas en potentiellt våldsam syn på fysisk interaktion.7 I kommande stycke 

ges en separat bakgrund till de två olika perspektiven för att kunna få en bredare inblick över hur 

forskningsområdets historia sett ut. 

 

2.2 En sexuell syn på fysisk interaktion 
 

Alison Jones menar att det skapats en moralpanik runt den fysiska interaktion som finns mellan 

vuxna och ungdomar. Jones syftar till att paniken även finns i länder utanför Storbritannien då hon 

kopplar sin studie till New Zeeland. Studien utgår från ett barnrättsperspektiv och lägger vikt på att 

                                                
6 Piper, Heather; Smith, Hannah (2003). 'Touch' in Educational and Child Care Settings: dilemmas and responses, 

British Educational Research Journal, sid 879f. 
7 Piper; Smith (2003), sid 879f. 
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lyfta fram de samhälleliga mål som finns. Vars syfte är att aktivt arbeta för att skydda barn och 

ungdomar från de risker som kan uppkomma, och som barn kan utsättas för, i samband med fysisk 

interaktion. I studien lyfts problematiken inom forskningsområdet fram och kopplas till skolans 

värld. Hon anser att ett problem är den rädsla och oro som finns hos lärarna som bygger på att det 

skapats en ökad medvetenhet om de risker som finns när lärare fysiskt interagerar tillsammans med 

elever. Jones påpekar att denna problematik inte är ett nytt fenomen utan hänvisar till tidigare 

böcker som Michael Foucault skrivit.8 Foucault skriver att under 1700-1800-talet skapades en 

diskurs som genererats av en större förståelse för barn och ungas sexualitet. Redan under denna 

period skapades det en oro över barns sexualitet och Foucault menade på att de dåvarande 

skolsystemen influerades av oron, då de i grunden byggdes på möjligheten att kunna övervaka. Det 

dåvarande skolsystemet och tillhörande övervakningen var till för att kunna kontrollera att barnens 

sexualitet avdramatiserades. Detta genom att det fanns en försiktighet och noggrannhet att barn inte 

utsattes för felaktig fysisk kontakt.9  

 

I Jones tolkning av Foucaults böcker anses diskursen om barn och ungas sexualisering ha uppdagas 

under 1700-1800talet och tolkades som ett steg i den riktning som var fokuserad på att skydda barn 

från olika risker och hot som de kan komma att utsättas för. Dock inte alls i den utsträckning som 

forskningen väljer att problematisera området idag. Jones anser att fysisk kontakt och beröring i 

skolans värld inte alls var främmande enbart för några årtionden sedan. I uttalanden av äldre lärare i 

intervjuer som Jones lät göra berättade de att det var förekommande att lärare lät elever massera 

deras axlar, fötter såväl som att borsta deras hår. En lärare reflekterar över dessa händelser med 

nästintill förakt över agerandet och menar att dagens moderna samhälle inte accepterar dessa former 

av fysisk kontakt, därmed är dagens resultat en bättre och mer professionell miljö mellan vuxna och 

barn.10  

 

2.3 En våldsam syn på fysisk interaktion 
 

Den andra diskursen är kopplad till att det finns en våldsam syn på fysiska interaktionen, vilket 

identifierades som ett samhällsproblem först på 1960-talet. Ett flertal forskare, bland annat Heather 

Piper, Dean Garratt och Bill Taylor, menar att det var under denna period som det ursprungliga 

begreppet för problemet uppstod - ”Battered Child Syndrome”. Som en konsekvens av att 

                                                
8 Jones, Alison (2004). Social Anixiety, Sex, Surveillance, and the 'Safe' Teacher. British Journal of Sociology of 

Education, Vol.25, No 1. (Feb., 2004), sid 53-66. 
9 Foucault, Michael (1990). The history of sexuality, sid 27ff. 
10 Jones (2004), sid 60ff. 
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problemet med barnmisshandel identifierades skulle sedermera riktlinjer och definitioner över vad 

som skulle klassas som barnmisshandel upprätthållas. Målet med dessa var för att det i samhället 

skulle kunna sättas gränser för vad som var acceptabel fysisk interaktion, samt för att det skulle vara 

lättare att iaktta olika symptom och tecken ifall någon fysisk interaktion skulle utförts felaktigt.11  

                                                
11 Piper, Heather; Garratt; Dean; Taylor, Bill (2013). Child abuse, child protection, and defensive 'touch' in PE teaching 

and sports coaching, Sport, Education and Society, Vol 18, No. 5, sid 583ff. 
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3. Aktuell tidigare forskning  
 

Vid sökningen av aktuell tidigare forskning inom detta forskningsområde har tillvägagångssättet 

varit till stor del snöbollsprincipen. Detta innebar att som första steg utgick jag från Marie Öhman 

och Ann Quennerstedts artikel för att därefter utvidga sökningen genom att söka artiklar som de i 

sin tur använt sig av i deras artikel. Denna process upprepades i sin tur tills jag upplevde att det 

fanns en mättnad på information om forskningsområdet. Sökord som användes för att hitta 

användbara artiklar var: Risk, touch, touching, panic, fear, teacher, coaches, contact, physical touch. 

Ytterligare valde jag att söka på specifika författare som ofta förekom i tidigare forsknings register, 

så som – Heather Piper och Alison Jones. För att söka artiklar användes både Google Scholar och 

Summon.  

 

Utifrån den aktuella tidigare forskningen går det att se att forskningsområdet, fysisk interaktion 

mellan vuxna och barn, innefattar ett område som främst är omdiskuterat ur ett internationellt 

perspektiv, främst omtalat i Storbritannien, USA, Australien och New Zeeland. Sett till svensk 

forskning finns det ett antal artiklar och ämnet har på senare år blivit allt mer omtalat. I den tidigare 

forskningen utgår de flesta studier utifrån fallstudier med en diskursanalytisk metod. Detta innebär 

att de flesta studierna är omfattande och där de tar hjälp av flera olika angreppssätt för att kunna 

framställa sin forskning utifrån flera olika perspektiv. En diskursanalytisk metod undersöker vad 

som auktoriserar, som Heather Piper, Bill Taylor och Dean Garratt beskriver det, vad som kan sägas 

och vad som inte kan sägas.12 Eva Bolander och Andreas Fejes menar att diskursen innebär att 

förstå hur språkets roll påverkar hur vi skapar vår verklighet.13  

 

Den diskurs som främst är omtalad i forskningsområdet och enligt Richard T. Johnson en dominant 

diskurs i samhället är riskdiskursen. Johnson menar att vi dagligen gör oss påminda om att vi lever i 

ett samhälle fyllt av risker. Dagligen informeras vi av bland annat media som fokuserar på riskerna 

som vi utsätts för, både personligen såväl som för samhället i stort. Riskmedvetenheten finns hos 

nästintill alla människor och insikten över dessa risker uppstår i alla möjliga situationer likaså i 

skolans värld. Idag går det att uppfatta en ökad oro och rädsla över att röra vid varandra i skolans 

värld och det är främst kopplat till de vuxnas agerande. Detta är en framåtgående trend som kan 

                                                
12 Piper, Heather; Taylor, Bill; Garratt, Dean (2015). Hands-off PE teaching and sports coaching in the UK. I Piper, 

Heather (red): Touch in Sports Coaching and Physical Education, sid 14f. 
13 Bolander, Eva; Fejes, Andreas (2015). Diskursanalys. I Fejes, Andreas; Thornberg, Robert (red): Handbok i kvalitativ 

analys, sid 90. 



10 
 

härledas till 1960-talet och är idag en starkt dominerande diskurs i samhället.14 Internationella 

studier visar på att det förekommer allt fler policydokument och bestämmelser som har i syfte att 

skydda barn och ungdomar i samhället. I flera länder har dessa bestämmelser resulterat i en ”no-

touch” kultur vilken försvårar möjligheten för vuxna att ta i barn, inte ens vid skadetillbud. Som 

tidigare sagt har trenden för att skydda barn och ungdomar stärkts i samhället och detta är något 

som Garratt, Piper och Taylor reflekterar över. De menar att denna förändring skapat en större 

öppenhet till forskningsområdet, som ett resultat efter att incidenter med starka profiler i samhället 

uppmärksammats.15 

 

Ovanstående redovisning är en kort inblick över hur situationen i samhället ser ut idag. Under de 

kommande styckena kommer en djupare inblick i tidigare forskningen och vad som anses vara 

problematiken inom forskningsområdet. Till att börja kommer studien att fokusera på hur rädslan 

över fysisk interaktion sprids i samhället samt hur en större medvetenhet över de potentiella risker 

som kan förekomma i och med fysisk interaktion. Därefter kommer studien att fokusera på hur 

forskningen väljer att lyfta fram de positiva aspekterna som finns med att använda fysisk 

interaktion. 

 

3.1 Risksamhälle och fysisk interaktion 
 

Ett flertal forskare anser att det var först på 1960-talet som barnmisshandel och barnövergrepp 

identifierades som ett samhällsproblem, där bland annat Piper m.fl. menar att det var under denna 

period som det ursprungliga begreppet för problemet, ”Battered Child Syndrome”, uppstod. I och 

med problemet identifierades i samhället skapades det en grund med riktlinjer och definitioner för 

att tydliggöra vad som ansågs vara en acceptabel fysisk interaktion. Piper m.fl. reflekterar i samma 

studie att det fanns olika sätt att uppfostra barn och därmed olika tolkningar över vad som skulle 

klassas som acceptabel fysisk interaktion. Det hördes åsikter om problemet från olika håll och för 

varje år som gick expanderade definitionen om vad som syftade till övergrepp. Därmed flyttades de 

olika riktlinjerna och tolkningarna ständigt utan att nå en gemensam grund för vad som ansågs vara 

en acceptabel och icke-acceptabel fysisk interaktion.16  

 

Samtidigt som det skapades en djupare insikt i att det fanns ett problem i samhället, gällande 

                                                
14 Johnson, Richard T. (2015). Training 'safe' bodies in an era of child panic in the United States. I Piper, Heather (red): 

Touch in Sports Coaching and Physical Education, sid 37f.   
15 Piper; Garratt; Taylor (2013b), sid 575ff. 
16 Piper; Garratt; Taylor (2013), sid 584. 
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övergrepp på barn, gjordes även förändringar i skolans värld. Piper, Powell och Smith lyfter fram 

att det skapades en professionalisering av barnomsorgen i samhället som kopplades främst till 

skolan. De yrken som fokuserade på omsorg eller att utbilda barn var ofta dominerade av kvinnor. 

Ifall en man ville arbete inom ett sådant yrke ansågs mannen var mesig eller till och med pervers. 

Men när dessa yrken professionaliserades ledde det till att allt fler män sökte sig till yrkena.17 Allt 

fler män inom barnomsorgen resulterade i en ökad oro och rädsla för att det skulle uppkomma 

situationer där icke-acceptabel fysisk interaktion utförts. Piper och Smith menar att det fanns en 

ständig oro och rädsla i samhället för barnövergrepp. Hela processen gjorde att de olika riktlinjerna 

och policyprogrammen inte utvecklats i samma takt som problemet breder ut sig i samhället, 

resulterande i en förvirrad och hjälplös tillvaro för de som arbetade med barn. Piper och Smith 

menade att många lärare ansåg att det bästa sättet att anpassa sig inför situationen var att helt 

undvika beröring eller att alltid ha ett objekt, en matta eller ett redskap mellan sig själv och eleven.  

”The 'no touch' discourses permeate our lives in numerous seemingly incidental ways and in some 

instances 'no touch' develops into 'dont speak' or even 'dont be'.”18 

 

Piper och Smiths studie reflekterar över hur situationen såg ut i Storbritannien. Alison Jones 

kopplar däremot sin studie till situationen i New Zeeland. Likt Piper m.fl. studie gick det att se 

likheter med hur situationen utmålades i Jones studie. Jones menar att det fanns ett behov att skydda 

barnen från sexuella övergrepp, samtidigt ett ökat behov för en samhällskultur som arbetar med att 

kontrollera riskerna som kopplades till den fysiska interaktionen. Den kultur som försökte byggas 

fram innefattade att lärarkåren utbildats i ”safe practice”, vilket innebar att lärarförbunden hade 

specifika träningskurser för att utbilda lärare i säker praktisk undervisning. Detta för att de skulle 

kunna undvika felaktigt agerande, samtidigt som de fick större kunskap i att undvika falska 

anklagelser.19 I en annan artikel som Alison Jones skrev tillsammans med Erica McWilliams lyfter 

de fram ett exempel över hur en specifik situation bör uppfattas i linje med vad policydokumenten 

anser. Detta lärde sig lärare i olika workshops vars syfte var att hjälpa lärare att bekanta sig med 

policyprogrammen samt hur procedurerna ska utföras.  

 

 ”For instance, if a child has a cut and bleeding knee, under 'Health and Safety, Infectious 

 Diseases – Risk Management policy' the child should be treated as if they have a blood borne 

 disease*, certain detailed sterile procedures followed, and an accident record sheet 

                                                
17 Piper, Heather; Powell, John; Smith, Hannah (2006). Parents, Professionals and Paranoia. Journal of Social work, 

6(2), sid 159. 
18 Piper; Smith (2003), sid 881. 
19 Jones (2004), sid 53f. 
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 completed.”20 
Simon Fletcher lyfter även fram att lärare i Storbritannien känner en rädsla för fysisk interaktion 

och att situationer i skolan där elever varit i behov av sjukvård har lärare undvikit att hjälpa elever 

då det funnits en rädsla över att inte följa de regler som fanns för begränsad beröring, därmed 

lämnat elever utan sjukvård.21  

 

I flera studiers resultat går det att läsa olika utsagor från fortfarande aktiva lärare som förklarar att 

deras praktiska arbete har förändrats över tid. Fletcher tog upp exempel att elever undvikits 

sjukvård vid skada för att det funnits en rädsla för att den fysiska interaktionen skulle misstolkas. 

Vidare fortsatte argument att lyftas fram från en intervjuad lärare som berättar att den osäkerhet 

policydokumenten framkallar har resulterat i att läraren slutat med att röra vid eleverna, trots att det 

inte ordagrant står att det inte får förekomma någon beröring.22  Carey E. Andrezejewski och 

Heather A. Davis lyfter fram argument från deras amerikanska studie som beskriver hur lärare 

intagit en mer defensiv roll i sin praktiska undervisning. Lärarna som medverkat i studien ansåg att 

ständigt reflekterade över hur situationens konsekvenser skulle kunna uppfattas innan ett beslut togs 

ifall det fanns ett behov av att röra vid eleverna.23 Den defensiva inställning till den praktiska 

undervisningen är inte enbart kopplat till läraryrket, utan det finns ett antal studier vars resultat 

syftar till att problemet även är utbrett utanför skolans värld. Piper, Garratt och Taylor menar att 

risken inte har förändrats över tid, situationerna är densamma som det tidigare varit. Det som hänt 

är att forskningsområdet istället aktualiserats och därmed synliggjort riskerna med fysisk interaktion 

under de senaste decennierna. Vilket resulterat i en generellt ändrad inställningar till fysisk 

interaktion. Det skapades också samhälleliga mål mot att skapa en miljö som fokuserar på att 

skydda barnen mot eventuella risker fysisk interaktion. De argumenterar även för att denna 

samhälleliga panik inte kan motiveras som en moralpanik längre, utan att det snarare i 

Storbritannien blivit ett normalt agerande. Denna normalisering visar sig även i USA, menar Piper 

m.fl., då det blivit en norm i samhället för personer som är engagerade i barns sportaktiviteter, 

professionella som frivilliga personer, att lämna fingeravtryck för att utesluta att de utgör ett hot för 

barnen.24  

 

 

                                                
20 McWilliam, Erika L.; Jones, Alison (2005) An unprotected species? On teachers as risky subjects. British 

Educational Research Journal, 31(1), sid 4. 
21 Fletcher, Simon (2013). Touching practice and physical education: deconstruction of a contemporary moral panic. 

Sport, Education and Society, 18:5, sid 700f. 
22 Ibid, sid 702f. 
23 Andrezejewski. Carey E.; Davis, Heather A. (2008). Human contact in the classroom: Exploring how teachers talk 

about and negotiate touching students. Teaching and Teachers Education, 24, sid 779- 794. 
24 Piper; Garratt; Taylor (2013b), sid 576ff. 
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3.2 Fysisk interaktion inom föreningsidrotten  
 

I två olika studier från 2013 beskriver Piper, Garratt och Taylor om hur idrotten utanför skolans 

värld förändrats. Grunden till förändringen härstammar från incidenter som ägde rum under 1970-

1980-talet, innan problemet uppmärksammades ordentligt. Det framkom allt fler incidenter och ett 

antal incidenter uppmärksammades från kända profiler i samhället ofta aktiva i simvärlden.25 Från 

1995 till 2008 rapporterades det 462 stycken incidenter, varav 333 (72%) innefattade ett övergrepp 

från en tränare.26  

Piper, Taylor och Garratt skriver i en studie från 2012 att utveckling runt riktlinjerna och 

bestämmelser inte gått i samma takt som definitionerna i samhället. De menar att för tränare och 

ledare upplevdes den fysiska interaktionen som en gråzon då det fanns tolkningar och definitioner 

som vägde åt både det positiva och negativa hållet.27 Ett exempel från Child Protections in Sport 

Unit (CPSU) i Storbritannien var att de menade att en lämplig fysisk interaktion anses vara 

acceptabel, samtidigt som de varnade tränare och ledare för att hamna i situationer där det fanns en 

risk att bli missförstådd i sina intentioner.28 Den rädsla som florerar i samhället över att någonting 

kan hända menar Piper m.fl. resulterat i att riktlinjer och bestämmelser framtagits som ett hopp om 

att kunna skapa en social kontroll runt problemen och på så sätt kunna fungera som en övergripande 

hjälp i alla situationer där det skulle kunna uppstå tveksamheter.29  

 

 ”'Touch' here soon came to serve as a metaphor for other so called ”risky” behaviors”30 
 

Piper m.fl. intervjuade ett flertal tränare och ledare från Storbritannien till sin artikel. I intervjuerna 

med de äldre tränarna och ledarna gavs uttryck över den förändrade samhällssituationen, såväl som 

den förändrade synen på fysisk interaktion. De mer erfarna tränarna ansåg att undervisningen hade 

blivit tråkig, styrd och baserad på ett riskmedvetande. Detta eftersom de hela tiden behövde anpassa 

sig efter riktlinjer som olika organisationer satt upp. De äldre tränarna ansågs sig inte dela den syn 

som de yngre tränarna fört in, då de yngres syn var fokuserad på säkerhet och motverkan av risker. 

Ett beteende som de äldre ledarna ansåg de yngre ledarna vara uppväxta med och anammat. De 

                                                
25 Garratt, Dean; Piper, Heather; Taylor, Bill (2013). 'Safeguarding' sports coaching: Foucault, genealogy and critique, 

Sports Education and Society, 18:5, sid 616ff. 
26 Piper; Garratt; Taylor (2013), sid 586f. 
27 Piper, Heather; Garratt, Dean; Taylor, Bill (2012). Sports coaching in risk society: No touch! No trust!, Sport, 

Education and Society, 17:3, sid 333ff. 
28 Piper; Garratt; Taylor (2013b), sid 578. 
29 Piper; Garratt; Taylor (2012), sid 334. 
30 Piper; Garratt; Taylor (2013), sid 587. 



14 
 

äldre tränarna ansåg att situationen eskalerat och menade att samhället utgick från det värsta 

tänkbara, resulterande i en moralpanik som byggdes upp med hjälp av media. Samtidigt som de mer 

erfarna tränarna tvingades acceptera förändringarna och rätta in sig i ledet.31 

 

3.3 Den fysiska interaktionen positiva aspekter  
 

Diskussionen om den fysiska interaktionens vara eller inte vara i undervisningssammanhang har på 

senare år vuxit sig stor, främst ur ett internationellt perspektiv. Den svenska forskningen har de 

senaste åren bidragit en del till forskningsområdet, men fortfarande i små volymer. Utifrån 

internationella studier framkommer det att den fysiska interaktionen är ett problem och skapar en 

utmaning i undervisningen både i skolan men även i föreningsidrotten. Forskningen, som kommer 

från främst USA, Storbritannien, Australien och New Zeeland, väljer många gånger att koncentrera 

på riskfaktorerna och den moralpanik som främst förknippas med den fysiska interaktionen mellan 

barn och vuxna. I en studie från Storbritannien av Heather Piper och Hannah Smith lyfter de fram 

vikten av fysisk interaktion mellan vuxna och barn. De visar på att det finns forskning som menar 

att fysisk beröring är en positiv aspekt i ungas uppväxt och en naturlig del i barns utveckling. 

Intervjuade lärare i studien bekräftar att det är komplicerat när det kommer till att röra vid elever 

och menar att lärare ibland behöver röra sig utanför de riktlinjer och policybestämmelser som finns 

uppsatta. Främsta anledningen till detta är omtänksamheten för eleverna, då det många gånger är för 

barnets bästa. Exempelvis kan det vara för att elever behöver fysisk beröring, som en kram för att 

trösta eller en hand på axeln för omsorg.32  

 

I en australiensisk studie av Parlo Singh ansåg lärare att läraryrket går ut på att skapa relationer 

tillsammans med eleverna dels för elevernas studier men även för deras personliga utveckling. 

Lärarna ansåg att de uppsatta riktlinjerna och bestämmelserna försvårade arbetet med att skapa goda 

relationer.33 Denna åsikt, att den fysiska interaktionen ansågs vara en viktig del i relationsskapandet 

mellan individer är som tidigare nämnt viktig och lyfts även fram av de intervjuade lärarna i 

Andrezejewski och Davis studie. Syftet var att undersöka hur lärare såg på fysisk interaktion i deras 

undervisningspraktik. I studien argumenterades det att relationsskapandet mellan lärare och elev var 

en viktig del i skolan för att eleverna ska kunna bli motiverade till att studera. De intervjuade 

lärarna menade på att relationsskapandet anses vara en viktig del för att skapa en god miljö i skolan, 

men samtidigt att det är viktigt att interagera med eleven i sin helhet. Detta innebär att det inte bara 

                                                
31 Piper; Garratt; Taylor (2013), sid 587. 
32 Piper; Smith (2003), sid 879ff. 
33 Singh, Parlo (2004). Risk Management vs Risk Retreat: A Case Study of Child Protection Policy Carriage, sid 11. 
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är elevens intellektuella, kreativa, emotionella eller fysiska färdigheter som bör iakttas utan även 

elevens kroppsliga närvaro, att kunna fysiskt interagera med eleven. Det framkommer i intervjuerna 

att det skett en förändring inom läraryrket och skolan. Detta resulterande i en större medvetenhet 

runt de risker som finns kopplade till den fysiska interaktionen. Lärarna i fråga ansåg sig själva ha 

en positiv inställning till att använda fysisk interaktion med eleverna. De menade att det var 

fördelaktigt i relationssyfte, men även som en viktig del i att kunna utföra en korrekt/effektiv 

utbildning. De berörda lärarna reflekterade över den ökade riskmedvetenheten runt riskerna med 

beröring påverkade dem som lärare och gjorde att de intog en mer defensiv inställning till fysisk 

interaktion. Andrezejewski och Davis menade att konsekvenserna för dessa lärare var att de fick ett 

annorlunda tillvägagångssätt till fysisk interaktion med eleverna. Istället för att obehindrat kunna ta 

tag i en elev ställdes det nu krav på att läraren reflekterade över situationen och beräknade hur 

händelsen skulle mottas från elevens sida. Läraren ansågs nu behöva läsa eleven, förutse rörelsens 

konsekvenser samtidigt som läraren iakttar möjliga risker som kan uppkomma. Därefter måste 

läraren reflektera över ifall det är värt att utsätta sig för risken samt att slutligen kunna motivera att 

beröringen är acceptabelt utförd utan att inta en position som eleven kan ifrågasätta.34  

 

Internationellt forskningsresultat visar att lärare i stor utsträckning påverkas av de risker och den 

moralpanik som florerar i samhället kopplat till den fysiska interaktionen. Lärarna blir själva osäkra 

i sin undervisning och intar en defensiv roll när det kom till att röra vid sina elever, även fast de 

anser att det är en viktig del av undervisningen. Inom svensk forskning finns forskarna Marie 

Öhman och Ann Quennerstedt som bidragit till forskningsområdet. De visar i en artikel, likt 

Andrezejewski och Davis, hur viktig den fysiska interaktionen är för elever, lärare och 

undervisningen i sin helhet kopplat till ämnet idrott och hälsa.  I Öhman och Quennerstedts studie 

genomfördes intervjuer med 16 lärare, 11 män och 5 kvinnor som alla var aktiva lärare för att 

undersöka deras erfarenheter av fysisk interaktion i det pedagogiska arbetet. I studiens resultat 

framtogs tre argument som de intervjuade lärarna lyfter fram, inom den praktiska undervisningen. 

Dessa argument motiverade varför den fysiska interaktionen ansågs nödvändig i undervisningen:35 

(I) Fysisk beröring som en förutsättning för ett visst ämnesinnehåll och för elevers lärande, (II) 

fysisk beröring som ett sätt att skapa ett bra inlärningsklimat, (III) fysisk beröring i termer av 

medmänsklighet och omsorg.36  

 

I intervjuerna framkom det att lärarna ansåg att det många gånger var viktigt att kunna ge eleverna 
                                                
34 Andrezejewski; Davis (2008), sid 779- 794. 
35 Öhman & Quennerstedt (2015), sid 8. 
36 Öhman, Marie (2015), Rädsla för beröring. I Centrum för idrottsforskning (red): Svensk  
idrottsforskning, Vol 1/2015. 
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fysiskt stöd för att eleven ska kunna instrueras korrekt men även för att eleverna ska kunna klara av 

uppgifterna som ställdes på dem. Gymnastik, dans, simning och styrketräning var ett urval av de 

aktiviteter där lärare ansåg att det är nödvändigt att använda sig av fysisk beröring. Ytterligare en 

viktig faktor är säkerheten. De intervjuade lärarna ansåg att en viktig faktor som motiverar 

användandet av fysisk kontakt är att kunna förebygga skador i samband med fysiska aktiviteter, till 

exempel vid användandet av trampolin och andra gymnastiska övningar.37 Det framkommer av 

Öhman och Quennerstedts studie att lärare ansåg att den fysiska interaktionen var en viktig och 

naturlig del i undervisningen. Den starka viljan att använda fysisk beröring i undervisningen delas 

av lärare världen runt och i en australiensisk studie av McWilliam och Jones uttrycker sig 

intervjuade lärare starkt i ämnet. De menade att ifall de inte skulle få använda fysisk 

beröring/kontakt med deras elever skulle de överväga att sluta som lärare.38 

                                                
37 Öhman & Quennerstedt (2015), sid 8f. 
38 McWilliam; Jones (2005), sid 109-120 
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4. Syfte och frågeställning  
 
Studien fördjupar sig inom området fysisk interaktion i skolämnet idrott och hälsa. 

Varje dag är den fysiska interaktionen en naturlig del i människors bemötande gentemot varandra. 

Under de senaste årtiondet har forskningsområdet aktualiserats och forskningen har visat på att det 

skapats en ökad medvetenhet runt de risker som finns kopplade till fysisk interaktion mellan barn 

och vuxna, både sexuella risker och våldsrelaterade risker. Även fast den tidigare forskning inom 

området främst riktar sig mot riskerna med fysisk interaktion, finns det ett antal bidrag som lyfter 

fram de positiva aspekterna som finns med fysisk interaktion. Det som däremot saknas är elevers 

talan inom detta område. 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur elever, som inte är aktiva inom en 

idrottsförening, talar om fysisk interaktion, samt hur de reflekterar kring utvalda situationer inom 

ämnet idrott och hälsa där fysisk interaktion är vanligt förekommande.  

 

Frågeställning:  

• Hur uttalar sig elever, som inte är aktiva inom en idrottsförening, om sin inställning till 

fysisk interaktion inom ämnet idrott och hälsa?  

 

• I vilka situationer anser eleverna att det är nödvändigt och relevant med fysiskt interaktion i 

undervisningspraktiken? 

 

Jag har valt att använda mig av bilder för att få eleverna att reflektera över utvalda situationer inom 

ämnet idrott och hälsa. Genom att använda bilder ges eleverna möjlighet att ge en övergripande 

reflektion över vanligt förekommande situationer i ämnet idrott och hälsas undervisningspraktik.  
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5. Metodologi  

I denna del kommer en redogörelse för vald metodansats, diskursanalytisk metodansats. Börjesson 

och Palmblad skriver att en diskursanalytisk metodansats är ett sätt att studera språket. Språket som 

i sin tur hjälper oss att konstruera vår verklighet. Detta är en ständig process och hur vi väljer att 

beskriva objekten i vår verklighet påverkar även hur vi uppfattar objektet. Anledningen till att den 

diskursanalytiska metodansatsen användes i denna studie är för att det finns uttalat hur lärares 

verklighet ser ut kopplat till den fysiska interaktionen i skolämnet idrott och hälsas 

undervisningspraktik. Men som Börjesson och Palmblad menar så finns det inte bara en entydig 

verklighet, utan det är forskares ansvar att förstå, uppfatta och förklara alternativa verkligheter.39 

Därför är det i studien viktigt att låta eleverna tala om hur de uppfattar och ser på fysisk interaktion 

och därmed undersöka hur eleverna uttalar sig om sin verklighet kopplat till fysisk interaktion. 

I avsnitt som kommer redogörs en mer tydlig förklaring av vad som menas med en diskursanalytisk 

metodansats. Under rubriken analysmetod kommer en mer utvecklad förklaring över hur metoden 

används i denna studie som ett hjälpmedel för att analysera det framtagna resultatet. 

 

5.1 Diskursanalytisk metodansats 
 
Kathy Hall och Fiona C. Chambers menar att diskursanalys är forskningen om språket. Språket kan 

vara i form av texter eller vad människor talar om. Det vill säga att diskursanalysen kan appliceras 

till policydokument, skolböcker, reklam, filmer, observationer och intervjuer. Hall och Chambers 

menar att diskursanalysen utför två saker samtidigt: den drar uppmärksamhet till språket som 

används och den drar uppmärksamhet till den sociala dimensionen som det används inom. 

Diskursanalysen undersöker det uttalade språket såväl som det skrivna, och begreppet diskurs kan 

förstås som specifika sätt att tala om ett fenomen. Likt den för givet tagna handlingen som individer 

bär med sig och som används i olika situationer i samhället.40 Mats Börjesson och Eva Palmblad ger 

en förklaring av begreppet diskursanalys:  

 

 

 

                                                
39 Börjesson, Mats; Palmblad, Eva (2013). Introduktion. I Börjesson, Mats; Palmblad, Eva (red): Diskursanalys i 

praktiken, sid 7ff. 
40 Hall, Kathy; Chambers, Fiona C. (2015). Discourse analysis and the beginner researcher. I Armour, Kathleen; 

Macdonald, Doune (red.): Research Methods in Physical Education and Youth Sport, sid 295ff. 
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 ”All kunskap är socialt konstruerad och kan därför aldrig avspegla en entydig verklighet 

 därute. Det handlar inte om att förneka existensen av samhällsfenomen, exempelvis 

 missbruk, hemlöshet, kriminalitet, eller psykisk sjukdom... Som forskare kan vi bara 

 studera olika sätt att förstå, uppfatta och förklara den här typen av fenomen. Vi kan 

 undersöka vad olika former av föreställningar förutsätter och vilka följder de får i skilda 

 sammanhang.41 

Att använda språket innebär att nya verkligheter eller nya sanningar kontinuerligt skapas. Med 

språket konstrueras ständigt en ny verklighet och en persons syn behöver inte vara den andras lik. 

Börjesson och Palmdal skriver att ” En vanlig inledande definition på begreppet diskurs är att det är 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”42, vilket innebär att sättet som en individ väljer att 

tala om ett specifikt objekt ligger till grund för hur individen tolkar objektet kopplat till ens 

verklighet. Under 1960-talet skapades en ny verklighet, ett nytt sätt att tala, om den fysiska 

interaktionen. Under denna period framtogs begreppet ”battered child syndrome” som identifierade 

problematiska inställningar till den fysiska interaktionen mellan barn och vuxna. Det framstod att 

det fanns både en både sexuell och våldsam problematisk syn på att vuxna rör vid elever. Problemet 

med att barn utsattes både för sexuella såväl som våldsamma övergrepp identifierades resulterade i 

att riktlinjer och definitioner skapades och används än idag.43 Problematiseringen av området som 

etablerats uppmärksammas och talas om än idag, bland annat inom lärarkåren. Huruvida barn och 

unga riskerar att utsättas för övergrepp i och med den fysiska interaktionen.  

 ”Touch here soon came to serve as a metaphor for other so called ”risky” behaviors”44 

Ett exempel att tala om den fysiska interaktionen och hur verkligheten förändrats ges i citatet 

ovanför. I uttalandet tolkas det att beröring inte längre är kopplat till den fysiska interaktionens 

handling, utan istället kopplas beröring till ett riskfyllt beteende. Alan Bryman menar att det finns 

influenser och kunskaper inom diskursanalysen som är kopplade till olika filosofer varav en är 

Michel Foucault.  

 ”för honom var diskurs ett uttryck som betecknade hur en viss uppsättning språkliga 

 kategorier förhöll sig till ett objekt och hur vårt sätt att beskriva detta objekt påverkar 

 hur vi förstår eller uppfattar det. Diskursen skapar en version av objektet och dessutom 

 kommer versionen av ett objekt att konstituera det... På detta sätt är en diskurs mycket mer 

 än enbart språket som sådant. Den är konstitutiv för den sociala verklighet som man 

 intresserar sig för.”45 

                                                
41 Börjesson; Palmblad (2013), sid 7ff. 
42 Ibid, sid 13. 
43 Piper; Garratt; Taylor (2013), sid 583ff. 
44 Ibid, sid 587. 
45 Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder, sid 474. 
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Det Foucault ville visa var att med diskursen fanns möjligheten att skapa ett medel för 

maktutövning genom att framställa olika regler och praxis, till exempel policydokument. För att i 

sin tur få individen att själv disciplinera sig utifrån de olika reglerna och praxis.46 Eva Bolander och 

Andreas Fejes tolkar en av Foucaults definition av diskursanalysen där de menas att det är praktiska 

handlingar som skapar subjekt och mening i hur det talas om till exempel skolan: ”Vem kan tala, 

hur, när, om vad och med vilken auktoritet?”47 Vem som får tala och hur det talas om olika objekt 

styrs mycket av maktpositionen. Det betyder inte att en specifik person eller grupp befinner sig i en 

maktposition gentemot alla andra. Utan makten är ständigt närvarande men förändras från situation 

till situation vilket innebär att olika subjekt och relationer förändras beroende på situation.48 

 

 

                                                
46 Ibid, sid 484. 
47 Bolander; Fejes (2015), sid 96. 
48 Ibid, sid 96. 
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6. Metod 

6.1 Metoder för datainsamling  
 

Den datasamlingsmetod som valdes var semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att intervjuerna 

utfördes mellan två personer, en som intervjuade och en som blev intervjuad, även kallad 

respondent. Som hjälpmedel till intervjuerna användes en intervjuguide. Catherine D. Ennis och 

Senlin Chen menar att användningen av intervjuer mellan två personer är till för att kunna få 

djupare information från den intervjuade och därmed viktig information som berör åsikter om 

forskningsområdet. Att använda semistrukturerade intervjuer som metod ställer krav på forskaren 

att kunna skapa en god relation med de berörda. Framför allt är det i denna studie då ämnet kan 

uppfattas som personligt och vikten av en god relation är extra viktig för att samtalet ska kunna 

fortgå naturligt. Att skapa en god relation med eleverna innebär även att det är viktigt att förklara att 

oavsett uppfattningar eller tolkningar är deras uttalanden viktiga för forskningen.49 Fördelen med att 

använda intervjuer som insamlingsmetod menar Bryman är bland annat att intervjuer ofta går ut på 

att rekonstruera olika händelser som tidigare skett.50 Detta är en positiv aspekt i studien eftersom 

syftet är att undersöka vad elever har för inställning till fysisk interaktion, samt även undersöka i 

vilka situationer de anser fysisk interaktion nödvändig. Med detta syfte finns det en tro att elevernas 

inställning och tolkningar grundar sig i deras tidigare erfarenheter och därför ansågs intervjuer vara 

en bra metod för att få eleverna att motivera deras åsikter.  

 

Ytterligare en metod användes som komplement till intervjuerna. Metoden är inspirerad av en 

studie utförd år 2006 av Iris Epstein, Bonnie Stevens, Patricia McKeever och Sylvain Baruchel. 

Studien heter ”Photo Elicitation Interview (PEI): Using photos to Elicit Children's Perspectives” 

och som namnet avslöjar används bilder som hjälpmedel till att intervjua, i deras studies fall, barn. 

Epstein m.fl. menar att enbart använda en verbal intervju med barn kan begränsa det resultat som 

intervjun får fram. Ifall intervjuerna utförs av en vuxen person på ett barn kan ett stort fokus 

behövas läggas på att minimera maktrelationen som finns mellan de två. Däremot kan bilder 

användas för att fungera som en god väg in till att skapa en komfortabel miljö som hjälper barnen 

att reflektera över situationen och på så sätt framkalla kommentarer, minnen och diskussioner runt 

bilderna. Det går att använda bilderna på flera sätt, antingen att måla upp ett eget scenario för 

respondenten eller att respondenten själv får reflektera och uttala sig om vad som kan försiggå i 

                                                
49 Ennis, Cathrine D.; Chen, Senlin (2012). Interviews and focus groups. I Armour, Kathleen; Macdonald, Doune (red.): 

Research Methods in Physical Education and Youth Sport, sid 219. 
50 Bryman (2008), sid 441. 
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bildens situation.51 Robyn L. Jones, Jake Bailey och Sofia Santos anser att användningen av bilder 

är ett bra hjälpmedel för att skapa en större förståelse för vår sociala värld och för att förstå 

interaktionen. Att använda bilder på vardagliga situationer kan framkalla nya sätt att se på 

situationen, dels från ett barns perspektiv som mottagare av den fysiska interaktionen, men även att 

de får möjlighet att reflektera utifrån vuxnas perspektiv. Detta är något som kan generera nya 

insikter i orsaken till fysiska interaktionen. Även en insikt i de utmaningar som till exempel en 

lärare kan ställas inför när det kommer till hur den fysiska interaktionen ska utföras. Användningen 

av bilder möjliggör att situationen kan iakttas utifrån olika perspektiv – kulturellt, personligt och 

socialt.52 Ytterligare aspekter som anses vara till fördel i användandet av bilder kan relateras till 

forskningsetiska aspekter, som berörs senare i studien. Genom att använda bilder för att visa på 

specifika situationer i undervisningspraktiken kan det vara till hjälp att minimera riskerna med 

studiens känsliga område. Samt att det möjliggör för eleverna att kunna tala om fysisk interaktion 

utan att gå in på egna erfarenheter. 

 

Bilderna som användes i denna studie är inspirerade av tidigare studier, närmare bestämt Öhman 

och Quennerstedts studie. Studien lyfter fram tre argument från medverkande lärare som ger uttryck 

till varför de anser att fysisk interaktion är en positiv faktor i undervisningspraktiken. Argumenten 

lyder: (i) fysisk beröring i termer av medmänsklighet och omsorg (ii) fysisk beröring som en 

förutsättning för ett visst ämnesinnehåll och för elevers lärande, och (iii) fysisk beröring som ett sätt 

att skapa ett bra inlärningsklimat.53 Med inspiration till dessa argument är studiens bilder uppdelade 

i teman för att representera argumenten. Bild 1-3 kopplade till allmän beröring och 

relationsskapande, 4-6 var kopplade till instruktion och tillrättavisning samt bild 7-11 var kopplade 

till sjukvård och säkerhet. Dessa bilder finns som bifogad fil i arbetets slut. Sökmotorn som 

användes för att finna bilderna var Google. 

6.2 Sannolikhetsurval i studien 
 

Ett urval i kvalitativ forskning ska ha som mål att framställa en urvalsgrupp som möjliggör för en så 

djup förståelse för forskningsområdet som möjligt.54 I kvalitativa studier finns det flera olika sätt att 

göra ett urval. Det som används i denna studie är ett sannolikhetsurval, vilket innebär att man utför 

                                                
51 Epstein, Iris; Stevens, Bonnie; McKeever, Patricia; Baruchel, Sylvain (2006). Photo Elicitation Interview (PEI): 

Using Photos to Elicit Children's Perspektives, sid 2ff. 
52 Jones, Robyn L; Bailey, Jake; Santos, Sofia (2013). Coaching, caring and the politics of touch: a visual exploration. 

Sport, Education and Society, 18, sid 648-662. 
53 Öhman; Quennerstedt (2015). 
54 Hastie, Peter; Hay, Peter (2012). Qualitative approaches. I Armour, Kathleen; Macdonald, Doune (red.): Research 

Methods in Physical Education and Youth Sport, sid 83. 
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ett slumpmässigt urval ur en population. I denna metod finns möjligheten att kunna begränsa 

populationen med hjälp av stratifieringskriterier, vilket innebär att det går att begränsa populationen 

utifrån ålder, hierarki eller könstillhörighet för att därefter göra ett slumpmässigt urval ur den 

kvarvarande populationen.55 Det första kriterierna som applicerades till urvalet var att de personer 

som medverkar skulle gå sista året i gymnasiet samt vara över 18 år. Att använda mig av dessa 

kriterier var dels för att det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till samt att forskningsområdet 

kan beröra personliga aspekter. Att använda personer som går sista året på gymnasiet innebär att de 

har erfarenheter inom forskningsområdet och därmed säkerligen olika inställningar till fysisk 

interaktion, samt olika tolkningar av området. Med hjälp av tidigare erfarenheter, i form av 

pilotstudie, har det även resulterat i att populationen begränsat ytterligare genom att utesluta 

personer som var aktiva inom en idrottsförening vid intervjutillfället. Anledningen till att dessa 

personer uteslöts var för utesluta tolkningar som kunde hänvisas till föreningsidrotten. Målet var i 

slutänden att undersöka elevers inställningar och tolkningar utifrån undervisningspraktiken i idrott 

och hälsa.  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur elever talar om fysisk interaktion, samt hur 

de reflekterar kring utvalda situationer i ämnet idrott och hälsa där fysisk interaktion är vanligt 

förekommande. Denna studie bygger mycket på att det ska föras en djupare diskussion om området. 

Bryman menar att ifall målet är att ha en bredare studie där många jämförelser görs kommer det 

behövas ett större antal i sitt urval.56 För att veta hur stor urvalet bör för studien anser Hastie och 

Hay att det finns två stycken indikatorer som är relevanta att ta hänsyn till: (i) hur många individer 

som passar in i studiens syfte och undersökning, (ii) hur många personer som behövs intervjuas för 

att uppnå en mättnadskänsla inom ens eget forskningsområde, när intervjuerna inte ger nya 

perspektiv på fenomenet.57 I denna studies fall kommer urvalsgruppen att bestå av 6 stycken 

personer. Eftersom det krävs en större urvalsgrupp för att kunna göra jämförelser mellan till 

exempelvis kön finns det ingen mening att söka efter ett sådant perspektiv.58 Däremot var målet att 

söka efter en jämt fördelad urvalsgrupp för att få god information som visar perspektiv utifrån båda 

könens perspektiv. 

  

                                                
55 Bryman (2008), sid 433ff. 
56 Ibid, sid 436f. 
57 Hastie; Hay (2015), sid 83. 
58 Bryman (2008), sid 436. 
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6.3 Material och urval  
 

Det empiriska materialet som används i denna studie är transkriberingar från utförda elevintervjuer. 

En urvalsgrupp på 6 stycken personer, 4 tjejer och 2 killar, valdes ut från en medelstor skola i en 

storstad i Sverige. Kriterierna för att de skulle kunna vara med i studien var att de gick sista året på 

gymnasiet, var minst 18 år, samt inte aktiv i någon idrottsförening under tillfället för intervjun. 

Eleverna kommer från två olika klasser ur samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och 

intervjuades individuellt i ett avskilt rum för att undvika utomstående störningsmoment. 

 

6.4 Etiska överväganden 
 
I en studie är det alltid viktigt att kontinuerligt ta hänsyn till de etiska aspekterna. Bryman 

presenterar ett antal etiska principer som är viktiga för forskning – informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.59 

Med informationskravet är det viktigt som forskare att förklara för de medverkande vad syftet med 

studien är, metoden som används, samt vad de medverkandes har för roll i studien. Det är även 

viktigt att förklara att studien är frivillig och att de medverkande när som helst har möjlighet att 

lämna studien utan att behöva ge en förklaring. Med konfidentialitetskravet läggs yttersta vikt på att 

de medverkande ska kunna vara anonyma i studien. All det insamlade data ska kunna skyddas på ett 

säkert ställe så att informationen inte har möjlighet att nå personer som är obehöriga till 

informationen.60 Samtyckeskravet innebär att de delaktiga i en studie själva har rätten att bestämma 

ifall de vill vara med eller inte. I och med nyttjandekravet får inte heller insamlad data säljas eller 

användas av andra, utan endast användas till forskning.61 

Studiens urval var riktat mot elever som går sista året på gymnasiet. Detta innebär att de behöver ha 

fyllt 18 år. Det är ett medvetet val som gjorts dels för att de berörda ska vara unga vuxna då de har 

mer erfarenhet runt ämnet samtidigt som de fortfarande går i skolan och omges av detta fenomen 

regelbundet. Eftersom de är av ung ålder är det väldigt viktigt med ge information, dels över vilka 

etiska aspekter som de involveras inom men även mycket information om studien i helhet. 

Informationen som ges ska vara tillräckligt för att de medverkande ska få en korrekt uppfattning om 

vad studiens syfte och tillvägagångssätt är så att de slutligen kan ta ett beslut ifall de vill delta i 

studien. Däremot är det viktigt att inte styra eller påverka de medverkande så att de anpassar sina 
                                                
59 Bryman (2008), 131f. 
60 Wright, Jan; O'Flynn, Gabrielle (2015). Conducting ethical research. I Armour, Kathleen; Macdonald, Doune (red.): 

Research Methods in Physical Education and Youth Sport, sid 71f. 
61 Bryman (2008), sid 132. 
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svar efter vad de tror att forskaren söker.62 

Att intervjua unga människor om ett ämne där möjligheten finns att reflektera ur ett personligt plan 

är en stor utmaning. Forskarens roll är att vara noggrann när informationen ges ut så att möjligheten 

finns för de berörda att kunna skapa sig en korrekt uppfattning om vad studien handlar om. Det är 

även viktig att ge god information utan att påverka elevens ursprungliga åsikter. För att studien ska 

utföras på ett så korrekt sätt som möjligt läggs stor vikt på att samtalet sker på goda förutsättningar 

där det finns ett samtycke över hela studien. Någonting som bör övervägas är att samtalet inte på 

något vis inkräktar på elevens privatliv eller gör någon skada varken fysiskt eller psykiskt. Eftersom 

det kan bli personligt kan stress, dålig självkänsla och obekvämhet vara faktorer som kan 

förekomma. Då det är viktigt med information och att kunna ge alternativa och mindre laddade 

vägar in på fenomenet, detta för att eleven ska få en chans att kunna ta ett avstånd och berätta från 

ett övergripande perspektiv istället för ett personligt perspektiv.63 För att eleverna ska få möjlighet 

att kunna prata om fysisk interaktion ur ett övergripande perspektiv inspireras studiens 

tillvägagångssätt av Robin L. Jones, Jake Bailey och Sofia Santos metod att använda bilder. 

Bilderna i sin tur var inspirerade av Öhman och Quennerstedts studie. Genom att använda bilder ges 

eleverna en möjlighet att bryta ner en situation och reflektera runt olika perspektiv på situationen i 

undervisningspraktiken utan att applicera ett personligt perspektiv. Här finns möjlighet att skapa en 

förståelse ur flera perspektiv och reflektera från olika aspekter på en och samma situation.64  

 

6.5 Analysmetod 
 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur elever, som inte är aktiva inom en 

idrottsförening, talar om fysisk interaktion, samt hur de reflekterar kring utvalda situationer inom 

ämnet idrott och hälsa där fysisk beröring är vanligt förekommande.  

Som metod för att analysera intervjutranskript, som utgör studiens material, används en 

diskursanalytisk metodansats. Det innebär att det är språket som undersöks noggrant och i denna 

studie är det elevers uttalanden om fysisk interaktion som ligger i fokus. Börjesson och Palmblad 

menar att det är språket som konstruerar vår verklighet. Det vill säga, hur vi väljer att uttala oss om 

objekt ligger till grund för hur vi ser på objekten. Detta innebär att det inte finns en entydig bild av 

vår verklighet utan det är en process som förändras utifrån varje individs uttalande och utifrån varje 

                                                
62 Wright; O'Flynn (2015), sid 72ff. 
63 Bryman (2008), sid 132ff. 
64 Jones; Bailey; Santos (2013). 
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situation.65 Denna studie använder sig av bilder på specifika situationer som i sin tur är inspirerade 

av tidigare forskning och argument från intervjuade lärare. Detta innebär att bilderna är inspirerade 

av uttalanden om en verklighet utifrån lärarnas perspektiv. Genom att dessa bilder används i denna 

studie för att undersöka hur elever uttalar sig om fysisk interaktion möjliggör det för mig som 

forskare att skapa kunskap om fenomenet fysisk beröring i undervisningspraktiken. 

 

I studiens analysförfarande är målet att analysera intervjutranskript för att hitta mönster och 

regelbundenheter i språket. Genom att hitta regelbundenheter i språket kan teman och 

underkategorier genereras. Dessa teman och underkategorier hjälper i sin tur till att strukturera 

resultatet så att det svarar på studiens frågeställningar. I analysen är det viktigt att förstå att eleverna 

uttalar sig olika om samma situation och därför är det viktigt att vara medveten om att argumenten 

kan formuleras olika men syfta till samma sak. Ytterligare en viktig aspekt är att vara medveten om 

att olika argument kan syfta till olika saker. Ett exempel är hur elever väljer att tala om lärares 

profession. Att elevernas argument både kan syfta lärares profession till någonting positivt men 

samtidigt även reflektera över de negativa aspekterna också. I den aktuella studien behövs det 

uppmärksammas de olika nivåerna som eleverna väljer att lägga sina argument på. Utifrån 

situationerna kan samma argument läggas på olika nivåer – till exempel kan ena eleven syfta till 

argumentet utifrån en samhällsnivå medan en annan elev syftar till en individnivå.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Börjesson & Palmblad (2013), sid 7ff. 
66 Bryman (2008), sid 483ff. 
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7. Resultat (i) 
 

Under denna del kommer studiens resultat att analyseras och presenteras. Resultatet presenteras 

utifrån studiens två frågeställningar - där den första syftar till att undersöka elevers uttalade 

inställning till fysisk interaktion. Den andra syftar till att undersöka i vilka situationer som eleverna 

anser att fysisk interaktion är nödvändigt och relevant i undervisningspraktiken. Resultatet kommer 

att presenteras i en frågeställning i taget och klargöras i en avslutande sammanfattning.  

 

Genom studiens analysförfarande har målet varit att hitta mönster och regelbundenheter i 

materialet, som består av intervjutranskript. Utifrån studiens första frågeställning ”Hur uttalar sig 

elever, som inte är aktiva inom en idrottsförening, om sin inställning till fysisk interaktion i 

skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik?” har två huvudteman skapats. Dessa två teman 

är: talet om nödvändigheten med fysisk interaktion, samt: talet om misstänksamheten med fysisk 

interaktion. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att visa delar av resultatet presenteras i två 

olika nivåer, till exempel ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv. Detta eftersom elevernas 

uttalande och argument kan appliceras till båda perspektiven.  

 

7.1 Talet om nödvändigheten med fysisk interaktion  
 
Detta avsnitt lyfter fram att det finns en positiv syn till fysisk interaktion och det är framförallt 

accepterat i idrott och hälsas undervisningspraktik. Här visas det även på att tankesättet gentemot 

fysisk interaktion skiljer sig mellan elever.  

 

I intervjuerna med eleverna fördes samtalet ett flertal gånger in på huruvida den fysiska 

interaktionen var en nödvändig faktor i skolan och främst syftat till skolämnet idrott och hälsas 

undervisningspraktik. Det fanns regelbundenheter i alla intervjuer som visade på att eleverna ansåg 

fysisk interaktion vara någonting naturligt och nödvändigt i idrottens undervisningspraktik. 

Däremot fanns det delade meningar om hur eleverna såg på den fysiska interaktionens omgivning, 

det vill säga i vilken miljö som den uppstod i, och med vilka förutsättningar som den uppstod runt. 

 ”Jag tror att det är lite aktiviteterna, alltså, de är ju såhär. Det blir en annan sak alltså om 

jag  ska liksom ha en idrottslektion och så ska jag ha en genomgång på någonting. Alltså, då 

 känns det mer accepterat. Då känns det liksom mer naturligt att han, att med 
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 kroppsberöringen alltså.”67 

 ”Det känns som om att har man väl tagit sig dit, då är man nästan beredd att då kan man 

 röra någon eller bli berörd av någon annan liksom. Och det är ju inte såhär. Det är ju inte 

 beröring man mår dåligt, skulle kunna må dåligt över. Du skulle ju. Utan det är ju mer, du 

 är där och du måste. Du måste liksom göra sakerna. Det är inte så att någon har rört dig på 

 privata ställen utan då rör dem dig kanske på armen eller på ryggen eller att de hjälper 

 en.”68 

Jag tolkar att elevernas uttalanden om den fysiska interaktionen uppfattas mer som en accepterad 

och naturlig händelse ifall den utförts inom idrottens undervisningspraktik. Uttalandena är från de 

två killar som var med i urvalsgruppen, däremot finns det uttalanden från alla intervjuade eleverna 

där de uttrycker liknande åsikter. Det som kännetecknar killarnas utgångspunkt gentemot den 

fysiska interaktionen är att den kan tolkas mer öppensinnad än på det sättet som tjejerna valde att 

uttala sig inom ämnet. Killarnas uttalade inställning till den fysisk interaktion, som utförts under 

idrottslektionerna, kunde kopplas mer till att se såg interaktionen som naturlig händelse och 

någonting man hela tiden hade i åtanke kunde hända. Tjejernas uttalade uppfattning om den fysiska 

interaktionen upplevdes ha en mer restriktiv framhållning när jag tolkar vad de sagt. Överlag fanns 

det en positiv syn på huruvida beröring och kontakt används i undervisningspraktiken, samtidigt 

tolkade jag att tjejernas positiva syn delades med en viss del återhållsamhet och misstänksamhet. I 

frågan huruvida de ansåg att den fysiska interaktionen var nödvändig i skolan och 

undervisningspraktiken i skolämnet idrott och hälsa svarade tjej 1: ”Ja, ibland... Ja, det beror väl på 

vad man har, vad man gör, vad som har hänt.”.69  

 

Hur tjej 1 valde att uttrycka sig om den fysiska interaktionens nödvändighet i 

undervisningspraktiken gentemot hur killarna valde att uttrycka i samma fråga tolkade jag som att 

finns skillnader på hur tjejer uttrycker sin inställning. Killarna inställning till fysisk interaktion gör 

att det kan tolkas som att de är medvetna att det kan inträffa situationer där fysisk interaktion äger 

rum och att det finns en acceptans till det. I tjej 1:s uttalande menas det att de är medvetna om att det 

kan komma situationer där de kan bli rörda vid och att det inte ser negativt på händelsen, men att 

interaktion tolkas och övervägs utifrån varje inträffad situation. Vilket i sin tur kan generera i att 

tankarna rör sig mer mot en misstänksamhet gentemot agerandet. Ett liknande tankesätt kan tolkas 

utifrån tjej 3:s uttalande om den fysiska interaktionens nödvändighet: ”Alltså, jättesvårt att svara på. 

På ett sätt tycker jag ja. Jag tycker att det skulle kunna vara bra.”70. Här visar tjej 3 på en positiv syn 

                                                
67 Kille 1. 
68 Kille 2. 
69 Tjej 1. 
70 Tjej 3. 
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till fysisk interaktion, men likt tjej 1 kan det uppfattas att det finns ytterligare aspekter att ta hänsyn 

till. Skillnaden på hur tjejer och killar uttalar sig om fysisk interaktion tolkas av kille 1:  

 ”Alltså, då tror jag att man gör det. Då sätter man upp de tankar för sig själv. Jag tror inte 

 att det är någon skillnad, det är ingen skillnad egentligen. Utan då är det mer en själv som 

 börjar tänka. Säkert, dem får man säkert från andra situationer i livet, att män har tagit på 

 dem eller jag vet inte vad nu kvinnor känner. Jag tror killar inte känner om det är någon 

 skillnad på ifall det är en kille eller tjej.”71 

På det sätt som jag valt att tolka detta kan uppfattas som att det finns skillnad på hur elever uttalar 

sig om olika situationer där fysisk interaktion involveras. Medan killar går in i en situation 

medvetna och beredda om att det kan komma att hända att man blir rörd vid, går det att tolka både 

från tjej 1:s uttalande och kille 1:s uttalande att kvinnliga elever kan komma att bära med sig tankar 

om vad som hänt, om andra situationer i livet som eleven burit med sig. Kille 1 menar även att 

tjejer har fler faktorer som de behöver överväga vid en situation där fysisk interaktion är involverat 

– att det finns ett könsperspektiv för tjejer. 

 

Hur eleverna väljer att uttala sig om den fysiska interaktionens nödvändighet ger en inblick i att 

eleverna är medvetna och har överlag en positiv inställning till situationer där fysisk interaktion är 

vanligt förekommande. Den skillnad som ges mellan killar och tjejer är att de förstnämnda ofta ser 

situationerna som en naturlig del i undervisningen och har en beredskap på att de kan komma att 

äga rum. Medan uttalanden från tjejer visar på att det i grunden finns en positiv syn till fysisk 

interaktion, går det även tolka utifrån de ovanstående uttalandena av Tjej 1 att den positiva synen 

delas med en misstänksamhet från tjejerna då de görs nya tolkningar för varje situation. 

 

7.2 Talet om misstänksamheten med fysisk interaktion 

 

I elevernas uttalanden går det att tolka en misstänksamhet gentemot den fysiska interaktionen. Det 

går att se flera olika mönster utifrån hur eleverna väljer att uttrycka sig. Dessa mönster anses ligga 

till grund för den återhållsamhet och misstänksamhet som tolkats ur materialet. Utifrån de olika 

uttalandena och att det kan uppfattas som en skillnad mellan hur killar och tjejer uttrycker sig. Det 

går i den mån dra paralleller till ett genusperspektiv men jag uppfattar att argumenten skiljer sig 

som en konsekvens av den samhällsbild som skapats och påverkat elevernas tal. Under talet om 

misstänksamheten med fysisk interaktion framställs elevernas argument utifrån två olika nivåer. En 

första nivå som reflekterar över misstänksamheten utifrån ett större samhällsperspektiv, samt en 
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andra nivå som mer kopplar till hur eleverna uttalar sig utifrån ett individperspektiv. I 

individperspektivet är uttalandena mer kopplade till skolans miljö men att det även går att se hur 

eleverna påverkats av samhällsperspektivet. 

7.2.1 Talet om fysisk interaktion - samhällsperspektiv 
 

Under detta avsnitt visar jag på hur eleverna talar om den fysiska interaktionen ur ett 

samhällsperspektiv. Det är mer kopplat till hur eleverna påverkats av den samhällssyn som finns 

kopplat till den fysiska interaktionen.  

 

Det första mönstret som tolkas utifrån de intervjuade elevernas uttalanden är att tidigare upplevelser 

och erfarenheter påverkat hur de har valt att uttala sig om deras inställning till fysisk interaktion. 

Även om ovanstående uttalanden främst kopplar till att tjejer har annat tankesätt än vad killar har 

när det kommer till fysisk interaktion, går det att finna uttalanden från båda könen som bekräftar att 

de är medvetna om negativa situationer med fysisk interaktion i fokus. Såväl som de risker som kan 

kopplas ihop med fysisk interaktion: 

 ”Det är såhär mediasaker som man hört, typ från präster och sånt som. Tror jag att det 

 kommer ifrån. Det är såhär att personer som ska vara där och hjälpa dig och ta hand om dig 

 istället utnyttjar dig liksom.”72 

Med detta uttalande, från kille 2, finns det en medvetenhet om de risker som kan kopplas till fysisk 

interaktion. Medvetenheten är någonting som reflekteras och detta från elever av båda könen, men 

som kille 2 uttrycker sig när intervjun kommer in på utsatthet: ”Jag skulle nog säga att tonårstjejer 

är ju mest utsatta, för att känna så alltså.”.73 Det finns även instämmande uttalanden från kille 1:  

 ”Nej, men jag tror inte att vi killar, vi tänker inte lika mycket som tjejer. Tjejer tänker mer 

 över situationer dem är i. Dem är mer utsatta på ett sätt.”74 

Genom sättet killarna valde att uttrycka sig om utsatthet vid fysisk interaktion, går det att motivera 

det tidigare uttalande som tjej 1 gjorde - där hon menade att fysisk interaktion är ibland acceptabelt 

beroende på situationen. Eleverna menar att tonårstjejer är en utsatt målgrupp i samhället, samtidigt 

som det nämns att personer i förtroendepositioner utnyttjar sin position för att utföra negativa 

handlingar, som kan förknippas med den fysiska interaktionen. De två ovanstående citaten kan 

agera som motiv till att tjejerna uttrycker en större misstänksamhet och återhållsamhet gentemot 

fysiska interaktionen. I ett uttalande av tjej 1 talar hon utifrån tidigare erfarenheter som bekräftar att 
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hennes inställning till fysisk interaktion påverkats negativt, hennes övervägande över situationen 

influerades av misstänksamheten gentemot den fysiska interaktionen:  

 ”Utan det var sen efteråt man bara – Ja, han kanske var lite konstig för det där och det där. 

 Och så  bara kollar man om en annan lärare typ gör nästan lika, samma sak. Då blir man 

 också såhär – Nej, ta avstånd!, emot den läraren.”75 

Situationen som tjej 1 syftar till en händelse i hennes direkta närhet och en erfarenhet som hon burit 

med sig vidare i livet. Det finns flera elever som valde att lyfta fram händelser som de läst om i 

olika medier och på så sätt skapat sig en medvetenhet om risker med fysisk interaktion.  

 

Hur eleverna väljer att tala om sin inställning till fysisk interaktion påverkas av situationer som de 

kan hänvisa till i deras omgivning, resulterande i negativa erfarenheter. Återkommande väljer 

eleverna att lyfta fram teknikens utveckling som en stor anledning till att oron kan spridas och 

därmed påverka elevernas erfarenheter negativt. Eleverna uttrycker själva en medvetenhet om 

riskerna med fysisk interaktion och anser att teknikens utveckling är en starkt bidragande anledning 

till den spridda oron. När intervjuerna gick in på varför den fysiska interaktionen uppfattades på ett 

specifikt sätt återkom eleverna många gånger till den sociala bild som framställts i samhället. 

Eleverna upprepar att uttala sig om att det ofta är genom olika medier som informationen ges och 

gör eleverna medvetna om problematiska händelser som till exempel kille 2:s tidigare uttalanden 

om personer i förtroendepositioner. Tjej 4 menar att de senare årens utveckling av tekniken 

framförallt genom smartphonens framväxt har gjort att människor lättare kan få tag på information 

samt ständigt kunna vara uppkopplad till sociala medier. Detta resulterar i att det blivit lättare att 

dela erfarenheter, samtidigt som det blir lättare att påverka varandra:  

 ”Ja, det tror jag verkligen att det spelar roll. Alltså folk är ju så aktiva nu på sociala medier 

 och folk läser nyheter via mobilen och allting. Så då tror jag verkligen att man blir påverkad 

 av det.”76 

Det är fler elever som reflekterar över sociala medier och möjligheten att snabbt kunna få 

information genom att använda sig av olika tekniska hjälpmedel. Det tolkas att kunskapen som 

eleverna får genom att läsa nyheterna och hur andra människor uttalar sig i medierna hjälper till att 

skapa en social bild som läsaren kan reflektera över och påverkas av.  

 ”Ja, det är det eftersom att samhället får jävligt bra hjälp av media och förmedla vidare 

 liksom att sprida den här skräcken som blivit, typ, tror jag.”77 
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 ”Jag tycker det, liksom, hela samhället håller på. Det är mycket såhär feministiska saker 

 och killar är farliga bla bla bla. Och sen så är det ju mycket våldtäkter, så man blir ju lite... 

 och det är ju oftast killar.”78 

Det går att förstå att eleverna uppfattar att de påverkas av den information som framställs i 

medierna. Genom att använda sig av smartphones och sociala medier skapas ett tillvägagångssätt 

som möjliggör för eleverna att uppdatera sig om olika händelser runt om i världen på en gång. I sin 

tur kan informationen påverka hur varje person skapar sin egen bild över hur samhället ser ut. 

Genom att medier, sociala medier och nyheter, väljer att lyfta fram händelser som framhåller risker, 

på så sätt sprida skräck i samhället, hjälper det att bygga upp en social bild som var och en för med 

sig in i sin egen vardag. Tjej 1s uttalande är ett exempel över hur information kan komma att 

påverka i detta fall tjejer. Hon menar att det som uttrycks i samhället skapar en bild över att tjejer 

behöver vara medvetna om att de kan utsättas för kränkande handlingar, att killar kan uppfattas som 

farliga samtidigt som de kopplas till negativa handlingar. 

 

För att sammanfatta misstänksamheten och återhållsamheten gentemot fysisk interaktion går det att 

utläsa att händelser som eleverna själva varit med om, samt deras egna erfarenheter påverkar hur de 

väljer att uttrycka sig. Genom att tekniken utvecklats uppfattas det som att eleverna anser att det 

blivit lättare att dela erfarenheter till andra, samtidigt som det har blivit lättare att få information, 

främst genom olika medier. Eleverna är medvetna om att mycket av den information som media 

väljer att lyfta fram resulterar i att varje individ blir mer medveten om riskerna som kan kopplas till 

fysisk interaktion. Det kan tolkas från elevernas uttalanden att media stärker den sexualisering som 

sprids i samhället och uppmärksammar riskerna med fysisk interaktion. Samtidigt uttalar sig 

eleverna om att de påverkas av den information och de erfarenheter som de ställs inför.  

 

7.2.2 Talet om fysisk interaktion – ett individperspektiv  
 

Många gånger väljer eleverna att uttrycka sig positivt till den fysiska interaktionen då de anser att 

det är nödvändigt och naturligt i skolmiljön. Där emot anses det inte betyda att all fysisk interaktion 

är nödvändig precis som tjej 6 menar -”Ja, alltså, jag tycker nästan att det beror på vad eleven är 

bekväm med. Alltså, alla har ju sina egna gränser.”.79 I talet om fysisk interaktion i skolans 

undervisningspraktik går det se regelbundenheter i hur eleverna väljer att uttala sig. Detta innebär 

att det finns flera olika aspekter som är med och påverkar elevernas uttalade inställning till fysisk 
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interaktion. Det går även att se mönster i elevernas uttalande som kan tolkas ligga till grund för den 

misstänksamhet och återhållsamhet som uppfattas gentemot fysisk interaktion i 

undervisningspraktiken. 

 

De tre första bilderna (bild 1-3) som används i studien har som mål att undersöka hur eleverna 

uttalar sig om en mer allmän beröring, som är kopplade till relationsskapande och omsorg. Här går 

det att notera ett återkommande mönster från eleverna där de reflekterar över hur den fysiska 

interaktionen inverkar på deras bekvämlighetszon. Uttalanden från elever visar på att den fysiska 

interaktionen kan gå från en acceptabel och naturlig händelse till att kännas obekväm och olustig 

inom ett par sekunder. Ett exempel är hur kille 2 talar om skillnaden mellan de två första bilderna 

(bild 1 & 2) och hur de kan komma att uppfattas olika:  

 

”Exakt, då liksom bara ja, men det går bra liksom. Bara för att få uppmärksamhet men 

andra blir såhär att det blir en mer interaktion liksom. Alltså, det blir. Det blir liksom 

någonting mer än bara – ja, men hur går det? Det blir såhär. Det blir en jobbig situation.”80 

 

Jag tolkar utifrån kille 2:s uttalande om situationen på bild 1 att han anser eleven får mer positiv 

uppmärksamhet där läraren undersöker hur skolarbetet utförs. Situationen på bild 2 anses däremot 

upplevas annorlunda. Lärarens agerande i den andra situationen uppfattas som en jobbigare 

situation på grund av att läraren väljer att sätta handen på den bortre axeln snarare än den närmsta 

som i den första situationen. Detta tolkas som att händelsen i bild 2 har en mer intim inramning 

eller som tjej 3 uttrycker det: ”Det där är ju mer ett omfamnande...”.81 Det kan tolkas att agerandet 

från läraren att luta sig över och omfamna eleverna skapar någonting som uttrycks som större än 

bara att undersöka hur det går för eleven. Det som skapas ses mer som ett intrång på den 

bekvämlighetszon som varje person har. Denna bekvämlighetszon förändras självklart beroende på 

vilka personer som är involverade i situationen samt även hur relationen är gentemot varandra. 

Detta beror på ett flertal aspekter, fler än bara hur en individ ser på sin egen bekvämlighetszon. 

Flera elever menar på att situationen i bild 2 förändras på grund av att det är en mer fysisk 

interaktion med en vuxen människa.  

 ”Ja, jag vet inte. Varför? För att det är vuxna människor man inte känner. Det är kan för att 

 man som barn har lärt sig att man inte ska vara nära vuxna man inte känner?”82 

Att det är en interaktion med en vuxen människa gör att det skapas en annan tolkning över vad som 
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är acceptabel interaktion och därmed anpassas bekvämlighetszonen. Det kan tolkas att ifall 

situationen hade varit med en annan elev som det finns en god relation till hade situationen varit 

mer acceptabel. Kille 2 uttalar sig om varför en lärare ändå inte ses som en individ eleverna 

uppfattar sig känna:  

”Alltså, när du träffar lärare, då är det ju liksom trettio personer i samma rum som sitter 

och lyssnar på läraren när han står och pratar liksom. Och du kanske pratar med han totalt 

två, tre minuter  ensam, liksom. Det är ju inte så mycket tid man verkligen hinner lära 

känna varandra.”83 

Ytterligare en negativ aspekt som reflekteras över främst från tjejerna är att på bild 2 är läraren en 

man. Tjej 1 tolkar det såhär: ”Alltså, det är ju alltid. Man känner ju alltid, jag i alla fall, tycker ju att 

det är konstigt när en kille gör så än en tjejlärare, tycker jag.”.84 Uttalandet reflekterar runt argument 

som tidigare nämnts och var kopplade till att tjejer upplevdes ha fler aspekter att ta hänsyn till än 

killar. Hur tjej 1 väljer att prata om situationen på bild 2 gör att det kan uppfattas att det finns 

bakomliggande aspekter som gör att situationen kan upplevas konstig. Det kan tolkas som olika 

könsroller, till och med sexuella aspekter. Att just den här situationen tolkas mer som en fråga om 

ens bekvämlighetszon än någonting annat utgjordes i efterföljande uttalande från tjej 1: ”Sen så hur 

länge. Alltså, jag tycker att det är konstigt om en tjejlärare håller vid min axel när hon hjälper 

till.”.85 Här visar tjej 1 på att situationen kan ses ur olika perspektiv. Dels att det finns en 

misstänksamhet ifall det är en kille som står bredvid men att agerandet från läraren kan uppfattas 

som konstig oavsett kön.  

 

För lärare är det viktigt att vara uppmärksam emot varje individ. Det innebär att varje ny händelse 

och varje ny person kan komma att vara olika och är man inte uppmärksam om hur eleverna agerar 

även i små rörelser kan det leda till att det skapas en sämre relation. Tjej 1 uttalar sig om 

ouppmärksamhet från lärares sida kan leda till negativa konsekvenser: ”Alltså, jag skulle nog inte 

gå fram och säga det, men då kanske man skulle sluta be om hjälp för att man inte vill.”86 Här 

menar tjej 1 att det är viktigt för lärare att notera huruvida en interaktion uppfattas. Finns det 

symptom som visar på att en elev inte uppfattar interaktionen som acceptabel, att eleven ryggar 

ifrån till exempel, behöver en förändring ske. 
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Hur eleverna väljer att uttala sig om den fysiska interaktionen påverkas som sagt av flera faktorer, 

dels ett större perspektiv där elevens erfarenheter spelar in, samtidigt som samhällssynen påverkar. 

Ytterligare en aspekt är hur bekväma eleverna anser sig vara i situationerna och självklart går det att 

se att erfarenheter påverkar bekvämlighetszonen. Ett tredje mönster går att urskiljas och är en stark 

påverkande faktor till hur eleverna väljer att uttala sig om den fysiska interaktionen. Det som syftas 

till är elevernas vana – vanebildningen. Här går det se att ifall eleverna har en vana vid olika 

situationer så kan det finnas en större bekvämlighet i situationerna. Finns det även en större vana är 

det ofta kopplat till mer positiva erfarenheter. 

 

Ett flertal exempel eleverna talar om grundar sig i situationen som äger rum i bild 3 – kramen.  4 av 

6 intervjuade elever kopplade vid första anblick denna bild till en situation dem är vana och 

uppvuxna med – skolavslutningen. Tjej 1 berättar om bilden: ”Då är det ju vanligt. Alla fall har det 

varit för mig, alltid, att man kramar hej då till läraren.”.87 De 2 stycken kvarvarande eleverna 

kopplar istället bilden till situationer där de söker tröst – troligtvis av en vana. Tjej 3 tolkade bilden: 

”Jag menar, sitter du och gråter eller är ledsen och verkligen behöver en uppmuntran. Då skulle... 

Kanske en kram skulle behövas”.88 Här tolkas det att vid uppmuntring och tröst är inte kram någon 

ovanlig handling utan kan ses som en positiv handling.  

Om situationen, bild 3, istället sätts in i skolans miljö förändras synen på hela situationen. Hälften 

av de intervjuade eleverna uttrycker att händelsen skulle vara obekväm eller obehaglig eller till och 

med som kille två uttrycker det: ”Väldigt obehagligt”.89 Grunden till att situationen tolkas som 

obekväm eller obehaglig kan vara som kille 1 uttrycker det:  

”Eh men, klart om man skulle bli orolig ifall en lärare gick och krama en när man gick in på 

lektionen. Eller det skulle kännas lite obekvämt. Det händer ju liksom inte, men.”90  

 

Ett visst agerande eller en viss händelse påverkas mycket av vad varje elev har för tidigare 

erfarenheter. Här poängterar kille 1 att ifall ett agerande som på bild på 3 skulle äga rum i ett 

klassrum eller i idrottssalen skulle det få en negativ anspelning. Här bygger kille 1:s argument 

mycket på hur återkommande agerandet är och hur vanligt det är. Det går tydligt att se att så är inte 

fallet. Det är inte ett vanligt förekommande fenomen, därför kan det kopplas till att situationen 

upplevs som obehaglig eller obekväm. Eleverna uttrycker att ifall det är en situation där det finns en 

vana eller är uppvuxen med så finns det en större chans att det kopplas till någonting som inte ses 
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som negativt. Flera av elever anser att ifall miljön i skolan hade involverat den fysiska interaktionen 

mer och därmed normaliserat detta beteende så hade eleverna troligtvis upplevt en större 

mottaglighet och acceptans till fysisk interaktion menar tjej 3.  

 ”Alltså, det tycker jag. Alltså, skulle det vara mer normalt så tror jag absolut att det skulle 

 hjälpa. Det tror jag. Det är väl alltid skönt att få en stödjande hand när man har det jobbigt 

 eller en kram eller vad som helt.”91 

 ”Det skulle vara jättetrevligt att krama någon (lärare), men det händer ju inte.”92 

Den tolkning som jag gör är att eleverna inte ser någonting negativt i att få en kram när man är 

ledsen, bli omfamnad när man behöver uppmuntras eller en klapp på axeln när man gjort någonting 

bra. Detta är någonting som de säkerligen förknippar till någonting positivt i en situation utanför 

skolan. Flera av eleverna nämner att de brukade krama läraren på skolavslutningen. Att då få en 

kram av en lärare ses som någonting naturligt som blivit en vana, någonting man gör och någonting 

man inte heller har någonting emot att göra. Detta oftast för att man vuxit upp med detta som norm. 

Det kan förknippas med att det skapats en positiv erfarenhet runt det. Det kan också förknippas till 

att det är ett vanligt agerande. Eftersom det är ett vanligt agerande kan det även tolkas till att 

eleverna känner sig mer bekväma i situationen. 

 

En fjärde aspekt som kan ligga till grund för den misstänksamhet och återhållsamhet gentemot 

fysisk interaktion är en faktor som kan uppfattas som mer fristående. Den fjärde aspekten är hur 

eleverna talar om läraren profession. Det eleverna syftar till är att fysisk interaktion kan leda till att 

lärares profession ifrågasätts. Utöver att den fysiska interaktionen kan tolkas som någonting 

negativt på grund av vad var varje individ är bekväm och vana med finns det ytterligare aspekter 

som riktar sig mot lärarna och dess profession.  

 ”Ja, jo det skulle jag väl säga. Typ lite som på en arbetsplats kanske. Att man inte går runt 

 och kramar sina anställda eller sina chefer alltså. Såklart man kan, men det känns inte heller 

 så vanligt. Det känns. Ja, men en arbetsplats. Det här är en arbetsplats precis som på 

 Hemköp eller någon annanstans.”93 

Oavsett ifall en fysisk interaktion skulle upplevas som naturlig och acceptabel finns det elever som 

ser skolan mer som en arbetsplats. Hit kommer elever för att kunna prestera och de anser att 

lärarens roll är att bedöma huruvida eleven gör ett bra jobb eller inte. Tjej 3 menar att det kan 

förekomma fysisk interaktion i skolan men det bör inte vara på en vardaglig basis. Eleverna 
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uttrycker att en närmare fysisk kontakt med en lärare, som till exempel en kram som på bild 3, 

möjliggör att lärarens professionalitet kan ifrågasättas.  

 ”Det är ju helt spontant om man ses på ICA liksom. Så då skulle det nog vara annorlunda 

 då det inte är i klassrummet eller där man faktiskt arbetar och visar resultat och presterar i 

 skolan och klassrummet.94 

Tjej 4 uttrycker att det är skillnad på hur situationen uppfattas beroende på vilken miljö som den 

utförs i. Är det utanför skolan kan det tolkas att det finns andra maktstrukturer som påverkar. 

Läraren är inte längre någon som ska bedöma. Därför kan även en fysisk interaktion till exempel en 

kram anses acceptabel. I skolan kan samma händelse bild 3 tolkas annorlunda. Tjej 3 säger att: 

”Folk kan misstro det och kanske tro att man har en bättre relation.”.95 Vad tjej 3 menar är att en 

lärare som kramar eller rör vid en eller flera elever utför ett agerande som kan ifrågasättas både från 

andra lärare men även från andra elever. Eftersom en kram eller fysisk interaktion överlag upplevs 

som ett ovanligt beteende i skolan finns det en orsak till att känna misstänksamhet. Vad finns det 

för bakomliggande aspekter som motiverar agerandet? Är det för att det finns en favorisering 

gentemot andra elever eller finns det andra bakomliggande motiv till att händelsen utförs? Folks 

misstro kan dra tankarna åt olika håll. För att inte agerandet ska upplevas eller uppfattas som ett 

felaktigt agerande anser tjej 2 att det kan vara nödvändigt med ett professionellt avstånd: ”Nej, men 

det skulle inte vara så, jag vet inte. Att vara så nära med en lärare. Nej, det måste vara ett litet 

avstånd.”.96  

7.3 Talet om information som motiv för positiv interaktion 
 

Vid fysisk interaktion i undervisningspraktiken så finns ett antal aspekter att ha hänsyn till – hur ska 

eleven röras? Vart ska eleven röras? När ska eleven röras? En situation inte är en annan lik och en 

viktig aspekt för att den fysiska interaktionen ska anses vara korrekt är att man är medveten om alla 

aspekter. Jag tolkar att en av de viktigaste aspekten för att fysisk interaktion ska accepteras är: 

varför ska eleven röras?  

 ”Det beror väl lite på varför han kramas, alltså man tänker väl på att – åh vilken snäll 

 personer eftersom han kramar mig och sådär, eller att han tröstar en ifall jag är ledsen. Då 

 vet man att han är bakom dig och man kan lita på han då. Säga typ om det uppstår problem 

 eller något så finns det någon du kan gå till.”97 

Det som tjej 2 menar med varför läraren väljer att till exempel krama en elev och på så sätt trösta 

                                                
94 Tjej 4. 
95 Tjej 3. 
96 Tjej 2. 
97 Tjej 2. 
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och uppmuntra eleven är troligtvis för att kunna skapa en god relation till eleven. Det som är viktigt 

i sammanhanget, både för läraren och eleven, är att det finns ett tydligt motiv till varför denna 

fysiska interaktion äger rum. En anledning till att använda fysisk interaktion kan vara för att skapa 

en djupare relation med eleverna, någonting som kan ligga till grund för att känna ett förtroende till 

varandra. Eleverna anser att fysisk interaktion absolut kan vara nödvändigt för relationsskapandet 

och det finns flera uttalanden som bekräftar att det vore en positiv aspekt. Tjej 3 säger: ”Jag tycker 

att det skulle kunna vara bra. Jag tycker att det skulle kunna vara stödjande och så.”98 - men det 

gäller att involvera eleverna i varför en fysisk interaktion äger rum. En fysisk interaktion kan 

motiveras bara genom att ge information till eleverna varför en lärare gör på ett specifikt sätt, 

oavsett om det är för att hjälpa eller för att trösta. 

 ”Är han väldigt tydlig med vad han gör istället för att gå fram och bara. Det kanske är lite 

 konstigt, att bara ta. Det är kanske lite konstigt. Men att han kanske är väldigt tydlig. Det 

 tror jag skulle vara väldigt bra liksom – 'nu håller jag upp dig för att du ska göra såhär och 

 tänka på det här.' Då skulle det inte vara konstigt.”99 

De tre ovanstående uttalanden är från två stycken elever som går sista året på gymnasiet. Det som 

uttalandena syftar till är att eleverna ville lyfta fram hur viktigt det är med information i skolan. 

Fysisk interaktion är inte någonting främmande i skolan ifall man ser till hur det används vid 

tillrättavisning eller vid omsorg. Det som däremot ses som ett konstigt agerande är när det finns en 

interaktion mellan människor utan att det finns något uttalat motiv till agerandet.  

 

7.4 Sammanfattning – Resultat (i)  
 

Hur uttalar sig elever, som inte är aktiva inom en idrottsförening, om sin inställning 
till fysisk interaktion i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik? 

 

Resultatet visar på att det överlag finns en positiv inställning till hur eleverna ser på fysisk 

interaktion när den används inom idrott och hälsas undervisningspraktik. Eleverna uttalar sig mer 

positivt till att det finns fysisk interaktion inom idrotten än till något annat ämne och uttalanden från 

killarna visar på att de har en större acceptans att bli rörd vid ifall det händer under en idrottslektion. 

Denna insikt som killarna har gentemot fysisk interaktion, att det är en naturlig händelse och 

någonting som finns i åtanke, kan inte återspeglas på samma sätt av tjejerna. Tjejerna väljer att 

                                                
98 Tjej 3. 
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uttala sig mer tillbakadraget då det upplevs som att det finns en större misstänksamhet till fysisk 

interaktion, även fast alla elever utgår från en positiv syn.  

Det går att finna mönster i hur eleverna väljer att uttala sig om misstänksamheten och 

återhållsamheten gentemot den fysiska interaktionen. Alla intervjuade elever är medvetna om att det 

finns risker kopplade till den fysisk interaktion och elever berättar om erfarenheter som de burit 

med sig och påverkats av. Dessa erfarenheter är delvis kopplade till händelser i ens direkta närhet, 

men även händelser som man läst om via olika medier. Eleverna har en förståelse över att medierna 

hjälper till att sprida en större medvetenhet över olika riskfyllda händelser som kan kopplas till den 

fysiska interaktionen. Samtidigt finns det en insikt att medierna ger en vinklad syn och kan påverkar 

eleverna vare sig de vill eller inte. Nästan alla berörda i studien anser att tonårstjejer är mer utsatta i 

samhället och den insikten kan vara en delaktighet i att tjejerna väljer att uttrycka en 

misstänksamhet till fysisk interaktion.  

 

Som hjälpmedel i intervjuerna användes bilder och beroende på de olika scenariona som målades 

upp via bildernas situationer valde eleverna att uttrycka sig annorlunda. Det är många faktorer som 

spelar in när det kommer till hur en elev tolkar situationerna på bilderna och faktorerna påverkar 

elevernas åsikter gentemot den fysiska interaktionen. Utifrån elevernas uttalande gick det att finna 

flera återkommande aspekter som behövdes ta hänsyn till, varav en aspekt är varje människas 

bekvämlighetszon. Utifrån bild 1 och bild 2 skiljer sig elevernas uttalande. Överlag går det att se att 

situationen på bild 1 utgör ett mer acceptabelt agerande än vad agerandet på bild 2 visar. Hur 

eleverna väljer att uttala sig om situationen beror mycket på vad varje elev är bekväm med. 

Skillnaden mellan de två bilderna är att i bild 2 uttrycks situationen som en intim händelse och 

utifrån detta kan det tolkas som att det blir ett intrång på elevens bekvämlighetszon. Det är inte 

heller ett vanligt agerande och ifall det inte finns en god relation i grunden mellan läraren och 

eleven kan situationen istället orsaka mindre bra fortsättning för en framtida relation.  

 

Varje individs bekvämlighetszon grundar sig i erfarenheter och huruvida personen har en vana i 

situationen. Flera intervjuade elever reflekterar över bild 3 – kramen. De menar att det inte vore 

någonting konstigt ifall situationen hade ägt rum på en skolavslutning eller som tröst. Eleverna 

uttrycker detta eftersom de anser att det är ett vanligt agerande för dem. Det finns en vana att krama 

ens lärare på skolavslutningen eftersom det är någonting de gjort sedan de var små. Samma sak med 

att få en kram när de behöver tröst eller omtanke då det är ett vanligt beteende. Att däremot föra in 

en kram till skolvärlden upplevs många gånger som ett obehagligt beteende eftersom det inte är en 

händelse som vanligtvis äger rum i skolan, på så vis ett misstänksamt beteende. Samtidigt som en 

kram är ett onaturligt och ovanligt beteende i skolan fanns det åsikter från eleverna som menar på 
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att ett sådant beteende inte är acceptabelt på andra grunder. Här menar elever att oavsett ifall 

situationen hade varit vanlig i skolan skulle situationen ändå kunna misstolkas. De menar att läraren 

tillhör en profession och skolan är ett arbete för eleverna, eftersom de är där för att prestera. 

Eleverna anser att det inte ska finnas chans att misstänka ens lärare, varken för ett tveksamt 

beteende eller för att favorisera andra elever. 

 

En av de viktigaste punkterna till att kunna motivera att en lärare rör vid en elev anses vara 

informationen. Informationen gör att en potentiellt konstig eller obehaglig beröring många gånger 

kan motiveras och därmed avdramatiseras och upplevas som en positiv interaktion, samtidigt som 

det minimerar de risker som finns över att interaktionen skulle kunna ha misstolkats. Eleverna 

uttrycker att det är viktigt att kunna visa på att det finns ett motiv till att bli rörd vid. Det visar på 

eleverna anser att det är viktigt att bli informerade, såväl som involverade i situationen. Genom att 

tydligt få information om varför minimeras risker och hjälper eleverna att skapa en förståelse för 

agerandet och även kunna stärka relationen mellan lärare och elev. 
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8. Resultat (ii)  
 
I detta avsnitt kommer resultatet fokuseras utifrån min andra frågeställning ”I vilka situationer 

anser eleverna att det är nödvändigt och relevant med fysisk interaktion i 

undervisningspraktiken?”. Här kommer fokus ligga på elevers uttalanden om den fysiska 

interaktionen utifrån bilder på olika situationer som är vanliga i skolämnet idrott och hälsas 

undervisningspraktik. Det är främst runt bild 4-11 som resultatet under dessa stycken fokuserar på. 

Bild 4-6 fokuserar på tillrättavisning/instruktionsperspektiv, bild 7-8 på sjukvårdsperspektiv, samt 

bild 9-11 fokuserar på säkerhetsperspektiv. Precis som resultatet på studiens första frågeställning 

går det att se flera nivåer på elevernas argument. I rubrik 8.1 går eleverna mer in på 

säkerhetsaspekten, att känna sig trygg i utövandet. I rubrik 8.2 argumenterar eleverna mer för hur 

lärarens profession kan ses som motiv för fysisk interaktion. 

 

8.1 Talet om säkerhet 
 

I studien användes tre stycken bilder som hjälpmedel till att eleverna skulle kunna reflektera över 

situationer utifrån ett säkerhetsperspektiv, bild 9-11. Beroende på situationen visar resultatet att 

elever uttrycker sig annorlunda och har olika uppfattningar om den fysiska interaktionen acceptans. 

Det som ändrar sig till dessa tre bilder är att eleverna inser att det finns risker med situationen men 

ändå uttrycker de att det är absolut nödvändigt med fysisk interaktion i undervisningspraktiken. 

Utifrån bild 9, där en elev ska hoppa på en trampet till en tjockmatta med lärare som passare finns 

det en förståelse från elevernas sida att det kan uppstå en okontrollerbar situation.  

 ”Så att allt som händer där, dem två som står på sidan är ju där för att hjälpa dig och du är 

 där för att göra rätt. Så att en sån här situation tror jag inte heller att man ska dra för stora 

 växlar av om det råkar hända någonting sånt. Ja, just i den här situationen för det är en sån 

 utsatt situation liksom, att du hoppar och dem ska försöka rädda dig på en sekund.”100 

Eleverna ger i sin tur en insikt och förståelse över vikten att det finns någon som kan hjälpa till i 

situationen för säkerhetens skull. Det anses viktigt att kunna känna den tryggheten för att själv 

kunna hitta mod till att utföra en aktivitet som är potentiell farlig ifall den utförs på ett felaktigt sätt.  

Däremot uttalar sig eleverna om att de är medvetna över de risker som finns i liknande aktiviteter, 

där det finns situationer i händelseförloppet som inte alltid är helt kontrollerbart. Tjej 3 uttrycker att 

fysisk interaktion utifrån bild 9 skulle kunna leda till en negativ situation:  
                                                
100 Kille 1. 
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”Och för en människa som antingen är obekväm eller har en annan kultur kan det vara typ 

förödande eller det kan vara världens grej.”101. Det hon däremot reflekterar över är att detta beror 

mycket på hur eleven själv väljer att uppleva interaktionen. Hon menar att i situationer som dessa 

kan beröringen inte alltid upplevas som jättelämplig och det är hur eleven själv väljer att tolka 

situationen som avgör hur den bedöms. På frågan om hon ändå anser att det är nödvändigt att det 

står en lärare på sidan av mattan svarar hon:  

 ”I och för sig är det. Kanske som stöd för att folk är rädda och föra en volt för det är 

 läskigt.  Samtidigt för säkerhetens skull, då kanske dem skulle behöva ha någon bakom eller 

 på sidan.”102 

Hur tjej 3 väljer att uttrycka sig visar att det finns en medvetenhet om risker med fysisk interaktion 

oavsett vad det är för situation de befinner sig i. Det upplevs att eleverna även överväger de positiva 

aspekterna med den fysiska interaktionen som de kan komma att utsättas för. Utifrån uttalandena 

från bild 9 anser eleverna att den fysiska interaktion som kan förekomma i situationen är både 

naturlig och acceptabel då det finns flera positiva aspekter som väger tyngre än de negativa.  

 ”Ja, det tror jag ändå att den tanken går för att man. Det är mer positivare än att - 'ja, jag 

 kommer inte göra, kommer skada mig'. Och om du landar fel så kan det göra ont. Så då tror 

 jag ändå att man först tänker på att det känns tryggt att någon gör så att du genomför det 

 rätt liksom.”103  
 

Det visar på att eleverna förstår att i specifika situationer kan den fysiska interaktionen 

vara till en större fördel än vad den kan komma att vara en nackdel. Det kan tolkas som att 

säkerhetsaspekten upplevs som ett starkt motiv till att den fysiska interaktionen kan äga 

rum i undervisningspraktiken. Därmed kan situationen och den fysiska interaktionen 

avdramatiseras.  

 

8.2 Talet om lärarens profession 
 
I ovanstående rubrik, 8.1, talar eleverna om vikten av att kunna känna sig säker i ett utförande och 

trygghet i att situationen kommer att utföras säkert. Det kan tolkas att det är viktigt för eleverna att 

kunna känna sig säkra i deras utförande och ifall det innefattar en viss del fysisk interaktion kan det 

accepteras. Under denna rubrik går det att se att elevernas argument förflyttas till en annan nivå. 

                                                
101 Tjej 3. 
102 Tjej 3. 
103 Tjej 4. 
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Även fast uttalande berör säkerhetsaspekten förflyttas argumenten till att syfta mer på lärarens 

profession, utbildning och kunskapsbank. Att kunna ha en person som hjälper en att utföra olika 

fysiska moment och som är där för ens säkerhet anser eleverna betyda mycket för deras trygghet. 

Tjej 1 uttalar sig att det är viktigt att kunna ha en lärare vid ens sida ifall man ska utföra en volt likt 

bild 9. Samtidigt väljer hon att lyfta fram vikten av att det är just en lärare och inte någon annan. 

Det hon kan syftas till är att läraren har en gedigen utbildning, profession och kunskapsbank: ”Ja, 

fast jag vet inte om det. Det hade väl känt mer otryggt för de kanske inte vet hur man gör.”104. Hon 

menar att tryggheten inte behöver infinna sig där enbart för att det finns en person som står vid 

sidan av tjockmattan inför mottagningen. Vid aktiviteter där det finns risk för skador där det är 

extra viktigt ur ett säkerhetsperspektiv uttrycker hon en trygghet med att det finns en utbildad lärare 

som står vid sidan av.  

 ”Alltså, jag tycker att dem bästa. Dem bra bilderna är dem där det syns liksom. Det finns en 

 mening med att röra någon. Liksom att det är för att hjälpa någon. Det är för att någon är 

 skadad.”105 

Många gånger motiverar eleverna lärarnas användning av fysisk interaktion utifrån deras profession 

och utbildning. Som i bild 9 är en säkerhet och trygghet att det finns en utbildad lärare som kan 

hjälpa eleverna med att utföra aktiviteten på rätt sätt. Lärarens profession är någonting som gör att 

den fysiska interaktionen upplevs mer som ett hjälpmedel. Det gör att lärarens utbildning och 

kunskapsbank skiljer sig från andra elevers och andra vuxnas. I och med att lärare har en specifik 

kunskap om hur vissa aktiviteter ska utföras skapas det en trygghet från elevernas sida. Utifrån 

situationerna på bild 7-8 upplever eleverna att den fysiska interaktionen är naturligt och en 

nödvändighet i undervisningspraktiken. Det finns ingen elev som ser att agerandet är någonting 

negativt då de alla upplever att skadetillbud utgör ett starkt motiv till att röra vid eleverna. Tjej 2 

uttalande kring bild 7-8 efter hon frågats hur hon tolkar dessa två:  

 ”Det tolkas väl inte? Det tolkas väl som något gott eftersom hon försöker läka skadan och 

 typ ge dig förslag på vad du kan göra för att läka det.”106  

 

 ”Ja, men det är ju naturligt. Det är typ som en norm att dem får hjälpa dig ifall du skadar 

 dig.”107 
Återigen kan det upplevas utifrån elevernas uttalanden att agerandet, att en lärare hjälper eleven vid 

skada, accepteras eftersom lärarens profession innefattar att hjälpa vid skadetillbud. Det är lärarens 

jobb att vid specifika situationer, där det är viktigt med dels säkerhet och sjukvård, på bästa sätt 
                                                
104 Tjej 1. 
105 Tjej 3. 
106 Tjej 2. 
107 Tjej 2. 
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hjälpa eleverna och ifall det innefattar fysisk interaktion anses det vara accepterat från elevernas 

sida. 

8.3 Talet om information som ett sätt att avdramatisera fysisk 
interaktion 
 
Det kan uppfattas att eleverna anser att ett visst agerande kopplat till fysisk interaktion kan ses som 

en misstänksamt agerande då det saknas ett uttalat motiv. Det kan uppfattas att det saknas 

information om händelsen och detta är någonting som eleverna själva anmärker som en viktig 

aspekt för att kunna motivera den fysiska interaktionen. 

Uttalanden från tjej 2 utifrån bild 4-6 visar på att eleven anser att det finns ett gott motiv till att 

läraren utför detta agerande. Det vill säga att det finns bra med information för att inte misstolka 

läraren. 

 ”Men det är inte någonting som ses såhär som oacceptabelt ut eftersom att han är ju 

 utbildad till detta och vet hur kroppen ska fungera för att det ska bli så bra som möjligt. Att 

 han rättar till andra och sådär, det ses ju som någonting normalt för han är ju ändå 

 idrottslärare.”108 

Här går det se att eleverna har en förståelse för att det finns en fysisk interaktion mellan lärare och 

elever, eftersom den många gånger kan ses som en hjälp för att utföra en aktivitet på ett så bra sätt 

som möjligt. Här finns det ett tydligt motiv till varför en interaktion utförs där syftet är att få eleven 

att förstå en aktivitet eller rörelse snarare än påpeka på själva interaktionen. Det som är 

återkommande från eleverna är deras åsikter om att den fysiska interaktionen bör vara motiverad. 

Att en lärare är utbildad gör att den fysiska interaktionen många gånger ses som mer acceptabel än 

ifall den hade utförts från en annan vuxen. Även om läraren är utbildad uppfattas elevernas 

uttalanden att det är viktigt med information, dels för att motivera interaktionen men även för att 

den inte ska misstolkas. Tjej 1 ger ett exempel utifrån situationen på bild 4:  

 ”Det känns ändå som det är en så här vanlig situation att man hjälper när man står på 

 händer, när man vill ha hjälp. Sen om läraren kommer fram och gör sådär utan att det 

 behövs, då skulle man reagera. Man typ vinglar eller någonting, då blir man ju räddad.”109 

Här är det viktigt för en lärare att kunna ge eleven information. Om eleven uppfattar att den står 

väldigt bra och läraren går fram för att tillrättavisa eleven behöver information ges för att undvika 

misstolkningar. På frågan om tjej 1 anser att det är viktigt att läraren berättar innan vad den tänkt 

                                                
108 Tjej 2. 
109 Tjej 1. 



45 
 

göra säger hon:   

 ”Nej, inte innan men att man berättar sen när man gjort klart. Ja, men dina ben var 

 lite utåt, så jag ville bara fixa till så du var rätt, liksom.”110 

Återkommande i resultatet läggs det stor vikt på att det finns ett motiv för att kunna avdramatisera 

många ageranden. Det är minst lika viktigt för läraren som det är för eleven att kunna säkerställa att 

det finns tillräckligt med information så att båda är medvetna om varför en viss interaktion utförs. 

För elevens skull är det som sagt för att agerandet inte ska misstolkas. Samt för läraren skulle vara 

det för att inte behöva känna en oro inför agerandet.  

8.4 Sammanfattning – Resultat (ii) 
 
I vilka situationer anser eleverna att det är nödvändigt och relevant med fysiskt 
interaktion i undervisningspraktiken? 
 

Elevernas uttalanden om den fysiska interaktionens nödvändighet och relevans utifrån specifika 

situationer framställer att det finns vissa situationer där fysisk interaktion ses som en självklarhet. 

Det är främst kopplat till de händelser där det läggs stor vikt på säkerheten samt även vid 

skadetillbud. Ifall läraren använder fysisk interaktion vid liknande agerande finns det nästan enbart 

positiva aspekter uttalade från elevernas sida. De påpekar också att det finns en bakomliggande 

medvetenhet om de risker som finns kopplade till fysisk interaktion, men att det finns starka motiv 

till varför en lärare skulle kunna röra vid en elev. Tjej 3 anser att den fysiska interaktionen är 

acceptabel och naturlig ifall den kan kopplas till en situation där det finns ett tydligt motiv. Det ska 

synas att händelsen äger rum för att läraren till exempel ska hjälpa till.  

 

När det kommer till hur den fysiska interaktionen används som hjälpmedel vid tillrättavisning och 

instruktion uttalar sig eleverna även positivt där. Flera elever anser att det är naturligt att en lärare 

hjälper till att instruera och tillrättavisa genom att röra vid eleverna då de menar att det ingår i 

lärarens profession. Även här noteras det en rädsla hos eleverna. Det finns en ständig 

misstänksamhet hos många av eleverna som resulterar i att de ifrågasätter varför en fysisk 

interaktion äger rum så även vid tillrättavisning från läraren. Eleverna menar att just vid 

tillrättavisning och instruktioner är det viktigt med information från lärare sida och att de kan 

förklara varför en viss interaktion ägt rum. Allt för att minimera risken att bli missförstådd och för 

att eleverna ska kunna känna en trygghet med den fysiska interaktionen. Därför är det svårt att 

specificera sig till olika situationer där det anses acceptabelt med fysisk interaktion. Huruvida 
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eleverna anser att det är acceptabelt eller inte med att en lärare rör vid en beror på vad det finns för 

information och hur starka motiven är i agerandet. 
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9. Diskussion 
 

9.1 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet att jämföras med aktuell tidigare forskning. Här kommer likheter 

och olikheter att lyftas fram från resultatet och ställas i relation till den tidigare forskningen. Utifrån 

studiens framtagna resultat går det att dra flera paralleller till hur den tidigare forskningen valde att 

uttrycka sig om forskningsområdet. Det går absolut att se likheter med hur eleverna i denna studie 

och hur berörda lärarna i tidigare forskning väljer att uttala sig om fysisk interaktion i 

undervisningspraktiken inom skolämnet idrott och hälsa.  

9.1.1 Talet om nödvändigheten med fysisk interaktion 
 

I tidigare forskning benämns det i flera studier att den fysiska interaktionen anses vara en viktig del 

i termer av medmänsklighet, omsorg samt i relationsskapande mellan lärare och elever. Både i Piper 

och Smiths studie samt i Andrezejewski och Davis studie lyfter de fram att relationen är viktig för 

att eleverna ska kunna känna en studiemotivation. Samtidigt som interaktionen anses vara en positiv 

aspekt i deras uppväxt och personliga utveckling. Öhman och Quennerstedt visar på att det finns 

liknande åsikter från svenska lärare. De svenska lärarna menar att den fysiska interaktionen utgör en 

viktig faktor i undervisningspraktiken för att kunna stärka medmänskligheten och omsorgen som 

lärarna anses sig visa för eleverna. Hur eleverna väljer att uttala sig i studiens resultat visar på att 

det till viss del går att dra paralleller till tidigare forskning och de åsikterna som framkommer där. 

Eleverna uttrycker vid ett flertal tillfällen en önskan och vilja att kunna ha en god relation till lärare 

i skolan. Både tjej 4 som menar att det vore positivt att ha en god relation som skulle innebära att 

det gick att förlita sig till lärare och kille 2 som anser att det vore fördelaktigt att kunna ha en nära 

relation med lärare. Detta tyder på att det finns positiva åsikter om att använda fysisk interaktion i 

termer av relationsskapande då de båda syftar till hur den fysiska interaktionen skulle kunna 

användas i undervisningspraktiken i form av kramar och andra fysiska sätt att hälsa på varandra. 

Samtidigt som att det går att dra paralleller mellan åsikterna går det att se en skillnad på hur 

eleverna och tidigare forskning ser på relationen. Tidigare forskning lyfter fram åsikter som säger 

att relationen är nödvändig för relationen och elevernas utveckling. Elevernas uttalanden i denna 

studie visar istället på att den fysiska interaktionen skulle kunna hjälpa till att bygga en bättre 

relation tillsammans med lärarna. Utifrån kille 2s uttalande nämner han att avsaknaden av närhet till 

läraren eliminerar relationsskapandet. Det kan tolkas om att det inte finns en tillräcklig närhet 
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mellan elev och lärare eftersom det inte spenderas tillräcklig med tid för att skapa en god relation.  

9.1.2 Talet om misstänksamheten med fysisk interaktion 
 

I tidigare forskning reflekterar mer eller mindre alla studier om de risker som finns kopplade till 

fysisk interaktion. Piper, Garratt och Taylor reflekterar över att så sent som på 1960-talet 

identifierades barnövergrepp och misshandel som ett problem i samhället och därmed lade grunden 

för den samhälleliga förändring vi än kan se idag. Lika väl som vi kan se att det finns en 

riskmedvetenhet hos lärarna i den tidigare forskningen går det att uppfatta att samma 

riskmedvetenhet finns utbredd hos de delaktiga eleverna i min studie. På så sätt finns det likheter, 

men det kan även tolkas att det finns olikheter i tidigare forskning gentemot studiens resultat. 

 

I den tidigare forskningen går det att utröna att efter problemet identifierats i samhället skapades det 

en rädsla och moralpanik över att vuxna människor skulle interagera tillsammans med barn. Hela 

tiden fanns det en rädsla att det skulle leda till övergrepp. Resultatet innebar att det skapades 

riktlinjer och bestämmelser för vad som ansågs vara acceptabelt och inte när det kom till fysisk 

interaktion. Piper m.fl. reflekterar över att problemet utgör en ständig process resulterande i en 

ovisshet över vart gränserna skulle sättas, vad skulle ses som ett övergrepp och vad skulle ses som 

ett acceptabelt agerande? Piper och Smith menar i sin studie att denna ovisshet och förvirring 

grundade sig i ospecificerade riktlinjer vilket skapade en förändring för lärarnas 

undervisningspraktik. Det var inte längre ovanligt att lärarna intog en defensiv roll för att minimera 

riskerna som de skulle kunna utsättas för. Det som tidigare studier visar på var att den skräck som 

fanns i samhället även infann sig i skolans värld och på den vägen kan det tolkas att lärarna idag 

även är väl medvetna om de risker som finns. Samtidigt som policydokument och riktlinjer skapar 

en ännu bredare oro och rädsla för att använda fysisk interaktion i ens egen undervisning.  

 

Det visar sig i resultatet är att eleverna blivit allt mer medvetna om riskerna med fysisk interaktion 

och samtidigt har det skapats en misstänksamhet eller återhållsamhet gentemot den. I sin tur kan det 

tolkas att eleverna endast påverkats av den skräck som spridits i samhällets alla nivåer. Ingen av de 

intervjuade eleverna talade om att de påverkats på grund av några som helst riktlinjer eller 

policydokument. I elevernas uttalanden reflekterar många av dem att den fysiska interaktionen hade 

varit accepterad ifall den varit mer normaliserad i skolans värld. Anledningen till att de är 

återhållsamma fysisk interaktion kan tolkas vara för att lärarna har intagit en mer defensiv roll. Jag 

tolkar att eleverna indirekt påverkas av den rädsla för övergrepp av barn och unga som spridits i 
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samhället. Tjej 3 uttrycker att eleverna redan som barn blir informerade om att de inte ska 

interagera med andra vuxna. Redan i unga åldrar gör sig eleverna medvetna om att det finns risker 

med interagera med andra vuxna. Som liten finns inte direkt en förståelse om varför, utan blir man 

tillsagd av en vuxen eller en förälder och så påverkas man ofta av det. Till skillnad hur lärarna 

informeras och påverkas av rädslan i samhället går det att tyda att eleverna får och tolkar 

information på ett annat sätt. Eleverna uttrycker själva att teknikens utveckling troligtvis hjälp till 

att påverka huruvida de ser på den fysiska interaktionen. Det är medvetna om att de ständigt blir 

påverkade av medier och av den så ofta vinklade informationen som ges. Tjej 1 nämner att de 

ständigt blir informerade om våldtäkter och att killar är farliga genom att läsa på olika medier och 

därmed bli påverkad av dess innehåll. Det finns en medvetenhet hos eleverna att tjejer befinner sig i 

en mer utsatt position. Killarna är ändå införstådda med att det finns risker med fysisk interaktion. 

Till exempel berättar kille 2 om hur personer i förtroendepositioner utnyttjar sin position för att 

agera felaktigt. I slutänden finns det en medvetenhet hos eleverna över riskerna med fysisk 

interaktion och de görs ständigt påminda om den. Genom att det kan uppfattas att lärarna satt sig i 

en mer defensiv roll gentemot den fysiska interaktionen i undervisningen har det hjälp till att skapa 

en ond spiral. 

 

Eleverna uttrycker sig att de blivit påverkade av den skräck som spridits i samhället. Tillsammans 

med att de ständigt blivit informerade om de risker som finns kopplade till den fysiska interaktionen 

går det att se att de även burit med sig erfarenheter och information in i skolans värld. I resultatet 

som framställts visas det på att eleverna har en positiv inställning till fysisk interaktion i 

undervisningspraktiken. Däremot går det se mönster och regelbundenheter i elevernas uttalanden 

som hjälper till att stärka den misstänksamheten och återhållsamheten som kopplas till den fysiska 

interaktionen. Utöver elevernas erfarenheter går det i resultatet att utvinna olika aspekter, som 

bekvämlighetszon, vanebildning samt lärarens profession, som alla kan påverka hur eleverna väljer 

att uttala sig om deras inställning till fysisk interaktion.  

 

Studiens resultat visar på med exempel till kille 2s uttalande att det läggs stor vikt på tidsaspekten 

eller rättare sagt hur vanlig situationen är för att avgöra hur pass acceptabel agerandet är. Jag tolkar 

det han menar var att ifall det fanns en vana med att lärare fysisk interagerar tillsammans med 

elever skulle det kunna skapas en vana med agerandet. I sin tur kan det leda till en större 

bekvämlighet i situationer där fysisk interaktion är vanligt förekommande och troligtvis leda till en 

bättre lärare och elevrelation. Samtidigt som argumenten förs i tidigare forskning om att den fysiska 

interaktionen anses vara en viktig faktor för att kunna skapa goda relationen och för omsorgen visar 
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studierna att synen på fysisk interaktion förändrats och lärarna tvingats till en defensivare roll. Det 

kan tolkats att förändringen påverkat lärarnas undervisning såväl som den kan ha påverkat hur 

eleverna väljer att uttalar sig om sin inställning till fysisk interaktion. Eleverna anser att ifall fysisk 

interaktion är förekommande i undervisningspraktiken bör det finns att stark motiv till det. När 

eleverna reflekterar över situationer där fysisk interaktion är förekommande anser de att en nära och 

intim interaktion många gånger kan accepteras ifall det finns ett starkt motiv till agerandet. Exempel 

som eleverna uttalar sig om är att det inte är ovanligt att de kramar en lärare ifall det är 

skolavslutning eller ifall de söker tröst. Anledningen till att händelsen kan motiveras är för att det 

finns en vana med beteendet. Redan som barn lär sig eleverna att det är som norm att krama läraren 

vid skolavslutningen samt att kunna söka tröst hos en vuxen när omsorg behövs. Eleverna upplever 

att ett liknande beteende i skolans värld inte alls är accepterad eftersom det inte är ett vanligt 

beteende att ge lärare en kram.  

 

Därför kan det ses som att ifall den fysiska interaktionen var mer frekvent förekommande skulle det 

kunna uppfattas som att eleverna skulle uttala sig mer positivt till den fysiska interaktionen i 

skolundervisningen. Därmed vara mer bekväma i situationerna där det är förekommande samtidigt 

som relationen till läraren kan förbättras såväl som elevens erfarenheter till fysisk interaktion. 

Självklart går det att uttala sig på detta vis men samtidigt visar tjej 1:s uttalande, där hon reflekterar 

på att fysisk interaktion kan vara okej beroende på, en komplexitet. Det är viktigt att inse att varje 

individ har olika erfarenheter, olika vanor såväl som olika bekvämlighetszoner när det kommer till 

fysisk interaktion. Tillsamman med de svårigheterna som de oklara riktlinjerna för med sig skapar 

det en komplex situation mellan lärare och elever kopplat till den fysiska interaktionen.  

 

9.1.3 Talet om lärarnas profession  
 

Öhman och Quennerstedt lyfter fram att den fysiska interaktionen anses vara en nödvändighet i 

undervisningspraktiken för inlärningsklimatet utöver att det anses viktigt för ämnesinnehållet och 

att kunna visa medmänsklighet och omsorg. Här betonas vikten av att kunna hjälpa eleverna genom 

att instruera och tillrättavisa eleverna till att utföra en korrekt handling. Studiens resultat visar på att 

det finns likheter i hur eleverna uttalar sig om vikten av fysisk interaktion för att kunna få ett bättre 

inlärningsklimat såväl som det finns avvikande åsikter. Eleverna ser många gånger positivt till att 

läraren använder fysisk interaktion för att kunna hjälpa och tillrättavisa. Flera elever anser att det 

inte finns någonting att påpeka på agerandet eftersom det finns ett underförstått syfte till att hjälpa. 

Det som många gånger motiverar ett liknande agerande där läraren rör vid eleven för att den ska få 
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en tillrättavisning och vidare ett korrekt utförande anses vara för lärarens profession. Eleverna 

uttalar sig att det finns en trygghet och en acceptans i att läraren finns där och interagerar med 

eleverna ifall de behöver ändra sin hållning eller ifall de ska utföra en avancerad aktivitet.  

 

Det finns likheter i åsikterna i mitt resultat och åsikter i tidigare forskning. Utifrån dessa åsikter 

tolkar jag att anledningen till att tillrättavisning och instruktion med hjälp av fysisk interaktion 

anses vara acceptabelt är för att läraren ofta besitter en gedigen utbildning och profession. Därför 

accepteras interaktionen för att det är deras yrke att inneha en större kunskapsbank som de kan 

hänvisa till när de berör eleverna och på så sätt tillrättavisar dem. Däremot finns det åsikter och 

uttalanden från elever till exempel från tjej 3 som menar på att den fysiska interaktionen endast är 

acceptabel när det finns starka motiv till utförandet till exempel vid säkerhet och sjukvård. All övrig 

kontakt anses ligga till grund för att ifrågasätta lärarens agerande. Tjej 3s åsikter grundar sig i flera 

olika aspekter dels att fysisk interaktion inte anses vara ett naturligt och vardagligt fenomen i 

skolan. Dessa åsikter resulterar i en större misstänksamhet emot agerandet. När tjej 3 anser att 

lärarens profession kan ifrågasättas syftar hon då till att agerandet kan misstolkas för att andra 

elever favoriseras från lärarens sida.  

 

9.1.4 Talet om information för att motivera och avdramatisera 
 

Det eleverna uttrycker är viktigt för att den fysiska interaktionen ska kunna uppfattas som en 

naturlig och nödvändig del i undervisningspraktiken i idrott och hälsa är att det behöver finnas goda 

motiv till agerandet. Här går det att se att det finns stora likheter mellan åsikterna i tidigare 

forskning samt i hur eleverna uttalar sig i denna studie. Det är främst i Öhman och Quennerstedts 

studie det reflekteras över hur viktig den fysiska interaktionen är dels för ämnesinnehållet men även 

för att kunna ha ett bra inlärningsklimat i undervisningspraktiken. Det förs liknande åsikter från de 

medverkande eleverna i studien då de anser att det är absolut nödvändigt för lärare att kunna 

använda sig av fysisk interaktion speciellt vid situationer då det är viktigt med säkerheten. Ytterliga 

situationer som de upplever att det är viktigt att kunna bli omhändertagen är vid skadetillbud. Tjej 2 

uttrycker en klarhet utifrån bilderna som visar situationer där det är fokus på sjukvård och säkerhet. 

Hon menar att det inte går att tolka agerandet på något annat sätt än att läraren är där för att hjälp 

eleverna. Det går inte ifrågasätta hur både elever och lärare värdesätter den fysiska interaktionen när 

det kommer till situationer då det finns tydliga motiv till varför det används. Det finns ett tydligt 

syfte att interaktionen används för att hjälpa och för att skydda eleverna. Även fast det reflekteras 

över att det finns risker med att använda fysisk interaktion visar det på att motiven är starkare. Att 

det finns mycket information gör att det kan hjälpa med att motivera den fysiska interaktionen såväl 
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som det hjälper att avdramatisera situationen. Det innebär att det finns starkare motiv till varför och 

därför minskas riskerna för att agerandet ska misstolkas från alla inblandade och av omgivningen. 
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9.2 Metoddiskussion 
 
När det går att få en överblick över studien ges en insikt i att det finns både positiva samt negativa 

aspekter med studiens tillvägagångssätt. Utifrån tidigare forsknings angreppssätt har de många 

gånger haft möjligheten att utföra omfattande studier där de använt flera olika angreppssätt för att få 

flera perspektiv på problemområdet. Utifrån denna studie anser jag att den metod, kvalitativa 

intervjuer, som valt har skapat möjligheter för att få ett djup till det insamlade materialet. 

Anledningen till att kvalitativa intervjuer ansågs passande för studien var för att det är en vanlig 

metod i studier som har diskursanalytisk analysmetod. Att använda diskursanalysen som teori 

innebär att studien fokuserar på språket och därmed läggs stor vikt på att få fram bra diskussioner 

tillsammans med de intervjuade eleverna. Bryman menar att kvalitativa intervjuer är en bra metod 

för att kunna komma in på djupet i diskussionen om ett specifikt fenomen. Eftersom materialet 

utgår från elevers uttalanden och erfarenheter gör det att det är svårt att replikera studien igen. 

Studien är även av en mindre karaktär där ett fåtal elever intervjuades vilket gör att det resultat som 

framtas är svårt att generalisera. Bland de utmaningar som uppstod var bland annat eleverna unga 

ålder och att problemområdets skulle kunna upplevas personligt. Därmed fanns det många etiska 

aspekter att ta hänsyn till.  

För att tackla utmaningarna valde jag att komplettera mina muntliga intervjuer med bilder. 

Användningen av bilder i studien upplevs som en av styrkorna i arbetet. Genom att visa eleverna 

bilder på olika vanligt förekommande situationer i undervisningspraktiken inom idrott och hälsa 

gjorde det att eleverna fick möjlighet att tala utifrån hur de tolkade bilderna. Därmed gavs eleverna 

möjlighet att tala utifrån en distanserad ståndpunkt. Det fanns många positiva aspekter med att 

använda bilder. Inte enbart att diskussionen kunde föras på en djupare nivå men att visa bilder på 

specifika situationer gjorde det möjligt för eleverna att uttala sig om situationen ur flera olika 

perspektiv och inte enbart utifrån egna erfarenheter. En nackdel i studien var kopplat till att det inte 

finns tidigare forskning som har samma utgångspunkt som denna. Detta innebar att det inte fanns en 

intervjuguide som tidigare var beprövad i ett vetenskapligt perspektiv, endast beprövad i en 

pilotstudie. Resulterande i att en intervjuguide skapades till denna studie som var relativt oprövad 

vilket gjorde att det fanns svårigheter i huruvida frågorna skulle tolkas och bemötas från eleverna. 

Ytterligare positiva aspekter med användandet av bilderna var att de framtogs med inspiration av 

tidigare forskning. Bilderna var i sig inspirerade av uttalanden från lärare som var delaktiga i 

Öhman & Quennerstedts studie. Samtidigt som det fanns tidigare studier som använts sig av 

liknande tillvägagångssätt fanns det en risk med att inte få fram tillräckligt med ”bra” material. 

Genom att göra utförlig förklaring av studiens metod stärks kvaliteten i studien och studiens 
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pålitlighet. Denna pålitlighet utmanas genom att det finns många aspekter i studien som är i förhand 

oprövade. De oprövade aspekterna som jag syftar till är intervjuguiden och de faktiska bilderna. 

Eftersom varken intervjuguiden eller bilderna tidigare använts i vetenskapliga sammanhang 

påverkas studiens pålitlighet. Därför är det viktigt att i studien göra en fullständig förklaring och 

motivering till varför dessa valde för denna studie till förmån för att höja studiens kvalitet.  

Eftersom det inte fanns en beprövad intervjuguide, samt att det inte finns forskning som berör 

forskningsområdet med detta angreppssätt, att intervjua elever, skapades det till följd en öppenhet i 

intervjuerna. Dialogen som fördes utgick främst från bilderna och därefter fick eleverna styra 

samtalet utifrån det uttalanden. Men eftersom det diskuterades utifrån bilderna och eleverna gav 

uttryck på positiva och negativa aspekter fanns en trygghet i diskussionen som upplevdes skapa en 

god relation mellan mig och intervjupersonen. Även fast det upplevs som en fördel i denna studie 

med användandet av bilder för att få eleverna att reflektera över specifika situationer fanns det även 

negativa aspekter med metoden. För det första lades stor tid på att leta efter bilder som ansågs vara 

neutrala men samtidigt kunde ge eleverna en inblick i en specifika och vanliga situationer som 

eleverna kan relatera till. Samtidigt var målet att ta inspiration av Öhman och Quennerstedts studies 

resultat. Därmed fanns det många aspekter att relatera till i sökandet av bilder. Jones m.fl. reflektera 

även över det är viktigt att reflektera över vad bilderna visar. Det vill säga - hur bilderna tolkas 

utifrån situationer, könsuppdelningen, personernas ansiktsuttryck och hur situationens uppfattas i 

helhet. Utöver är det viktigt att den intervjuade eleven kan leva sig in i situationen för att kunna 

reflektera över bilden utifrån flera perspektiv. Vid första tanken att använda bilder till studien 

upplevde jag att det skulle vara enkelt att finna bilder som passar i situationerna, någonting som jag 

hade fel på. Till en början övervägde jag även att ta egna bilder utifrån olika vanligt förekommande 

situationer. Detta beslut slogs ner då det skulle vara en väldigt tids- och materialkrävande process. 

Valet att använda bilder tagna från Google gjordes eftersom de gav mig möjligheten att hitta en 

större variation i bilderna, samtidigt som personerna i bilderna kunna generera en autenticitet i 

bilderna med ett naturligt beteende. Att söka efter bilder gjorde att jag kunde söka utifrån olika 

situationer som kunde tolkas tillbaka till Öhman och Quennerstedts teman samtidigt som 

konstellationen mellan könen kunde ändras från de olika situationerna. Ett problem som kan 

uppfattas påverka kvaliteten i arbetet var att jag valde bilder och på så sätt tvingade studien att 

använda bilder utifrån vad jag ansåg vara passande bilder. Detta kan riskera att bilderna inte upplevs 

lika neutrala som jag önskat. Detta var även något som eleverna reflekterade över. Eleverna undrade 

ifall de borde se ett felaktigt beteende i bilden eftersom jag visade dem. Genom att ge mycket 

information om att det var slumpmässigt framtagna bilder gjordes försök att inte påverka eleverna i 

deras uttalanden.  
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Med den öppenhet som fanns i intervjuerna föranledde detta till att det kunde vara en spridning på 

samtalens perspektiv. En negativ aspekt med detta är att lagts stor vikt på att göra en tolkning över 

vad eleverna vill få fram i sina argument. Alla argument som eleverna för fram är påverkade av 

deras åsikter och erfarenheter och när tolkningen görs går det inte att undvika att föra in egna 

uppfattningar och tolkningar om vad eleverna menar. Vilket oundvikligen resulterar i att jag är med 

och påverka trovärdigheten i studien. En annan punkt som reflekterades över och kan ses som en 

nackdel är huruvida eleverna framkallar resultat. Med detta menas att de förvränger deras åsikter för 

att de vill göra uttalanden som kan komma att vara hjälpsamma i studien. Denna oro framkom efter 

den andra intervjun då eleven hoppades på att svaren formulerats så att de kunde användas i studien. 

Även fast det fanns en oro över elevernas uttalandes trovärdighet anser jag inte att någon elev 

försökte förvränga deras åsikter eller argument. Det gjordes klart för eleverna att deras åsikter var 

viktiga oavsett hur de valde att uttrycka sig i intervjuerna. De informerades om att de skulle vara 

anonyma och allt material som framkommer ur intervjuerna är viktiga oavsett hur de än såg på 

situationen och den fysisk interaktion. 
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9.3 Studiens kunskapsbidrag 
 
Studien i sig är väldigt liten jämfört med aktuell tidigare forskning inom detta område. Annan 

forskning är mycket mer omfattande och det är ett större antal personer berörda. Det som skiljer 

denna studie ifrån övrig forskning i området är att det inte finns någon annan studie, som jag stött 

på, som undersöker hur elever uttalar sig om fysisk interaktion i skolan. Även om denna studie är i 

en mindre skala finns det hopp och tro om att det kan skapa en inblick i att forskningsområdet än så 

länge är begränsat. Genom att göra denna studie hoppas jag att andra kan finna inspiration till att 

fortsätta att undersöka forskningsområdet, men utifrån från olika perspektiv. Det finns många 

luckor att undersöka när man talar om fysisk interaktion och genom att utföra studier och forska 

inom ämnet skapas det möjligheter att kunna informera andra individer. Det upplevs som att det 

saknas kommunikation och information, framförallt i skolan och framförallt mellan lärare och 

elever. Resultatet visar på att idrottsämnet är det ämne där eleverna anser att fysisk interaktion utgör 

en acceptabel handling. Det ställer stora krav på lärare inom ämnet idrott och hälsa att vara ännu 

mer öppna och informerande angående den fysiska interaktionen. I skolämnet idrott och hälsa är det 

viktigt att lyfta fram varför fysisk interaktion är en nödvändighet och motivera varför det bör 

användas oftare. Att kunna delge den information har idrottslärare möjlighet att informera eleverna 

och samhället i stort om fysisk interaktion, därmed kunna avdramatisera situationer där 

interaktionen bör upplevas som acceptabel. Denna studie anser jag även kan komma att hjälpa mig i 

min framtida yrkeskarriär. Genom denna studie har jag fått en insikt i att det finns många aspekter i 

att ta hänsyn till när det kommer till fysisk interaktion. Den punkten som är viktigt att använda sig 

av är informationen. Det framkommer ifrån tidigare forskning och resultat att informationen är en 

viktig del men som lätt kan glömmas bort. Genom att informera och få eleverna att förstå varför tror 

jag att mycket av den fysiska interaktionen kan motiveras och fungera som ett bra hjälpmedel i 

skolan och till elevernas utveckling. 

9.4 Vidare forskning  
 

Jag rekommenderar verkligen att det utförs flera studier inom detta forskningsområde. I dagsläget 

finns det ett begränsat antal studier inom forskningsområdet och ett fåtal riktade till det svenska 

samhället. Jag skulle vilja se mer omfattande studier där det finns möjlighet att kunna jämföra 

elevers uttalande med lärares uttalanden för att i slutänden kunna generera en större förståelse för 

varandra åsikter. Att kunna utföra större studier möjliggör även att kunna ha större variation i 

arbetet överlag. Det kan generera i större variation på deltagarantalet, olika perspektiv och kunna 

hjälpa till att skapa en större förståelse och diskussion för forskningsområdet. 
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10. Slutsats 
 

Syftet med studien var delvis att undersöka hur elever, som inte var aktiva i någon föreningsidrott, 

uttalade sig om sin inställning till fysisk interaktion i undervisningspraktiken inom skolämnet idrott 

och hälsa. Ytterligare var syftet att undersöka utifrån vilka situationer som eleverna ansåg att den 

fysiska interaktionen var nödvändig och relevant för undervisningspraktiken. Slutsatserna är att det 

finns många likheter hur eleverna i denna studie väljer att uttrycka sig med hur åsikter lyfts fram i 

tidigare forskningen. Det finns en förståelse från båda sidorna att den fysiska interaktionen är en 

nödvändighet och relevant utifrån olika situationer, främst kopplade till situationer där det är viktigt 

med säkerhet och sjukvård. I vissa fall såg det även nödvändigt och kunde motiveras i termer av 

tillrättavisning och för att gynna inlärningsmiljön. Eleverna ansåg överlag att det är viktigt att det 

finns ett förstått motiv vid agerande med fysisk interaktion, där det finns en förståelse från elevernas 

sida att läraren agerar på ett specifikt sätt för att hjälpa eleven.  

 

En av de viktigaste likheterna i denna studie var att det delades åsikter om den medvetenhet och 

rädsla som finns utbrett i samhället kopplat till den fysiska interaktionen. Det går tydligt att se att 

elevernas inställning till fysisk interaktion påverkas. Eleverna uttrycker sig positivt till 

användningen av fysisk interaktion i undervisningspraktiken ifall agerandet hade varit mer 

normaliserat i skolans värld. Men det reflekterades även över hur dagens situationer ser ut. Att 

använda fysisk interaktion är inte ett vanligt beteende i skolan. Detta resulterat i att eleverna ansåg 

att den fysiska interaktionen endast var acceptabelt när det fanns ett tydligt motiv till varför. Annars 

uppfattades den oftare som obekväm och misstänkt. Den ovana som eleverna uppfattande när det 

kom till att röra eller bli rörd vid av en vuxen kan upplevas resultera i en större återhållsam 

inställning till fysisk interaktion i undervisningspraktiken.  

 

En konsekvens över den förändring som skett i samhället de senaste årtionden skapats en rädsla och 

moralpanik i samhället där riktlinjerna för vad som anses vara en korrekt fysisk interaktion ständigt 

förändras. Resultatet leder till en förvirring och rädsla från lärares sida då de anser att det finns stora 

risker med agerandet, både personligt och karriärmässigt. Det kan uppfattas som att det inte finns 

tillräckligt med information i området och direkt påverkar alla berörda från samhällets topp till varje 

elev i skolan. Vad jag menar är att det behöver skapas en dialog mellan lärare och elever för att 

kunna motivera den fysiska interaktionen. Det är viktigt att kunna använda informationen som ett 

sätt att motivera den fysiska interaktionen såväl som att avdramatisera situationerna där agerandet 

äger rum. Det kan tolkas att området behöver uppmärksammas för att förhindra en vidare ond cirkel 
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där slutet innebär att all fysisk interaktion förbjuds i undervisningspraktiken. 
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Bilaga 1 – Bilder 

 Bild 1. 

Bild 2. 
 

  Bild 3. 
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 Bild 4. 
 

 Bild 5. 
 

 Bild 6. 
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 Bild 7. 
 

 Bild 8.
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 Bild 9. 

 Bild 10.

Bild 11.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide  
 

Inledande presentation, allmänna frågor, redogörelse för informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet m.m  
 
Allmänna frågor 
 
Vad tycker du om undervisningen i ämnet idrott och hälsa?  

 
Finns det några speciella aktiviteter eller situationer som du tycker om lite mer?  
Finns det några aktiviteter eller situationer som du tycker mindre om? 

  
Om jag ber dig att ge mig din tolkning av vad fysisk interaktion innebär – hur skulle du svara på det 
då?  

 
Fysisk kontakt?  
Anser du att det finns situationer under en skoldag där det förekommer fysisk kontakt?  

Inom idrottsundervisningen?  
Utanför idrottsundervisningen?  

 
Fysisk beröring?  
Anser du att det finns situationer under en skoldag där det förekommer fysisk beröring?  

Inom idrottsundervisningen?  
Utanför idrottsundervisningen?  

 
Återberätta syftet med studien. Återkoppla att studien syftar till ämnet idrott och hälsa. Kommer 
visa bilder – Ge din tolkning av vad du uppfattar på bilden. Föreställ dig situationen.  
 
 
Koppla till bilder.  
 

– Allmän beröring – bild 1, 2, 3. 
– Instruktion/ tillrättavisning - bild 4, 5 
– Sjukvård – bild 6, 7 
– Säkerhet – bild 8, 9, 10. 

 
Berätta vad du ser i respektive bild.  

 
Hur tolkar du situationen i bilderna?  
– Hade det varit annorlunda ifall det varit en lärare av annorlunda kön eller elev av annorlunda kön?   
– Skulle du säga att det är fysisk kontakt eller beröring i situationen?  
 
 
När du ser på varje bild – upplever du att det är en okej och naturlig situation? 
– Uppfattar du att det skulle kunna bli ”fel” eller konstig situation i någon av bilderna? 
– Hur skulle situationen hanteras annorlunda sådana fall? 
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Om någon av situationerna på bilderna ägt rum eller skulle kunna äga rum under lektion i idrott och  
hälsa - Hur brukar, eller tror du att situationen uppfattas?  
– Skulle det uppfattas som en naturlig händelse eller skulle det kunna leda till en konstig situation?  
– Och såna fall, brukar ni prata med varandra om situationerna efteråt dvs elever emellan?  
 
Tror du att andra personer skulle kunna tolka dessa situationer på olika sätt?  
– Till exempel om en idrottslärare lägger armen på axeln på en annan elev, skulle upplevelsen för 
den eleven vara annorlunda?  
 
Tror du att det finns elever som inte är med på lektioner eller undviker situationer där fysisk kontakt 
eller beröring kan uppkomma?  
 
 I situationer som dessa och i idrottsundervisningen som helhet - tror du att alla elever känner att 
fysisk interaktion är någonting som är nödvändigt eller tror du att det finns elever som gärna skulle 
se en minskning av den fysiska beröringen?  
 
Tror du att det finns andra situationer utöver de bilder som visats som kan uppfattas som positiva 
situationer – där fysiska interaktionen är nödvändigt i undervisningen?  
– Finns det några situationer som kan uppfattas som konstiga eller där det händer att fysiska 
interaktionen uppfattas som ”fel”?  
– Spelar det någon roll vad läraren har för kön?  
 
Är det lättare med fysiska interaktion mot andra elever eller mot lärare? 
– Varför det ena eller det andra?  
– Spelar det någon roll vad läraren har för kön? 
 
Kan den fysiska interaktionen uppfattas annorlunda i andra situationer?  

Det vill säga utanför idrottsundervisningen. 
 


