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Sammanfattning 

Kroppsideal påverkar ungdomar i stor utsträckning och kan negativt inverka på den 

mentala hälsan. Kroppsideal har stark koppling till både fysisk aktivitet och sport, och 

välmående och hälsa. I ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå utgör kroppsideal också ett 

kunskapsmål. Studiens syfte var att undersöka, ur ett elev- respektive lärarperspektiv, 

kroppsidealsundervisningen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningar som 

studien ämnade besvara var: i vilken utsträckning och hur idrott och hälsalärare arbetade 

med kroppsideal i kursen och vilka skillnader det fanns mellan könen kring dessa 

aspekter; vilka möjligheter och svårigheter lärare upplevde med 

kroppsidealsundervisningen samt skillnader i hur kvinnliga och manliga elever uppfattade 

kroppsidealsundervisningen. 334 st elever som läst färdigt kursen fick besvara en enkät 

om kroppsideal och undervisning, samt att fem lärare i ämnet intervjuades. Studiens 

resultat indikerar att kvinnligare idrott och hälsalärare undervisar mer om kroppsideal än 

manliga lärare. Lärarna uppgav att det fanns stora möjligheter att påverka elever positivt 

med undervisningen, men upplevde svårigheter då de uppfattade kroppsideal som ett 

känsligt område och att det saknades utrymme inom nuvarande läroplan för att undervisa 

mer om kroppsideal. Resultaten indikerar också att kvinnliga elever i betydligt större 

utsträckning än manliga elever vill ha mer kroppsidealsundervisning inom kursen. 

 

Nyckelord: kroppsideal, könsskillnader, gymnasiet, idrott och hälsalärare 
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1. Inledning  
 

Vi lever i en tid då ungdomar mår allt sämre och där den psykiska ohälsan nått högre nivåer 

än tidigare (Socialstyrelsen, 2017). Många ungdomar är också missnöjda med sina kroppar 

och tonårstiden beskrivs som en extra jobbig period gällande kroppsuppfattning (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Kroppsideal kan beskrivas som en samhällelig och 

kulturell konstruktion om den ideala kroppen och den kropp som är mest eftersträvansvärd 

(Institute For The Psychology of Eating, 2014). Begreppet kroppsideal är mångfacetterat men 

det saknas konsensus om konceptualisering och ingående konstrukt (se exempelvis Tylka & 

Wood-Barcalow, 2015; Vartanian, 2012). Emellertid är kroppsidealets möjliga påverkan på 

människor stor (Hausenblas & Symons Down, 2001), i synnerhet hos kvinnor verkar den 

negativa inverkan vara mer utbredd (Strandbu & Kvalem, 2012). Exempelvis uppgav svenska 

ungdomar i en studie att egna förväntningar och deras kropp, vikt eller utseende var de 

vanligaste orsakerna till stress (Skandias ungdomsrapporten, 2013). Vikt- och 

utseenderelaterad problematik verkar främst drabba kvinnor (se Kunskapscentrum för 

ätstörningar [KÄTS], 2017; Strandbu & Kvalem, 2012).  

 

Oavsett om ungdomar uppfattar kroppsideal som i princip omöjliga att uppnå (Wiklund, 

Jonsson, Coe & Wiklund, 2017), och oavsett om ungdomar är tillfreds med sina egna kroppar 

påverkar ändå kroppsideal ungdomars syn på hur en idealkropp ska se ut (Magnell, 2015). 

Idealkroppen är dessutom ett ämne som diskuteras flitigt i diverse forum som media, skolor 

och bland ungdomar själva (Qvarsell, 2005). Enligt Wiklund et al. (2017) har sociala medier 

och massmedia en stor påverkansgrad med sitt förespråkande av kroppsideal bland ungdomar 

i gymnasieåldern. I dagens samhälle har alltså sociala medier fått en allt större roll och fokus 

på kroppens utseende är mer utbrett än tidigare (Frisén et al., 2014).  

 

Träning och bra kost är ofta vad som förespråkas för att uppnå dagens kroppsideal, ett ideal 

som präglas av att du inte bara ska vara smal, utan även vältränad och stark (Frisén et al., 

2014; Wiklund et al., 2017). Det kvinnliga kroppsidealet präglas av att man helst inte bara ska 

vara smal och stark, man ska dessutom vara det utan att ha alltför synliga muskler (Wiklund 

et al., 2017). Det manliga kroppsidealet utgörs av en slank och muskulös figur (Labré, 2005; 

Ricciardeli & Williams, 2012).   

 

I läroplanen för gymnasiet (Lgy 11: Skolverket, 2011a) framgår det att ämnet idrott och hälsa 

ska motivera elever till att vara hälsosamma gällande kost och träning. Ämnet bör vidare 

sträva mot att elever inte påverkas negativt av de kroppsideal som florerar i medier (Larsson 

& Fagrell, 2010; Skolverket, 2011a). Skolinspektionens två kvalitetsgranskningar av ämnet 

idrott och hälsa på grundskolenivå visar emellertid att mindre än 1 % av undervisningstiden 

används till att behandla området kroppsbild (Skolinspektionen, 2010, 2012). Gällande 

gymnasienivå finns inga uppgifter om förekomsten av kroppsideal i undervisningen.  

 

Att kroppsideal är ett viktigt ämne som bör behandlas i skolan framkom bland de ungdomar 

som Wiklund et al. (2017) undersökt. Deras resultat visade att skolan sågs som en arena för 
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hälsofrämjande arbete och ungdomarna i deras studie eftersökte också ett sorts skyddsnät som 

kunde fånga upp elever, som på grund av de kroppsideal som råder idag har börjat må dåligt. 

Liknande önskemål framkom i Alijagic och Jonssons (2017) studie där ungdomar ansåg att 

man borde arbeta mer med kroppsideal i idrott och hälsa. Enligt dem skulle det kunna 

motverka de ideal som idag förmedlas i media och därmed påverka eleverna positivt. 

Kroppsidealsundervisning i idrott och hälsa verkar emellertid vara problematisk och det finns 

enligt Larsson och Fagrell (2010) en konflikt mellan att undervisa om en positiv 

kroppsuppfattning och en hälsosam livsstil samtidigt som man ska bedöma och betygsätta 

fysiska prestationer, detta då dessa enligt dem kan ses som motpoler. Wright, O’Flynn och 

Macdonald (2006) anser samtidigt att det är viktigt att lärare som undervisar i hälsa är 

medvetna om hur undervisning kring fetma, hälsa och fysisk aktivitet kan påverka eleverna.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa 1 för gymnasiet (Lgy 11: Skolverket, 2011a) framgår det att 

undervisning ska belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Baserat på de tidigare 

undersökningar (Skolinspektionen, 2010, 2012) och att gymnasiet inte var föremål för dessa 

undersökningar tillsammans med det faktum att kroppsideal är en stor påverkningsfaktor på 

ungdomars mående och hälsa (Frisén et al, 2014), samt att ämnet idrott och hälsa framkommit 

som en arena för att förebygga negativa tankar om sin kropp (Wiklund et al., 2017) ämnar 

studien dels att undersöka i vilken utsträckning detta sker, dels hur idrott och hälsalärare 

(hädanefter benämnt som idrottslärare) arbetar med kroppsideal i sin undervisning. 

  

Utöver ovanstående finns det studier som pekar på skillnader mellan män och kvinnor 

gällande lärstilar, där manliga lärare föreläser mer samtidigt som kvinnliga lärare arbetar mer 

med att aktivera eleverna i klassrummet (Nelson Laird, Garver, Suniti Niskodé, 2007). Studier 

om hur lärare kommunicerar med elever av olika kön (Bellamy, 1994; Hopf & Hatzichristou, 

1999; Smith 1992) visar även att en större mängd tid riktas mot manliga elever än åt 

kvinnliga. Det finns även skillnader om hur de uppfattas av elever (Nord, 2017) där kvinnliga 

lärare i större utsträckning uppfattas behandla känslor och tankar kring idrott och hälsa samt 

vara mer förstående. Grogan (2017) konstaterar samtidigt att det generellt sett i världen finns 

en större press på kvinnor att efterleva ett kroppsideal. Baserat på dessa skillnader om män 

och kvinnors olikheter gällande kroppsliga frågor och undervisningsmetoder anser författarna 

det även intressant att studera om detta framkommer i hur kvinnliga och manliga idrottslärare 

undervisar om kroppsideal på gymnasiet.  

 

Slutligen anser författarna att diskussionen kring kroppsideal är viktig då det är något som kan 

hjälpa många elever att må bättre och eftersom att tonårsåldern är en sådan viktig del av 

ungdomars liv och där puberteten frambringar förändringar gällande kroppen, det sociala samt 

även det kognitiva (Frisén et al., 2014). Utifrån de svar som ges om hur det undervisas om 

kroppsideal tror författarna också att det finns en potential kring hur man kan utveckla 

kroppsidealsundervisningen, vilket är av intresse eftersom författarna ämnar bli idrottslärare.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka, ur ett elev- respektive lärarperspektiv, 

kroppsidealsundervisningen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. För att besvara syftet används 

följande frågeställningar: 

  

 Hur och i vilken utsträckning arbetar lärare i idrott och hälsa 1 med 

kroppsidealsundervisning samt hur skiljer sig arbetet åt mellan kvinnliga och manliga 

lärare?  

  

 Vilka möjligheter eller svårigheter uppfattar lärare i idrott och hälsa 1 med 

kroppsidealsundervisning? 

  

 Hur skiljer sig kvinnliga och manliga elevers inställning till kroppsidealsundervisning 

i kursen idrott och hälsa 1? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om kroppsideal, hur kroppsideal förändras 

över tid samt kroppsidealsundervisning. De olika områden som författarna anser ingå under 

begreppet kroppsideal utgörs av: ätstörningar och ortorexi, övervikt och fetma, doping, 

självbild samt vad som anses kvinnligt respektive manligt i förhållande till kroppsideal. De 

olika respektive områdena är aktuella dels för åldersgruppen (gymnasiet), dels för ämnet 

idrott och hälsa och dels i debatt och forskning om kroppsideal.  

3.1 Kroppsideal från då till nu 

Med den enorma spridning som sker via internet och media har det blivit en mer globaliserad 

konsensus över hur den ideala kroppen ska se ut (Grogan, 2017). Tidigare har detta inte varit 

fallet utan det har funnits olika ideal i olika delar av världen. Kroppsidealet är även något som 

har förändrats över tid där framförallt det kvinnliga kroppsidealet har gått från att vara mer 

kurvigt mot att idag vara mer smalt och slankt. Historiskt har det kvinnliga kroppsidealet setts 

utifrån att kvinnokroppen ska vara anpassad för att fylla en specifik funktion, att kunna föda 

barn. Denna bild av den ideala kvinnokroppen dateras tillbaka till medeltiden där breda 

höfter, stora bröst och även runda magar ansågs attraktivt. Detta ideal var i stort sett det 

rådande idealet från medeltiden ända fram till 1920-talet då det förändrades till det mer smala 

ideal som syns idag. Från 1920-talet till 2010-talet har idealet pendlat mellan olika typer av 

smala ideal (Grogan, 2017). 

  

Frisén et al. (2014) beskriver att i dagens samhälle finns det flera olika ideal för kvinnor, men 

där det är gemensamt för alla att det ska vara smalt. De lyfter fram ett smalt, kurvigt ideal som 

syns på modevisningar och i reklamer och ett smalt, vältränat ideal som även är framträdande 

hos män. En problematik som Bordo (2003) framhäver är att det ideal som porträtteras idag är 

ett ouppnåeligt ideal då de kroppar som syns i media och som skapar bilden av idealkroppen 

nästan alltid är retuscherade. Tiggemann, Slater och Smyth (2014) visar dessutom att trots att 

unga kvinnor är medvetna om att dessa bilder är retuscherade påverkar det ändå deras egen 

kroppsuppfattning negativt.  

  

Mansidealet har däremot varit relativt bestående över tid och det muskulösa mansideal som 

antikens Grekland och Romarriket föredrog är än idag det rådande idealet (Grogan, 2017). 

Från och med 1990-talet hade det muskulösa idealet också infiltrerat alla former av media och 

blivit vida erkänt som ett ideal många män eftersträvade (Ricciardeli & Williams, 2012). Leit, 

Pope och Gray (2000) gjorde en jämförelse över mittuppslaget i tidningen Playgirl där de 

kunde påvisa att under en 25-årsperiod som ledde mot 1900-talets slut förändrades den 

manliga modellens utseende markant. Den genomsnittliga modellen i Playgirl minskade 

ungefär sex kilo i fett och ökade ungefär tolv kilo i muskelmassa under perioden. Den 

manliga kroppsuppfattningen har också genomgått ett skifte från att det förut har varit lite 

tabubelagt att vara mån om sitt utseende till att det idag är betydligt mer accepterat. Det går 

att tolka detta som att manliga och kvinnliga könsroller blir allt mer lika varandra och det kan 

beskrivas som en “feminisering av manlighet” (Frisén et al., 2014).  
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Från att dåtida differentierade kroppsideal avspeglade olika kulturers uppfattning om ideala 

kroppar, olika för kvinnor och män, har kroppsideal för olika kulturer och respektive kön 

alltså allt mer närmat sig och till viss del överlappat varandra i modern tid.  

3.2 Ätstörningar och Ortorexi 

World Health Organization (WHO) klassificerar ätstörningar som ett sjukdomstillstånd där 

rädslan över att vara överviktig är framstående även fast personen i själva verket är 

normalviktig eller till och med underviktig. Beteenden för att gå ner i vikt som dessa tankar 

kan leda till inkluderar bland annat överdriven träning, stränga dieter och självförvållade 

kräkningar (Patel, 2005). Det är svårt att veta exakt hur många som lider av ätstörningar 

eftersom det finns ett stort mörkertal. En stor undersökning bland ungdomar i Sverige visade 

dock att 17 % av tjejerna och 7 % av killarna uppgav att de hade haft en ätstörning under det 

senaste året (Rädda barnen, 2014). De vanligaste förekommande ätstörningarna i Sverige och 

världen är anorexia nervosa och bulimia nervosa (KÄTS, 2017). Av de rapporterade fall av 

anorexia nervosa som dokumenterats är omkring 90 % av personer som drabbas av 

sjukdomen av kvinnligt kön (Fairburn & Harrison, 2003; KÄTS, 2017). Betydligt fler kvinnor 

än män lider också av bulimia nervosa där tio av elva som drabbas är kvinnor (American 

Psychological Association, 2013).  

 

Ortorexi är ett relativt nytt begrepp som innebär en överdriven fixering vid att vara hälsosam, 

främst genom att äta nyttig kost (Catalina Zamora, Bote Bonaechea, Garcia Sanchez, & Rios 

Rial, 2005). Begreppet myntades av läkaren och alternativmedicin-förespråkaren Steven 

Bratman som insåg att hans eget leverne med extremt fokus på att bara äta nyttig, organisk 

kost ledde till en osund tillvaro (Bratman, 1997). Ortorexi handlar alltså till stor del om 

kosthållning men det klassas inte som en ätstörning enligt medicinsk diagnos. Ortorexi har 

också blivit en populär term att använda av media och beskrivs då ofta som överdriven 

fixering vid träning och kost. Ortorexi har dock, som ovan beskrivits, egentligen ingenting 

med träning att göra utan det är en myt som har skapats av media och som verkar ha fått ett 

stort genomslag i Sverige (KÄTS, 2016).  

3.3 Övervikt och fetma 

WHO definierar övervikt och fetma som överdriven eller onormal ansamling av fett vilket 

kan innebära skada för den personliga hälsan. Fetma är klassat som ett steg över övervikt och 

klassificeras som ett sjukdomstillstånd (WHO, 2018). Övervikt och fetma ökar bland annat 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes samt högt blodtryck och har ökat i 

Sveriges befolkning under åren 2006-2016. Ökningen har skett inom alla åldersgrupper 

förutom 69-84 år. I åldrarna 16-84 år lider 44 % av kvinnor och 58 % av män av övervikt eller 

fetma. I åldersgruppen 16-29 år var det 8 % som var överviktiga vid 2016 års mätning. Det 

var en ökning med fem procentenheter från 2006 års mätning (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
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När det kommer till personer som lider av övervikt eller fetma är olika former av dieter 

vanliga. Det är dock inte bara överviktiga personer som använder sig av dieter utan det finns 

också många som inte behöver det men som gör det av estetiska skäl. Under 2000-talet har 

trenden pekat mot att övervikt och fetma numera förknippas mer med brist på träning snarare 

än dålig kosthållning (Grogan, 2017) Att träna kan dock vara väldigt jobbigt för överviktiga 

personer eftersom det finns ett socialt stigma kring träningskulturen som gör att överviktiga 

personer inte vill träna (Monaghan, 2005).  

3.4 Doping 

Doping som begrepp kan ses som två olika saker. Antingen som det otillåtna fusk som begås 

då man inom idrottsvärlden använder sig av otillåtna preparat eller metoder för att höja sin 

prestationsförmåga eller som substanser som man stoppar i kroppen. Den önskade effekten av 

dessa substanser är vanligtvis att bygga upp muskler och andra vävnader i kroppen. Den 

vanligaste substansen som används för detta är anabola steroider. (Statens folkhälsoinstitut, 

2011).  

 

Hoff och Carlsson (2005) menar att det genomförts få undersökningar kring doping i Sverige 

och att det behövs bättre statistik på hur stort dopingproblemet i Sverige verkligen är. Vidare 

anser de att innan någon sorts moralpanik uppstår måste det säkerställas att dopingproblemet 

verkligen är ett samhällsproblem, i alla fall innan det läggs några betydande resurser på att 

åtgärda det. Ett antal studier på användandet av doping i Sverige har dock genomförts sedan 

dess. Exempelvis svarade 0.6 % av män och 0,1 % av kvinnor (18-49 år) i en studie att de 

någon gång använt doping (Leifman & Rehnman, 2008a) och i en annan studie gjord på 

gymbesökare var användandet av doping bland männen 3,8 % och 0,7 % bland kvinnorna 

(Leifman & Rehnman, 2008b).  

 

Kindlundh, Isacson, Berglund och Nyberg (1998) undersökte användandet bland ungdomar på 

gymnasiet och där svarade 2,7 % av de tillfrågade männen att de använt dopingpreparat någon 

gång. Motsvarande siffra för kvinnor var 0,4 %. I en liknande studie från Hoff (2013) svarade 

2 % att de använt dopingpreparat. Eleverna frågades också om de skulle använda doping om 

det garanterade dem att nå sin idealkropp, något 9 % av killarna och 7 % av tjejerna menade 

att de skulle ha gjort.  

 

I studier kring varför man dopar sig menar Yang, Gray och Pope (2005) att det är de 

västerländska skönhetsidealen och hur de porträtteras i media som gett oss en önskan om att 

skapa en mer muskulös kropp. Denna estetiska del, eller mer specifikt att få mer muskler ses 

som den största anledningen till användning av dopingpreparat utanför idrottens värld (Sas-

Nowosielski, 2006).   
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3.5 Självbild 

Självbild är ofta en social konstruktion som huvudsakligen beror på, och konstrueras i 

samspel med, att personer umgås med andra och ser sig själva utifrån andras perspektiv. 

Självbilden är starkt kopplad till kroppslig uppfattning men består av tankar och känslor, till 

skillnad från kroppen, och påverkas därför av interaktioner. Skapandet av självbilden börjar i 

tidig ålder och utgår ifrån kroppen. När sedan språket och tankeverksamheten utvecklas lär vi 

oss att vi är mer än våra kroppar. Huruvida en persons kropp och utseende överensstämmer 

med det kroppsideal som finns kan dock ha en betydande påverkan över hur vi uppfattar vår 

självbild. När vi är missnöjda med våra kroppar tenderar det alltså att handla om att kroppen 

inte ser ut som det ideal som finns. Otillräcklig uppmärksamhet och uppskattande för ens 

kropp kan vara en annan negativ påverkningsfaktor för självbilden. I förlängningen kan 

missnöje med kroppens utseende leda till att man blir missnöjd med hela sig själv. Detta kan i 

sin tur leda till att det utvecklas en ätstörningsproblematik eftersom ätstörningar ofta grundar 

sig i missnöjdhet med sin egen kropp (Ghaderi & Parling, 2009). Missnöje med sin kropp, 

vikt eller utseende var också tillsammans med förväntningar på sig själv de två största 

anledningar till att ungdomar mellan 15-24 år upplevde stress (Skandias ungdomsrapporten, 

2013). 

3.6 Media och sociala medier 

Nästan alla svenska ungdomar, 97 % av 17-18 åringar, är idag aktiva på sociala medier 

(Statens medieråd, 2017) och 94 % mellan 15 och 24 år använder dagligen sociala medier i 

två eller fler timmar (Nordicom, 2017). Ungdomar som spenderar mycket tid på sociala 

medier mår sämre än de som bara spenderar några timmar i veckan. Störst skillnad syns bland 

13-15-åringar, även om skillnader bland 16-17-åringar också finns (Twenge, Martin & 

Campbell, 2018). Samband har dessutom visats mellan exponeringen av media och kvinnor 

och mäns önskan om smalhet samt hos män även en önskan om mer muskler. Media 

tillhandahåller därtill information om hur ett kroppsideal kan uppnås (Pritchard & Cramblitt, 

2014). Media har också enligt Perloff (2014) en extra stor roll i hur kulturella stereotyper om 

kroppar uppfattas.  

  

Nära 7/10 träningsbilder, utlagda på Instagram för att inspirera till en bättre kropp och hälsa, 

är på kvinnor. Dessa bilder är i nästan alla fall på en smal och tonad kropp som på många sätt 

kan påverka dem som ser bildernas egen kroppsuppfattning negativt (Tiggemann & Zaccardo, 

2016). Ungdomar i gymnasieåldern har enligt den undersökning Wiklund et al. (2017) 

genomfört ett kritiskt förhållningssätt till de bilder de ställs inför. Enligt dem såg ungdomar 

media och sociala medier som en kraftfull arena som förespråkar en ny sorts vältränad kropp 

som är omöjlig att uppnå. Deras resultat visade också att media har en stor påverkansfaktor på 

hur man uppfattar sig själv och att de ideal som syns i dagens media kan påverka ungdomar 

undermedvetet. I en annan studie gjord på ungdomars bild av kroppsideal på Instagram 

(Magnell, 2015) svarade alla deltagare att det inte spelade någon roll om de var tillfreds med 
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deras egna kroppar eller inte, de hade ändå valt att byta ut sin kropp mot de idealkroppar som 

ofta syns på populära instagramkonton. 

 

Forskning har visat att användandet av sociala medier kan leda till en negativ spiral bland 

unga kvinnor med problem kring deras kroppsföreställning. Särskilt leder utseendefixerade 

jämförelser med andra på sociala medier till ökad missnöjdhet med sin kropp och att de som 

redan lider av negativa tankar kring sin kropp är extra utsatta (Perloff, 2014). Enligt Andsager 

(2014) kan sociala medier också ha en positiv påverkan på unga kvinnor genom att det finns 

många positiva budskap om kroppen som sprids idag. 

 

3.7 Kvinnligt och manligt i förhållande till kroppsideal 

En undersökning om hur 17-åriga tjejer och killar pratar om kroppsideal i könsblandade 

grupper (Strandbu & Kvalem, 2012) indikerade att killar var mer raka i hur de pratade om 

kroppsideal. Ungdomarnas uppfattningar om hur kroppsidealet ska vara stämde överens med 

det ideal som nämnts tidigare, med ett tillägg för båda könen om att idealkroppen också skulle 

se hälsosam ut (Strandbu & Kvalem, 2012). Strandbu och Kvalem tolkar resultatet i deras 

studie som att det är mer komplicerat att prata om kroppsideal för tjejer. De menar att kroppen 

spelar en större roll i tjejers liv än i killars eftersom det är mer centralt för tjejers självbild att 

ha en idealkropp. Frågor om kroppsideal och utseende var mycket viktigare för tjejerna, men 

både killarna och tjejerna i studien var överens om att trenden pekar på att det blir allt mer 

viktigt för killar också (Strandbu & Kvalem, 2012). Gällande kroppsideal är också normen i 

världen överlag att det läggs mer press på kvinnor att uppnå ett kroppsideal än på män 

(Grogan, 2017). Därtill belyser Wright et al. (2006) att unga kvinnor och män har olika syner 

på hur man uppfattar den diskurs som finns om fitness i dagens samhälle. De menar att unga 

män ser fitness som något som möjliggör fysisk aktivitet medan unga kvinnor associerar 

fitness och hälsa mer med kost och att upprätthålla en “passande” kroppsform.  

 

Eftersom denna studies syfte delvis var att undersöka hur idrottslärare arbetade med 

kroppsideal ansågs det också intressant att studera skillnader mellan kvinnliga och manliga 

lärare. I en studie där lärstilar bland kvinnor och män som undervisade vid amerikanska 

undersöktes fanns en skillnad i att kvinnliga lärare i större utsträckning använde metoder där 

eleverna aktiverades i klassrummet medan männen använde sig mer av föreläsningar. Kvinnor 

verkade även lägga mer tid på planering av sina kurser och utformning av läraktiviteter 

(Nelson Laird et al., 2007). Kvinnliga lärare upplevdes enligt elever i en annan studie som 

mer förstående och de ägnade mer tid åt att prata om känslor och tankar om idrott och hälsa. 

Manliga idrottslärare sågs istället som mer fokuserade kring prestationer och inte lika 

förstående (Nord, 2017).  

 

Den forskning som bedrivits om skillnader mellan hur kvinnliga och manliga lärare 

kommunicerar med elever är relativt begränsad (Hopf & Hatzichristou, 1999). Till 

författarnas kännedom har ingen större svensk studie gjorts på området, däremot finns studier 

från andra länder (Bellamy, 1994; Hopf & Hatzichristou, 1999; Smith 1992). Bellamys (1994) 
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undersökning indikerade att kvinnliga lärare ägnade ungefär lika mycket tid åt kvinnliga och 

manliga elever medan manliga lärare ägnade en tredjedel av tiden åt att kommunicera med 

kvinnliga elever och resterande tid åt manliga elever. I Smiths studie (1992) interagerade 

däremot både kvinnliga och manliga lärare mer med manliga elever än med kvinnliga. 

Summerat av Bellamys (1994), Hopf och Hatzichristous (1999) samt Smiths (1992) 

undersökningar kan man utläsa att i alla de fall som något av könen tillägnats mer tid av lärare 

har mer tid tillägnats de manliga eleverna.   

3.8 Kroppsideal i undervisningen 

3.8.1 Tidigare och nuvarande kursplaner 

Den läroplan som idag gäller för gymnasiet (Lgy 11: Skolverket, 2011a) implementerades 

2011 och belyser de delar som kurserna i idrott och hälsa ska innehålla. I informationen om 

ämnets syfte står det bland annat: “Undervisningen ska medvetandegöra och motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa 

konsekvenserna av olika kroppsideal.” (Skolverket, 2011a s. 83). I kursen idrott och hälsa 1 

som undersöks i denna studie finns några delar som belyser kroppen och de kroppsideal som 

finns idag. I betygskriteriet för betyget E finns beskrivet: “Dessutom kan eleven [...] 

översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 

friluftsliv och samhället i övrigt” (Skolverket, 2011a, s. 85). Utöver denna information står 

det också i kursens centrala innehåll att doping och kosthållning ska behandlas (Skolverket, 

2011a). I tillägg till den kursplan som finns för kursen idrott och hälsa 1 har Skolverket också 

tagit fram ett kommentarmaterial (Skolverket, 2011b) och bedömningsstöd (Skolverket, 2014) 

där stöd finns för hur undervisningen inom ämnet kan bedrivas och bedömas. I dessa material 

presenteras ingen information om hur idrottslärare kan behandla undervisningen kring 

kroppsideal.  

 

Den föregående läroplanen för gymnasiet gällde mellan 1994 och 2011. I ämnesplanen för 

idrott och hälsa som gällde under denna tid återfinns inte begreppet kroppsideal. Däremot 

nämns bland annat utvecklandet av en positiv självbild och dopingpreparats skadliga inverkan 

som väsentliga aspekter för ämnet. I den specifika kursplanen för idrott och hälsa A, den kurs 

som motsvarar dagens idrott och hälsa 1, fanns ingen information om varken kroppsideal eller 

dopingpreparat i de delar som skulle behandlas i undervisningen. (Skolverket, 1994). 

3.8.2 Skolan som arena för kroppsidealsundervisning 

Larsson och Fagrell (2010) menar att det tar cirka 50 år att helt implementera de intentioner 

som beskrivs i en läroplan och när Ekberg (2009) undersökte idrott och hälsaundervisningen 

fann han att det fanns ett stort glapp mellan vad som beskrivs i ämnesplanen och vad som 

konkret förmedlades i undervisningssituationer. Dagens idrottslärare ställs dock inför helt 

andra problem i undervisningen än vad idrottslärare gjorde förr. Ett av de största problemen 

beror på hur synen på våra kroppar förändrats (Larsson & Fagrell, 2010). Ungdomar förstår 

sig idag på kopplingar mellan olika dieter, träning och hälsa, men de budskap som ges tolkas 
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väldigt olika mellan unga män och kvinnor. Vidare är det viktigt att den som undervisar om 

övervikt, fysisk aktivitet och hälsa för ungdomar är medveten om de möjliga konsekvenser 

som det budskap de förmedlar kan ge (Wright et al., 2006). Larsson och Fagrell (2010) menar 

i sin tur att det kan vara problematiskt för idrottslärare att både bedöma elever för deras 

fysiska prestationer och samtidigt försöka förmedla kunskaper om en positiv självbild då de 

anser att dessa kan stå i konflikt till varandra. 

 

Enligt Wiklund et al. (2017) framkom det att svenska ungdomar i gymnasieåldern såg skolan 

som en viktig arena i arbetet kring kroppsideal. Ungdomarna i deras studie eftersökte en form 

av skyddsnät där riskbeteenden för ohälsa behöver kunna fångas upp och de menade att 

idrottsläraren har en viktig roll här. Det var dock inte alltid undervisning som ansågs vara det 

mest passande när kroppsideal och riskbeteenden ska behandlas, utan istället kunde ett 

samarbete mellan idrottsläraren och skolsköterskan förespråkas för vissa situationer (Wiklund 

et al., 2017). När Alijagic och Jonsson (2017) intervjuade elever på gymnasiet framkom 

önskemål om att det borde arbetas mer med kroppsideal i undervisningen av idrott och hälsa 1 

då det ansågs kunna motverka de ideal som idag förmedlas via media. Vidare menade de 

elever som intervjuades att kroppsideal inte var något som behandlades särskilt mycket i 

idrott och hälsaundervisningen, men att det ibland kunde arbetas med i andra ämnen.  

 

Någon mer specifik granskning av hur mycket tid som läggs på kroppsidealsundervisning i 

idrott och hälsaundervisningen på gymnasiet finns till författarnas kännedom inte. Vad som 

däremot finns är de två kvalitetsgranskningar av idrott och hälsaundervisning som 

Skolinspektionen genomfört på grundskolan 2010 och 2012. 2010, under den föregående 

läroplanen gjordes en granskning av undervisningen i årskurs 7-9 som visade att 0,3 % av 

undervisningen behandlade temat kroppsliga idealbilder. 1,6 % av undervisningen lades på 

temat kost och ätstörningar (Skolinspektionen, 2010). 2012 genomförde Skolinspektionen en 

granskning i årskurs 4-6. Den granskningen genomfördes alltså strax efter att den nuvarande 

läroplanen trätt i kraft. Deras undersökning visade att 0,5 % av undervisningen lades på att 

undervisa om levnadsvanor, kroppsuppfattningar och självbild (Skolinspektionen, 2012). 
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4. Metod 

Följande kapitel beskriver de metoder som har använts i studien och presenteras utifrån 

rubrikerna urval, instrument och genomförande där respektive datainsamlingsmetod, enkät 

och intervju, beskrivs enskilt under underrubriker. Forskningsetiska överväganden avslutar 

kapitlet. 

4.1 Urval 

Två urvalsgrupper ingår i studien: elever som läst kursen idrott och hälsa 1 på gymnasienivå 

samt lärare i ämnet idrott och hälsa. 

4.1.1 Elever  

I kursen idrott och hälsa 1 på gymnasienivå ingår momentet kroppsideal (Skolverket, 2011a). 

Urvalet bestod därför av gymnasieelever som läst klart kursen idrott och hälsa 1. För att få en 

stor geografisk spridning och därigenom göra resultatet mer generaliserbart söktes 

respondenter över hela landet. För att nå dessa söktes mailadresser till gymnasieskolor via 

internetsidan gymnasieinfo.se. Där fanns alla Sveriges gymnasieskolor samlade, uppdelade 

efter vilket län de ligger i och om de var kommunalt drivna eller friskolor. Fyrahundra 

friskolor och kommunala skolor från samtliga län kontaktades sedan genom ett selektivt urval 

där de skolor som ansågs generera högst svarsfrekvens valdes ut. Skolor med färre än tre 

program valdes bort för att minska tidsåtgången. 

 

Totalt mottogs cirka 20 svar från skolor som avböjde deltagande i studien. Den vanligaste 

anledningen var att elever redan hade många enkäter att besvara. Dessa svar kom oftast direkt 

från skolans administration eller liknande. Ett fåtal avböjande svar kom också direkt från 

idrottslärare som fått mailet vidarebefordrat till sig. Från ungefär 40 skolor inkom även 

automatiska svar att mailadressen inte fungerade. Till dessa skolor gjordes inga nya 

kontaktförsök. 

 

Ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010) skedde därtill i samband med de lärarintervjuer som 

genomfördes där informanterna tillfrågades om att sprida enkäten till sina elever. 

 

Totalt besvarades enkäten av 334 elever varav 180 var kvinnor och 147 män samt sju stycken 

som inte ville uppge kön eller som inte identifierade sig med något av det kvinnliga eller 

manliga könet. Geografiskt studerade eleverna vid gymnasieskolor i 27 olika kommuner med 

spridning från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från den kommunen med flest svarande elever 

inkom 42 svar och från de med minst antal svar inkom ett svar. Uppskattningsvis inkom 300 

svar från mailutskicken och resterande 34 svar från elever som haft de intervjuade lärarna. 

Denna uppskattning har gjorts efter att ha kollat på vilka kommuner svaren inkommit ifrån, 

samt vid vilken tidpunkt svaren genererats. En persons enkätsvar var ofullständigt och 
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uteslöts därför när resultatet presenterades. Hur stort det totala bortfallet i enkäten var är 

emellertid svårt att svara på. Det går inte att svara på hur många lärare som nåddes av 

mailförfrågan och eftersom ingen bekräftelse på mailet krävdes innan enkäten kunde delas ut 

till eleverna går det inte heller att svara på hur många elever som sett enkäten, men valt att 

inte besvara den. 

4.1.2 Lärare i idrott och hälsa 1 

I urvalet av informanter till intervjuerna användes ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Detta 

genom att intervjuerna genomfördes med de fem första tillfrågade lärarna som tackade ja till 

att medverka och stämde in på de kriterier som hade valts ut.. En jämn fördelning bland 

kvinnliga och manliga informanter, för att se om det möjligtvis fanns en skillnad på hur de 

behandlade kroppsideal i undervisningen var önskvärd, men inget krav. Eftersom författarna 

upplevt att lärare som undervisar på samma skolor ofta använder sig av liknande upplägg i sin 

undervisning valdes ett andra kriterium: att ingen av lärarna skulle arbeta på samma skola. 

Samtliga informanter kontaktades via mail. En lärare som tillfrågades om intervju avböjde 

deltagande med anledning av föräldraledighet. Detta var även det enda bortfallet av de 

tillfrågade informanterna för intervjuerna. 

 

I studien har fem personer som arbetar som lärare i idrott och hälsa på gymnasiet intervjuats. 

Adam, Björn och Denise var mellan 35 och 45 år och verksamma på olika gymnasieskolor i 

Västerbotten. Christian var 25-30 år och verksam på en gymnasieskola i Hälsingland. Eva var 

45-50 år och verksam på en gymnasieskola i Jämtland. Namnen är fingerade. 

4.2 Instrument och genomförande 

Två olika datainsamlingsmetoder har använts: enkät som elever besvarat och intervju med 

lärare i idrott och hälsa. 

4.2.1 Enkät 

Det saknas konsensus vad gäller konceptualisering av och ingående koncept i kroppsideal (se 

exempelvis Tylka & Wood-Barcalow, 2015; Vartanian, 2012). Baserat på områden som i 

både forskning och debatt tas upp i relation till begreppet kroppsideal och ungdomar, samt 

delvis i styrdokument för idrott och hälsa 1, valde författarna att ta upp kroppsideal i termer 

av följande områden: ätstörningar, ortorexi, övervikt, fetma, doping, självbild, kvinnligt och 

manligt. Därtill valdes dessa områden ut av författarna för att eleverna själva inte skulle 

behöva göra någon distinktion mellan vad som varit kroppsidealsundervisning eller inte. 

Utöver dessa områden baserades studien också på forum där kroppsideal som fenomen (se 

Institute For The Psychology of Eating, 2014) ofta förekommer: media och sociala medier.  

 

En webbenkät (se bilaga 1) valdes som instrument för att kunna nå ut till största möjliga antal, 

vilket är en fördel som Ejlertsson (2014) beskriver med webbenkäter. Enkäten konstruerades i 

Google Formulär och bestod av 32 frågor. Utöver några inledande frågor med information om 
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respondenten konstruerades nio obligatoriska flervalsfrågor om områden som berörde 

kroppsideal där respondenterna fick besvara om de behandlat området under kursens gång. 

Till var och en av dessa frågor konstruerades också två tilläggsfrågor där eleverna fick 

besvara hur och i vilken utsträckning som de behandlat det specifika området. En öppen fråga 

om eleverna hade velat haft mer eller mindre kroppsidealsundervisning avslutade enkäten.  

 

Eftersom att detta arbete författats av två personer kunde arbetet med att kontakta skolor delas 

upp för att påskynda arbetet. När enkäten var färdigställd mailades den ut till den allmänna 

mailadressen för de utvalda skolorna. I mailet förklarades studiens syfte och det som 

efterfrågades var hjälp med att förmedla enkäten, antingen direkt till elever som läst klart 

kursen idrott och hälsa 1, alternativt kontaktuppgifter till idrottslärare på skolan. I de fall svar 

med kontaktuppgifter till idrottslärare mottogs, kontaktades dessa lärare med en förfrågan att 

förmedla enkäten till de elever lärarna haft som läst klart kursen idrott och hälsa 1. Enkäten 

var öppen att besvara i 23 dagar.  

 

I en enkät handlar begreppet reliabilitet till störst del om upprepbarhet. Vidare är ett sätt att se 

huruvida en mätning har god reliabilitet att resultaten av två mätningar som sker tätt efter 

varandra ger samma resultat (Hassmén & Hassmén, 2008). Frågorna som konstruerades 

formulerades på ett liknande sätt för att respondenterna enklare skulle komma in i hur de 

skulle besvara dem. Dessutom förtydligades vissa frågor med kommentarer för att inga 

missförstånd om vad som åsyftades skulle uppstå, vilket kan ha ökat reliabiliteten. 

  

Validitet handlar istället om det som observerats giltighet, det vill säga att man verkligen har 

mätt vad som avsetts mätas (Hassmén & Hassmén, 2008). För att nå en hög validitet 

utformades frågorna som ställdes i enkäten nära kopplat till de frågeställningar som ville 

besvaras i studien. Att enkäten besvarades av 334 personer kan höja studiens 

generaliserbarhet och då det var önskvärt i studien kan även det höja validiteten. Eftersom 

fördelningen mellan könen, som var av intresse för studiens syfte, var relativt jämt fördelad 

kan det också höja validiteten.  

4.2.2 Intervju 

Intervjuer används ofta i kvalitativa undersökningar som ämnar ge svar på resonemang och 

tankar snarare än statistik (Trost, 2010). För att inhämta mer djupgående resonemang som 

kunde besvara bland annat studiens andra frågeställning om svårigheter och möjligheter med 

kroppsidealsundervisning valde författarna därför att komplettera enkäten med fem intervjuer 

med idrottslärare. Intervjuerna ämnade även ge svar på mer specifika arbetssätt som 

idrottslärare kan tänkas använda i kroppsidealsundervisning.  

 

Hassmén och Hassmén (2008) förklarar att inom kvalitativ forskning används begreppen 

trovärdighet och tillförlitlighet vad gäller god forskning. Trovärdighet innebär att en studie 

mäter det som forskarna avsåg att mäta. Tillförlitlighet handlar i sin tur om att en 
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undersökning ska gå att upprepa och generera ett liknande resultat som det undersökningen 

har producerat.  

 

Eftersom intervjuer är en kommunikation mellan olika individer kan man inte med säkerhet 

kontrollera att tillförlitligheten blir hög. För att öka tillförlitligheten var författarna därför 

noggranna med att försöka skapa liknande förutsättningar för de intervjuer som genomfördes. 

Detta genom att hålla sig till intervjuguiden och att försöka undvika störande yttre 

omständigheter. Informanterna fick dessutom ta del av intervjuguiden på förhand för att hinna 

tänka igenom sina svar och därigenom kunna ge mer detaljerade resonemang vilket ökar 

tillförlitligheten på svaren (Denscombe, 2016). 

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2) med utgångspunkt i de 

frågeställningar som studien eftersökte att besvara vilket bidrar till att säkerställa att det som 

efterfrågas i intervjun ger svar som kan besvara frågeställningarna, något som ökar 

trovärdigheten på studien (Bryman, 2011). En annan fördel är att det blir ett tillfälle för 

intervjuaren att bli mer säker i rollen som intervjuare (Ejlertsson, 2014). Frågorna 

konstruerades med en låg grad av struktur, det vill säga med öppna svar (Trost, 2010). De 

ämnade till att besvara frågeställningarna kring idrottslärares arbetssätt om kroppsideal och 

kring vilka möjligheter och svårigheter de såg med kroppsidealsundervisning. Alla följdfrågor 

skrevs inte ut i intervjuguiden då de ansågs svåra att förutspå hur väl de skulle passa in, utan 

dessa ställdes senare i intervjuerna beroende på de svar informanterna gav. Efter att en 

intervjuguide hade utformats testades denna genom att en pilotintervju genomfördes. När 

pilotintervjun hade genomförts bearbetades sedan intervjuguiden genom små justeringar där 

bland annat frågeordningen ändrades. Eftersom intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner samt sedan transkriberades och att dessa inspelningar och transkriberingar 

sparades blir sannolikheten för eventuella missuppfattningar låg (Bryman, 2011).  

 

Två av intervjuerna skedde i närområdet med båda författarna närvarande. Då en av 

författarna skulle besöka en annan stad under perioden för genomförandet av intervjuerna 

kontaktades en skola i den staden, något som gav en tredje intervju. Denna intervju 

genomfördes därför på egen hand och eftersom författarna eftersträvade att ha en jämn 

fördelning av arbetsbördan genomförde den andra författaren också en intervju på egen hand 

under denna tidsperiod. Den sista intervjun utförde författarna gemensamt med en informant 

som tillfrågades via mail om hen ville delta. Informanten ville delta, men då avståndet ansågs 

för långt för att genomföra intervjun ansikte mot ansikte valdes den intervjun att genomföras 

via telefon. Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor. 

4.3 Analysmetoder 

4.3.1 Analys av enkät 

Enkäten har analyserats genom att den insamlade datan sammanställdes deskriptivt i tabeller 

och figurer. För att undersöka eventuella signifikanta skillnader mellan könen togs hjälp av en 
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extern person som genomförde Chi-2 test i statistikprogrammet SPSS version 24. Där Chi-2 

test använts anges statistisk signifikans (p-värden). Resultaten från enkäten jämfördes sedan 

och analyserades exempelvis mot vad tidigare forskning visat om att: kvinnor är mer 

påverkade av kroppsideal (Grogan, 2017), det läggs förhållandevis lite tid på 

kroppsidealsundervisning (Skolinspektionen, 2010, 2012); skolan sågs som en bra arena för 

kroppsidealsundervisning (Wiklund et al., 2017) samt olika skillnader mellan könen (se 

exempelvis Bellamy, 1994; Nelson Laird et al., 2007). 

4.3.2 Teoriledd tematisk analys 

Analyserna av intervjuerna hämtade inspiration från teoriledd tematisk analys (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Det teoretiska ramverk som analysen utgått ifrån är den tidigare forskning 

som presenterats i kapitel 3 och författarnas förståelse av denna. Detta har gett författarna en 

referens- och tolkningsram (se Kuhn, 1997; Popper, 2002) för studiens problemställning och 

den insamlade datan. Analyserna skedde efter att alla fem intervjuer hade transkriberats 

genom att varje enskild intervju analyserades var för sig. Detta innebar att transkriberingarna 

först lästes igenom enskilt av författarna och därefter färgkodades informanternas svar in 

under olika kategorier baserade på studiens frågeställningar. De kategorier som valdes var: 

utsträckning/arbetssätt, svårigheter med kroppsidealsundervisning, möjligheter med 

kroppsidealsundervisning samt skillnader mellan tjejer och killar i kroppsidealsundervisning. 

Efter att författarna genomfört respektive kategoriseringar på egen hand jämfördes sedan 

varje enskild intervju med författarnas respektive kodning och en gemensam kodning 

fastställdes. När kategoriseringen jämfördes diskuterades de fåtal diskrepanser som fanns och 

ett gemensamt beslut om vad som skulle införlivas i resultatet gjordes. Genom att enskilt 

analysera och kategorisera resultatet minskar risken att något av informanternas svar missas 

eftersom det blir två personer som gör tolkningar av vad som anses passa in under respektive 

kategori. Detta arbetssätt stärkte också interbedömarreliabiliteten för resultatet (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Efter att alla intervjuer hade analyserats skrevs informanternas svar därefter 

in i resultatet under respektive kategori.  

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I studien har de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002, 2017) gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet tillämpats.  

 

Informationskravet har uppfyllts för enkäten genom att det informerades om att det var 

frivilligt att delta i enkäten, att alla svaren var anonyma samt att informationen som enkäten 

gav enbart användes till den här studien. För intervjuerna uppfylldes kravet genom att 

informanterna inför varje intervju informerades om dessa saker. (Vetenskapsrådet, 2002, 

2017). 

  

Efter att informationskravet har uppfyllts applicerades nästa krav, nämligen samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet uppfylldes för enkäten genom att deltagarna genomförde enkäten. Eftersom 

information getts om att enkäten är frivillig ger deltagarna sitt samtycke genom att fylla i 
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enkäten. För intervjuerna tillfrågades informanterna om de gav sitt samtycke till att medverka 

och därigenom uppfylldes samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 

  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och i enkäten applicerades det genom att den enda 

information som deltagarna lämnade ut som kunde spåras var i vilken kommun de läst kursen 

idrott och hälsa 1, vilket kön de hade, vilket kön deras lärare i kursen hade samt när kursen 

avslutades. Denna information var dessutom något som endast författarna tagit del av och som 

inte presenteras i resultatet. För intervjuerna uppfylldes kravet genom att de namn som angavs 

i studien var fingerade och att den enda information som gavs i övrigt var vilket kön de hade 

samt deras ungefärliga ålder. (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 

  

Slutligen finns även ett nyttjandekrav. All information i denna studie har enbart använts till 

studiens syfte och uppfyller därigenom nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultaten från både den elevenkät och de lärarintervjuer som genomförts. 

Resultaten presenteras med utgångspunkt i de frågeställningar som studien undersökt. Efter 

varje frågeställning analyseras resultaten tillhörande denna frågeställning.  

 

I några av de enkätresultat som presenteras nedan räknas svaren från samtliga respondenter, 

medan i de frågor där skillnaden mellan kvinnliga och manliga elever jämförs har svaren från 

gruppen “annat/vill ej uppge kön” uteslutits. Där kvinnliga och manliga lärares undervisning 

jämförs har svar från elever med lärare av båda könen uteslutits.  

5.1 Idrottslärares kroppsidealsundervisning  

På enkätfrågorna om vilka områden tillhörande kroppsideal som behandlats under kursens 

gång var det vanligast att doping berördes. 70 % av eleverna svarade att de behandlat området 

(se figur 1). Undervisning om övervikt/fetma var näst vanligast (65 %). Minst undervisning 

gavs om ortorexi (35 %). 

 

 
 

I resultatet från enkätundersökningen om vilka områden som berördes i undervisningen av 

kursen idrott och hälsa 1 fanns en statistisk signifikant skillnad i att det var fler kvinnliga 

lärare som undervisade kring området kvinnligt respektive manligt i förhållande till 

kroppsideal: p < 0,05 samt att det var nära den konventionella gränsen för statistisk 

signifikans för området självbild: (p = 0,059). I de övriga områdena fanns det ingen statistisk 
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signifikant skillnad mellan lärarnas kön och om de undervisat om området eller inte (p > 0,05) 

(se figur 2). 

 
 

De elever som svarade ja på att deras lärare behandlat specifika områden fick också uppskatta 

hur mycket tid deras lärare lade ned på att undervisa om det området (se tabell 1). Bland de 

som haft undervisning om områdena ätstörningar och doping var det vanligast att deras 

idrottslärare undervisade i 1-2 timmar. 31-60 minuter var den vanligaste undervisningstiden 

för områdena kvinnligt eller manligt och övervikt/fetma. I de övriga områdena: media, sociala 

medier, självbild och ortorexi var det vanligast att idrottslärare undervisade i 1-30 minuter om 

området.  

 

En jämförelse av hur mycket tid som eleverna svarat att kvinnliga respektive manliga 

idrottslärare lade på att undervisa om de olika områdena visade att manliga lärare uppfattas 

lägga mindre tid än vad kvinnliga idrottslärare uppfattas göra (se tabell 1). Störst skillnad syns 

på undervisning om sociala medier där 76 % av de manliga idrottslärarna som haft 

undervisning om området lade 1-60 minuter på undervisningen medan resterande del hade 

mer än 60 minuter. För kvinnliga idrottslärare var motsvarande siffror 34 % som undervisade 

om sociala medier i 1-60 minuter och 66 % som lade ned mer tid än 60 minuter. Skillnaden 

mellan könen var även statistiskt signifikant: (p < 0,05), Andra kategorier med statistisk 

signifikans (p < 0,05) var ätstörningar, media samt självbild. Ett område som var nära den 

konventionella gränsen för statistisk signifikans var kvinnligt eller manligt (p = 0,056). 
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Gemensamt för de statistiskt signifikanta områdena var att det var de kvinnliga lärarna som 

uppgavs lägga ned mer tid på undervisning om det specifika området.  

 

 

När lärarna i intervjuerna frågades om hur mycket tid de totalt undervisade om kroppsideal i 

kursen var svaren olika. Eva undervisade totalt tre timmar om ämnet och räknade då in en 

temadag de hade på hennes skola som till stor del behandlade kroppsideal. Adam svarade att 

han lade 160 min som specifikt behandlade kroppsideal. Christian svarade att han brukade ha 

ungefär sex till sju timmars undervisning som konkret var för kroppsideal. Björn svarade att 
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han hade fyra timmar som enbart behandlade kroppsideal. Gemensamt för de tre manliga 

lärarna var att de i tillägg till den konkreta tiden de undervisade om kroppsideal också 

nämnde att de egentligen undervisade mer tid då det kunde komma på tal även i andra 

sammanhang. Slutligen svarade Denise att hon undervisade fem till sex timmar om 

kroppsideal.  

Resultaten från informanternas svar visade att undervisningen om de olika 

kroppsidealsområdena inte alltid skedde i förhållande till kroppsideal. Till exempel var det 

bara Denise som lade tid på att prata om övervikt i relation till kroppsideal. De övriga 

informanterna angrep istället det ämnet via antingen kostlära, där det benämndes som en 

effekt av dålig kost och brist på fysisk aktivitet, eller till hälsa mer generellt och som ett 

folkhälsoproblem.  

5.2 Hur lärare arbetade med kroppsideal  

På samtliga områden tillhörande kroppsideal har eleverna i enkäten svarat på frågor om vilka 

olika arbetssätt deras lärare använde i varje specifikt område. Det vanligaste arbetssättet som 

deras lärare använde (se figur 3) var att läraren pratade om området (88 %). Näst vanligast 

var klassrumsdiskussioner (39 %) följt av mindre uppgifter (27 %) och inläsning via 

studiematerial (27 %).  

 

Gällande arbetssätten läraren pratade om området, läste om det i studiematerial, inbjuden 

person pratade om området, såg film om området och hade prov om området syntes inga 

större skillnader mellan könen på lärarna. Däremot var klassrumsdiskussioner ett arbetssätt 

som skiljde sig åt mellan lärarkönen där 45 % av de kvinnliga och 33 % av de manliga lärarna 

använt sig av arbetssättet. Näst störst skillnad syntes i att kvinnliga lärare (32 %) arbetade mer 

med mindre uppgifter än vad manliga lärare (22 %) gjorde (se figur 3). 

 

Angående specifika arbetssätt syntes det att klassrumsdiskussioner använts betydligt mer av 

kvinnliga lärare när det undervisats om vissa områden. Största skillnaderna fanns inom 

området kvinnligt/manligt där 62 % av de kvinnliga lärarna använt detta arbetssätt i 

jämförelse med 40 % av männen. För området självbild var skillnaden näst störst då 45 % av 

kvinnliga lärare och 27 % av manliga lärare använt arbetssättet. 

 

Att arbeta med mindre uppgifter var ett annat arbetssätt som de kvinnliga lärarna, inom några 

specifika områden, använde betydligt mer än de manliga. Att dela ut mindre uppgifter inom 

området ätstörningar var exempelvis något som 45 % av de kvinnliga lärarna gjorde medan 

26 % av de manliga gjorde det. Liknande skillnader gick att se i att kvinnliga lärare använde 

sig mer av mindre uppgifter inom områdena sociala medier (34 % för kvinnliga lärare 

respektive 17 % för manliga lärare) och media (27 % för kvinnliga respektive 10 % för 

manliga lärare). 
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I intervjuerna gav informanterna olika svar kring vilka tillvägagångssätt de använde i sin 

kroppsidealsundervisning. Adam och Christian angav båda att deras infallsvinkel i området 

kroppsideal var ur ett historiskt perspektiv och hur det har förändrats genom tiderna. Björn 

däremot lutade sig mot läroplanens formulering om att eleven ska beskriva hur kroppsideal 

syns i olika träningsverksamheter, friluftsliv och generellt i samhället. Han angrep därför 

kroppsideal främst med en teoretisk uppgift kring kroppsideal inom friluftsliv där eleverna 

jämförde hur kroppsidealet framträder där och i andra träningsverksamheter. Denise beskrev 

sin undervisning som uppdelad utifrån kunskapsområden och där ett av dem handlade om 

kroppen och hur man ser på kroppen. Där menade hon att kroppsideal berördes och då främst 

ur ett individperspektiv. Slutligen beskrev Eva att hon inte bedrev någon egen specifik 

undervisning om just kroppsideal utan att istället hade de en temadag på hennes skola som 

handlade om livsstil och där kroppsideal behandlades med hjälp av paneldebatter, inbjudna 

föreläsare och filmvisning. Flera av informanterna menade också att kroppsidealsfrågor kunde 

förekomma ibland i andra sammanhang och att de då återkom till kroppsidealsdiskussioner 

när detta skedde. 

 

Christian var den enda informanten som hade ett konkret exempel på hur man kunde arbeta 

med kroppsideal i praktiska moment. Han arbetade med rollspel i olika idrottsaktiviteter där 

eleverna fick agera som en tjej eller kille och som sedan mynnade ut i diskussioner om vad 

som är kvinnligt eller manligt. De övriga informanterna arbetade enbart med kroppsideal 

teoretiskt, även om Björn uttryckte att han försökte koppla det till aktiviteter. Ett arbetssätt 

som nämndes av Björn och Christian var att prata runt de ibland svåra begreppen. Båda sa till 

exempel att de uttryckligen inte nämnde ordet ortorexi för eleverna, men att de istället bara 

pratade om fenomenet med dem.  
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När det gällde vilket förhållningssätt informanterna hade gentemot deras elever och om de tog 

hänsyn till elevernas kön när de tog upp saker som tillhörde kroppsideal fanns det en del 

skillnader mellan informanterna. Eva var den informant som beskrev skillnaderna tydligast: 

 

Jag tror jag lite mer tassar på tår när jag ska prata med tjejer för att det kan [...] 

ja på nåt sätt kan det bli fel att, ååh jag är så påverkad av det här.. [...] Jag 

tänker jag har en ren killklass, där tassar vi aldrig på tå just nu utan allt går rakt 

på något sätt.  

  

Eva utvecklade ovanstående citat med att hon till exempel inte var lika noga när det gällde 

vilka exempel hon tog upp med manliga elever som med kvinnliga elever. Till de kvinnliga 

eleverna ansåg Eva att det var viktigt att förmedla att den bild av ett kroppsideal som finns är 

något som produceras av media och att det inte måste vara det utan att tjejerna skulle försöka 

hitta ett eget synsätt som passade dem. På en direkt fråga om Eva ansåg att tjejer var mer 

utsatta än killar när det gällde kroppsidealsdiskussionen svarade hon däremot: “Nä, egentligen 

inte”. 

  

När Adam berättade om hur han presenterade ämnet nämnde han att han utgick ifrån samma 

material men att det var viktigt att fånga elevernas intresse på ett bra sätt. Han menar att det 

de senaste åren varit tacksamt att utgå ifrån Instagram då nästan alla elever har det och att han 

har kunnat använda populära träningskonton som ingångsvinkel. Denise sade att hon tänkte 

sig för när hon valde vilka exempel hon tog upp bland eleverna. Hon nämnde att hon försökte 

välja exempel där båda könen kunde känna igen sig, men sade också att hon inte försökte göra 

någon stor skillnad mellan könen. 

  

Att utgå ifrån samma material för både tjejer och killar var ett tillvägagångssätt som delades 

av samtliga informanter. Christian hänvisade till att utbildningen ska vara lika för alla och att 

det även skulle genomsyra kroppsidealsundervisningen. 

5.3 Analys av idrottslärares kroppsidealsundervisning 

Doping är det enda område tillhörandes kroppsideal som står med i både den nuvarande 

kursplanen (Skolverket, 2011a) och den föregående (Skolverket, 1994) för idrott och hälsa 1. 

Detta skulle kunna innebära att lärare som arbetat sedan minst den föregående läroplanen har 

mer kunskaper om doping och är mer vana att undervisa om det. Det skulle i sin tur delvis 

kunna förklara varför just doping var det område som flest elever svarat att de fått 

undervisning om (se figur 1). Att flera av de övriga områdena inte behandlats i lika stor 

utsträckning kan bero på det som Larsson och Fagrell (2010) nämner om att det kan ta 50 år 

att helt implementera nya intentioner i en läroplan. Nästan lika vanligt som att eleverna 

uppfattat att de haft undervisning om doping svarade de att de haft undervisning om övervikt 

och fetma (se figur 1). Att det området verkat fått stort fokus av idrottslärare skulle kunna 

bero på omfattningen av det problem som övervikt idag är i Sverige, där ungdomar med 

övervikt mer än fördubblats de senaste tio åren (Folkhälsomyndigheten, 2018). Endast Denise 

av de fem informanterna svarade emellertid att hon undervisar om övervikt och fetma 

specifikt i förhållande till kroppsideal. Övriga informanter, förutom Christian berörde det 
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främst inom kostlära. Att det verkar vanligt att angripa övervikt och fetma via kostlära och 

utifrån hälsorisker skulle kunna vara en annan förklaring att många elever i enkäten har angett 

att de berört övervikt och fetma i undervisningen.  

 

Att ortorexi var det område som lärare mest sällan undervisat om (se figur 1) kan ha sin 

förklaring i att det som begrepp inte funnits i mer än ungefär 20 år (Bratman, 1997). Att 

begreppet fortfarande är nytt kan också ses i exempelvis informanten Adams svar: “ortorexi, 

det är väl som det senaste”. En annan förklaring till varför eleverna uppfattat att de mest 

sällan fått undervisning om ortorexi kan ha att göra med att lärarna egentligen behandlar 

området, men likt informanterna Björn och Christian inte nämner själva begreppet ortorexi för 

eleverna.  

 

Studiens enkätresultat visade inga större skillnader mellan kvinnliga och manliga idrottslärare 

kring huruvida de undervisat om kroppsideal eller inte. Endast i områdena självbild och 

kvinnligt/manligt var det, enligt elevernas skattning, vanligare att kvinnliga lärare gav någon 

undervisning (se figur 2). Av de intervjusvar lärarna gav fanns inte heller några större 

skillnader mellan om de manliga eller kvinnliga lärarna undervisade mer om kroppsideal. 

Däremot visade enkätresultatet på stora skillnader mellan lärarkönen i vilket kön som lade 

ned mest tid på att undervisa om kroppsideal (se tabell 1). Kvinnliga lärare undervisade, med 

en statistiskt signifikant skillnad inom fem av åtta områden, mer tid än de manliga lärarna. De 

två områden med störst skillnad var sociala medier och ätstörningar. Att kvinnliga lärare 

undervisat mer tid kring sociala medier skulle kunna ha sin förklaring i att det främst är 

kvinnor som exploateras när det kommer till kroppsliga bilder på nätet idag (Tiggemann & 

Zaccardo (2016). Att kvinnliga lärare undervisat mer tid om ätstörningar skulle kunna 

förklaras av att kvinnor i större utsträckning drabbas av ätstörningar (KÄTS, 2017) vilket 

därmed kanske gör ämnet mer aktuellt för kvinnliga lärare att ta upp. En möjlig förklaring till 

att eleverna uppskattat att kvinnliga lärare undervisade mer tid om kroppsideal generellt 

skulle kunna vara att kvinnliga lärare är mer förstående och ägnar mer tid åt att prata om 

känslor (Nord, 2017). En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att kroppsideal är ett mer 

känsligt ämne för kvinnor (Strandbu & Kvalem, 2012).  

 

Tidigare forskning visar att manliga lärare föreläser mer än sina kvinnliga kollegor samtidigt 

som kvinnliga lärare oftare aktiverar sina elever i klassrummet (Nelson Laird et al., 2007). 

Resultaten från denna studie, där föreläste i Nelson Laird et al. (2007) likställts med denna 

studies definition pratade om området, talar istället för att kvinnliga idrottslärare föreläser i 

lika stor utsträckning som manliga idrottslärare. Att kvinnliga lärare oftare aktiverade sina 

elever i klassrummet var däremot något som överensstämde mellan dessa två studier. I denna 

studie syntes detta främst i att skillnaden var som tydligast kring området kvinnligt/manligt 

där kvinnliga idrottslärare i betydligt större utsträckning använt sig av arbetssättet 

klassrumsdiskussioner i jämförelse med de manliga idrottslärarna.  

 

Generellt sett kan enkätresultatet tolkas som att kroppsideal främst behandlats teoretiskt 

genom att läraren pratade om området (se figur 3), något som också informanternas 
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redogörelse för hur de arbetar kring kroppsideal styrker. Christian var exempelvis den enda 

utav informanterna som arbetat praktiskt med kroppsidealsundervisning.  

5.4 Svårigheter med kroppsidealsundervisning 

Under intervjuerna diskuterades olika svårigheter som kroppsidealsundervisningen kan 

innebära och dessa presenteras utifrån fyra olika rubriker i det här avsnittet. 

5.4.1 Ett känsligt ämne 

Ett av de tydligaste problemen som lärarna lyfte fram var att prata om kroppsideal i de fall de 

hade någon elev i gruppen som själv hade problem med exempelvis ätstörningar eller 

övervikt. Christian ansåg det vara ett viktigt ämne och sade till exempel:  

 

Om man är medveten om att man har personer i gruppen som kanske dels lider 

av ortorexi-, alternativt anorektiska tankar så kan det vara väldigt känsligt att 

prata om det här. [...] Någonstans tror jag också att man måste bearbeta de här 

frågorna, även för de elever som har de här bekymren och de här problemen…   

 

Eva menade också att det var känsligt och Adam såg en problematik med att det kan bli 

väldigt personligt. Han berättade om en rädsla av att inte veta hur det man säger kommer 

landa bland eleverna. Björn såg en risk med att det lätt blir utpekande för personen själv och 

övriga elever och att det kan vara svårt att komma runt detta som lärare:   

  

Även om du är superduktig som lärare på att hålla neutral ton och verka 

objektiv och egentligen bara pratar om cause and effect eller vad som helst så 

kommer du ha folk som tycker att ”det är fan mig han snackar om”.  

   

Samtliga informanter svarade att det kan vara svårt att ta upp kroppsideal på ett bra sätt. 

Adam tyckte att ämnet var väldigt personlig och beskriver att han: “vill ju ogärna göra mer 

skada än nytta på något sätt”. Denise pratade om att många elever känner sig obekväma med 

sina kroppar och beskriver en rädsla över att det ska dyka upp negativa tankar hos dem när 

kroppsideal behandlas: “Det kan ju som ploppa upp en massa tankar, känslor och så som man 

inte vet vart det leder eller vad det får för effekt”. Björn hade också märkt av den här risken 

och nämnde att han försökte undvika att ge folk problem som de inte har.  

5.4.2 Didaktiska problem 

När lärarna tillfrågades om generella svårigheter i undervisningen gavs lite olika svar från 

informanterna. Adam menade att en svårighet med kroppsidealsundervisning kan vara bristen 

på ämneskunskaper inom ämnet: “jag känner väl inte att jag har den djupaste 

ämneskunskapen där och då är det alltid lite knepigt när man ska ha diskussioner [...] om man 

inte kan liksom följa upp deras kommentarer på ett bra sätt.”. Eva sade att hon inte alltid 

kände sig bekväm och hemma i vad som hon ska ta upp kring kroppsideal och jämförde det 

med undervisningen om varför konditionsträning är bra, där hon menade att den kunskapen 
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mer sitter i ryggraden. Eva tyckte också att det kan vara svårt att hitta rätt förhållningssätt för 

att nå eleverna och hon nämnde svårigheten med att motverka en dålig självbild. Hon 

berättade att även om eleverna har en egen bild av hur en kropp ska vara matas de med flera 

tusen andra bilder varje dag som säger något annat. Det såg hon som ett stort motstånd att 

kämpa mot om självbilden hos eleven är dålig från början. Björn beskrev att det kan kännas 

poänglöst att ta upp något om kroppsideal om det inte går att koppla det till den övriga 

undervisningen genom något praktiskt moment. Han menade att det lätt bara känns gripet ur 

luften och att eleverna ofta inte vill sitta och skriva på idrottslektionerna då de ser idrotten 

som ett praktiskt ämne: “Det är svårt att ha praktiska övningar kring kroppsideal. Vad exakt 

ska man göra?”. 

  

Denise menade att det gällde att hänga med på vad som sker i samhället kring kroppsideal för 

att kunna bedriva undervisning kring det. Detta eftersom kroppsidealet kan förändras och då 

behöver man vara uppdaterad och ha koll på vad som gäller just nu.  

5.4.3 Kursplanen och svårigheter med tidsbrist 

Adam, Björn och Denise nämnde alla att tid var en svårighet gällande 

kroppsidealsundervisning. Denise menade att det var “mycket som ska tryckas in” i kursen 

och att det var en svårighet att få plats med allt. Björn ansåg att det är en väldigt viktig fråga 

men sade också: “Det är en för stor fråga för att göra en rad av i en kursplan [...] men jag har 

inte tänkt ägna en halv idrottskurs åt det, vilket kanske är ungefär det som skulle behövas”. 

Även Adam uttryckte liknande åsikter: “jag tror väl att det kanske skulle behövas ett mycket 

längre moment, en större kurs”. Adam beskrev det som svårt att lyckas förändra någon elevs 

uppfattning om kroppsideal på de två lektioner han hade om det.  

 

Björn och Christian tyckte att det var problematiskt att kursplanen lämnar tolkningen fri och 

menade att det finns väldigt knapert om tid för att ägna sig åt teoretiska diskussioner. Björn 

såg det även som orättvist att lägga kroppsidealsundervisningen på idrotten. Han kritiserade 

en syn han tyckte fanns med att göra idrotten mer teoretisk, i takt med att det blivit mer av ett 

kunskapsämne: “Det är ju någon som har dragit likhetstecken mellan det och ny teori, för att 

kunskap och praktiska kunskaper, de räknas inte av någon jävla anledning och jag vet inte 

varför”. Ytterligare ett problem som Björn såg med kursplanen var hur kroppsideal ska 

kopplas till friluftsliv: “Att det finns inskrivet i en kursplan att man ska jämföra kroppsideal i 

friluftsliv det … är förjävligt krystat. Jag förstår inte vart det kommer ifrån.” Christian, som 

har sina elever i idrott och hälsa 1 över två år, såg också en problematik med att han bara 

träffade sina elever en gång i veckan och trodde att det kunde vara svårt för hans elever att 

minnas den information han förmedlat.  
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5.4.4 Bedömning 

Denise var tydlig med att det kunde vara problematiskt med bedömning kring kroppsideal. 

Hon beskrev också hur hon såg kunskaper om kroppsideal som väldigt flytande och något 

som kan vara svårt att mäta. Hon tillade: “egentligen vill man som ge massa verktyg och 

diskutera och att dom ska ha med sig det, men sen, vad är liksom betyget i det?”. Angående 

bedömningen om kroppsideal svarade Adam: “En elev som har en erfarenhet av ätstörningar 

till exempel, ja det är klart att den skriver om det här och då blir det ju, ja det är knepigt att 

bedöma helt enkelt”. Han berättade sedan om de seminarier han haft med sina elever och hur 

de där och då känts väldigt givande, men när han tänkt på det efteråt menade han att det var 

svårt att bedöma det eleverna sagt under dessa seminarier. Han sade att eleverna lär sig 

mycket av att sitta och prata om ämnet under seminarierna, men att det var svårt att bedöma 

vem utav dem som var utförlig och nyanserad. Han menade också att det lätt hände att 

diskussionerna blev personligt kopplade till elevernas egna erfarenheter och upplevelser och: 

“det känns som ännu mer som att man bedömer någon subjektivt som person på något sätt”. 

  

Eva menade att hon fått mycket fortbildning kring bedömning och också att de jobbade 

mycket med det på hennes skola. Därför såg hon inte bedömandet i sig som problematiskt och 

tillade: “det är ju inte själva bedömandet som är det svåra utan det är att skapa moment som 

gör att vi bedömer rätt saker”. 

5.5 Analys av svårigheter med kroppsidealsundervisning 

Att ungdomar mår allt sämre psykiskt (Socialstyrelsen, 2017), samtidigt som ungdomars 

förväntningar på deras kroppar beskrivs som en av de främsta anledningarna till stress 

(Skandias ungdomsrapporten, 2013) skulle kunna förklara varför lärarna i intervjuerna svarat 

att kroppsideal var ett svårt och känsligt ämne att ta upp, samt varför flera av lärarna var rädda 

att göra mer skada än nytta hos eleverna när de undervisade om ämnet. Larsson och Fagrells 

(2010) konstaterande, att idrottslärare står inför ett dilemma när de både ska bedöma fysiska 

prestationer och förmedla en positiv självbild till sina elever, skulle kunna vara en annan 

förklaring till varför vissa av de lärare som intervjuats var rädda att skapa problem hos elever 

som inte funnits där sedan tidigare. 

 

I varken det kommentarmaterial (Skolverket, 2011b) eller i det bedömningsstöd (Skolverket, 

2014) som finns till kursen idrott och hälsa 1 nämns något som skulle kunna underlätta för 

idrottslärare att undervisa om kroppsideal. Detta skulle möjligtvis kunna förklara varför flera 

av lärarna upplevde svårigheter med styrdokumentens behandling av kroppsideal i idrott och 

hälsa 1. Att ett sådant stöd för kroppsidealsundervisningen saknas skulle också kunna förklara 

varför både Denise och Adam ansåg det vara svårt att bedöma elevernas prestationer kring 

kroppsideal. Björn, Adam och Denise tyckte dessutom att det inte fanns tillräckligt med 

utrymme enligt kursplanen för att lägga mer tid till kroppsidealsundervisning och det var 

något som de var överens om behövdes. Denna uppfattning delades också med eleverna i 

Alijagic och Jonssons (2017) studie, som ansåg att det var önskvärt med mer 

kroppsidealsundervisning i idrott och hälsa. 
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5.6 Möjligheter med kroppsidealsundervisning 

Under intervjuerna diskuterades också olika möjligheter som idrottslärarna såg med 

kroppsidealsundervisning och dessa presenteras utifrån tre olika rubriker i det här avsnittet. 

5.6.1 Komma bort från kroppsidealet 

Mycket av den kroppsidealsdiskussion som kommer in i den vardagliga lunken 

handlar ju om att någonstans komma bort från kroppsideal. Det handlar inte så 

mycket om att beskriva och analysera kroppsideal.   

  

När informanterna pratade om undervisningen av kroppsideal var ett återkommande tema att 

det viktigaste att ha i åtanke var att diskussionen om kroppsideal ska handla om att försöka 

komma bort från normen om kroppsidealet. Björn illustrerade detta genom ovanstående citat 

samt även senare i intervjun: “det viktiga budskapet att sälja är ju att det spelar ingen 

roll”.  Han menade att man ska försöka förmedla att i idrottsämnet handlar det om fysisk 

aktivitet och att det därför var viktigare att man försökte göra sitt bästa samt att det inte har 

någon betydelse hur man ser ut. Christian betonade också vikten av att få fram till eleverna att 

det ska vara accepterat att se ut precis som man vill och att ett sätt att göra det var genom att 

inte prata om kroppsideal som begrepp utan att istället lyfta fram vilka faktorer det är som 

bidrar till att det finns ett kroppsideal. 

  

Denise arbetade på en skola där hon beskrev att eleverna allmänt inte är de mest 

idrottsintresserade och att det därför har blivit accepterat att inte vara den mest vältränade 

samt att man duger som man är. Hon tyckte därför att kroppsidealsundervisning gav en bra 

möjlighet att fortsätta främja ett sådant tankesätt bland eleverna. I likhet med Denise menade 

Eva att om man ska välja en möjlighet med kroppsidealsundervisningen var det att man kan 

hjälpa eleverna att känna att de är bra som de är, även om de inte har den perfekta kroppen. 

Även Adam var inne på att man kan använda kroppsideal för att förmedla en känsla av att det 

är okej att inte se ut som alla andra och att det snarare kan vara något positivt. 

5.6.2 Förändra ett destruktivt beteende  

En annan möjlighet som många av informanterna beskrev var chansen att påverka elever som 

lider av någon form av destruktivt beteende som kan kopplas till kroppsideal. Adam 

hänvisade till möjligheten att förändra destruktiva beteenden som kretsar kring kost eller hur 

man tränar och som grundar sig i någon sorts självbild genom att arbeta med kroppsideal. Han 

såg det som en möjlighet att arbeta med elevernas självkänsla men även kring hur man beter 

sig mot andra elever, exempelvis angående vilka typer av kommentarer man ger varandra. 

Just vad man säger till varandra var något som Denise också försökte jobba med inom ämnet 

och hon menade att just kommentarer om kroppen är något som många elever kan vara 

ganska hårda mot varandra med. Därför ansåg hon det också vara viktigt att man jobbade med 

dessa frågor. En liknande aspekt som Christian lyfte fram var att det fanns mycket fördomar 

kring kroppar och att jobba med kroppsideal var ett sätt att motverka dessa fördomar. 
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5.6.3 Utveckla ett kritiskt tänkande 

Ytterligare en möjlighet såg informanterna kring medier och sociala medier och det kretsade 

främst kring vikten av att tänka kritiskt. Denise pratade om att det fanns en möjlighet att 

medvetandegöra för eleverna hur vi påverkas av allt vi ser i media och på sociala medier 

dagligen. Hon berättade att hon försökte väcka en tanke hos eleverna där de först ska tänka 

om de hade en viss åsikt om kroppsideal och sedan varifrån dessa eventuella åsikter har 

uppstått. Denise vidareutvecklade sina tankar kring detta genom att påpeka att elever i många 

fall påstod sig vara medvetna om medias påverkningsfaktor men att de trodde att det inte 

påverkade dem. Denise menade dock att hon kunde märka att dessa påståenden inte alltid 

stämde och hon såg därför arbetet med frågor kring kroppsideal som en möjlighet att förändra 

detta. 

  

Christian ansåg att kroppsidealsdiskussionen var en möjlighet att medvetandegöra för 

eleverna kring varför kroppsidealet ser ut som det gör idag. Christian använde sig av ett 

historiskt perspektiv när han pratade om kroppsideal och han menade att det fanns en 

möjlighet att förmedla till eleverna att kroppsidealet är föränderligt samt att om tillräckligt 

många hade ett kritiskt förhållningssätt till det kunde det gå att förändra synen på 

kroppsidealet. Utöver kritik mot media och sociala mediers bild av ett kroppsideal ansåg han 

att det var viktigt att man även kollade på sig själv ur en kritisk synvinkel. Det Christian 

försökte lyfta till eleverna var tankar kring vilka konsekvenser som olika livsstilar, att träna 

för mycket eller för lite, kan få och hur det grundade sig i någon slags kroppsidealsbild. 

  

I likhet med Denise och Christian pratade Björn kring hur elever nuförtiden har fått andra 

källor till kroppsidealet och vikten av att förhålla sig till dessa på ett kritiskt sätt. Adam och 

Björn såg en möjlighet att utbilda eleverna kring träning via att använda sig av populära 

träningskonton som infallsvinkel och Björn menade att det måste ske med en medvetenhet om 

att det är en skapad produkt som drivs av ett kommersiellt intresse i många fall.  

5.7 Analys av möjligheter med kroppsidealsundervisning 

Att kroppsidealet kan ses som en social konstruktion som ofta skapas i interaktion med andra 

(Institute For The Psychology of Eating, 2014) och att föreställningar om ens egen kropp är 

kopplat till den självbild man har (Ghaderi & Parling, 2009) kan förklara varför Adam och 

Denise upplevde att det fanns en möjlighet med att arbeta med elevers kommentarer mot 

andra elever angående kroppar.  

 

Andra möjligheter informanterna såg med kroppsidealsundervisningen var exempelvis att de 

kunde förändra destruktiva beteenden och förmedla en bild av att det är okej för en person att 

se ut som den gör. Detta skulle kunna tolkas som att lärarnas inställning, åtminstone till viss 

del, stämmer överens med att ungdomar anser att idrott och hälsaundervisningen är en bra 

arena för att undervisa om kroppsideal (Wiklund et al., 2017).  
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Ungdomar idag verkar kunna påverkas starkt av sociala medier (Andsager, 2014; Twenge et 

al., 2018; Wiklund et al., 2017). Denna information, tillsammans med att nästan alla 

ungdomar idag använder sociala medier (Statens medieråd, 2017) skulle kunna förklara varför 

majoriteten av de lärare som intervjuats såg möjligheter med att ta upp sociala medier i deras 

kroppsidealsundervisning. I tillägg skulle det Tiggemann et al. (2014) nämner om att 

ungdomar påverkas av idealbilder i sociala medier, trots att de vet om att dessa ofta kan vara 

retuscherade, kunna vara en möjlig anledning till varför lärare som Denise och Björn såg 

möjligheter till att använda just sociala medier för att lära eleverna om kritiskt tänkande.   

 

5.8 Skillnader på tjejer och killar i kroppsidealsundervisning 

Under detta avsnitt presenteras de skillnader som informanterna såg med att undervisa om 

kroppsideal beroende på om deras elever var killar eller tjejer. Utöver det presenteras också 

enkätundersökningens resultat av kvinnliga och manliga elevers syn på mängden 

kroppsidealsundervisning. 

5.8.1 Skillnader i inställning till ämnet 

Informanterna uttryckte att det skiljde sig bland könen i den respons som eleverna gav när 

kroppsideal kom på tal. Tjejer ansågs generellt vara mer intresserade av att prata om 

kroppsidealsfrågor än killar. Denise berättade till exempel att hennes upplevelse var att killar 

inte var lika bra på att ge respons som tjejer när kroppsideal diskuterades och hon förklarade 

det som att det kan bero på att de inte är lika vana att prata om sådana saker. Hon menade 

därför att tjejerna hade lite lättare att prata om och förstå ämnet. Tjejer var enligt Adam 

generellt bättre på att analysera kroppsideal och på att problematisera det i diskussioner. 

Christian delade uppfattningen om att tjejer var bättre på att problematisera ämnet än killar, 

som han beskrev som mer fyrkantiga i sin analys, och han trodde att det beror på att tjejer har 

ett större intresse av att prata om ämnet än killar. Adam menade också att det är ett mer 

aktuellt ämne för tjejer och att det kan vara därför tjejer är mer angelägna att prata om det. 

Samtidigt beskrev Björn det som att tjejerna är på “forehand-sidan” av hela diskussionen och 

att killar utåt sett har en mer avslappnad attityd till diskussioner om kroppsideal. Både Björn 

och Denise nämnde dock att även om killarna inte är lika bra på att diskutera dessa frågor har 

de märkt att det finns ett behov av att diskutera frågorna även för dem.   

  

En annan aspekt som Björn framhävde var möjligheten att lyfta en könsorättvisa. Björn 

beskrev att tjejer är de som påverkades mest av kroppsidealshetsen i samhället. Han tillade 

också att tjejerna är de som oftare kommer att stöta på problem i framtiden när de ska ut i 

arbetslivet. Han menade att även om killarna på bygg- och fordonsprogrammet, där det mest 

var killar i klasserna säkert brydde sig om hur de såg ut sade han att “i deras värld är det andra 

färdigheter och förmågor som är jävligt mycket viktigare än att ha ett sexpack på magen.” 

Han brukade därför ställa frågan om tjejerna inte blir frustrerade över att det såg ut som det 

gjorde eftersom det var dem som drabbades hårdast. Björn sade att han såg det som en seger 

om han kunde få tjejerna att förstå att de borde vara arga över att det ser ut som det gör i 
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samhället. Liknande tankar kom Adam in på när han pratade om att tjejer var mer 

objektifierade i reklam och media på ett sätt som inte gällde killar i samma utsträckning. 

  

Eva såg ingen större skillnad i respons mellan killar och tjejer när kroppsideal behandlades. 

Däremot märkte hon av en bättre dynamik i klassrummet när hon hade klasser med jämnare 

fördelning av killar och tjejer. Anledningen till detta menade hon var att eleverna fick 

möjligheten att tycka till om inte bara sitt eget kön, utan även det andra.  

5.8.2 Elevers syn på mängden kroppsidealsundervisning 

Enkätresultatet visade att de manliga eleverna uppskattade att de oftare haft undervisning om 

samtliga kroppsidealsområden än vad de kvinnliga eleverna uppskattat (se figur 4). Denna 

skillnad var statistisk signifikant för områdena: övervikt, doping, sociala medier, media och 

självbild (p < 0,05). 

 

 
 

På en öppen fråga om huruvida elever hade velat haft mer eller mindre 

kroppsidealsundervisning i kursen idrott och hälsa 1 kategoriserades svaren in i fyra 

kategorier (se figur 5). Bland tjejerna svarade 70 % att de hade velat haft mer 

kroppsidealsundervisning, medan 8 % av dem svarade att de hade velat haft mindre. Många 

av de tjejer som hade velat haft mer kroppsidealsundervisning nämnde att det var viktigt ämne 

då det kan ses som ett stort samhällsproblem. Många av tjejerna nämnde även att de hade 
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velat ha mer undervisning då sociala mediers påverkan idag var stor. En tjej svarade till 

exempel: 

Jag blir påverkad av sociala mediers publicering av idealiska kroppar varje dag 

och killar sätter dessa perfekta kroppar som standard. Detta bidrar till känsla av 

objektifiering och att man inte duger som man är om man inte är "thicc" som 

tjej. 

Ett mer ovanligt svar kom från en tjej som ansåg att delar av de praktiska momenten av 

kursen snarare påverkade henne och hennes vänner negativt och att hon därför hade velat haft 

mer teori kring kroppsideal. Hon svarade: “Jag tycker absolut att man borde haft det mer. 

Idrotten hatade jag och jag vet att många hatar det för det blir så mycket om konditionen och 

hur smal man är när man har praktiskt idrott”. En annan elev svarade: “Mer. Tycker det är 

viktigare att förstå problematiken kring kroppsideal än att spela fotboll hela tiden”. 

Från de tjejer som hade velat haft mindre kroppsidealsundervisning lämnades sällan någon 

förklaring till varför. En tjej svarade dock: “Jag själv hatar det för alla skämtar hela tiden och 

blir mycket triggad av det. Men för vissa kan det vara bra, men inte för min del”. En annan 

elev svarade att hon ville ha: “Mindre lärarledd och mer föreläsningar av någon som varit 

med om t.ex. dopning, dålig självförtroende etc. Det är mer intressant om någon som kan 

ämnet pratar om det.” 

Av killarna var det fler som hade velat haft mindre kroppsidealsundervisning än det var som 

hade velat haft mer, men den största andelen tyckte att den undervisning de hade haft om 

kroppsideal var tillräcklig (se figur 5). Bland de killar som hade velat haft mindre var det få 

som angav någon anledning. Av de få som gjorde det kom till exempel svar som: “Mindre 

arbete om kroppsideal för att det är ett löjligt problem” och “Nej, riktigt tråkigt ämne” samt 

“Mindre. Angår inte klass respektive lärare och kommer bli ett känsligt ämne i längden. Det 

är inte ett ämne som ska beröras på diskussionsnivå utan i så fall på personlig nivå.” 

Bland de killar som hade velat haft mer var den vanligaste orsaken att de såg det som en bra 

kunskap att ha med sig. Av de mer ovanliga svaren från dem som hade velat haft mer fann 

man till exempel: “Ja. Jag sysslar mycket med kroppsbyggning, och i många fall medför detta 

en väldigt skev självbild, något som inte alls täcktes upp i samma utsträckning som till 

exempel anorexi.” 
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5.9 Analys av skillnader på tjejer och killar i 

kroppsidealsundervisning 

 

Generellt sett är det en större press på tjejer att uppnå ett kroppsideal (Grogan, 2017) och 

ätstörningar är betydligt mer förekommande hos tjejer än hos killar (KÄTS, 2017; Rädda 

Barnen, 2014). Utöver detta är den stora majoriteten av tränings- och hälsobilder som finns på 

sociala medier idag på tjejer (Tiggemann & Zaccardo, 2016). Allt detta skulle delvis kunna 

förklara varför kvinnliga elever i enkäten i betydligt högre utsträckning svarat att de hade 

velat haft mer kroppsidealsundervisning. Att det främst var de kvinnliga eleverna som hade 

velat haft mer kroppsidealsundervisning stämmer till stor del överens med våra informanters 

uppfattningar. Fyra av fem informanter var nämligen överens om att tjejer var mer 

intresserade av att diskutera kroppsideal, ett resultat som i sin tur liknar det från Strandbu och 

Kvalems studie (2012) som fann att tjejer tyckte att det var viktigare med diskussioner om 

kroppsideal än killar. Att det var fler killar som hade velat haft mindre 

kroppsidealsundervisning kan tolkas mot det informanten Björn sade om att i många killars 

värld är det helt andra saker som är viktiga än att ha ett sexpack. Liknande påståenden visar 

sig också i några av de svar som inkommit från de manliga eleverna, som exempelvis såg 

kroppsideal som “ett löjligt problem” och “ett tråkigt ämne”. Samtidigt menade Björn och 

även andra informanter att det märkts att kroppsidealsfrågor blivit viktigare hos killar också 

och det får stöd av Frisén et al. (2014) samt Strandbu och Kvalems (2012) bild av att trenden 

pekar i den riktningen. 

 

Samtidigt som kroppsideal, både enligt tidigare forskning (Grogan, 2017; Strandbu & 

Kvalem, 2012) och enligt studiens informanter och enkätrespondenter, verkar vara ett ämne 
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som är mer aktuellt för kvinnor än för män, visar resultatet emellertid att manliga elever i 

större utsträckning än kvinnliga elever uppfattat att de fått undervisning om olika områden 

tillhörande kroppsideal. Det resultatet skulle möjligtvis kunna förklaras av att manliga elever 

generellt tillägnas mer tid av undervisningen, likt tidigare studier visat (ex Bellamy, 1994; 

Hopf & Hatzichristou 1999; Smith, 1992). En annan förklaring skulle kunna vara att 

kroppsideal är ett mer känsligt ämne för kvinnor (Strandbu & Kvalem, 2012), något som 

också nämndes av informanten Eva som menade att hon tassade mer på tårna när hon skulle 

prata om ämnet med sina kvinnliga elever. Att ämnet är mer känsligt för just tjejer skulle 

möjligtvis kunna påverka lärare att inte undervisa lika mycket om ämnet för kvinnliga elever. 
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6. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras först anledningar och orsaker till det resultat som tidigare 

presenterats och därefter diskuteras den valda metoden för arbetet. Avslutningsvis summeras 

de viktigaste slutsatserna och förslag på fortsatt forskning inom området presenteras.  

6.1 Resultatdiskussion  

En stor del av problematiken för ungdomars hälsa idag verkar handla om övervikt 

(Folkhälsorapporten, 2018) och ätstörningar (KÄTS, 2017). Att övervikt var ett av de 

områden som det, enligt studiens resultat, arbetats mest med i kursen idrott och hälsa 1 skulle 

med denna bakgrund kunna ses som rimlig. Något som däremot skulle kunna anses märkligt 

är att doping också arbetats med i större utsträckning än de flesta andra områden studien 

undersökt. Användandet av doping är ett problem som i jämförelse med ätstörningar verkar 

vara betydligt mindre i vårt samhälle (KÄTS, 2017; Leifman & Rehnman, 2008a).  Hoff och 

Carlsson (2005) ifrågasatte redan 2005 huruvida doping verkligen var ett stort 

samhällsproblem och ansåg att studier behövde undersöka bredden av användandet innan 

åtgärder vidtogs. De studier som har gjorts sedan dess har till författarnas kännedom inte 

heller visat på något utbrett användande, eller ökning av doping i Sverige. Att det undervisas 

mer om doping än om övriga av författarna utvalda områden kan dock förstås med tanke på 

att doping uttryckligen nämns som ett centralt innehåll i både nuvarande kursplan (Lgy 11: 

Skolverket, 2011a) samt i den föregående läroplanen (Lpo 94: Skolverket, 1994). En slutsats 

som kan dras av detta är att idrottslärare i stor utsträckning följer den kursplan som finns, men 

också till viss del lever kvar i den föregående läroplanen. Med tanke på det som de 

intervjuade lärarna dessutom beskriver kring svårigheter med att hinna med allt de vill 

undervisa om, blir det också logiskt att många områden som exempelvis ätstörningar ofta 

förbises.  

 

Studiens enkätresultat visade också på skillnader mellan hur kvinnliga och manliga 

idrottslärare undervisat om kroppsideal. Kvinnliga idrottslärare, i jämförelse med manliga, 

undervisade oftare om områdena självbild och kvinnligt/manligt. Utöver det fanns det en 

statistiskt signifikant skillnad i att kvinnliga lärare, i majoriteten av alla områden tillhörande 

kroppsideal, dessutom undervisade mer tid än de manliga lärarna. En möjlig förklaring till det 

här resultatet tror författarna kan vara för att kvinnor generellt upplever 

kroppsidealsdiskussionen som ett viktigare ämne, likt de resultat som andra studier (Strandbu 

& Kvalem, 2012) presenterat. En annan förklaring som författarna ser som rimlig är att det 

historiskt sett har varit en större press på kvinnor att uppnå ett kroppsideal (Grogan, 2017) 

vilket kan ha lett till att kvinnor blivit mer medvetna om kroppsidealets påverkan och att 

kvinnliga idrottslärare därför undervisar mer om det. En ytterligare förklaring för detta tänker 

författarna kan vara att kvinnor idag exploateras mer i sociala medier (Tiggemann & 

Zaccardo, 2016) och att fler kvinnor har problem med ätstörningar (KÄTS, 2017). Det verkar 

alltså tydligt att kvinnliga idrottslärare generellt lägger mer undervisningstid på många 

områden tillhörandes kroppsideal, även om ingen helt säker slutsats om detta kan dras av 

denna studie. Om det stämmer att kvinnliga lärare generellt undervisar mer om kroppsideal 
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kan däremot en slutsats dras att idrottslärarens kön spelar stor roll för hur mycket 

undervisning en elev kommer att få om ämnet. För att i framtiden undvika eventuella 

olikheter i undervisningen vill författarna att idrottslärare ges bättre stöd kring hur de skulle 

kunna undervisa, något som de idag inte tycker är tillräckligt då kroppsideal inte benämns, 

varken i kursens kommentarmaterial eller bedömningsstöd (Skolverket 2011b, 2014). 

 

Gällande olika arbetssätt visade resultatet av enkäten att en överväldigande majoritet av 

lärarnas kroppsidealsundervisning verkade ha skett genom att läraren pratade om 

kroppsideal. Det arbetssättet var klart vanligast, oavsett lärarens kön (se figur 3). 

Klassrumsdiskussioner var också vanligt förekommande och inläsning av studiematerial samt 

mindre uppgifter om området följde därefter. Generellt sett tolkar författarna därför resultatet 

som att kroppsideal främst behandlas teoretiskt i idrott och hälsa 1, vilket också 

informanternas redogörelse för hur de arbetar kring kroppsideal styrker. Att arbetssättet 

läraren pratade om området var allra vanligast stämmer för de manliga lärarna överens med 

tidigare forskning (Nelson Laird et al., 2009) som visat att just manliga lärare i högre 

utsträckning föreläste för elever i jämförelse med tiden de lagt på att involvera dem i 

inlärningen. Samma studie visade att kvinnliga lärare arbetade mer med att involvera elever 

och mindre med att föreläsa, något som inte stämde överens med denna studies resultat. Det 

ska dock noteras att Nelson Laird et al. (2009) jämförde arbetssätten bland universitetslärare 

och att ämnet idrott och hälsa inte behandlades i deras studie. Författarna vill därför inte dra 

allt för stora slutsatser av detta resultat utan ser det mer som möjliga förklaringar. 

 

Endast informanten Christian beskrev att han arbetade praktiskt med kroppsideal och den 

mesta kroppsidealsundervisningen verkar enligt både intervjuerna och enkäten ske via 

teoretiska inslag. Att kroppsidealsundervisning främst sker teoretiskt tror författarna kan bero 

på svårigheter att hitta på praktiska moment som berör kroppsideal, något som informanten 

Björns svar styrker då han belyser just detta. En jämförelse av de vanligaste arbetssätten bland 

kvinnliga och manliga lärare och den mängd tid som de har undervisat om kroppsideal leder 

författarna till slutsatsen att arbetssätt som involverar eleverna i större utsträckning kan ha 

bidragit till att eleverna uppfattat att de fått mer undervisning om det. Detta skulle kunna 

förklara varför kvinnliga lärare uppfattats undervisa mer tid om kroppsideal. Författarna 

menar alltså att det är möjligt att elever lättare glömmer bort områden som deras lärare endast 

har pratat om jämfört med om eleverna själva har involverats i undervisningen om området. 

Undervisningsinslag som involverar eleverna mer skulle därför kunna ses som mer 

gynnsamma när kroppsidealsundervisning bedrivs.  

 

En av de svårigheter med kroppsidealsundervisning som informanterna upplevde var att 

undervisa mer om ätstörningar. Informanterna nämnde dels att ämnet är känsligt och att de är 

rädda att göra mer skada än nytta, men också att det är svårt att hinna med att undervisa om 

ämnet med nuvarande kursplan. Några av lärarna uttryckte dessutom att bristen på 

ämneskunskaper om området var problematisk. Med detta i beaktning tror författarna att det 

är viktigt att lärare får bättre möjligheter till att undervisa om kroppsideal. En sådan lösning 

skulle kunna vara att lärare får mer fortbildning inom området och att kursplaner utformas för 

att tillräckligt med tid ska finnas för att undervisa kring kroppsideal. En del av ansvaret vill 
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författarna dock lägga på lärarkåren. Som tidigare nämnt finns det enligt författarna en 

snedfördelning i vad det undervisas mest om, och om doping som problem i samhället inte är 

särskilt stort finns möjligheter för idrottslärare att istället lägga mer tid på att undervisa om 

exempelvis ätstörningar eller sociala mediers påverkan. Att göra dessa förändringar tror 

författarna i slutändan skulle kunna leda till att ungdomars självbild förbättras och att färre 

ungdomar dras in i en problematik gällande synen på deras kroppar. Sedan ska också tilläggas 

att den kroppsidealsundervisning som enligt författarna ska bedrivas bör handla om att 

förebygga exempelvis ätstörningar och det är mycket möjligt att idrottslärare i Sverige gör 

detta utan att eleverna har uppfattat att det är det dem gör. Ett sådant arbetssätt nämndes också 

av vissa av studiens informanter och det kan med andra ord förklara varför enkätens resultat 

inte visade på en större utsträckning av undervisning om just ätstörningar och ortorexi. 

 

Att kroppsidealsundervisning behövs är tydligt. Majoriteten av deltagarna i enkätstudien och 

av informanterna ansåg att det behövdes mer kroppsidealsundervisning inom idrott och 

hälsaämnet. Detta har även rapporterats i tidigare studier (Alijagic & Jonsson, 2017; Wiklund 

et al, 2014). Eftersom barn och unga vuxna i dagens samhälle dessutom mår allt sämre 

(Socialstyrelsen, 2017) och den näst största orsaken till att ungdomar upplever stress är på 

grund av deras kropp (Skandias ungdomsrapporten, 2013), är det enligt författarna tydligt att 

kroppsidealsundervisning behöver prioriteras på en högre nivå än vad fallet är i dagsläget. De 

idrottslärare som har intervjuats i studien ansåg också att det fanns stora möjligheter att 

påverka eleverna till att må bättre och trivas bättre i sina kroppar genom att undervisa om 

kroppsideal. Det var även ett vanligt svar bland de elever som svarat att de hade velat haft mer 

kroppsidealsundervisning. Emellertid upplevde flera av informanterna att det inte fanns 

möjligheter under den nuvarande läroplanen att bedriva mer kroppsidealsundervisning. 

Huruvida kroppsidealsundervisning ens borde ligga på idrottslärarens bord var en annan fråga 

som vissa informanter tyckte kunde diskuteras. De flesta informanter var också överens om 

att det inte fanns utrymme enligt nuvarande läroplan att undervisa mer om kroppsideal utan 

att andra delar av kursen skulle påverkas negativt. Skolverket (2011a) nämner dock enbart 

kroppsideal inom kursen idrott och hälsa 1 och således måste idrottslärare anpassa sig efter 

detta och bedriva kroppsidealsundervisning. De pedagogiska implikationerna blir enligt 

författarna således att det borde bedrivas mer kroppsidealsundervisning i idrott och hälsa 1 

medan slutsatsen blir att i dagsläget saknas möjligheten att göra detta på ett bra sätt. 

 

Det fanns en tydlig skillnad mellan könen huruvida de hade velat haft mer eller mindre 

kroppsidealsundervisning. Enkätresultatet visade att det var en övervägande majoritet av 

tjejerna (70 %) som hade velat haft mer undervisning medan det var en tydlig minoritet av 

killarna (30 %) som ansåg det (se figur 5). Detta skulle kunna bero på att manliga elever 

uppfattat att de fått mer kroppsidealsundervisning än vad de kvinnliga eleverna uppfattat (se 

figur 4). Samtidigt bör det diskuteras om det är möjligt att manliga elever faktiskt har fått mer 

kroppsidealsundervisning än de kvinnliga eleverna. Utbildningen i Sverige ska som 

informanten Christian beskrev det vara likvärdig för alla och han och de övriga informanterna 

hävdade samtliga att de hade samma upplägg för killar och tjejer i undervisningen. Med detta 

i åtanke ser författarna det som mindre troligt att de elever som har besvarat enkäten faktiskt 

har haft olika mycket kroppsidealsundervisning beroende på vilket kön de har. Rimligtvis bör 
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både kvinnliga och manliga elever haft lika mycket undervisning om kroppsideal men med 

tanke på det tidigare forskning visat (Bellamy, 1994; Hopf & Hatzichristou 1999; Smith, 

1992) om att manliga elever oftare tillägnas uppmärksamhet i undervisningen, skulle det 

kunna förklara varför manliga elever uppfattat att de fått mer kroppsidealsundervisning. En 

annan möjlig förklaring skulle kunna vara att eftersom kvinnor generellt sett är mer påverkade 

av kroppsideal (Grogan, 2017) och upplever det som viktigare (Strandbu & Kvalem, 2012) 

kan det leda till att de också tycker att det borde ha varit mer undervisning om det och därför 

har skattat att de haft mindre än vad de egentligen varit. Ser man till skillnaderna bland könen 

kan det vara av intresse för lärare inom idrott och hälsa 1 att anpassa sin undervisning mer 

efter tjejernas önskemål om mer undervisning som handlar om kroppsideal eftersom tjejer har 

större risk att drabbas av problem kring kroppsideal. Konsekvenserna av detta skulle då 

förhoppningsvis kunna leda till att färre elever får problem som kretsar kring kroppsideal.  

6.2 Metoddiskussion 

Om tid och energi läggs ner på att konstruera en enkät väl kan man undvika de flesta problem 

som kan uppstå (Ejlertsson, 2014) och trots att detta gjordes kan det dock konstateras att vissa 

saker hade gått att förbättra. En nackdel med valet av att använda en öppen webbenkät, som 

förvisso förmedlades till lärare som i sin tur förmedlade enkäten till elever, var exempelvis att 

det inte går att veta att det i slutändan enbart var elever som besvarade enkäten. En annan 

problematik kan tänkas vara att vissa lärare, som inte haft särskilt mycket 

kroppsidealsundervisning därför valde att inte fördela ut enkäten till sina elever. Detta skulle 

kunna innebära att resultatet blir missvisande och att det därför hade varit bättre att kunna 

styra vilka som besvarade enkäten. Författarna ansåg sig dock inte ha denna möjlighet utan 

valde istället den selektiva urvalsmetod som användes eftersom den ansågs kunna generera 

flest svar och därigenom minska en eventuell snedfördelning av resultatet. Att det inkom ett 

relativt stort resultat från enkäten gav en stor mängd data att analysera och det var också en 

fördel med studiens urvalsmetod.  Ju större datamängd som studien baseras på, desto mer ökar 

också validiteten på studien (Ejlertsson, 2014). En eventuell snedfördelning som däremot kan 

ha påverkat resultatet var att det inte gick att begränsa antalet svar från en enskild kommun. 

Detta ledde till att det inkom betydligt fler svar från vissa kommuner, vilket i sin tur skulle 

kunna betyda att kommuner med fler svaranden kraftigt påverkade resultatet eftersom 

möjligheten finns att dessa svar inkom från elever med samma lärare, något som hade kunnat 

göra resultaten svårare att generalisera. Vid en granskning av svaren från de kommuner med 

flest svar fann författarna dock att dessa elever haft lärare av olika kön eller läst klart kursen 

under olika år, vilket rimligtvis borde betyda att de haft olika lärare i kursen. 

 

Något som däremot kan tänkas minska validiteten är ett stort bortfall och i denna studie var 

det svårt att avgöra hur stort bortfallet har varit. Eftersom skolor kontaktades i hopp om att de 

skulle vidarebefordra enkäten går det inte att veta hur många lärare som läst mailet, men 

sedan valt att inte distribuera enkäten till sina elever. Med mail finns också en risk att 

mottagaren missar mailet och att det blir ett bortfall där (Ejlertsson, 2014). Enkäten 

förmedlades via internet och kunde inte ge något svar på hur många personer som öppnat 

enkäten utan att slutföra den, vilket gör att det inte går att räkna på hur stort ett eventuellt 
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bortfall har varit bland eleverna. För att få ett mindre bortfall, eller för att kunna säkerställa 

hur stort bortfallet varit hade en annan insamlingsmetod kunnat användas. Exempelvis hade 

enkäten kunnat delas ut genom att besöka skolor, men då en stor geografisk spridning med 

största möjliga mängd respondenter ville nås ansåg författarna ändå att metodvalet som 

använts var bra för studiens syfte.  

 

Enligt Ejlertsson (2014) är webbenkäter vanligtvis ett fördelaktigt sätt att nå ut till ett större 

geografiskt område och eftersom studien ville undersöka i vilken utsträckning kroppsideal 

behandlas i Sverige ansågs det att om enkäten kunde nå ut till många olika geografiska delar i 

Sverige skulle det ge ett mer generaliserbart svar, vilket skulle öka både reliabiliteten och 

validiteten i studien. Eftersom enkäten genererade svar från 27 olika kommuner och dessa 

hade en geografisk spridning från Kiruna i norr till Malmö i söder anses studien kunna dra 

relativt generaliserbara slutsatser för hur det ser ut i Sverige kring frågeställningen om 

utsträckningen av kroppsidealsundervisning (Ejlertsson, 2014).  

 

En annan fördel som Ejlertsson beskriver är, förutsatt att enkäten är välgjord och att man har 

konstruerat kvalitativa frågor, att resultaten ofta blir lätta att tolka. Enkätresultaten var också 

relativt enkla att tolka, framförallt efter att ha fått hjälp av en extern person att genomföra 

Chi-2 test i SPSS. Något som däremot blev svårt var att analysera svaren från enkäten mot 

svaren från intervjuerna, något som hade varit enklare om frågorna i intervjuerna hade varit 

mer lika de frågor som ställdes i enkäten.  Dessutom har författarna i kapitlen Resultat och 

Resultatdiskussion utgått ifrån att eleverna i enkäten besvarat alla frågor utifrån undervisning i 

relation till kroppsideal. När svaren analyserades insåg författarna dock att eleverna kanske 

inte alltid tänkt på detta när de svarat. Exempelvis var övervikt och fetma ett område som 

majoriteten av eleverna i enkätstudien haft undervisning om, men bland informanterna 

nämnde bara en av fem att de pratat om övervikt i relation till kroppsideal. Med detta i 

beaktning är det alltså möjligt att elever som svarat att de behandlat ett visst område i 

undervisningen egentligen inte har gjort det i förhållande till kroppsideal, något som skulle 

förändra resultatet för den frågan. Att frågorna endast skulle kopplas till undervisning om 

kroppsideal var något som borde ha tydliggjorts bättre när enkäten utformades, men eftersom 

det framkom i början av enkäten att syftet var att undersöka kroppsidealsundervisning samt 

att vissa frågeformuleringar betonade detta (se bilaga 1) är författarna osäkra på huruvida 

detta har påverkat resultatet nämnvärt.  

 

En nackdel med enkäter som Ejlertsson (2014) beskriver är att man ofta inte har möjligheten 

att följa upp svar och få mer djupgående reflektioner kring de frågor som ställs. En av 

anledningarna till att studien genomfördes genom både intervjuer och enkäter var också för att 

kunna få mer djupgående svar från lärare kring vad de såg för möjligheter och svårigheter 

med kroppsidealsundervisning. Genom att en intervjuguide skapades med utgångspunkt i de 

frågeställningar som studien sökte att besvara samt att denna intervjuguide testades genom en 

pilotintervju och därefter korrigerades ökar det också trovärdigheten i att studien har studerat 

det studien ämnade göra (Bryman, 2011). Att använda teorieledd tematisk analys (Hassmén & 

Hassmén, 2008) som inspiration till att analysera intervjusvaren anser författarna har varit en 

bra metod. Genom att först enskilt kategorisera svar från intervjuerna och därefter jämföra 
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varandras kategoriseringar och gemensamt komma fram till en slutgiltig kategorisering 

skapades också en större förståelse för författarna vad som ingick i de olika kategorierna. 

Kategoriseringarna gjordes utifrån studiens frågeställningar vilket var en fördel eftersom det 

tydligt kunde urskiljas mönster i svaren som ledde fram till bra analyser. En eventuell nackdel 

som däremot uppdagades var att författarna hade en tendens att vara lite ledande i följdfrågor 

till informanterna vilket kan ha påverkat svaren. Exempelvis hade det kanske varit bättre att 

inte fråga om specifika svårigheter utan att istället låta informanterna själva berätta fritt kring 

detta, vilket hade kunnat generera intressanta svar som nu eventuellt missats. Att ställa 

följdfrågor som till viss del var ledande vill författarna ändå säga var nödvändigt i många fall 

för att säkerställa att frågorna som ville besvaras av studien verkligen fick ett svar. Hade 

författarna varit mer vana i rollen som intervjuare är det däremot tänkbart att dessa följdfrågor 

hade kunnat ställas på ett bättre sätt.  

 

Författarna anser att det var en fördel för studien att använda sig av två olika 

insamlingsmetoder eftersom det gav en stor mängd data att bearbeta och analysera. Det var 

även en fördel att kunna jämföra lärares uppfattningar med elevers. För att öka 

tillförlitligheten på delar av studien hade det varit av intresse att kunna jämföra enkätsvaren 

från de intervjuade lärarnas elever med intervjusvaren från respektive lärare. Då enkäten 

delades ut via samma webbaserade formulär till alla elever i studien gick det dock inte att 

särskilja vilka svar som tillhörde de intervjuade lärarnas elever eller inte, något som i 

efterhand hade varit önskvärt. En nackdel med att använda både intervju och enkät var den 

tidsåtgång som bearbetandet av datan tog. Dessutom blev det svårt att begränsa vilka data 

som skulle presenteras eftersom studien behövde hållas inom ramarna för ett specifikt 

omfång. Detta var något som resulterade i att vissa intressanta resultat inte analyserats.  

6.3 Slutsats och vidare forskning 

En summerande slutsats av de viktigaste resultaten från denna studie tyder på att kvinnliga 

idrottslärare ofta undervisar mer tid om kroppsideal än manliga idrottslärare i idrott och hälsa 

1. Indikationer om att undervisningen av kroppsideal har stora möjligheter att påverka elever 

positivt finns också, främst genom att framhäva att man ska trivas i den kropp man redan har, 

men det existerar även svårigheter. De svårigheter som lärarna i studien upplever bottnar 

oftast i att det anses känsligt att prata om kroppsideal eller att det finns en tidsbrist inom 

nuvarande läroplan där mycket annat prioriteras högre inom ämnet idrott och hälsa. 

Resultaten indikerar också att en övervägande majoritet av kvinnliga elever vill ha mer 

kroppsidealsundervisning inom kursen medan de manliga eleverna generellt sett inte anser att 

det behövs mer kroppsidealsundervisning. Författarna anser att studien med dessa resultat har 

uppnått sitt syfte med att undersöka, ur ett elev- respektive lärarperspektiv, 

kroppsidealsundervisningen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. 

 

Som framtida forskning rekommenderar författarna att det undersöks vilka arbetssätt som är 

mest lämpliga för att skapa en bra undervisningsmiljö för områden tillhörandes kroppsideal. 

Att arbeta praktiskt är exempelvis något som inte verkar göras i någon större utsträckning 

idag och det hade varit intressant om detta område studerades ytterligare. Genom att 
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undersöka detta kan förhoppningsvis didaktiska lösningar på hur man bättre bedriver 

undervisning om kroppsideal hittas. Sådana lösningar skulle i sin tur kunna bidra till att 

svenska ungdomar i framtiden mår bättre och får en sundare bild av sina kroppar. 
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6. Om ja, hur arbetade ni med ätstörningar? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om ätstörningar

 Vi fick se en film om ätstörningar

 Vi fick göra en mindre uppgift om ätstörningar

 Vi hade ett prov/förhör om ätstörningar

 Övrigt: 

7. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet ätstörningar?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

8. Berörde ni frågor om ortorexi (överdriven hälsofixering) i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

9. Om ja, hur arbetade ni med ortorexi? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om ororexi

 Vi fick se en film om ortorexi

 Vi fick göra en mindre uppgift om ortorexi

 Vi hade ett prov/förhör om ortorexi

 Övrigt: 
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10. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lektionstid tillägnades totalt till att behandla ämnet
ortorexi?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

11. Berörde ni frågor om doping i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

12. Om ja, hur arbetade ni med doping? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om doping

 Vi fick se en film om doping

 Vi fick göra en mindre uppgift om doping

 Vi hade ett prov/förhör om doping

 Övrigt: 

13. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet doping?

Markera endast en oval.

 130 min

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

14. Berörde ni frågor om övervikt/fetma i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte
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15. Om ja, hur arbetade ni med övervikt/fetma? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om övervikt/fetma

 Vi fick se en film om övervikt/fetma

 Vi fick göra en mindre uppgift om övervikt/fetma

 Vi hade ett prov/förhör om övervikt/fetma

 Övrigt: 

16. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet övervikt/fetma?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

17. Berörde ni frågor om vad som anses som kvinnligt (feminint) respektive manligt
(maskulint) i relation till kroppsideal i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

18. Om ja, hur arbetade ni vad som anses som kvinnligt respektive manligt i relation till
kroppsideal? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om vad som anses som kvinnligt respektive manligt

 Vi fick se en film om vad som anses som kvinnligt respektive manligt

 Vi fick göra en mindre uppgift om vad som anses som kvinnligt respektive manligt

 Vi hade ett prov/förhör om vad som anses som kvinnligt respektive manligt

 Övrigt: 
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19. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
vad som anses som kvinnligt respektive manligt i relation till kroppsideal?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

20. Berörde ni frågor om hur kroppar porträtteras i sociala medier (Facebook, Instagram etc.) i
kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

21. Om ja, hur arbetade ni med hur kroppar porträtteras i sociala medier? Välj ett eller flera
alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om hur kroppar porträtteras i sociala medier

 Vi fick se en film om hur kroppar porträtteras i sociala medier

 Vi fick göra en mindre uppgift om hur kroppar porträtteras i sociala medier

 Vi hade ett prov/förhör om hur kroppar porträtteras i sociala medier

 Övrigt: 

22. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet hur kroppar porträtteras i sociala medier?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

23. Berörde ni frågor om hur kroppar porträtteras i media (tv/reklambudskap etc.) i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte
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24. Om ja, hur arbetade ni med hur kroppar porträtteras i media? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om hur kroppar porträtteras i medier

 Vi fick se en film om hur kroppar porträtteras i media

 Vi fick göra en mindre uppgift om hur kroppar porträtteras i media

 Vi hade ett prov/förhör om hur kroppar porträtteras i media

 Övrigt: 

25. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet hur kroppar porträtteras i media?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

26. Berörde ni frågor om självbild (självkänsla, självförtroende, identitet) i kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

27. Om ja, hur arbetade ni med självbild? Välj ett eller flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Läraren pratade om det

 Vi hade en klassrumsdiskussion

 Vi läste om det i studiematerial

 En inbjuden person pratade om hur kroppar porträtteras i sociala medier

 Vi fick se en film om självbild

 Vi fick göra en mindre uppgift om självbild

 Vi hade ett prov/förhör om självbild

 Övrigt: 
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Tillhandahålls av

28. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till att behandla
ämnet självbild?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

29. Arbetade ni med något annat (utöver ämnena ovan) som kan kopplas till kroppsideal i
kursen? *

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Minns inte

30. Om ja, hur arbetade ni med kroppsideal i så fall? Ge en kort beskrivning.

 

 

 

 

 

31. Om ja, uppskattningsvis hur mycket lärarledd lektionstid tillägnades totalt till det
momentet om kroppsideal?

Markera endast en oval.

 130 minuter

 3160 minuter

 12 timmar

 24 timmar

 4 timmar eller mer

32. Anser du att ni borde haft mer eller mindre lärarledd undervisning om kroppsideal i
kursen? Utveckla varför du anser det! *
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

Ålder? 

  

Vilka gymnasieprogram undervisar du på i idrott och hälsa? - Har du undervisat på andra program 

tidigare? 

  

Hur definierar du begreppet kroppsideal i din undervisning? 

  

I vilka delar av undervisningen brukar du beröra kroppsideal? Följdfrågor: 

  

Nu kommer vi rada upp några områden som kan handla om kroppsideal. 

  

Brukar du beröra något av följande områden, i förhållande till kroppsideal, i din undervisning? 

 ätstörningar                                                     Hur berörs ätstörningar? 

 doping                                                             Hur berörs doping? 

 media/sociala medier                                       Hur berörs media/sociala medier? 

 självbild                                                          Hur berörs självbild? 

 övervikt/fetma                                                Hur berörs övervikt/fetma? 

 kroppspositivism                      Hur berörs kroppspositivism? 

 något annat?                                                    Hur? 
  

Med vilka arbetssätt brukar du arbeta när du implementerar något om kroppsideal? 

Teorilektioner? Grupparbeten? Praktiskt? Ämnesöverskridande? 

  

Är det någon skillnad på att undervisa om kroppsideal mellan de olika programmen? Vad är denna 

skillnad? 

  

Anser du att det är någon skillnad i att undervisa om kroppsideal för flickor eller pojkar? Följdfråga: 

På vilket sätt? Upplever du att tjejer eller pojkar har svårare för att prata om det 

  

Vilka möjligheter ser du med undervisningen om kroppsideal? Följdfråga: Precisera gärna vad dessa 

möjligheter är. 

  

Finns det några svårigheter som du ser det med att prata om kroppsideal med eleverna? Följdfråga: 

Precisera gärna vad dessa svårigheter är. 

  

Hur många timmar skulle du säga att du lägger ned på att specifikt undervisa om sådant som hör till 

ämnet kroppsideal inom kursen? 
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                   Skulle du vilja undervisa mer/mindre om det? Varför? 

  

Vad anser du om hur styrdokument behandlar området kroppsideal i idrottsundervisningen? 

  

Anser du att du har fått tillräckligt med utbildning kring hur man kan behandla kroppsideal i 

undervisningen? Följdfråga: Vad hade du velat lära dig mer om? 

  

Hur viktigt anser du att det är att man undervisar om kroppsideal i skolan? 

 

Har du något övrigt som du vill tillägga angående kroppsideal i idrottsundervisningen? 

 


