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Sammanfattning  
Ämnet idrott och hälsa har genom åren ifrågasatts och det har diskuterats huruvida ämnet 

egentligen är ett bildningsämne. Kroppsideal är sedan år 2011 en explicit uttalad del av 

ämnesplanen (Skolverket, 2011) vilket tydliggör att ämnet består av både färdigheter i och 

kunskaper om. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa undervisar om 

kroppsideal och hur ett sådant undervisningsinnehåll kan förverkligas genom olika 

undervisningsmetoder. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med lärare som 

undervisar på gymnasieskolor i Umeå eller Sundsvalls kommun. Analysmetoden 

fenomenografi användes för att tolka den insamlade empirin. Resultatet visade att den 

vanligaste undervisningsmetoden var klassdiskussioner och att ämnet examinerades muntligt 

antingen genom diskussioner eller gruppresentationer eller skriftligt genom 

reflektionsuppgifter. Lärarna fann svårigheter med att prioritera området kroppsideal. 

 

Nyckelord: ideal, undervisningsmetoder, lärarperspektiv, mediepåverkan, fenomenografi. 
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1. Inledning 

Undervisningen inom idrott och hälsa har under åren fått motta hård kritik. Ämnets legitimitet 

har ifrågasatts av bland annat lärare, skolledare, forskare och politiker och det har diskuterats 

huruvida ämnet verkligen är ett bildningsämne (Annerstedt, 1995). Gällande ämnesinnehållet 

såg Londos (2010) i sin studie en benägenhet att teoretiska inslag utgjorde en liten del av 

undervisningen. Detta stöds dock inte av styrdokumenten då det i ämnesplanen beskrivs att "I 

undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier” 

(Skolverket, 2011, s. 83). Skolinspektionen (2010) uppmärksammade vidare i sin flygande 

tillsyn i idrott och hälsa för att lärare i ämnet bortser från delar av kursplanens innehåll vilket 

nekar elever rätten till den likvärdighet i undervisningen som stipuleras i skollagen. Att lärare 

misslyckas med att garantera likvärdighet i undervisningen placerar idrottslärarkåren i 

ytterligare svårigheter gällande att legitimera ett införande av ökade timplaner, fysisk aktivitets 

betydelse för ökade skolresultat och den övergripande professionaliseringsprocess lärare i 

idrott och hälsa genomgår.  

 

Annerstedt (2001) rubricerar fasen från 2000-talet och framåt i utvecklingen av idrottsämnet 

som hälsofasen. Sedan 1994 har hälsobegreppet börjat framträda tydligare i undervisningen 

och större fokus har lagts på begrepp som livsstil, livskvalitet, livsmiljö och hälsa. År 2011 

introducerades begreppet kroppsideal i styrdokumenten för idrott och hälsa i och med 

införandet av den nya läroplanen, gy11 (Skolverket, 2011). Av denna anledning tycker vi att 

det är intressant att undersöka om och hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med 

kroppsideal. Hur kan lärare i idrott och hälsa förmedla kunskap till eleverna som bidrar till att 

utveckla en sund bild av kroppar i olika sammanhang och dess betydelse? Vad görs i praktiken 

och hur kan idrottslärare bemöta tankar kring kroppsideal bland barn och ungdomar? 

 

Idrott och hälsa-ämnet är ett rörelseämne där kroppen står i centrum. Kroppar inte bara rör sig 

utan skapas även inom ramen för idrott och hälsa-ämnet och dess undervisning (Webb, 

Quennerstedt & Öhman, 2012). Kroppar rör sig in och ut genom omklädningsrum, i olika 

hastigheter under lektioner och exponeras på ett unikt sätt i undervisningen. Genom dessa 

praktiker, hävdar Webb et al. (2010), att elevers och lärares kroppar konstrueras genom olika 

diskurser som till exempel genus, förmågor och former. Kroppar är också konstruerade genom 

uppvisande eller frånvaro av särskilda hälso- (eller ohälso-) markörer som är sociala, kulturella 

och historiska konstruktioner. Det finns dessutom vissa upplevda förväntningar på människor 

som verkar inom idrott och hälsa att presentera ‘hälsosamma kroppar’, för lärare att agera 

lämpliga, vältränade, hälsosamma och skickliga förebilder och för elever att uppvisa en 

vältränad kropp, vilket ofta likställs med hälsa (Webb et al. 2010).  

 

I ämnesplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011) fastställs att undervisningen ska 

medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Mot bakgrund av detta har vi valt 
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att studera hur lärare i ämnet idrott och hälsa som undervisar på gymnasieskolan väljer att lyfta 

fram detta ämnesinnehåll och hur undervisning i kroppsideal ser ut i praktiken. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i idrott och hälsa 

undervisar i området kroppsideal och hur ett sådant undervisningsinnehåll kan planeras, 

konkretiseras och genomföras.  

 

Med studiens syfte som utgångspunkt har följande frågeställningar formulerats: 

 

● Hur definierar lärare i idrott och hälsa begreppet kroppsideal och hur påverkar denna 

definition deras undervisning? 

● Hur ämnar lärare att genom undervisning i kroppsideal utveckla en medvetenhet hos 

eleverna gällande kroppsideal? 

● Vilka undervisningsmetoder används av lärare i praktiken? Hur examinerar lärare 

momentet kroppsideal? 
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3. Bakgrund 

 

I följande avsnitt presenteras för studien centrala begrepp, exempelvis kroppsideal, kroppens 

historia och mediepåverkan. Vidare presenteras dessa centrala begrepp i relation till de 

nationella styrdokumenten för att ge en övergripande bild av begreppens betydelse, men också 

hur dessa begrepp genomsyrar de aktuella styrdokumenten. 

3.1 Kroppsideal 

Vid granskning av styrdokumenten för idrott och hälsa återfinns ett citat där det stipuleras att 

undervisningen skall “belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (Skolverket, 2011, s. 83). 

Dock definieras inte själva begreppet kroppsideal i sig, utan det uppdraget överlämnas till varje 

enskild lärare. I Nationalencyklopedin eller i Svenska Akademiens (2015) ordlista, SAOL, 

påträffas inte heller någon officiell definition av begreppet. En sökning på enbart ‘ideal’ i 

SAOL resulterar emellertid i följande: “ngt fullkomligt; mönster, förebild; ngt eftersträvat”. 

 

Johansson (1999) menar att kroppen alltid setts utifrån olika idealbilder i den västerländska 

kulturen. Bauman och May (2004) hävdar att gällande kroppsideal spelar samhället en roll i att 

bestämma vad som är en eftersträvansvärd och därmed också godkänd figur och vad varje 

enskild individ bör göra för att närma sig idealet. Detta medför två för vår studie i högsta grad 

viktiga antaganden, nämligen 1) att det handlar om något utseendemässigt, samt 2) att detta 

utseendemässiga är någonting eftersträvansvärt att efterlikna. I vår studie avses med 

kroppsideal eftersträvansvärda utseenden vilka konstrueras av samhället och förändras i takt 

med det. 

3.1.1 Manliga kroppsideal genom historien 

Larsson och Fagrell (2010) återger hur människors syn på kroppen och relationen till kropp 

förändrats genom historien. Deras redogörelse inleds i antikens Grekland där en organisk 

världsbild dominerade då kroppen sågs som ett konstverk som skulle vårdas och odlas. Denna 

förädlingsprocess, där socialt umgänge, musik, idrott, god mat och sex ställdes jämte 

förnuftsmässigt grundat arbete, ansågs vara centralt bland fria, bildade grekiska män (Larsson 

& Fagrell (2010). Vidare tillägger Larsson och Fagrell (2010) att det var under antikens 

Grekland som det dualistiska tänkandet uppkom där det andliga värden gavs ett högre värde än 

det fysiska. På samma sätt utgick männen även ifrån att mannen stod över kvinnan då de trodde 

att mannen var utrustad med ett starkare förnuft och kunde utöva herravälde över både sin egen 

och kvinnans kropp. 

 

Den grekiske filosofen Platon menade att idéerna skall anses vara verklighetens grund (Larsson 

& Fagrell, 2010). Följaktligen existerar kroppen i första hand som idé, och alla människors 

kroppar avbildar enbart sämre kopior av de som existerar i idévärlden. Den plikt som uttryckts 

tidigare bland grekerna att förädla sin kropp blir än tydligare i denna verklighetsuppfattning 
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som benämns som idealism. Under denna tidsperiod var harmoni ett betydelsefullt begrepp 

(Larsson & Fagrell, 2010). 

 

Under medeltiden, mellan den grekisk-romerska tiden och renässansen, förkastade 

människorna de vidskepelser, det kollektivistiska tänkandet och de religiösa doktriner som 

efterlevdes under antiken (Larsson & Fagrell, 2010). Enligt Larsson och Fagrell (2010) vände 

de lärda uppmärksamheten helt mot att försöka beskriva Guds väsen och existens. En 

konsekvens av detta blev att klosterlivet utgjorde den moraliskt sett högsta livsföringen och 

kroppen betraktades närmast som ett hus; någonting mellan ett tempel och ett fängelse. Denna 

asketiska livsstil innebar enligt Larsson och Fagrell (2010) att människor frivilligt levde i 

fattigdom, undertryckte sina kroppsliga begär och ibland till och med plågade kroppen i sina 

försök att föras samman med Gud.  

 

Under renässansen uppkom en ny världsbild där den organiska världsbilden och övergavs för 

en mekanisk sådan, där maskinen dominerade och även ersatte organismen som metafor 

(Larsson & Fagrell, 2010). Ordet renässans betyder pånyttfödelse och enligt Larsson och 

Fagrell (2010) ansågs det pånyttfödda vara människors förmåga att tänka själva och agera 

förnuftsmässigt. 

3.1.2 Kvinnliga kroppsideal genom historien 

Människors tankar kring vad som är den ideala kvinnokroppen har varierat, även långt tillbaka 

i historien (Liukko, 1996). Detta exemplifieras av författaren genom att återge hur människor 

i antikens Rom ofta var överviktiga, samtidigt som vackra ansiktsdrag uppskattades. Under 

medeltiden började fetma betraktas som frånstötande (Liukko, 1996). Senare, under barocken, 

återgick idealbilden av kvinnokroppen till en mer rund och svulstig sådan (Liukko, 1996).   

 

Även under de senaste hundra åren har kroppsidealen varierat. Under 20-talet var idealbilden 

av den kvinnliga kroppen en smal och platt sådan, och det hävdas att världskrigen skall ha 

medfört ett mer muskulöst ideal (Liukko, 1996). Efter andra världskriget såg människor 

vördnadsfullt på storbystade skådespelerskor. Detta förändrades dock redan i slutet av 1960-

talet, då smala fotomodeller ersatte skådespelerskorna och blev det nya idealet (Liukko, 1996). 

Sedan dess har idealkvinnan blivit både längre och smalare år efter år (Liukko, 1996).  

 

Dessa uttalade kroppsideal och uppfattningar om skönhet speglades av mäns åsikter och en 

androcentrisk världsbild, där männens åsikter varit det som uttrycks och spelat roll (Larsson & 

Fagrell, 2010).  

3.1.3 Nutida kroppsideal 

Larsson och Fagrell (2010) hävdar att dagens kroppsideal består av en frisk, ungdomlig och 

vältränad kropp, och att en överviktig person bör utifrån rådande skönhets- och hälsoideal 

genomgå diet och utföra fysisk träning. Det finns en samhällelig förväntan att individen skall 

ansvara för den egna hälsan, och dessutom anamma idealen. En smal och vältränad kropp 

utstrålar kontroll och viljekraft i dagens samhälle, menar Larsson och Fagrell (2010).  
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För många är jakten på ‘idealkroppen’ en omöjlig eller högst orealistisk uppgift och den press 

ungdomar känner gällande att anpassa sig efter idealen kan bli en källa till känslor av stress, 

ångest och skuld (Garrett, 2004). Enligt Loland (1999) är kvinnor generellt sett mer missnöjda 

med sina kroppar än män. Bordo (1999) menar att objektifieringen av kvinnor lett till 

hälsoproblem som exempelvis låg självkänsla, ätstörningar och kroppsmissnöje. Dessa 

fenomen har återfunnits i större utsträckning hos kvinnor än hos män. Emellertid finns 

ingenting som tyder på att män påverkas av objektifiering i mindre utsträckning än vad kvinnor 

gör. Därmed finns även en risk för att dessa hälsosymptom ökar medan det sker en ökad 

objektifiering av både kvinnliga och manliga kroppar (Bordo, 1999).  

 

Förväntningarna på kvinnor är att de skall vara vältränade och smala samtidigt som männen 

förväntas uppvisa muskulösa, vältränade och stora kroppar (Meurling, 2003). Både män och 

kvinnor förväntas vilja förändra och förbättra sina kroppar till att bli tighta, fettsnåla samt 

muskulösa; dock skiljer den önskvärda volymen sig åt både mellan och inom könen (Hertz & 

Johansson, 2011). Idag domineras exempelvis bilddelningen på sociala medier av stereotyper 

gällande manligt och kvinnligt, kroppsideal och hälsa (Hedenus, Björk & Gréen, 2015). 

3.1.4 Manliga kroppsideal 

I och med att fitness- och kroppskulturen växte sig stark i västvärlden under 1990-talet 

förändrades synen på mannens kropp (Bordo, 1999). Fokus har hamnat på att “bygga” den 

manliga idealkroppen; att vara stark, muskulös och vältränad eftersträvas. Enligt Bordo (1999) 

har denna förändring även tagit sig i uttryck i en förändrad bild av den manliga kroppen i media, 

bland annat genom reklam.  

 

Hertz och Johansson (2011) menar att mannen tog med sig de ideal som uppkom under 1990-

talet och dess gymkultur in i 2000-talet, något som synts i levnadsvanor där män modifierat 

och förbättrat den egna kroppen genom träning. Emellertid har en förflyttning av fokus skett 

från att enbart strävan efter den så kallade “fitnesskroppen” till att arbeta med både kropp och 

hälsa där de nyttiga vanorna blivit till en livsstil. Förskjutningen i synen på mannens kropp från 

någonting enbart funktionellt till någonting estetiskt har lett till att män idag oftare uppvisar 

kroppsmissnöje eller till och med kroppskomplex (Hertz & Johansson, 2011). 

3.1.5 Kvinnliga kroppsideal 

Garrett (2004) menar att maktfulla kulturella krafter såsom massmedia och skönhetsindustrin 

kontrollerar kvinnors kroppar och definierar dem genom deras fysiska attribut. Enligt Garrett 

råder en ‘smalhetskult’ inom det västerländska samhället där kvinnor lär sig att det är vackert 

och moraliskt överlägset att vara smal samtidigt som det är fult, svagt och moraliskt underlägset 

att vara fet. Media och skönhetsindustrin uppmuntrar kvinnor att spendera stor tid på att 

övervaka sig själva och hur nära deras kropp är till den acceptabla normen, det rådande 

skönhetsidealet (Garrett, 2004).  
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3.2 Kroppen och maskulinitet 

Maskulinitet ses ofta som någonting ‘fastställt’ och ‘sant’. På liknande vis hävdar Connell 

(1995) att maskulinitet nästan alltid antas härledas från manliga kroppar, att den på något sätt 

är inneboende i den manliga kroppen eller uttrycker något om den manliga kroppen. Emellertid 

argumenterar Connell (1990) att detta inte är fallet; maskulinitet bör inte ses som någonting 

inneboende i kroppen. Istället bör det ses som en social definition av vissa särskilda 

karaktäristika. Att bli manlig är en social process som involverar olika sociala praktiker, och 

maskulinitet är precis som femininitet inte bara en ‘sak’; det involverar ett helt spektrum av 

processer och på så sätt är de kroppsliga funktionerna som associeras med maskulinitet också 

skiftande (Bengs, 2000).  

 

Vidare menar Bengs (2000) att olika typer av maskulinitet kan existera samtidigt. Då några av 

dessa kan betraktas som mer dominanta eller hegemoniska är andra underordnade, och dessa 

olika former av maskulinitet konstrueras alltid i relation till varandra och samtidigt i relation 

till kvinnor. Hegemonisk maskulinitet, menar Bengs (2000), är en viktig slags maskulinitet då 

den kan förstås som den kulturellt idealiserade formen av maskulin natur, alltså den idealbilden 

av maskulinitet som presenteras i massmedia och populärkultur.  

 

Connell (1983) poängterar att det finns fyra sätt för män att bekräfta maskulinitet genom 

kroppen; sport, arbete (särskilt fysiskt arbete), sexuell aktivitet och faderskap. Sport har enligt 

Connell blivit den viktigaste definitionen av maskulinitet i masskulturen. Med detta i åtanke 

kan sport enligt Bengs (2000) betraktas som särskilt viktigt för unga män, då det är en av de få 

definitioner som är tillgängliga för dem. Maskuliniteten är starkt orienterad kring sport och 

utvecklandet av en stark, muskulös kropp. Kroppens storlek och form är särskilt viktiga när 

makt och färdigheter uppvisas genom idrott. Kroppar som är långa, tunga och starka ses som 

fördelaktigt i många idrotter, och manliga idrottare som uppvisar dessa fysiska egenskaper ses 

ofta som det manliga idealet. Kulturella representationer av sport och idrottare spelar en viktig 

roll i spridandet, förstärkningen och upprätthållandet av sådana ideal (Bengs, 2000). Vidare 

menar Whitson (1990) att uppvisandet av de fysiska och psykologiska attributen som 

associeras med framgång i idrottssammanhang har utvecklats till ett viktigt krav för status i de 

flesta manliga ungdomsgrupperna. 

3.3 Kroppen och femininitet  

Bengs (2000) hävdar att massmedia och populärkulturen presenterar skönhet som centralt för 

femininitet, samtidigt som skönhet är ett sätt för flickor och kvinnor att bekräfta femininitet 

genom kroppen. Det nära sambandet som tidigare presenterats mellan kroppen och 

maskulinitet finns också mellan kroppen och femininitet, menar Bengs (2000). Bland annat 

Bordo (1995) har argumenterat för att kvinnor är så nära sammankopplade med sina kroppar 

att deras liv är centrerat på kroppen. Detta menar Bordo (1995) inkluderar både 

omhändertagandet av andras kroppar och omhändertagandet av förskönandet av och 

förbättrandet av den egna kroppen. Tjejers och kvinnors intresse för att försköna sina egna 

kroppar kan därför ses som ett sätt för dem att erhålla femininitet. Detta sätt att se på kroppen 
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liknar delvis Judith Butlers (1997) idéer kring performativt kön där män och kvinnor ‘agerar’ 

sitt kön genom att utöva beteenden vilka kopplas till maskulinitet respektive femininitet.  

 

Enligt Bengs (2000) finns två olika sätt för kvinnor att erhålla femininitet; genom skönhet och 

genom sport. Bengs (2000) menar att många feminister debatterat relationen mellan skönhet 

och den kvinnliga kroppen. Enligt henne har denna debatt ofta handlat om att kritisera kvinnors 

sökande efter och jakt på skönhet. Kritiken har enligt Bengs (2000) uttryckts på två olika sätt, 

som en form av förtryck eller som en kulturell diskurs. I båda dessa perspektiv är makt och 

förtryck centrala begrepp. Emellertid uttrycks även ett tredje förhållningssätt bland 

feministiska forskare, där kvinnors förskönande och förbättrande av sina kroppar istället ses 

som ett sätt för dem att vara aktiva och kreativa (Bengs, 2000). 

 

Enligt Bengs (2000) är sport mindre viktigt för att definiera kvinnlighet än manlighet, samtidigt 

som de fysiska aktiviteter som kvinnor deltar i ofta istället sammankopplas både till uppvisande 

av skönhet och kvinnoförtryck. Trots att det under de senaste årtiondena skett stora 

förändringar kring kvinnors utövande av idrott och sport där antalet kvinnor ökat kraftigt, är 

det fortfarande männen som dominerar medierna (Bengs, 2000). Sport har dessutom i betydligt 

högre utsträckning för kvinnor än män kommit att sammankopplas med uppvisande av skönhet, 

och kvinnor som idrottar möter betydligt oftare krav på att infria förväntningar som rör deras 

utseende då deras kroppar ofta objektifieras eller rent utav sexualiseras. Den muskulösa, 

kvinnliga kroppen har till viss del börjat betraktas som någonting både sexigt och feminint 

(Bengs, 2000). Bengs (2000) menar också att den nära relationen mellan femininitet och 

kroppen vilken erhålls genom förskönande processer och förbättrandet av ens egen kropp ses 

ofta som mer problematisk än mäns erhållande av maskulinitet genom idrottande, då kvinnans 

arbete mot detta kan ses som en form av förtryck. 

3.4 Kroppen och konsumtionskulturen 

Featherstone (1982) utforskar i artikeln The Body in Consumer Culture konsumtionskulturen 

djupare och förklarar att kroppen är en nyckelfaktor i konsumtionsprocessen. Konsumtion, 

handlingar av köpande, ägande och användande är, i modern konsumtionskultur, sätt att 

definiera oss själva, enkelt uttryckt; sätt att bekräfta den egna identiteten. Featherstone hävdar 

att sättet människor klär sig på, bilarna de kör och deras hems lokalisering alla tillskriver oss 

social status, identifikation och privilegium. Kroppen är fokuspunkten för konsumtion. Den 

kosmetiska, skönhets-, tränings- och fritidsindustrin är platser inom vilka den formbara 

kroppen arbetas på, konsumerande betydande resurser av pengar, professionell expertis, tid och 

energi (Kirk, 1993). 

 

I enlighet med Featherstone och Kirk hävdar Larsson och Fagrell (2010) att media getts 

möjlighet att fokusera direkt på kroppen i samband med att den blivit en social markör. Enligt 

dem kan kroppen bedömas som målet. En identitet kan skapas, och det är något som bör göras. 

Det är angeläget att förstå att varor av olika slag väntar på att användas och vid okunskap kring 

vilken vara som ska köpas blir det medias uppgift att visa detta. Enligt Larsson och Fagrell 

(2010) appellerar reklam i stor uträckning till känslor och till existentiell osäkerhet, och i 
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mindre utsträckning till förnuftet. Påträngande samhälleliga budskap som erhåller stort 

utrymme i media är idéer om att alla skall vara fysiskt aktiva, sköta om sin kropp och leva sunt 

och hälsosamt (Larsson & Fagrell, 2010). 

3.5 Mediepåverkan 

Dagens stora medieutbud har även påverkat socialiseringsprocessen och konsumtionskulturen. 

Påverkan sker inte längre bara i vår närmiljö utan även mediepersonligheter bidrar till denna 

process (Hjalmarsson, 2007). Inom EU förs en debatt om unga och sociala medier, där 

uppfattningen är att unga är mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta för påverkan än vuxna. 

Enligt en undersökning i samband med regeringens Projekt Flicka med 8 000 deltagare, ville 

så många som 68 procent efterlikna artister, modeller, skådespelare och sportstjärnor som 

förekom i media (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

 

Många existerande kulturella uppfattningar kring femininitet och maskulinitet reflekteras, 

förstärks och förändras genom olika former av kommunikation, både mellanmänsklig sådan 

och kommunikation i form av medieinnehåll (Strate, 1992). Enligt Kimmel (1992) är 

definitioner av maskulinitet och femininitet produkter av samverkan mellan olika krafter, och 

massmedias bilder och representationer av manlighet respektive kvinnlighet är viktiga i 

konstruktionen av genus och hur maskulinitet och femininitet förstås. Dessa informerar oss om 

positiva och negativa karaktärsdrag; vad som bör eftersträvas och som bör undvikas. Bengs 

(2000) tillägger att även reklam sägs ha stor inverkan på socialt konstruerade definitioner av 

maskulinitet och femininitet. Strate (1992) hävdar till och med att reklam kan ses som manualer 

för maskulinitet. 

 

Tinning (1994) menar att negativa självbilder utvecklas då små interaktioner av otillräcklighet 

kring ens kropp upplevda genom kontakt med idrottsundervisning eller populärkulturen lagras 

i ens undermedvetna och successivt byggs upp (Tinning, 1994). Till slut kan denna process 

utmynna i en känsla av främlingskap inför den egna kroppen vilket är begränsande för 

individen. Denna känsla kan ibland resultera i att ätstörningar eller överdrivet hård träning blir 

en del av den egna livsstilen (Tinning, 1994).  

 

Carlsson (2010) beskriver hur vikten av kunskap om medierna, deras innehåll och funktioner, 

så kallad ‘media literacy’, måste framhållas i dagens skola. Det rör sig enligt Carlsson (2010) 

om att utveckla barn och ungas kritiska förmåga samt förmågan att uttrycka sig på olika sätt; i 

ljud, bild och ord. Centrala mål för medieundervisningen är att kunna filtrera fram och 

klassificera information ur ett stort flöde av data och bilder, att utveckla förmågan till kritisk 

analys av medieprodukter inklusive reklam samt en förståelse för hur medieindustrin fungerar 

(Carlsson, 2010). Dessutom skall ungdomar lära sig ägna sig åt självständig produktion av 

medieinnehåll. Tinning (1994) uttrycker liknande önskemål med specifik inriktning på idrott 

och hälsa, då populärkulturens budskap är så starkt relaterade till fysisk aktivitet och kropp.  
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3.6 Kroppsideal i ämnesplanen för idrott och hälsa 

I och med införandet av läroplanen gy11 benämndes begreppet kroppsideal för första gången i 

ämnesplanen för idrott och hälsa. I denna behandlas kroppsideal i ämnets syfte där det framgår 

att “undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal”. I 

kunskapskraven för Idrott och hälsa 1 förväntas eleverna för att uppnå betyget E kunna 

“översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 

friluftsliv och samhället i övrigt” (Skolverket, 2011, s. 85). Dessutom nämns kroppsideal i 

kunskapskraven för Idrott och hälsa 2. Där förväntas eleverna för betyget E kunna “översiktligt 

beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa” (Skolverket, 2011a, s. 9). 

 

I ämnesplanen fastställs även att eleverna skall förvärva “Färdigheter i och kunskaper om [...] 

hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska 

kunna ta ansvar för sin hälsa” (Skolverket, 2011, s.83). “Kunskaper om” indikerar att det rör 

sig om en form av teoretisk kunskap. Denna kunskap kan förvärvas på olika sätt och med hjälp 

av olika undervisningsmetoder. Vi ämnar att i nästa avsnitt beskriva några av dem.   

3.7 Undervisningsmetoder 

Annerstedt (2007) beskriver undervisningsmetoder som de märkbara delarna av 

undervisningen, mer bestämt de pedagogiska dilemman som lärare hela tiden ställs inför. 

Metod i undervisningen är ett sätt att kontextualisera syfte och innehåll med hjälp av olika 

tillvägagångssätt. Vidare poängterar Annerstedt (2007) att olika lärare använder sig av olika 

strategier och har en egen undervisningsstil. Viktigt är dock att läraren i valet av metod utgår 

ifrån vad som passar bäst utifrån syfte och mål med undervisningen istället för individuell 

undervisningsstil (Annerstedt, 2007).  

 

Lindström och Pennlert (2013) bearbetar undervisningens hur-fråga genom att fokusera på 

processer i undervisning och lärande. De ställer sig själva frågan precis som många lärare gör, 

hur ska innehållet bearbetas för att lärande ska ske? Vidare beskrivs också den starka 

kopplingen mellan metodval och vilka mål som är uppsatta för arbetet. Lindström och Pennlert 

(2013) poängterar att ibland är själva metoden i sig målet, och ibland kan metoden vara ett 

verktyg för att uppnå elevers utveckling inom något annan aspekt såsom socialt, förmågan att 

samarbeta och att ta ansvar. Valet av metod har då även direkt koppling till vilka möjligheter 

som skapas för att kunna nå de ämnesmässiga målen (Lindström & Pennlert, 2013). Dessutom, 

menar Lindström och Pennlert (2013), kan utlärning och inlärning kan ske i många olika 

former. 

 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver skickliga lärares sätt att arbeta och påvisar att en 

kompetent lärare använder en mängd olika undervisningsmetoder på ett varierat sätt. Vidare 

beskrivs i Skolverkets (2013) kunskapsöversikt Forskning för klassrummet – Vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet i praktiken begreppet Pedagogical content knowledge (PCK), 

myntat av forskaren Lee Shulmann. Det är det vi idag i Sverige benämner ämnesdidaktisk 
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kompetens. Rent konkret kan detta beskrivas som lärares förmåga att förklara, illustrerar och 

exemplifiera så att eleverna kan ta till sig innehållet. En kompetent lärare kan variera sin 

undervisning och anpassa undervisningen utifrån olika situationer. Att kunna förklara något 

och förmedla det på olika sätt är en värdefull del av yrkeskompetensen. Vidare beskrivs även 

att man ej får glömma vikten av kunskaper i själva ämnet och att olika sätt att undervisa i detta 

ämne kan främja elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2013). 

 

Lindström och Pennlert (2013) har delat upp metoderna för undervisning i följande 

huvudgrupper: Förmedlande/Förklarande metoder som till exempel instruktioner, läsning av 

information på papper eller skärm och genomgångar, föreläsningar med flera. Interaktiva 

metoder som till exempel samtal, frågor, diskussion, pararbete och grupparbete. 

Undersökande/Problembaserade metoder som till exempel undersökningar där frågor 

formuleras och söker svar på problemställningar, formulerar och prövar hypoteser och 

laborationer med mera. Lindström och Pennlert (2013) tillägger att många av dessa metoder 

samverkar och kan användas vid samma lektionstillfälle. 

 

3.7.1 Förmedlande och förklarande metoder 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra huvudgrupperna av 

undervisningsmetoder. Lindström och Pennlert (2013) beskriver den förmedlande/förklarande 

metoden som ett verktyg där undervisningsinnehållet på något vis ska förmedlas. Innehållet 

kan förmedlas via instruktioner där läraren ger eleven information om vad och hur något ska 

göras. Vidare påpekar Lindström och Pennlert (2013) att denna information kan förmedlas 

såväl muntligt som skriftligt och att ett sätt att arbeta med denna metod är att arbeta 

retrospektivt med det innehåll som presenterats. Ett annat sätt att förmedla kunskap menar de 

är att hålla en presentation/föreläsning. Då krävs tydliga riktlinjer och förberedelse och 

Lindström och Pennlert (2013) föreslår att läraren kan använda sig av ett manus. Ett sätt att 

presentera ett innehåll är genom att använda sig av visuella hjälpmedel för att beskriva olika 

modeller. Att läsa, berätta, lyssna och uppleva är också ett sätt att gemensamt sätta sig in i ett 

innehåll. Denna metod kan skapa en gemensam upplevelse för de som är inblandade och är 

även en metod där eleverna får träna att bli goda lyssnare (Lindström & Pennlert, 2013). 

 

3.7.2 Interaktiva metoder 

Lindström och Pennlert (2013) behandlar även interaktiva metoder genom att beskriva lärares 

uppdrag som handlar om att stimulera elevers tänkande, kommunikation och aktivitet kopplat 

till valt undervisningsinnehåll. En metod är samtal, där poängterar Lindström och Pennlert 

(2013) att precis som ordspråket att om vi slår våra kloka huvuden ihop kan vi åstadkomma 

mycket mer tillsammans än om vi är ensamma. Enskilda samtal kan vara en bra metod för 

läraren att lära känna eleven och att få mer djupgående kunskap om elevens tankar kring 

undervisningen. Gruppsamtal kan genomföras med eller utan samtalsledare och en idé kan vara 

att dela upp grupperna i till exempel tjej- och killgrupper. Lindström och Pennlert (2013) menar 

att innehållet som bearbetas ibland är väl anpassat efter att behandlas muntligt i mindre grupper. 
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Samtal i grupp har en del funktioner som kan vara användbara, alla deltagare ser varandra och 

man kan på ett smidigt sätt fördela ordet mellan deltagarna.  

 

Lindström och Pennlert (2013) behandlar även frågor som en interaktiv metod och börjar med 

att beskriva en av de viktigaste egenskaperna i läraryrket; att kunna ställa frågor som stimulerar 

elevers tänkande. Vidare beskriver Lindström och Pennlert (2013) att dessa frågor kan vara av 

olika karaktär; faktabaserade eller mer öppna. Vid öppna frågor får eleven chansen att själv 

beskriva hur de ser på något fenomen istället för att läraren är ute efter ett specifikt svar. 

Lindström och Pennlert (2013, s. 57) ger en del exempel på hur dessa öppna frågor kan se ut: 

 

“Vad tänker du på när...?”, “Varför...?”, “Vilka kan orsakerna vara...?” 

  

Lindström och Pennlert (2013) beskriver grupparbete och att dessa kan vara utformade på en 

mängd olika vis. Om läraren väljer att arbeta med grupparbeten så bör fokus vara på att eleverna 

ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt på ett annat sätt än vad de gör vid individuellt arbete. 

Precis som vid individuellt arbete kan dock lärares handledning och vidareutveckling av 

elevers kunskaper höja kvaliteten i arbetet. En fallgrop vid grupparbete är att elevernas arbete 

endast fungerar som ett additivt individuellt arbete som nästan råkar ske i grupp.  

 

Nästa metod under huvudrubriken interaktiva metoder som tas upp av Lindström och Pennlert 

(2013) är bikupor dessa beskrivs som grupparbeten som är korta och med små grupper. Positivt 

med denna metod menar Lindström och Pennlert (2013) är att fler vågar ta ställning och vara 

mer aktiva under diskussionerna. Detta då innehållet först diskuteras i smågrupper för att sedan 

presenteras i storgrupp. Pararbete som metod brukar ofta ske helt oplanerat, menar Lindström 

och Pennlert (2013). Det ska dock inte glömmas bort att metoden kan även användas i mer 

ordnade sammanhang där elever kan förbättra och presentera ett fördjupningsarbete. Även 

projektgrupp tas upp som metod där eleverna kan få möjligheten att tilldelas ett specifikt 

uppdrag eller typ av uppgift (Lindström & Pennlert, 2013).  

 

Lindström och Pennlert (2013) behandlar även temaarbeten i grupp och de påpekar att denna 

arbetsform ofta sker under längre tidsperioder. Vidare beskriver Lindström och Pennlert (2013) 

de ökade kraven som ställs på gruppens förmåga att planera och organisera. Krav för att denna 

metod ska vara genomförbar beskrivs som elevansvar och elevsamarbete. I detta arbete menar 

Lindström och Pennlert (2013) att det är lärarens roll att övervaka gruppernas arbete samt vara 

tillgänglig för att kunna ge stöd i elevernas arbete. Vid utvärdering av arbetet bör inte fokus 

endast ligga vid att studera resultat utan även processen genom arbetets gång. 

 

3.7.3 Undersökande och problembaserade metoder 

Lindström och Pennlert (2013) berör sedan undersökande och problembaserade metoder, dessa 

metoder har en intresseväckande effekt. Vid denna metod kan lärarens uppgift vara att hjälpa 

till att precisera elevernas frågor och hypoteser. Sedan kan läraren ordna ett arbete som syftar 

att besvara elevernas hypotes och eller frågeställningar. Lindström och Pennlert (2013) menar 
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att denna metod har som funktion att styra innehållet utifrån elevens egna intressen, 

frågeställningar och tankar inom det område som undersöks.  

 

Lindström och Pennlert (2013) menar att enligt läroplanen ska eleverna ha inflytande på 

undervisningens innehåll och metoder. Inflytandet ska öka med stigande ålder och mognad och 

på så vis ökar även kraven på ansvarstagande. Lindström och Pennlert (2013) behandlar även 

vikten av att låta eleverna göra detta inte bara i början av kursen eller ett specifikt område utan 

under arbetets gång.  
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4. Metod 

I metodavsnittet ges en ingående beskrivning av hur studien genomförts. Avsnittet har delats 

upp i följande rubriker: intervju som metod, urval och urvalskriterier, forskningsetiska 

principer, validitet och reliabilitet, genomförande, analysmetod (fenomenografi) samt 

bearbetning och analys av data. 

4.1 Intervju som metod 

I detta arbete ämnar vi inte att göra generaliseringar eller upptäcka ett visst mönster utan istället 

vill vi att arbetet ska väcka tankar och debatt kring hur lärare undervisar i ämnet kroppsideal.  

För att beskriva gymnasielärares uppfattningar om kroppsideal och undervisning i detta har 

därför ett kvalitativt angreppssätt valts. Vi är intresserade av på vilket sätt lärarna arbetar med 

kroppsideal och hur de resonerar kring begreppet, följaktligen är ett kvalitativt angreppssätt 

antagits. För att undersöka lärarnas uppfattningar har intervju antagits som studiens valda 

metod. 

 

Ett starkt skäl till att använda intervju som metod är enligt Bell (2006) metodens förmåga att 

anpassa sig till olika situationer. Vi valde att utföra intervjuer på grund utav att vi då fått ta del 

av individens verklighet samtidigt som respondenten gavs möjlighet att reflektera kring sin 

egen undervisningspraktik. 

 

Bell (2006) anser att valet av intervju som metod kan skapa stora möjligheter, förutsatt att 

intervjuledaren i fråga är skicklig. Bell (2006) hävdar att vidareutveckling av tankesätt, 

undersökning av svar och att kunna vidröra respondentens motiv och känslor är en av de många 

fördelarna med intervju som metod. Vidare hävdar Bell (2006) att genom att tolka tonfall, 

mimik och pauser från respondenten kan intervjuledaren ytterligare närma sig respondentens 

uppfattningar, motiv och känslor, något som är avsevärt mycket svårare vid till exempel en 

enkätundersökning. 

 

För att behandla nackdelar med intervju som metod tar vi stöd av Bell (2006). Författaren 

skriver att tidsaspekten är ett viktigt problem när det gäller intervjuer; de är ofta oerhört 

tidskrävande. Vidare hävdar Bell att intervju som metod är starkt påverkad av individens 

personlighet (subjektivitet) och detta leder till att risken för att informationen ska bli vinklad 

är stor. I vår studie har vi försökt minska risken för subjektivitet genom att förbereda en 

intervjuguide som är strukturerad efter ett antal teman och som har använts under 

genomförandet av samtliga intervjuer.  

 

Vi har valt att genomföra arbetet med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Detta för att dels 

kunna skapa en kontinuitet kring vilka frågor som ställts till informanterna, dels för att 

möjliggöra följdfrågor och öppen diskussion kring våra valda teman. Den semistrukturerade 

intervjun är lämplig för vår studie på grund av att den är flexibel men ändå möjliggör att jämföra 

olika informanters syn på samma frågor. De frågeställningar vi använt är kvalitativa just för att 
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det vi främst vill uppnå är en förståelse kring lärarnas uppfattningar, samtidigt som vi också 

vill kunna analysera och tolka deras svar på ett utförligt sätt. 

 

Dalen (2007) beskriver semistrukturerade intervjuer som intervjuer där forskaren i förväg styr 

samtalet i en viss riktning mot förutbestämda områden. I vårt fall har detta varit frågor kring 

undervisning som behandlar kroppsideal. Vidare beskriver författaren begreppet livsvärld som 

flyttar fokus från de faktiska omständigheterna och istället fokuserar på hur individerna 

uppfattar ett visst fenomen. Denna beskrivning ger en tydlig bild av hur vi ämnar arbeta med 

kroppsideal. Vi vill utifrån ett kvalitativt arbetssätt sätta oss in i hur gymnasielärare upplever 

arbetet med dessa områden och inte bara under vilka premisser de arbetar med det.  

  

Bell (2006) hävdar att viktiga fokuspunkter under den kvalitativa forskningsintervjun är att 

intervjuledaren är tydlig, hänsynsfull, sensitiv, öppen och fokuserad på respondenten och hans 

eller hennes beteende, uppfattningar och åsikter. Detta är inte bara ett sätt att få respondenten 

att känna sig trygg vid intervjutillfället utan även ett konstgrepp för att en ska kunna hålla sig 

till de ämnen som är avsedda att behandlas under intervjutillfället. Detta har gjorts genom att 

vi försökt skapa en stämning under intervjun som närmast kan beskrivas som ett informellt 

samtal. 

 

4.2 Urval och urvalskriterier 

I arbetets första skede kontaktade vi lärare i idrott och hälsa vid tre gymnasieskolor i Umeå 

kommun och två skolor i Sundsvalls kommun. Deras mailadresser inhämtades från respektive 

skolas hemsida. De fem lärare som svarade att de var intresserade inledde vi mailkontakt med 

och stämde senare tid och plats för intervju. Vi valde att intervjua lärare som är verksamma 

inom dessa två kommuner då lärare på dessa skolor visat intresse genom att de besvarat mailen 

vi skickat ut. Tidsaspekten har gjort att vi behövt avgränsa oss geografiskt.  Med detta i åtanke 

kan vårt urval bedömas som ett bekvämlighetsurval.  

 

Vi bestämde oss för att genomföra fem intervjuer. Detta beslut baserades till stor del på 

tidsaspekten för studien samt att vi upplevde att vi genom att välja att intervjua just fem lärare 

haft möjlighet att svara på studiens syfte och frågeställningar på ett adekvat sätt. 

 

Inledningsvis övervägdes även att genomföra intervjuerna i fokusgrupper. Emellertid togs ett 

beslut om att genomföra intervjuerna individuellt då lärarnas scheman inte möjliggjorde 

användandet av fokusgrupper. Vi har dessutom resonerat kring detta och kommit fram till att 

individuella intervjuer möjliggör ett öppnare samtal där lärare känner sig mer bekväma med att 

dela med sig av uppfattningar, upplevelser och sina egna resonemang kring ämnet. 

  

Syftet var att inhämta information och belysa samt att kunna ge en kvalitativ beskrivning av 

dessa personers uppfattningar rörande undervisning i kroppsideal inom ramen för idrott och 

hälsa-ämnet. Vi är visserligen medvetna om att generaliserbarheten för studien inte är särskilt 
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hög och att urvalet inte kan anses helt representativt för populationen, detta på grund av att vi 

begränsades av de ramar som fanns för arbetet (såsom exempelvis avsatt tid för studien, 

lärarnas scheman, deadlines). 

  

Backman (2008) menar gällande just urvalskriterier att det slutliga urvalet av primärstudier är 

beroende av det valda problemet. De avgränsningar som gjorts i studien baseras på att lärarna 

måste ha undervisat i ämnet på gymnasienivå sedan gy11 introducerades år 2011. 

4.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där etik i relation till forskning diskuteras. Fyra etiska principer 

har formulerats för att skydda de individer som deltar i forskningsstudier. De fyra principerna 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskare är skyldiga att informera 

forskningspersonerna som deltar i en studie om deras roll i denna och på vilka premisser de 

deltar. Dessa aspekter har uppfyllts i vår studie då vi valt att i samband med att vi kontaktat 

våra möjliga respondenter informerat dessa om på vilka villkor de deltar som 

forskningspersoner. Vidare har dessa villkor utvecklats och förtydligats vid intervjutillfällets 

början. På så sätt har forskningspersonerna givits en möjlighet att när som helst under studiens 

gång välja att avbryta sitt deltagande. Vi har även klargjort för respondenterna att de under 

intervjuns gång har möjlighet att markera att vissa saker inte skall framgå i studien.  

 

Samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna har rätten att bestämma över sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002), åtföljdes genom mailkontakt med respondenterna där vi fick deras 

skriftliga godkännande till att delta i studien. Vid intervjutillfället förtydligades att det 

insamlade materialet senare användes som data i examensarbetet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagarna i studien skall behandlas med 

så hög konfidentialitet som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär för vår studie att 

alla uppgifter av identifierbar karaktär hållits icke tillgängliga för utomstående. Dessutom har 

personuppgifter bytts ut och kodats för att göras icke identifierbara. 

 

Nyttjandekravet förtydligar att användandet att den data som samlats in under 

forskningsprocessen enbart skall användas och presenteras i den aktuella studien och dessutom 

inte kommer att användas för icke-vetenskapliga mål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

informerade vi våra forskningspersoner om vid intervjutillfällets början. 

4.4 Genomförande 

Arbetet inleddes genom att ta kontakt med potentiella informanter vid gymnasieskolor i Umeå 

och Sundsvalls kommun. Deras mailadresser inhämtades på respektive skolas hemsida. I ett 

kortfattat mail beskrev vi uppsatsens syfte och mål samt de forskningsetiska förutsättningarna 
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för ett eventuellt deltagande i studien. Mailet följdes vid intresse upp med planering av datum, 

tid och plats för intervjutillfället. 

 

Malterud (2009) beskriver att kvalitativa metoder kan användas utforskande, samt att vid 

sådana tillfällen besitter författarna relativt lite information kring fenomenet från början av 

arbetet. För oss var detta en verklighet, då vi hade begränsade erfarenheter av undervisning 

kopplad till området. Därför påbörjades arbetets nästa steg; en omfattande litteratursökning 

gällande ämnen vi bedömt relevanta för studien såsom nutida och historiska kroppsideal, 

mediepåverkan och undervisningsmetoder. 

 

Parallellt med detta konstruerades en intervjuguide med följande fem teman: 

undervisningsinnehåll, undervisningsmetoder och examination, kön och genus, media samt 

styrdokument (se bilaga 1). I arbetet med att utforma intervjufrågor eftersträvade vi att 

konstruera öppna frågor där informanterna ombads utveckla och reflektera kring sina svar.  

 

Innan vi påbörjade utförandet av intervjuer genomfördes en provintervju med ännu en 

idrottslärare. Anledningen till detta var både att skapa ett tillfälle att öva på att leda en intervju 

men också att skapa sig en uppfattning om huruvida intervjufrågorna var rätt utformade. Enligt 

Trost (2010) är provintervjuer positivt särskilt för ovana intervjuledare, då eventuella brister 

och frågetecken kan förebyggas då en sådan föregår de reella intervjuerna. Utfallet av 

provintervjun liknade utfallet av övriga intervjuer, då undervisningsmetoderna var densamma 

och resonemanget liknande övriga informanters tankar och reflektioner.  

 

Vid intervjutillfällena spelades samtalet in med hjälp av en mobiltelefon. En av oss ledde 

intervjun medan den andre antecknade och kontrollerade att alla frågor blev ställda. Data 

sparades dels på dator, dels på en extern hårddisk. Arbetet med att transkribera inleddes så fort 

som möjligt efter avslutad intervju. Därefter påbörjades arbetet med att analysera empirin. 

4.5 Analysmetod: Fenomenografi 

Starrin och Svensson (1994) behandlar begreppet fenomenografi. Ordet består av två delar; 

fenomeno- och -grafi. Det förstnämnda härstammar från det grekiska substantivet 

phainomenon som betyder det som visar sig. Den andra delen av order betyder beskriva i ord 

eller i bild. Tillsammans skapar dessa två delar det vi kallar fenomenografi och det är något 

som beskriver det som visar sig (Starrin och Svensson, 1994). Starrin och Svensson (1994) 

menar att huvudidén med den fenomenografiska ansatsen är att beskriva hur olika fenomen 

tolkas av människor.  

 

Claesson (2007) menar att fenomenologin är uppbyggd utifrån en filosofisk idé till skillnad 

från fenomenografin som utvecklats utifrån metodologisk empiri. Vidare skriver Claesson 

(2007) att fenomenografin uppkom under 1970-talet då Ference Marton och hans 

forskningsgrupp INOM-gruppen (Inlärning och Omvärldsuppfattningar) genomförde arbete 

vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Denna grupp arbetade sedan med att 

finna en korrelation mellan på vilket sätt människor arbetar med sina studier och hur de 
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reflekterar kring den specifika studien. Claesson (2007) menar även att på det sätt människor 

tänkte när de bedrev studier var av intresse för forskargruppen, samt om det skedde någon 

förändring i deras tankemönster på grund utav arbetet. Detta utmynnade sedan i att främst 

handla om att systematiskt beskriva vilka uppfattningar som fanns kopplat till olika fenomen. 

 

Marton och Booth (2000) klassar fenomenografin som en kvalitativ forskningsansats där en 

studerar skillnader i hur människor uppfattar olika fenomen. Stor vikt vid denna ansats läggs 

just vid att människor har förmågan att se saker på olika sätt och utifrån olika perspektiv. 

Marton och Booth (2000) beskriver även att individens medvetenhet spelar en avgörande roll 

för hur vi uppfattar olika fenomen, fastän vi till synes upplevt väldigt liknande situationer.  

 

Kroksmark (2007) väljer att använda ordet uppfattningar som fenomenografins vitala begrepp. 

Kroksmark (2007) beskriver fenomenografin som hur människor uppfattar fenomen i 

realiteten. En uppfattning beskrivs som hur en individ upplever något i sin omgivning. Ett 

fenomen karaktäriseras enligt Kroksmark (2007) av vad och hur det uppfattas då vi på något 

vis kommer i kontakt med fenomenet. Dessa båda delar har en inbördes relation till varandra, 

då ett krav för att förstå hur något är förutsätter att en även måste förstå vad det uppfattas som. 

 

Kroksmark (2007) behandlar fenomenografins kunskaps- och inlärningssyn genom att lägga 

stor vikt vid människors sätt att uppfatta saker på olika sätt. Att människor har möjligheten att 

uppfatta saker på olika sätt lägger enligt Kroksmark (2007) grunden för hur kunskap och 

inlärning fungerar enligt detta perspektiv. Kunskap kan ses som en viss uppfattning av något 

där varje individ ser samma objekt på olika sätt, något som skapar kunskapsskillnader kring 

det objektet. Inlärning däremot behandlar uppfattningens kvalitet, vi kan förändra och förbättra 

vår uppfattning kring ett fenomen genom att vi tilldelar det större meningsfullhet och fokus. 

Undervisning är ett sätt att tillägna sig högre kvalitet kring olika uppfattningar, menar 

Kroksmark. 

 

Larsson (1986) beskriver vad som kännetecknar den fenomenografiska ansatsen. Till skillnad 

från andra kvalitativa angreppssätt ämnar man skildra hur människor uppfattar fenomen i deras 

omvärld. Larsson (1986) fortsätter beskrivningen genom att betona att det viktiga är innebörder 

och inte förklaringar, samband eller frekvenser. Detta särskiljer fenomenografin från andra 

metoder där vi väljer att beskriva hur något framträder och inte hur det faktiskt är.  

4.6 Bearbetning och analys av data 

Kroksmark (2007) förklarar att det finns två sätt för forskare att ta sig an fenomen. I den första 

ordningens perspektiv så riktas intresse mot att beskriva ett fenomens innehåll, alltså så som 

fenomenet är. Det innebär att forskare inriktar sig direkt på ett fenomen utan att sätta någons 

uppfattning i relation till fenomenet. I denna studie har vi ett intresse av att inrikta oss mot den 

andra ordningens perspektiv. Den andra ordningens perspektiv intresserar sig av att beskriva 

fenomenet som det uppfattas. I denna studie kommer vi intervjua lärare för att ta reda på deras 

uppfattningar av det utvalda fenomenet, alltså den andra ordningens perspektiv. 
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För att tolka och bearbeta materialet har ett kvalitativt angreppssätt antagits. Detta innebär 

enligt Backman (2008) att en intresserar sig för hur människan uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten. Verkligheten beskrivs vidare som en individuell, social och kulturell 

konstruktion (Backman, 2008). Vi har antagit detta förhållningssätt för att se det utifrån ett 

perspektiv som vi anser stämma med hur materialet bör tolkas och bearbetas (med intresset 

riktat mot individen) – en förståelse för subjektivitet. 

 

Att utveckla de olika delarna bestod enligt oss framförallt av att tolka materialet som bearbetats 

med rätt fokus – i enlighet med vårt syfte och mål. Backman (2008) beskriver hur resultatet får 

en mening, ett innehåll, i tolkningsfasen. Vidare menar Backman (2008) att det är i denna fas 

som forskaren ska försöka förstå innebörden av insamlade data. Viktiga begrepp vilka 

behandlas under tolkningsfasen är enligt Backman (2008) omsorgsfullhet och precision. 

 

De data som samlats in under de olika intervjuerna sammanställdes som tidigare nämnts under 

transkriberingen och därefter tog vi båda del av all empiri. Vi läste enskilt igenom varje 

transkribering och bearbetade därefter dessa gemensamt genom att diskutera och markera vilka 

avsnitt och svar som var intressanta i vårt vidare arbete med att analysera och diskutera 

resultatet. Detta för att göra oss båda väl förtrogna med vår empiri för att kunna föra 

välutvecklade resonemang i analys och diskussionsavsnittet. 

 

Arbetet med fenomenografi krävde att vi tolkade empirin på ett sätt som tydliggjorde lärarnas 

olika uppfattningar av samma fenomen (kroppsideal och undervisning inom ämnet idrott och 

hälsa). Som ett första steg valde vi att markera relevanta svar de olika lärarnas angett som svar 

på en viss fråga, till exempel ”Hur definierar du kroppsideal och hur påverkar det din 

undervisning i ämnet?”. Därefter jämförde vi de olika lärarnas uppfattningar och definitioner 

av fenomenet kroppsideal. Som svar på denna fråga menade en av lärarna att kroppsideal är 

någonting som bestäms av individen och därför skiftar mellan alla människor, medan de fyra 

andra lärarna gav svar som tydde på att kroppsideal bestäms av samhället och förändras över 

tid. Tolkningarna gjordes gällande likheter och skillnader i de svar lärarna återgett. Det blev 

tydligt i arbetet med fenomenografin hur skilda uppfattningar och perspektiv rörande samma 

begrepp, ämne eller tema i undervisning kan beskrivas på olika sätt av verksamma lärare i idrott 

och hälsa.   

  

Enligt Bell (2006) finns ingen särskild standardmetod vid analys av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Snarare betonas att forskarna tillsammans utnyttjar varandras 

förkunskaper och kreativitet. För att analysera vår insamlade empiri har vi använt oss av det 

Bell (2006) benämner som kodning, det vill säga att knyta nyckelord till textsegment för att 

underlätta identifiering av de budskap och uppfattningar respondenterna framfört. Dessutom 

har vi använt oss av det Bell kallar kategorisering, då vi fört samman de meningar och begrepp 

vi ansett hör ihop och känns relevanta för varandra. Vi valde ett begränsat antal kategorier 

baserat på intervjuguidens teman och rubriker (se bilaga 1). Ett exempel på en av dessa 

kategorier är professionsutveckling där vi samlade in all empiri som inhämtades gällande de 

behov lärarna uttryckte gällande fortbildning. Nästa steg blev att tolka empirin, jämföra och 
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sortera den samt välja ut de textsegment vi upplevde talade för flera av informanternas åsikter 

och på så sätt åstadkomma att dessa åsikter representerades i texten. Gemensamt för alla lärare 

vara att de inte genomgått någon fortbildning i ämnet. Flera lärare uttryckte att de såg ett behov 

av detta medan någon uttryckte att det inte var ett problem. Några av dessa kategorier 

bestämdes i planeringsstadiet medan andra växte fram ur intervjuerna, transkriberingen samt 

analysen och de diskussioner vi förde under dessa tillfällen. 

  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bell (2006) beskriver reliabilitet som i vilken mån ett tillvägagångssätt eller instrument under 

likvärdiga omständigheter utgör samma resultat. Vanligt är att detta beskrivs som 

undersökningens stabilitet, tillförlitlighet och precision. Ett tillvägagångssätt vi använt oss av 

för att öka studiens reliabilitet är att vi utformat en intervjuguide, detta ger tydliga ramar för 

alla inblandade. Vi kan emellertid konstatera att reliabiliteten kommer att brista då vi 

undersöker individernas upplevelser av området och dessa kommer att framkalla många olika 

typer av svar på exakt samma fråga. Vidare påpekar Bell (2006) att när det handlar om att ta 

reda på individens åsikter så finns det en rad faktorer som påverkar. Det kan, menar hon handla 

om allt från att personen i fråga sett något på tv till något som inträffat i dennes liv. 

 

Begreppet validitet är mycket mer invecklat, menar Bell (2006). Detta begrepp är en måttstock 

på om en viss fråga mäter eller framställer det den avser att mäta eller framställa. Sapsford & 

Jupp (1996) har formulerat en mer exakt definition och menar att arbetet med validitet i en 

studie är detsamma som "utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga 

slutsatser och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt 

stöd för de tolkningar som görs." (s.1).  För att tydliggöra hur vi kommer att arbeta med studiens 

validitet rent praktiskt tar vi återigen stöd av Bell (2006). Bell (2006) menar att man ska fråga 

sig om någon annan student eller forskare som använder sig av det egna instrumentet skulle 

komma fram till samma resultat eller få samma svar.  

 

Vid arbetet i att undersöka studiens reliabilitet och validitet bör vi också vara uppmärksamma 

på det område vi valt. Kroppsideal kan i många fall upplevas som känsliga ämnen av både 

elever och lärare och detta bedömer vi som en möjlig felkälla i vårt arbete. Detta ger oss en 

tydlig svårighet i arbetet med att beskriva och bedöma undersökningens reliabilitet och 

validitet. Ett stort steg är dock, tror vi, att vara medvetna om områdets komplexitet och arbeta 

utifrån den vetskapen. 
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5.  Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras den empiri som insamlats genom de genomförda semistrukturerade 

intervjuerna. Resultatet är indelat i sju rubriker vilka skapats utifrån intervjuguidens teman; 

lärares tolkningar av begreppet kroppsideal, lärares konkretiseringar av ämnesinnehållet, 

lärares valda undervisningsmetoder och examinationsformer, lärares reflektioner kring kön och 

genus i relation till undervisning om kroppsideal, lärares reflektioner kring media och 

mediepåverkan, lärares tolkningar och implementering av styrdokumenten samt lärares 

reflektioner kring professionsutveckling i relation till undervisning om kroppsideal. Nedan 

presenteras de fem informanter som deltagit i studien med fingerade namn: 

 

Peter är en man i 50-årsåldern som arbetar som lärare i idrott och hälsa på en stor kommunal 

skola. Han har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom gymnasieskolan.  

 

Anna är en kvinna i 30-årsåldern som arbetar som lärare i idrott och hälsa samt i ett annat ämne 

på en liten friskola. Hon har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom 

gymnasieskolan. 

 

Martin är en man i 50-årsåldern som arbetar som lärare i idrott och hälsa på en liten kommunal 

skola. Han har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom gymnasieskolan. 

 

Berit är en kvinna i 60-årsåldern som arbetar som lärare i idrott och hälsa samt i ett annat ämne 

på en stor kommunal skola. Hon har drygt 40 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom 

gymnasieskolan.  

 

Niklas är en man i 35-årsåldern som arbetar som lärare i idrott och hälsa samt i ett annat ämne 

på en liten friskola. Han har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom 

gymnasieskolan.  

5.1 Lärares tolkningar av begreppet kroppsideal 

När lärarna ombads beskriva sin egen definition av begreppet kroppsideal uttryckte fyra lärare 

en gemensam uppfattning om ett kroppsligt ideal som påverkas av omgivningen och av 

samhället. Av dessa fyra betonade två lärare att kroppsideal är något föränderligt som skiftat 

genom historien. Berit menade att “vi pratade inte thigh gaps när jag var ung”. Anna beskrev 

emellertid en tolkning av begreppet som skiljer sig en aning från de andras, nämligen att “det 

finns inget tydligt ideal för det varierar från person till person”. 

 

Vid frågan om hur de ser på kroppsideal i relation till undervisningen i sitt ämne svarade lärarna 

att de arbetar medvetet med att försöka förhålla sig neutralt inställda till kroppar som inte faller 

inom ramen för den nutida idealkroppen. Berit reflekterade kring att hon undervisar en väldigt 

överviktig elev, och att hon då behöver tänka på att den eleven är lika “träningsbar” som någon 

annan. Martin uttryckte att det är viktigt att “aldrig på något sätt kommentera elevernas kroppar, 
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till exempel om någon är muskulös eller lång, utan man försöker vara väldigt försiktig och 

neutral”. Lärarna är, likt Johansson (1999), medvetna om att kroppen alltid setts utifrån olika 

idealbilder, och antar därför ett objektivt förhållningssätt när de undervisar i idrott och hälsa. 

På så sätt menar lärarna att de medverkar till en mer tillåtande miljö där eleverna känner sig 

accepterade och uppskattade oavsett kroppsbyggnad.  

 

Niklas reflekterade kring att problemet med de rådande kroppsidealen och försöken att leva 

upp till dessa aktualiseras på idrotten då lärarna observerar elevernas rörelseförmåga och vad 

de gör med hjälp av sina kroppar. Dessutom menade han att eleverna jämför sig med varandra 

kroppsligt under lektionerna vilket kan leda till att många elever undviker att delta. Peter 

poängterar att även om eleverna inte kan anses leva upp till de rådande kroppsidealen så kan 

de trots det uppvisa fantastiska förmågor inom ramen för idrott och hälsa-ämnet. Vidare 

menade han att det kan fylla en funktion att “lyfta individer som inte har det perfekta 

kroppsidealet, att de också kan”. Larsson och Fagrell (2010) uttrycker liknande tankar som 

Niklas och Peter och menar att dagens kroppsideal består av en frisk, ungdomlig och vältränad 

kropp. Individen förväntas ansvara för den egna hälsan, och dessutom anamma idealen. Att 

eleverna som inte förkroppsligar den nuvarande idealbilden väljer att inte delta i 

undervisningen kan enligt Larsson och Fagrell (2010) förklaras genom att de helt enkelt 

upplever att de inte “hör hemma” inom kontexten för idrott och hälsa. 

 

Tankarna kring det Larsson och Fagrell (2010) uttryckt kring en ovilja att delta i 

undervisningen kan kopplas till det Tinning (1994) uttryckt kring negativ självbild. Tinning 

hävdar att känslor av otillräcklighet kring den egna kroppen upplevd genom kontakt med 

idrottsundervisning eller populärkultur lagras i ens undermedvetna. Denna process utmynnar i 

en känsla av främlingskap inför den egna kroppen, något som blir begränsande för individen 

(Tinning, 1994). Att lärare arbetar aktivt för att motverka denna typ av interaktioner kan få 

positiva effekter på elevers självbild. Flera av de intervjuade lärarna uttryckte att de har ett 

särskilt ansvar för att se till att elever med olika kroppsbyggnad känner att de har en plats inom 

ramen för undervisningen i idrott och hälsa. 

5.2 Lärares beskrivningar av ämnesinnehållet 

Då lärarna blev tillfrågade hur en lektion kring området kroppsideal ser ut beskrev fyra av 

lärarna att de inte lagt särskilt stor vikt vid att arbeta med kroppsideal i undervisningen. De 

uttryckte att lite undervisningstid läggs till att arbeta med kroppsideal och att undervisningen 

sker mer sporadiskt i samband med andra arbetsområden. Berit beskrev att hennes fokus främst 

ligger på ämnets praktiska karaktär. Peter beskriver att de i arbetslaget konkretiserar detta 

innehåll främst genom att “checka av det” och att det sker vid enstaka tillfällen. Lärarna var 

samtidigt överens gällande vilka metoder de väljer att arbeta med kroppsideal, genom 

diskussioner. Flera av lärarna tar även upp att de tar stöd av olika typer av reklam, bilder och 

media för att behandla ämnesområdet. Berit är tydlig med vad ämnets kärna består av enligt 

henne: “För idrott 1 är det för mycket det är helt enkelt så, vi kan inte teoretisera vårt ämne för 

det är ett rörelseämne”. 
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Vid frågan vad de anser är viktigt att eleverna lär sig om kroppsideal var lärarna eniga om att 

det handlar om hur eleverna ser på sig själva. En lärare pratade om genetik, en annan beskrev 

det genom att förklara att “man kommer till världen som man är” och den tredje uttryckte en 

form av acceptans till hur en ser ut och vad man kan och inte kan ändra på. Alla lärare var dock 

överens om att vi föds med en kropp och det är den vi har att arbeta med. De var också överens 

om att som lärare i idrott och hälsa bör en lyfta olika exempel på kroppar i undervisningen. 

Martin beskriver detta på följande sätt:  

 

“De lär sig att oavsett hur vi ser ut så kan personen i fråga va hälsosam och leva ett hälsosamt liv, att 

man inte utifrån vad man ser kan avgöra om en person är hälsosam, det tycker jag är det absolut 

viktigaste.” 

 

Vidare beskrev två av lärarna, Berit och Peter, arbetet med att eleverna ska bli medvetna om 

hur media påverkar deras uppfattningar om kropp och hälsa. Peter poängterade att eleverna 

måste lära sig att “slå hål på bubblan och inte falla för reklam, det där kroppsidealet som de ser 

är falskt, retuscherat, det finns inte”.  

5.3 Lärares valda undervisningsmetoder och examinationsformer 

Alla lärare beskrev att de arbetar med gruppdiskussioner som examinationsform. Fokus från 

lärarnas sida har legat på att bedöma elevernas insats muntligt, kopplat till hur aktiva eleverna 

är i diskussionerna. Något som skiljer lärarna åt är dock hur de väljer att följa upp arbetet i 

samband med gruppdiskussionerna kring kroppsideal. Tre av lärarna har valt att eleverna får 

arbeta och redovisa i grupp och en av lärarna låter eleverna redovisa uppgiften individuellt. 

Martin beskrev även hur en del av eleverna genomför intervjuer som en metod för 

datainsamling. Något alla lärare tydliggjorde var att det finns en hel del andra områden att välja 

mellan, inte uteslutande kroppsideal utan även doping, hälsa, kost, gymkultur och så vidare. 

Arbetets kontext och frågeställningar kan skapas av antingen lärare eller elever i respektive 

grupp, precis som lärarna också nämner under samtalen vi haft med dem. Lärarens roll är att 

följa gruppernas arbete och erbjuda hjälp utifrån elevernas behov. I samband med intervjuerna 

beskrev lärarna dessutom att bedömning av eleverna under gruppdiskussioner är en mycket 

komplex del av yrket.  

 

Vi ställde även frågan kring för- och nackdelar kopplat till valet av undervisningsmetod och 

examinationsform och kring detta resonerade lärarna på följande vis: två av lärarna ansåg att 

en tydlig fördel med gruppdiskussioner som metod är att det blir möjligt att ställa följdfrågor. 

Samma två lärare menar att eleverna lär sig mycket av att få höra varandras tankar och idéer 

kring området. Niklas beskrev detta samspel mellan eleverna genom att säga “Det blir ett 

lärtillfälle att höra vad andra tänker och tycker som de själva inte tänkt på, många elever i denna 

ålder har kommit långt i detta tänk medans andra inte gjort det”.  

 

Två andra lärare, Martin och Anna, förflyttade fokus till elevernas förmåga och förkunskaper 

genom att tala om de som har svårt att uttrycka sig i skrift. Berit resonerade annorlunda och 
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hävdade det motsatta, att “Nackdelen är ju att då man har elever som inte är så verbala och som 

kanske kan mycket inte får chansen att visa på sina kunskaper”. Peter menade att metoden är 

tidseffektiv. Martin sa att de på hans arbetsplats försöker arbeta varierat gällande 

undervisningsmetoder. Håkansson och Sundberg (2012) beskriver denna variation genom att 

betona att en kompetent lärare använder en mängd olika undervisningsmetoder på ett varierat 

sätt. Annerstedt (2007) behandlar vikten av att läraren i valet av metod utgår ifrån vad som 

passar bäst utifrån syfte och mål med undervisningen istället för den egna individuella 

undervisningsstilen.  

 

Därefter behandlades elevinflytande och val av examinationsformer under intervjuerna. Fyra 

av lärarna uppgav att eleverna har näst intill inget inflytande kring detta arbetsområde. Två av 

lärarna berör återigen att kroppsideal utgör en liten del av kursen. Niklas beskrev det som att 

eleverna har stort inflytande kring denna del då läraren står för materialet medan eleverna styr 

diskussionerna. Martin uttryckte en liknande åsikt och menade att eleverna får inflytande 

genom den muntliga delen i arbetet och säger att “Upplägget i sig utifrån vad de tycker är 

intressant, i diskussionen kan lektionerna på olika program se helt olika ut”. I likhet med Niklas 

beskriver Lindström och Pennlert (2013) vikten av elevinflytande genom att förklara att det 

stipuleras i läroplanen. Lindström och Pennlert (2013) betonar även vikten av att låta eleverna 

ha inflytande inte bara i början av en kurs eller ett specifikt område utan även under arbetets 

gång.  

 

Att bedöma eleverna under grupparbeten och vid muntliga undervisningsmetoder var något 

informanterna beskrev som en svårighet. Två av lärarna menade att i arbetet med muntliga 

undervisningsmetoder är det svårt att gå tillbaka och reflektera kring vad som egentligen sades. 

Deras lösningar på detta är att filma, föra utförliga anteckningar och vara noga med att särskilja 

gruppens nivå i förhållande till varje enskild individ. Martin menade att “Man får lita till ens 

kompetens. Man får en bra känsla för var och en då man har ett fåtal elever”. 

5.4 Lärares reflektioner kring kön och genus i relation till 

undervisning om kroppsideal 

Samtliga intervjuade lärare ansåg att samundervisning är att föredra vid undervisning om 

kroppsideal. Martin uttryckte ett starkt motstånd mot att bedriva särundervisning i ämnet, och 

betonade att uppdraget är att “vi ska fostra eleverna och ge dem så mycket kunskap som möjligt 

oavsett kön, så att alla ska kunna delta tillsammans i undervisningen oavsett vad” samtidigt 

som han menade att “att särskilja är liksom att cementera roller, strukturer och så”.  

 

Emellertid uttryckte två lärare, Niklas och Peter, att det kan finnas möjliga vinster med att 

bedriva särundervisning när det är kroppsideal som står på agendan. Niklas begrundade 

huruvida diskussionerna skulle se annorlunda ut då elever med enbart manligt kön ges utrymme 

att reflektera kring kroppsideal. Han betonade även att det samtidigt är bra att diskutera 

könsroller och kroppsideal i helklass, särskilt för personer med manligt kön “för att bara öka 

medvetenheten”. Peter övervägde när frågan ställdes möjligheten att föra diskussioner i mindre 
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grupper baserat på kön och förmodade att det möjligtvis skulle kunna “leda till bättre 

diskussioner”. 

 

Lärarna svarade även på frågor om hur de tar hänsyn till manlighets- och kvinnlighetsnormer 

samt könsstereotyper i sin undervisning gällande kroppsideal. Två lärare svarade att i arbetet 

med kroppsideal får eleverna i uppgift att svara på huruvida de känner sig begränsade gällande 

idrottsutövande, träningsformer och aktiviteter utifrån deras kön. En av dem, Anna, menade att 

trots att de flesta eleverna svarar att de inte känner sig begränsade så finns ändå en slags outtalad 

begränsning för vilka aktiviteter som är “okej” beroende av kön.  

 

Peter uppgav att det pratats om kroppsideal samt manlighets- och kvinnlighetsnormer under 

idrottstimmarna och att de manliga eleverna har “fullständig koll på hur en man ska se ut”. 

Samtidigt menar han att de kvinnliga eleverna “också vet hur de skulle vilja se ut i förhållande 

till normen” eftersom att de “ju dagligen möter bilder som säger åt dem hur de ska se ut och 

vara”. Anna reflekterade kring att det i diskussionerna ofta uppkommer att det finns krav på att 

tjejer ska vara smala. Samtidigt menade hon att det “finns otroliga krav på hur en kille skall se 

ut” och det är viktigt att komma ihåg att dessa kroppsideal och förväntningar även påverkar 

pojkar och i varierande grad även får dem att känna sig otillräckliga.  

 

Lärarnas uppfattningar påvisar tydliga likheter med Bengs (2000) och Bordos (1995) idéer 

vilka uttryckts i bakgrunden. Bengs (2000) menar att massmedia och populärkulturen 

presenterar skönhet som centralt för femininitet. Detta gör att det är fullt naturligt att skönhet 

fungerar som ett sätt för flickor och kvinnor att bekräfta femininitet genom kroppen. Det nära 

sambandet mellan kroppen och femininitet finns också mellan kroppen och maskulinitet, enligt 

Bengs. I bakgrunden fann vi även att Bordo (1995) argumenterat att kvinnor är nära 

sammankopplade med sina kroppar. Detta inkluderar både omhändertagandet av andras 

kroppar och omhändertagandet av, förskönandet av samt förbättrandet av den egna kroppen 

(Bordo, 1995). Kvinnor, eller i detta fall unga tjejer, anses av lärarna redan i sextonårsåldern 

vara experter på att uttrycka och erhålla femininitet. Detta kan sägas vara problematiskt, då 

tjejerna samtidigt genomgår en åldrandeprocess där de experimenterar med den egna 

identiteten och skapar en egen form av femininitet. 

 

Samtidigt beskrevs fenomenet kroppsideal av flera lärare som någonting som även påverkar 

pojkar. Denna uppfattning om det maskulina kroppsidealet stärks av Bordo (1999), som menar 

att då att fitness- och kroppskulturen växte sig stark i västvärlden under 1990-talet förändrades 

även synen på mannens kropp. Enligt Bordo (1999) har denna förändring även tagit sig i uttryck 

i en förändrad bild av den manliga kroppen i media, bland annat genom reklam.  

5.5 Lärares reflektioner kring media och mediepåverkan 

Alla fem lärare svarade ja på frågan “använder du innehåll från reklam i din undervisning om 

kroppsideal?”. Dock uppgav enbart två lärare, Anna och Peter, att de använde innehåll från 

sociala medier som stoff i sin undervisning. Emellertid reflekterade alla fem informanter kring 
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det faktum att deras elever dagligen möts av innehåll i form av bilder och videos från olika 

personer och företag genom sociala medier som kan bidra till en känsla av otillräcklighet. 

Lärarna uttryckte en gemensam form av frustration kring detta. 

 

Lärarna beskrev användandet av medieinnehåll som att de förser eleverna med det material 

som behövs för att analysera och bearbeta innehållet kring kroppsideal. Eleverna får möjlighet 

att tolka informationen de ser från dessa medier, men behöver inte skapa nya idéer och teorier 

kring kroppsideal då dessa redan är mycket tydligt formulerade. 

 

Peter kommenterade appen Instagram på följande sätt:  

 

“Går du in och tittar på olika instagramflöden så är det ju väldigt mycket selfies där de tar bilder i perfekt 

ljus, där ser kropparna hur jävla fräscha ut som helst men sedan ser man dem live och det där kan ju inte 

stämma, mycket är fake” 

 

Han beskrev att i arbetet med kroppsideal används många exempel, såsom olika 

reklamannonser som retuscherats där eleverna kan se originalbilden bredvid. Detta, menade 

Peter, blir en tankeställare för personer som normalt sett inte reflekterar över sådana saker. Alla 

lärarna uttryckte oro över hur kroppsidealen påverkar både pojkar och flickor genom reklam 

och sociala medier. 

 

Berit uttryckte en motvillighet mot de förhållanden och den mentalitet unga idag växer upp 

med. Samtidigt påpekades hon förståelsen för dessa samhälleliga fenomen påverkar 

utformningen av undervisningen: 

 

“Vi mår bäst då vi ser realistiskt på oss själva, tjejer viftas bort, kropp och så vidare, man- och 

kvinnlighet, jag är först och främst människa, kvinnor känner mer skam över att inte vara perfekta, [...] 

Kroppen har blivit ett objekt, illusionen om det perfekta. Det är viktigt att det även handlar om killar och 

ideal. Unga blandar ihop hälsa och kroppsideal. Jag kan mycket om detta och det genomsyrar min 

undervisning, ja.” 

 

Berit beskrev också hur reklam används i undervisningen då det finns tid för det “jag har tagit 

ut specifika bilder, thigh gaps och så vidare, vad var idealen på 60-talet, medel-, romartiden 

och jämföra. Då plockar jag ut, så eleverna får prata om det.” 

 

En debatt inom EU har förts gällande unga och sociala medier, där uppfattningen är att unga är 

mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta för påverkan än vuxna (Nordlund, 2013). Carlsson 

(2010, s. 16) beskriver vikten av ‘media literacy’, vilket innefattar kunskap om medierna, deras 

innehåll och användningsområden och att detta måste framhållas i dagens skola. Fokus för 

medieundervisningen är att kunna särskilja och klassificera information, att utveckla förmågan 

till kritisk analys av medieinnehåll samt en förståelse för hur medieindustrin fungerar 

(Carlsson, 2010). Alla lärarna beskrev att det är viktigt för dem att eleverna utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt mot media där de förväntas kunna kritiskt granska de budskap de möts av 

dagligen, men ingen av lärarna uttryckte hur denna kritiska förmåga skall övas upp inom ramen 

för idrott och hälsa-undervisningen. 
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Martin betonade hur kroppsidealen kan få oss att tillskriva människor som lever upp till dessa 

vissa karaktärsdrag medan de som inte lever upp till idealen tillskrivs andra karaktärsdrag. 

 

“Vi pratar om hur vi ser på kroppar utifrån olika typer av bilder [...] mycket diskussion, vad utstrålar, 

hur, en hälsosam människa hur ska man, om man ser en vältränad människa vad utstrålar den för er, få 

med det här med hälsa och varför man gör den kopplingen om de är smala och tränade; om en person är 

större varför antar man att den inte är hälsosam? Mycket diskussioner.” 

 

Detta resonemang stärks av Fagrell och Larsson (2010) som beskriver hur det finns ett rådande 

antagande i samhället där människor som uppnår ideal kring kropp och skönhet anses vara 

moraliskt överlägsna de som inte gör det. Ett liknande resonemang gällande 

konsumtionskulturen förs av Featherstone (1991) då vår jakt på förändring och förbättring av 

den egna kroppen ses som en jakt på lycka, ett starkare självförtroende och en förbättrad 

självbild. 

5.6 Lärares tolkningar och implementering av styrdokumenten 

Lärarna gjorde liknande men skilda tolkningar av bestämmelserna i styrdokumenten, något 

som fått konsekvenser för hur dessa implementeras och förverkligas i undervisningen. Alla 

lärare var överens om att själva existensen av begreppet kroppsideal i styrdokumenten gör att 

det är någonting som bör behandlas under kursen idrott och hälsa 1. Berit kommenterar det på 

följande sätt: 

 

“Det tas upp i nationell plan, det är något som förekommer i samhället som ska belysas, så tolkar jag det 

och att vi ska göra det. Jag gillar inte riktigt saker som bara ska göras, jag tror inte på att under en heldag 

ska alla klasser göra samma sak och bocka av det bara för att det står där.” 

 

Det vi kan konstatera är att alla lärare som finns representerade i studien lägger liten vikt vid 

kroppsideal i sin idrott och hälsa-undervisning. Detta liknar det Londos (2010) såg i sin studie, 

nämligen en benägenhet att teoretiska inslag utgjorde en liten del av undervisningen. Peter 

uttryckte arbetet med kroppsideal som ett “dåligt samvete” och sa bland annat att “det står ju 

där, det är inte så att jag går in och tittar på det centrala innehållet och syftet; att det är mitt 

syfte är, att det är mitt huvudsyfte det kan jag inte påstå att det är”. Han lade senare till att “mitt 

huvudsyfte som lärare i idrott och hälsa är att ge dem kunskaper och förmågor att kunna ta 

hand om sin kropp nu och i framtiden, det handlar mer om att testa på olika typer av 

rörelseaktiviteter kanske litegrann om träningslära”. Berit uttryckte en liknande tanke, och 

svarade “Nej, inte om ämnet ska vara av praktisk karaktär” på frågan om huruvida det finns 

tillräckligt med stöd i ämnesplan eller läroplan för att rättfärdiga att lägga stor vikt vid att arbeta 

med kroppsideal i undervisningen. 

 

Ytterligare en lärare, Martin, reflekterade kring omfattningen av detta moment i förhållande till 

hela kursen idrott och hälsa 1: “Jag tänker litegrann att detta är nästan ett ämne som skulle 

kunna täcka en halv kurs om man utifrån skrivelsen ska få tid att jobba med detta [...] jag tycker 

inte att det är otydligt men jag känner att att skapa tiden för att jobba med detta är väl svårt”. 
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På frågan om huruvida Skolverkets formuleringar rättfärdigar att lägga stor vikt vid just detta 

kunskapskrav svarade Martin: “Nej, nä men jag måste säga att jag kan inte se det som ämnets 

kärna. Inte utifrån hur ämnesplanen är skriven.” 

 

Samtliga lärare menade att begreppet kroppsideal har fått en större roll i ämnet sedan gy11 

introducerades. Berit kommenterade riktlinjerna i styrdokumenten genom att säga att 

“framförallt är kunskapskraven en enda rebus [...] vi har jobbat mycket med kunskapskraven 

men inte haft en djupare utbildning i detta.” Niklas sammanfattade betygskraven: “med någon 

form av progression, E-nivå redogöra, C-nivå mer utförligt och sedan på A-nivå nyanserat”. 

Ytterligare en lärare, Anna, beskrev att för att uppnå E-nivå är, enligt henne, det viktigaste att 

eleven uppvisar en medvetenhet om att det finns “en beskrivning, en norm, något som man 

brottas med. Att man överhuvudtaget är medveten om det och för de högre, utförligt och 

nyanserat, då kan man hitta olika inslag och göra jämförelser.” Niklas beskrev hur “vi ska 

bedöma det som står, det vill säga beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i 

olika träningsverksamheter”. Han uttryckte att “det jag saknar är någon slags diskussion”. 

Lärarna i vår studie uppger att eleverna i hög grad använder sig av den analytiska förmågan i 

arbetet med kroppsideal. Niklas beskrivning av avsaknaden av diskussion indikerar dock att 

han inte anser att elevernas analytiska förmåga sätts på prov. De nuvarande styrdokumenten 

behandlar enligt honom främst en beskrivning och redogörelse istället för analys. 

5.7 Lärares reflektioner kring professionsutveckling i relation till 

undervisning om kroppsideal 

Lärarna fick frågan vad de anser att de behöver ha för kunskaper och verktyg i arbetet med 

kroppsideal. Här uttryckte Martin och Niklas att det i grund och botten handlar mycket om 

lärarens egna värderingar. De förklarade att om en som lärare inte har sunda värderingar 

påverkar det eleverna. Peter resonerade kring elevernas kunskaper kontra den äldre 

generationens “Kring detta tema finns en generation ovanför eleverna som vi pratar om men 

som för eleverna egentligen är självklart”. Han exemplifierar: “Vet ej om det är något man kan 

utbilda sig till [...] handlar i grund och botten om värderingar, jag tror de flesta i dagens 

samhälle får de värderingar som behövs, inget konstigt med HBTQ till exempel”. 

 

Två av lärarna besvarade även frågan kring kunskaper och verktyg genom att ta upp 

samhällsmedvetenhet. Berit menade att “En lärare ska hänga med i det som händer i 

omgivningen, lärare ska läsa och samtala om det”. Liknande tankar representerades även då 

Martin beskrev lärares kunskaper “Vet inte, behöver väl vara lite samhällsmedveten kanske”. 

En av frågeställningarna behandlade fortbildning och på denna fråga svarade lärarna enhälligt 

att de inte genomgått någon fortbildning kopplat till kroppsideal. Niklas valde dock att lägga 

fokus på begreppets innebörd “de behöver mycket kunskaper kring vad står begreppet för, de 

flesta lärare har nog inte på något sätt tillräckligt med kunskaper, jag känner själv och kollegor 

som vi har nog inte tillräckligt med kunskaper”. Peter hade en annan uppfattning och sa att “ren 

fakta är inget problem att läsa sig till”. Vidare påpekade han att “det vi behöver är att kunna 
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ställa rätt frågor, föra diskussionen i den riktningen vi avser och att bli bättre på att låta eleverna 

styra kunskapandet tillsammans”.  

 

Peter upplevde en kunskapslucka i sitt arbete med kroppsideal kopplat till dagens samhälle: 

 

“Där känner jag att jag inte hängt med i svängarna, där har vi en källa till kroppsideal och alla tråkigheter 

runt omkring. Där skulle man som äldre fått lite fortbildning, lite i hur man jobbar med dessa frågor och 

lyfta, snapchat, instastorier, bild och film konstant.  Går du in och tittar på olika instagramflöden så är 

det ju väldigt mycket selfies där de tar bilder i perfekt ljus, där ser kropparna hur jävla fräscha ut som 

helst men sedan ser man dem live å det där kan ju inte stämma, mycket fake”. 
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6. Diskussion 

Detta avslutande avsnitt skildrar studiens slutsatser, författarnas egna tankar och diskussioner, 

reflektioner kring studiens metodval samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser  

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur undervisning i kroppsideal realiseras av 

lärare som arbetar i den svenska gymnasieskolan. I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. 

Till en början ämnar vi återkoppla till studiens tre frågeställningar: 

 

● Hur definierar lärare i idrott och hälsa begreppet kroppsideal och hur påverkar denna 

definition deras undervisning? 

● Hur ämnar lärare att genom undervisning i kroppsideal utveckla en medvetenhet hos 

eleverna gällande kroppsideal? 

● Vilka undervisningsmetoder används av lärare i praktiken? Hur examinerar lärare 

momentet kroppsideal? 

6.1.1 Vad innebär lärares definition av begreppet kroppsideal för idrottslärares 

undervisning på gymnasienivå? 

Lärarna i studien förde relativt liknande resonemang kring definitionen av kroppsideal och 

innebörden av begreppet för undervisningen i idrott och hälsa. Trots det skilde sig 

uppfattningar om hur kroppsideal konstrueras eller påverkar människor i deras vardag. Alla 

lärarna var överens om att närvaron av begreppet i ämnes- och kursplaner gör att momentet 

skall behandlas i idrott och hälsa-undervisningen. Samtliga lärare menade att kroppsideal är en 

ytterst viktig fråga. Emellertid finns en viss diskrepans mellan detta, att lärarna benämner 

området som viktigt, och att undervisningen i kroppsideal beskrevs av lärarna själva som sällan 

förekommande, lågt prioriterad och fragmentariskt bedriven. Alla lärarna gav en bild av att 

undervisningen sällan är förekommande och mer någonting som “checkas av” under enstaka 

lektionstillfällen. Martin uttryckte till exempel att han “kan inte se det som ämnets kärna”. Vi 

anser att det är paradoxalt att lärarna uttrycker hur viktigt ämnet är, samtidigt som de också 

erkänner att det finns stora utvecklingsmöjligheter gällande den faktiska undervisningen och 

hur mycket tid som läggs på att behandla kroppsideal. Flera av lärarna uttrycker att de dels 

skulle tjäna på att ta del av en utökad kollegial reflektion kring ämnet, dels gärna skulle delta i 

fortbildning gällande kroppsideal. Till exempel belyste Peter en personlig kunskapslucka 

gällande sociala medier. Han menar att sociala medier som Instagram eller Facebook är en stor 

källa och anledning till kroppsmissnöje och en känsla av otillräcklighet när det gäller 

kroppsideal.  

 

När frågan om vilken kunskap som är viktig för att kunna undervisa i ämnet ställdes menade 

flera av lärarna att det viktigaste var att läraren “hade sunda värderingar”. Samtidigt menade 

två lärare att samhällsmedvetenhet var ett viktigt begrepp, och det beskrevs som viktigt att som 

lärare hålla sig à jour gällande samhällsfrågor och -debatt. Detta styrks av Lindström och 



31 
 

Pennlert (2013). Det lärarna framhöll som det absolut viktigaste var dock det som ofta benämns 

som undervisningens hur-frågor, det vill säga frågor om undervisningsmetodik och 

ämnesdidaktik. Det var frågor som dessa som lärarna identifierade som viktiga för möjlig 

fortbildning i ämnet.  

6.1.2 Hur ämnar lärare att genom undervisning i kroppsideal utveckla en 

medvetenhet hos eleverna gällande mediepåverkan av uppfattningar om 

kroppsideal? 

I bakgrunden behandlades hur kulturella uppfattningar kring manlighet och kvinnlighet 

reflekteras genom olika former av kommunikation (Strate, 1992). Forskning (Bengs, 2000; 

Kimmel, 1992; Strate, 1992) visar att reklam kan anses producera en form av instruktionsbok 

för hur människor bör utöva maskulinitet eller femininitet. Några av lärarna ger uttryck åt 

liknande tankar kring detta, exempelvis Peter som menar att “tjejerna vet ju hur de skulle vilja 

se ut i förhållande till normen [...] de bankas ju dagligen med bilder på hur de ska se ut och 

vara” samt att “det är ju inte så svårt att måla upp bilden om hur en man ska se ut, det har de 

fullständig koll på”. Flera andra lärare formulerar snarlika reflektioner under intervjuerna. Det 

är positivt att lärare inser att reklam och media formulerar en snäv bild av kroppar och genus 

vilken eleverna förväntas konformera sig efter, men problematiskt att de inte uttrycker ett mer 

uttalat sätt att motarbeta detta. En önskan från vår sida är att lärarna skall ges verktyg att bli 

bättre på att kritiskt granska dessa mediebudskap för att sedan kunna undervisa i det Carlsson 

(2010) benämner som ‘media literacy’.  

 

Något vi fann i avsnittet resultat och analys var att några av lärarna försöker lära eleverna att 

kritiskt granska de mediebudskap de nås av dagligen. Tre av lärarna beskriver en liknande 

uppgift där eleverna själva väljer ut ett medieinnehåll som de fördjupar sig i och sedan 

redovisar inför en grupp klasskamrater. Redovisningarna efterföljs sedan alltid av 

klassdiskussioner. En annan lärare menar att genom att hon själv väljer ut medieinnehåll som 

eleverna får analysera skapas ytterligare ett försök till att eleverna skall ges tillfälle att utöva 

mediekritik. Dessa tillvägagångssätt är de närmaste försök vi finner till att utveckla det 

Carlsson (2010) beskriver som media literacy. Det är positivt att lärarna gör försök att utveckla 

denna förmåga hos eleverna. Det finns ett engagemang och en vilja att utveckla elevernas 

förmåga att kritiskt granska ett innehåll, men denna välvilja uttrycks inte i form av explicit 

kunskap utan snarare som ett mål för undervisningen. 

 

Alla fem intervjuade lärarna berör att kroppar och kroppslig förmåga är centralt för 

undervisning i idrott och hälsa. I likhet med Tinning (1994) uttrycker de önskemål om att 

undervisningen i kroppsideal inom ramen för idrott och hälsa skall erbjuda eleverna en 

alternativ syn på vad som är hälsosamt än den snäva bild som förmedlas av mediekulturen i 

form av reklam. En av lärarna, Martin, beskriver hur han aldrig, under några omständigheter, 

kommenterar elevernas kroppar under lektionerna i idrott och hälsa. Två andra lärare, Berit och 

Peter, lyfter fram hur de ibland “lyfter fram” kroppar som optimala för en viss aktivitet, medans 

andra kroppar lyfts fram vid andra tillfällen. Att kroppen är centralt för idrott och hälsa-

undervisningen är ställt utom allt rimligt tvivel då fysisk aktivitet är det som av lärarna 
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beskrivits bland annat som “ämnets kärna”. Att tala om kropp och kroppsideal har av lärarna 

beskrivits som både “svårt” och “känsligt”, samtidigt som flera lärare uttryckte under intervjun 

att det finns ett behov av fortbildning i ämnet. Många av de äldre lärarna uttryckte att 

kroppsideal inte varit en del av deras lärarutbildning vilket är problematiskt då det till stor del 

är under utbildningen lärare förvärvar de ämneskunskaper som sedan skall behandlas i 

yrkeslivet och undervisningen. Vi anser att det är oroväckande att lärare förväntas undervisa i 

sådant de varken genomgått utbildning eller fortbildning inom. Emellertid finns det inom 

lärarkåren en konstant strävan efter vidareutveckling och förbättring av den egna kompetensen.   

6.1.3 Vilka undervisningsmetoder används? 

I resultatet kan vi utläsa att lärarna i studien helt uteslutande arbetar med metoden 

gruppdiskussion för att behandla området kroppsideal. Därefter följer olika metoder för att följa 

upp arbetet i form av examination. Något vi anser vara intressant att diskutera här blir lärarnas 

intention då de väljer att arbeta med gruppdiskussion kontra andra metoder. Håkansson och 

Sundberg (2012) hävdar att en kompetent lärare använder en mängd olika 

undervisningsmetoder och på ett varierat sätt. Detta har även majoriteten av lärare uttryckt som 

en viktig del i arbetet främst kopplat till andra områden än kroppsideal. En av lärarna tydliggör 

detta genom att konstatera att “detta är ett praktiskt ämne”. Att arbetsmetoderna inte varierar i 

lika hög grad kring detta område kan ha att göra med att samtliga lärare i studien anser att 

området inte bör prioriteras över annat innehåll, ofta av praktisk karaktär. Vi anser att för att 

området ska få meningsfullhet för elevernas lärande behöver denna inställning förändras. Detta 

medför då förhoppningsvis också att området inte bara blir något som checkas av utan istället 

något att begrunda, värdera och diskutera främst för att elever nu och i framtiden ska må bra 

och erhålla realistiska förväntningar på sig själva och sina kroppar. 

 

Något som också är intressant att diskutera är vad lärarna har för argument för och emot att just 

välja gruppdiskussion som metod. Vi anser att detta kan ha att göra med brist på fortbildning 

och fokus kring kroppsideal i undervisningen. Området kommer också av många att upplevas 

som känsligt och svårt att hantera. Detta kan påverka hur undervisningen genomförs. Det 

presenteras dock en stor fördel i valet av metod för dessa lärare, eleverna får vid 

gruppdiskussioner ta del av varandras tankar och lära sig av detta. Det tror vi kan vara en stor 

fördel då lärarna ibland kanske inte håller sig uppdaterade gällande området, med sociala 

medier som florerar i samhället och i ungdomarnas vardag. Samtidigt menar vi att detta 

överlämnande av ansvar till eleverna och att lärarna förlitar sig på elevers förmåga till att föra 

diskussioner tyder på att lärarna helt enkelt inte känner att de har tillräckligt med kunskap för 

att undervisa i området. 

 

Lärarna beskrev dock även en annan sida av detta. De beskrev bedömningen som svår då det 

är svårt att gå tillbaka och se vad som gjorts och vilka som kan vad. Här anser vi att en lösning 

är att lägga mer fokus på detta område, samt att variera undervisningsmetoder och 

examinationsformer. Att inte bara få beskriva och diskutera utan även analysera dagens 

medieutbud kan vara en mycket viktig erfarenhet för ungdomar. Vi tycker att målet; att 
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eleverna ska bli mer kritiska till innehållet i reklam och sociala medier, är något alldeles för 

viktigt för att glömmas bort. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi undersökte lärarnas definition av begreppet kroppsideal, hur de valt att arbeta för att 

utveckla elevers medvetenhet och kunskaper i ämnet samt med vilka undervisningsmetoder 

och -examinationer de arbetat med i området. Då detta i hög grad framstår som kvalitativ data 

valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Att välja intervjuer kontra andra metoder föll 

sig i vårt arbete naturligt då det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och att kunna studera 

hur de gör samt hur de resonerar kring det sätt som de arbetar på. Vi anser att valet av andra 

metoder skulle kunnat begränsa vårt resultat i en riktning som inte är kopplat till arbetets syfte 

och frågeställningar. Att ha träffat och samtalat med lärarna ger en mer djupgående helhetsbild 

av det område som undersökts. En styrka med vår studie är att vi kunnat utveckla empirin via 

följdfrågor och tolkat respondenternas uttryckssätt, något som ger arbetet högre validitet. Vi 

hoppas även att respondenterna upplevt en känsla av trygghet då vi tydligt förklarat studiens 

syfte och mål samt hur vi kommer använda informationen. Denna personliga kontakt som 

skapats mellan intervjuledare och respondent tror vi har bidragit till ett trivsamt samtalsklimat 

där vi mottagit sanningsenliga svar på de frågeställningar vi formulerat. 

 

Något vi dock är medvetna om kring valet av intervju som metod är att forskaren själv har en 

stor del i arbetet, att tolka den empiri som samlats in. Detta medför att metoden kan anses vara 

mer subjektiv kontra till exempel enkät som metod. Det som även ansågs som en styrka; det 

personliga mötet, tror vi kan ha fått motsatt effekt gällande insamlandet av empirin. Detta kan 

ha påverkat studiens reliabilitet negativt. Vi anser trots detta att studiens reliabilitet är hög. 

Frågor kring kroppsideal och hur lärare undervisar i detta område kan säkerligen uppfattas som 

känsliga. Detta kan ha medfört att lärarna besvarat frågorna på ett sätt som kopplas till vad de 

tror att vi vill att de ska svara istället för att återge en bild av sin faktiska undervisningssituation.  

 

Malterud (2009) beskriver att kvalitativa studier utgår från att verkligheten kan uppfattas på en 

mängd olika sätt och går därför att tolka på olika vis. I vårt arbete har denna beskrivning varit 

en grundsten då vi på förhand var medvetna om att kroppsideal skulle väcka olika känslor, 

tankar och resonemang. Vidare menar Malterud att kvalitativa metoder kan användas 

utforskande. I sådana fall finns väldigt lite information kring fenomenet från början av arbetet. 

För oss var detta verkligheten, då vi på förhand misstänkte att området inte får den 

uppmärksamhet i gymnasieskolan som behövs. Dessutom hade vi själva relativt begränsade 

erfarenheter av undervisning kopplad till området. Vi hade därför väldigt lite kunskap kring 

området och hur det undervisas i praktiken i uppstarten av arbetet med undersökningen.  

 

Vi valde att skapa en intervjuguide av semistrukturerad karaktär och våra intervjuer följde på 

grund av detta flera förutbestämda teman. Detta anser vi kan ha varit till hjälp för att 

respondenten själv ska få resonera kring området och behandla det som han eller hon anser 

vara viktigt i olika sammanhang. Att istället använda sig av mer detaljerade, stängda frågor 
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skulle ha varit mindre önskvärt då detta kan resultera i ett mindre naturligt samtal och ett sämre 

flyt. Diskussionen kan dessutom ha blivit ännu mer subjektiv och påverkad av våra tankar och 

förförståelse kring kroppsideal. Målet har istället för oss varit att låta respondenten dela med 

sig av så mycket som möjligt från hans eller hennes undervisningspraktik utan att bli påverkad 

eller färgad av intervjuledarens åsikter. 

 

Vi har valt att använda oss av fenomenografin som teoretisk utgångspunkt för studien. Detta 

då vi upplevde att just uppfattningar är centralt i arbetet med att försöka tolka den empiri vi 

samlat in. Exempelvis beskrev lärarna olika uppfattningar gällande elevinflytande. Där beskrev 

lärarna begreppets innebörd för den faktiska undervisningen och betonade inte förklaringar, 

samband eller frekvenser. Det viktiga för oss var inte att beskriva hur ofta ett visst fenomen 

framträdde i undervisningen eller varför utan istället hur lärarna resonerade kring ett särskilt 

begrepp eller en viss metod. 

 

Vi vill tydliggöra att denna studie har låg generaliserbarhet. Detta då vi enbart intervjuat fem 

lärare och dessutom valt en kvalitativ ansats. Vi har inte genomfört någon kartläggning 

gällande till exempel vilka undervisningsmetoder som används mer storskaligt i den svenska 

gymnasieskolan. Vi har dock erhållit en annan typ av kvalitet i vårt arbete som behandlar 

beskrivningar och resonemang kring kroppsideal. För att beskriva vårt arbete tar vi stöd av 

McCracken (1998) som beskriver att kvalitativa studier ofta omfattar ett litet antal personer, 

men försöker i gengäld undersöka dessa desto djupare – “less is more”. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Till en början vill vi understryka att vi på intet sätt avser misskreditera lärarna som deltagit i 

denna studie. De har uttryckt ett stort engagemang för elevernas kunskapsutveckling. Trots det 

är kroppsideal ett lågt prioriterat område i ämnet vilket ges litet utrymme i undervisningen. 

 

Då vi sammanfattningsvis granskar de resultat vi förvärvat i denna studie konstaterar vi att 

lärarnas arbete kan beskrivas som fragmentariskt. Lärarna beskriver kroppsideal som ett 

område de inte lägger mycket undervisningstimmar på och checkas av för att det ska göras 

enligt styrdokumenten. Vi tror att detta sätt att arbeta, oavsett vilket område det handlar om, 

riskerar att bli något eleverna ser som oviktigt. Därav äventyras ett tillfälle för inlärning.  

 

Emellertid påpekar några lärare i studien att deras undervisning genomsyras av fokus på ett 

sunt förhållningssätt till kroppen. Vi menar att detta förhållningssätt bör uttryckas tydligare i 

ett arbetsområde där eleverna får chansen att arbeta systematiskt med kroppsideal under en 

längre tid. Detta argument kan, vilket vi är medvetna om, framföras för alla tänkbara teoretiska 

områden inom idrott och hälsa vilket gör det svårt att planera och realisera undervisningen. Vi 

hoppas att i och med detta arbete och fler arbeten med likartat syfte kan idrottslärares syn på 

vikten av att behandla kroppsideal i undervisningen förändras. 
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Att undervisningen i kroppsideal presenterats som fragmentarisk leder till att dess metoder och 

examinationsformer blir detsamma. Lärarna beskriver att de försöker variera 

undervisningsmetoder och examinationsformer. Forskning påvisar att varierande arbetssätt är 

positivt för lärares arbete. Ändå anser vi att detta kan bli undermåligt i arbetet med kroppsideal, 

säkerligen mycket på grund av det fragmentariska arbetssättet som beskrivits tidigare. 

Undervisningen domineras av gruppdiskussioner och muntliga examinationsformer. Vår 

förhoppning är att ett ökat engagemang i denna fråga kan leda till en mer varierad undervisning. 

Detta kan i sin tur leda till att elevernas förmåga att reflektera och utvärdera utvecklas. 

 

En av lärarna, Niklas, uttryckte under intervjutillfället att han saknade anvisningar i 

styrdokumenten gällande att eleverna skall reflektera kring kroppsideal och analysera de 

mediebudskap de möter i det vardagliga livet. Han menade att om samtalen stannar vid att 

beskriva en bild eller artikel fastnar vi vid just det, att beskriva hur någonting ser ut istället för 

att reflektera över varför det ser ut som det gör. Vi håller med Niklas i den kritik han riktar mot 

hur dagens styrdokument är utformade. Om styrdokumenten istället hade fokuserat på att 

eleverna skall reflektera eller analysera mediebudskap kan nivån på diskussionerna föras till 

ytterligare en dimension. Samtidigt skulle eleverna ges chans träna på att kunna kritiskt granska 

dessa budskap, vilket är en viktig del av att vara människa idag. 

 

Avslutningsvis vill vi framföra ett förslag för hur vi anser att undervisning i kroppsideal kan 

organiseras. Att definiera vad kroppsideal kan vara och hur begreppet påverkar oss i vårt 

dagliga liv är viktigt för att skapa en gemensam förståelse för fenomenet som sådant. Därefter 

anser vi att begreppet media literacy bör behandlas och appliceras på reklam eller annat innehåll 

från sociala medier. En form av medieanalys kan utgöra examinationsform, vilken kan 

examineras både muntligt och skriftligt beroende på vad läraren bedömer mest lämpligt. Att 

lägga vikt vid att observera, reflektera och analysera vilka budskap som faktiskt dominerar 

dessa arenor och är aktuella för elevernas vardag är ett viktigt steg i undervisningen om 

kroppsideal. Dessutom vill vi gärna se att eleverna ges en varierande grad av inflytande, till 

exempel genom att själva få välja medieinnehåll. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi granskar vår egen studie och den tidigare forskning som gjorts kring kroppsideal och 

mediepåverkan inser vi att det kan vara mycket angeläget att studera detta område mer 

storskaligt. Återkommer mönstret lärarna i denna studie presenterat eller ser det annorlunda ut 

på andra ställen i landet? Det skulle dessutom vara intressant att studera hur andra länder 

arbetar med kroppsideal i undervisningen. Något vi vill föreslå är att studera kroppsideal och 

hur det förekommer i undervisningen genom att genomföra en kartläggning av området så att 

en helhetsbild kan skapas. Om detta förverkligas finns möjlighet att vidta konstruktiva åtgärder 

och påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete. 

 

I studien fann vi en brist på överensstämmelse mellan lärarnas uppfattningar om vikten av att 

undervisa i kroppsideal kontra dess faktiska utbredning i undervisningspraktiken. Detta 



36 
 

förvånade oss då många av lärarna medvetet valt att inte lägga stor vikt vid att undervisa i 

kroppsideal samtidigt som de under intervjuerna framhållit det som någonting viktigt. Vi anser 

därför att lärarnas förhållningssätt till frågor som rör kroppsideal är något som bör 

uppmärksammas och studeras ytterligare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor/intervjuguide - kroppsideal 

 

Allmän information om intervjupersonen 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Vilka kurser undervisar du? 

5. Vilka program går eleverna du undervisar på? 

  

1. Kroppsideal 

Hur definierar du ordet kroppsideal? 

Hur ser du på kroppsideal i relation till undervisningen i idrott och hälsa? 

Upplever du att du tar hänsyn till sådana saker i undervisningen? I så fall, på vilket sätt? 

Berördes kroppsideal under din lärarutbildning? Om ja, hur såg den undervisningen ut? 

  

2. Undervisningsinnehåll 

Vad innebär begreppet kroppsideal i din undervisning? 

Ge exempel på hur en lektion innehållande kroppsideal ser ut? Alltså, ge exempel på hur 

eleverna får arbeta med ämnet. 

Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig om kroppsideal? 

Har eleverna inflytande på undervisningen som berör kroppsideal, gällande 

undervisningsinnehåll? Följdfråga, examination/metod? 

  

3. Undervisningsmetoder och examination 

Hur gör ni när ni undervisar kroppsideal? Hur går ni tillväga? 

Hur examineras elevernas kunskaper i detta ämne? 

Vad ser du för för- och nackdelar med den examinationsformen? 

Har du integrerat undervisning i kroppsideal med något annat ämne tidigare? 

Hur arbetar ni med ämnet kroppsideal på skolan i stort? Har ni temadagar, tjej/killgrupper 

eller liknande? 

 

4. Kön och genus 

Vad anser du om sär- och samundervisning i idrott och hälsa? 

Ser du några möjliga vinster med särundervisning som metod i undervisning gällande ämnet 

kroppsideal? I så fall, vilka? Varför/varför inte? 



 
 

Hur tar du hänsyn till manlighetsnormer och manliga könsstereotyper i din undervisning 

gällande kroppsideal? 

Hur tar du hänsyn till kvinnlighetsnormer och kvinnliga könsstereotyper i din undervisning 

gällande kroppsideal? 

  

5. Media (dessa frågor kanske besvaras tidigare under intervjuns gång) 

Använder du innehåll från sociala medier i din undervisning om kroppsideal? Om ja, hur? 

Använder du reklam i din undervisning om kroppsideal? Om ja, hur? 

  

6. Styrdokument 

Hur tolkar du det som står i gy11 gällande kroppsideal? 

Har kroppsideal fått en större roll i ämnet sedan gy11? 

Anser du att det finns tillräckligt med riktlinjer i styrdokumenten för att veta vad som ska 

läras ut gällande kroppsideal? Om ja, ge exempel. Om nej, hur tänker du kring detta? 

Finns det tillräckligt med stöd i ämnesplan/läroplan för att rättfärdiga att lägga stor vikt vid 

att arbeta med kroppsideal? 

  

7. Professionsutveckling 

Vad behöver lärare för kunskaper och verktyg för att arbeta med kroppsideal? 

Har du genomgått någon fortbildning gällande kroppsideal? 

Är kroppsideal någonting som ni diskuterar/diskuterat i idrottslärarkollegiet? Om ja, ge gärna 

exempel på vad som diskuteras/har diskuterats. 

  

Avslutning 

Finns det något du vill tillägga? 


