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Sammanfattning 

I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, 

attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera 

beroende på vilken situation personen befinner sig i. Det finns även en koppling mellan personers fysiska 

yttre och självuppfattningen som grundas i de västerländska normer som finns kring utseende och 

kroppsideal. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga elevers fysiska självuppfattning och hur de 

upplever att den påverkar deras deltagande och syn på idrott och hälsa. En semistrukturerad 

intervjumetod användes för undersökningen och sex kvinnliga gymnasieelever deltog. Resultatet visar att 

respondenternas fysiska självuppfattning varierar beroende på vilken situation eleverna befinner sig i. Den 

teoretiska undervisningen framstår problematisk då läraren pratat om hälsa på ett vilseledande sätt utan 

att ta hänsyn till elever med bland annat ätstörningar. Samtliga respondenter anser att undervisningen om 

fysisk självuppfattning kan bli mycket bättre och att det är ett arbete för hela skolan. Då begreppet hälsa 

har många definitioner finns det goda möjligheter att vidga undervisningen om hälsa. Samhället överöser 

oss dagligen med hur vi kan uppnå hälsa genom att konstant förändra oss själva. Hälsa-undervisningen 

borde fokusera mer på att lära elever om självkärlek. 
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Abstract 

Previous research shows that an individual’s physical self-perception can affect their behaviour, attitudes, 

experiences, and emotions in relation to their body. The physical self-perception can vary, depending on 

the social situation that a person is in. There is also a connection between a person’s physical appearance 

and their self-perception that is based upon western norms connected to appearance and body ideal. The 

purpose of this study is to examine female students’ physical body-perception, and how they feel that this 

perception affects their participation and view in the subject physical education. Six female high school 

students participated in the semi-structured interviews that were used as a method in this study. The results 

show that the respondents’ physical sel-perception varied depending on which situation the students are 

in. Parts of the theoretical education appears problematic when the teacher misleadingly talking about 

health without taking into consideration that there might be students present, suffering from, for example, 

eating disorders. All the respondents believe that education on physical self-perception could improve and 

that this is something that concerns all parts of the school/education. The conception of health has many 

definitions and there are good possibilities for the health-education/ education on health to widen. Daily, 

the society provides us with information on how to become healthier by constantly changing ourselves. 

Education on health should focus more on teaching the students about self-love, than anything else.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har en ny rörelse tagit form i sociala medier; kroppspositivism (body positivity, 

bopo) (Cohen, Irwin, Newton-John & Slater, 2019a). Man kan se många konton som är kroppspositiva på 

t.ex. Instagram. Vi ser fler modeller med större kroppar på catwalken och i modemagasin och fler 

provdockor i plus-size modell. Dessutom har klädutbudet börjat anpassas till människor med större 

kroppar. Det finns ett tydligt behov i dagens västerländska samhälle att få bryta de skönhets- och 

kroppsideal som råder och det är något som kroppspositivismen dagligen kämpar mot. 

Kroppspositivismrörelsen vill att tjocka kroppar, smala kroppar, kroppar från olika etniska bakgrunder, 

annorlunda kroppar, kroppar med skavanker, bristningar och ärr ska få synas och framförallt 

representeras. Såklart finns det de som anser att tjocka kroppar ska fortsätta gömma sig och inte synas. 

De ideal som råder är så inrotade i människor att de inte kan se att det bakom allting faktiskt finns någon 

som tjänar pengar på människors osäkerheter (Cohen, Irwin, Newton-John & Slater, 2019a; Cohen, 

Fardouly, Newton-John & Slater, 2019b; Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). 

 

Barn i väldigt unga åldrar blir tidigt medvetna om kroppsidealet och vad som är skönhet, vilket skapar 

osäkerheter. När barn kommer in i puberteten förändras kropparna på ett sätt som inte stämmer överens 

med idealen, vilket skapar en otrygghet och kan framföra allt leda till att unga människor får låg 

självkänsla, blir deprimerade, utvecklar ätstörningar eller ett ätstört beteende där man känner skam kring 

mat och träning (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). Detta är i allra högsta grad ett 

samhällsproblem, men kan också vara ett problem för skolan då ämnet idrott och hälsa bland annat ska 

undervisa om ”livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet” samt 

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

samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (Skolverket, 2018 ss. 83). Av denna anledningen är det 

viktigt att vara medveten om elevers uppfattningar om sina kroppar och hur de upplever att detta påverkar 

deras deltagande och syn på idrott och hälsa undervisningen. 
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2. Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet kommer begrepp förklaras och tidigare forskning presenteras. Dessutom kommer 

innehållet i kursplanen för idrott och hälsa på gymnasiet att beskrivas. 

 

2.1. Vad är fysisk självuppfattning? 

Larsson och Fagrell (2010) skriver att kroppen är en självklar del i vår vardag och kroppen är någonting 

som vi inte ska lägga märke till. Men när vi märker av kroppen så kan vi känna negativa känslor, att vi 

blir generade, fumliga och klumpiga, eller att det gör ont. Vissa människor har en positiv inställning till 

kroppen medan andra har en problematisk relation till den. Larsson och Fagrell (2010) menar att vi har 

två förhållningssätt till kroppen; kroppen är en del av oss, samtidigt som kroppen är ett redskap för oss. 

De pratar om kroppen som ett subjekt (kroppen är) och ett objekt (kroppen har), kroppen som objekt 

saknar själ och att kroppen styrs av individen menar de. 

 

Det är inte så lätt att definiera begreppet fysisk självuppfattning, menar Frisén, Holmqvist Gattario och 

Lunde (2014), då det är ett mångsidigt område. Det som omfattas av begreppet i relation till kroppen, är 

människors:  

• Känslor – tillfreds och glad eller negativ och skamfylld över kroppen.  

• Upplevelser – olika sinnesintryck som mättnad, hunger, beröring, men också vad vi ser i spegeln.  

• Attityder – hur viktigt vi anser att det är med utseende och kroppsideal.  

• Beteenden – allting vi gör utifrån känslor, upplevelser och attityder till kroppen.  

Vissa människor påverkas även av en psykologisk värdering till hur man ser ut (Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde, 2014).  

 

”Människor har i alla tider brytt sig om sitt utseende – smyckat och sminkat sig, försökt se vackra ut och 

ibland våndats” (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014 ss. 18). Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde 

(2014) menar att människors fysiska självuppfattning hör ihop med självbilden. Hur man trivs med sig 

själv som person hör till stor del ihop med bilden man har av sin kropp. Det är svårt att vara tillfreds med 

sig själv om man är missnöjd med sitt utseende och kropp. De skriver att många av dygnets timmar läggs 

åt självkritik, självförakt och det kan påverka en människas relationer, vardag och välbefinnandet. 

Författarna menar också att individens utseende, kropp och attraktiva yttre framställs som synonymt med 

personens lycka och framgång. Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) menar att den fysiska 

självuppfattningen varierar, både positivt och negativt. De förklarar att barn och ungdomars fysiska 
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självuppfattning förändras i takt med puberteten och den syn man har haft av sin kropp måste omarbetas 

för att anpassas till en mer vuxen kropp. Den fysiska självuppfattningen varierar i olika situationer, som 

t.ex. när kroppen visas i badkläder eller i tighta träningskläder då många upplever ett missnöje över hur 

deras kroppar ser ut. Författarna menar att om vi kan känna missnöje över kroppen kan vi också känna 

positivt om kroppen. Våra sinnen är alltså öppna för påverkan.  

 

Smalhetsidealet har länge dominerat hur kvinnor ska se ut och så även idag, man ska vara smal men med 

kurvor på de rätta ställena. Den starka strävan efter att bli smal grundar sig i en rädsla över att bli tjock 

eller överviktig. Det grundar sig sällan i de ohälsosamma faktorerna som övervikt kan medföra utan 

snarare samhällets stigmatisering av överviktiga. Vi lär oss i tidig ålder att övervikt hör samman med 

negativa karaktärsdrag som t.ex. impulsivitet, att vara slarvig, lathet osv. (Frisén, Holmqvist Gattario & 

Lunde, 2014). 

 

2.2. Definitionen av självuppfattning och självkänsla 

Hedström (2016) beskriver självuppfattning (self-perception) som ett övergripande begrepp som hör ihop 

med den bild vi har av oss själva, alltså hur vi själva ser och uppfattar oss. Självkänsla (self-esteem) i sin 

tur handlar om hur vi värderar oss själva som personer, hur människor känner och tycker om sig själv, det 

kan därför vara svårt att se på sig själv utan att lägga positiv eller negativ värdering i sin person.  

 

Lintunen (1999) skriver att självuppfattning är en viktig del för att kunna förstå människors beteenden. 

Många teorier kring en människas personlighet förmodar att en individs självkänsla samt uppfattning av 

individens kompetens är centrala psykologiska metoder och tecken på hur man anpassar sig till världen. 

De innefattar motivationsfaktorer och psykologiska faktorer, till exempel finns det kopplingar mellan 

självkänsla och depression. Individer med låg självkänsla har lättare att drabbas av bland annat 

depressioner. Wagnsson (2009) förklarar att, en av de viktigaste psykologiska delarna när det kommer till 

människors personligheter handlar om låg eller hög självkänsla. En person som har hög självkänsla känner 

att den är stabil känslomässigt, den känner glädje, välmående och upplever en hög livskvalitet som också 

har ett hälsosamt sätt att leva. Personer med låg självkänsla har istället lättare att drabbas av bland annat 

ätstörningar, ångest och/eller depression. 

 

Marsh och Shavelson (1985) beskriver självuppfattning med en modell;  
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1. Självuppfattning är mångfasetterad på det viset att människor kategoriserar en omfattande mängd 

information som de har om sig själva och relaterar kategorierna till varandra. 

2. Självuppfattning är organiserat i olika hierarkier, med uppfattningen om jaget och beteendet i olika 

underkategorier, så som t.ex. teoretiska ämnen i skolan, de kopplas sedan ihop med det generella 

jaget.  

3. Individens generella självuppfattning (general self-concept) är stabil men det sjunker i hierarkin 

om man utsätts för alltmer situationsbaserade utmaningar, då blir konsekvensen att 

självuppfattningen blir mindre stabil. 

4. Självuppfattning blir mer mångfasetterat när individen utvecklas från bebis till vuxen. 

5. Självuppfattning har både en beskrivande och utvärderande dimension, på så vis att individer kan 

beskriva sig själva som glada eller utvärdera sig själva som duktiga på någonting.  

6. Självuppfattning kan förändras beroende på olika sammanhang. 

 

 

 

Figur 1. Hierarkisk självuppfattningsmodell (fritt från Marsh & Shavelsons modell, 1985). 

 

I figur 1 visas hur självuppfattning kan delas in i olika kategorier för att beskriva komplexiteten i en 

persons självuppfattning. Högst upp är generell självuppfattning vilket förklarar hur en person överlag 

accepterar och är tillfreds med sig själv, eller inte. Sedan kommer tre kategorier som beskriver den 

upplevda sociala, emotionella och fysiska självuppfattningen hos individen, som sedan fortsätter i 

ytterligare underkategorier. Den sociala självuppfattningen kan variera mellan familj och vänner, den 

emotionella kan sedan kategoriseras i mer specifika emotionella stadier, den fysiska självuppfattningen 

delas in i utseende och förmåga. Dessa olika nivåer i modellen kan på olika sätt påverka varandra. Tidigare 
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självuppfattning

Specifika 
emotionella 

stadier

Fysisk 
självuppfattning

Fysiskt utseende

Fysisk förmåga



5 
 

forskning tycks visa att denna hierarki löses upp samtidigt som barn och ungdomar blir äldre, då deras 

erfarenheter inom olika områden skapar en mer nyanserad bild av sig själva (Wagnsson 2009). 

 

2.3. Självuppfattning kopplat till fysisk aktivitet 

Till stor del knyter idrottslärare hälsa-begreppet till ett fysiologiskt perspektiv där de menar att rörelse för 

barnen är hälsa (Hedström, 2016). Alltså bedrivs undervisningen till större del med fysiska aktiviteter och 

inte så mycket teoretiskt, där hälsa-begreppet skulle kunna få ta större plats. Det finns kopplingar mellan 

fysisk aktivitet och fysisk- och psykisk hälsa, då fysisk aktivitet kan skapa en förbättrad känsla kring den 

egna kroppen samt förbättra självkänslan kring sin fysiska förmåga (Hedström, 2016; Wagnsson, 2009).  

 

Barn och unga som upplever att de har en lägre självkänsla rör på sig mer sällan vilket i sin tur kan kopplas 

till sämre fysisk och psykisk hälsa, medan de som upplever att de har en hög självkänsla är mer benägna 

att röra på sig, och kan kopplas till bättre fysisk och psykisk hälsa. För att stärka ungas självkänsla kan 

man försöka få dem mer fysiskt aktiva. Generellt värderar pojkar sin fysiska självkänsla högre än vad 

flickor gör och det kan vara så att flickor överlag ser på sina kroppar mer negativt (bortsett från flickor 

som rör på sig, de värderar självkänslan högre). På grund av att många unga människor upplever låg fysisk 

självkänsla medverkar de heller inte i fysisk aktivitet även om det är just det som de borde göra för att 

höja sin självkänsla (Hedlund, 2016). 

 

I yngre åldrar är det av stort värde att uppfatta sig själv som fysiskt kompetent, men även betraktas som 

fysiskt kompetent är väldigt värdefullt, då det kan leda till större socialt godkännande från föräldrar, 

vänner, ledare och lärare (Wagnsson, 2009). Barn i de yngre åldrarna är måna om att leva upp till vad 

andra tycker och det är oftast yttre motivation som är drivande. Den starka självkänslan hos barn i yngre 

åldrar mattas av ju äldre barnet blir då självvärderingen blir mer realistisk än innan, detta leder då till att 

självuppfattningen minskar något. Självuppfattningen kan påverkas negativt när barn träder in i 

puberteten, framförallt hos flickor då deras kroppar förändras på ett sådant sätt som inte stämmer överens 

med det västerländska samhällsidealet för hur flickors kroppar ska se ut (Wagnsson, 2009). Det finns 

också ett samband mellan det fysiska yttre och självuppfattningen, vilket kan förklaras med hur de regler 

som råder kring utseende i den västerländska kulturen ser ut, och att utseendet konstant blir bedömt av 

oss själva eller andra, vilket gör det svårt att ignorera dess betydande roll när det kommer till vårt 

individuella värde (Wagnsson, 2009). Detta blir speciellt tydligt för flickor, då deras utseende värderas i 

högre grad än pojkarnas. Dock kan man se att det har förändrats, där pojkar också i högre grad vill se bra 

ut. Däremot är det fortfarande så att pojkar värderar sig själva högre med intelligens, idrottsliga 
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prestationer, ekonomiska tillgångar och yrkeskompetens. Däremot uppfattar flickor att deras sociala 

kompetens är högre än det pojkar anser sig vara. Flickor är mindre nöjda med sitt utseende än pojkar och 

det anses i den västerländska världen som mer viktigt för flickor att se bra ut, än för pojkar. För det 

generella måendet är det nog också viktigare för flickor att se bra ut, flickor är mer socialt orienterade än 

pojkar vilket reflekteras i flickors oro över sitt fysiska yttre. Flickor blir lärda av samhällsnormerna att 

deras attraktiva yttre hör samman med att tillfredsställa och serva andra människor, och att det hör samman 

med kärlek och uppskattning från andra. Även om flickor lägger ner betydligt mycket mer tid på att klä 

sig och vårda sitt yttre, känner de sig inte mer motiverade eller lyckligare av att göra det (Wagnsson, 2009; 

Lintunen, 1999). 

 

 

Figur 2. Adaption of the Exercise and Self-Esteem Model (Fox 2000). 

 

Figur 2 visar ytterligare underkategorier till Figur 1, där det går att se att fysiskt accepterande och fysiskt 

egenvärde är någonting som påverkar den fysiska självuppfattningen, - hur människor anser sig 

kompetenta inom sport/idrott, styrka, kondition och hur attraktiva de anser sig vara påverkar det fysiska 

egenvärdet och i sin tur den fysiska självuppfattningen (Fox, 2000). Ett omvänt förhållande gäller dock 

också d.v.s. att självkänslan påverkar det fysiska egenvärdet och de kategorier som faller där under, det 

ena utesluter inte det andra. 
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2.3.1. Fysisk självuppfattning i relation till idrott och hälsa 

Idrott och hälsa är en plats för utformandet av en kroppslig identitet skriver Hill (2015), där unga 

människor möter många olika betydelser av en atletisk kropp, men där vissa kroppar har högre status och 

värde. Dessa värden är oftast baserade på förmågor men även på kvinnors och mäns kroppsideal. Unga 

människor investerar i sina kroppar så att de ska falla i linje med de ideal som en fysiskt aktiv kropp 

medför. Den idealiska atletiska kroppen är hela tiden i en process av att bli konstruerad, den är aldrig 

fulländad (Hill, 2015).  

 

Forskning visar att många unga människor är missnöjda med storleken på sin kropp, vilket Kerner, 

Haerens och Kirk (2018) menar är ett problem som man bör ta i tu med. Istället borde man fokusera på 

att finna ett sätt att stötta unga människor att känna sig trygga i sina kroppsformer. De menar att idrott och 

hälsa har en nyckelroll för att stödja utvecklingen av en god fysisk självuppfattning hos barn och 

ungdomar, då idrott och hälsa är det enda ämnet där kroppen i rörelse är i centrum för lärande. Kerner, 

Haerens och Kirk (2018) anser att fokuset borde ligga i att skapa en medvetenhet om kroppens funktioner 

och vad kroppen klarar av att göra, snarare än på hur kroppen ser ut. De menar att genom idrott och hälsa 

kan man styra bort uppmärksamheten på de sociokulturella skönhetsidealen som fokuserar på värdet av 

kroppens estetik.  

 

Tidigare forskning argumenterar för en skolbaserad intervention för att stödja utvecklandet av en positiv 

fysisk självuppfattning. Däremot finns det en benägenhet att interventionernas fokus enbart hamnar på att 

minska unga kvinnors kroppsmissnöje. Kerner, Haerens och Kirk (2018) anser att utvecklandet av dessa 

interventioner borde inkludera både flickor och pojkar. Vidare skriver författarna att hänsyn bör tas till 

skillnaderna i sociokulturella definitioner av kroppsideal, och vilka effekter det har på den fysiska 

självuppfattningen hos flickor och pojkar vid införandet av skolbaserad fysisk självuppfattnings-program 

(school-based body imageprograms). Speciellt i ämnet idrott och hälsa där man bör vara medveten om 

hur dagens könsspecifika aktiviteter stödjer eller ifrågasätter fysisk självuppfattning utanför lektionstid. 

Till exempel kan deltagandet i vissa fysiska aktiviteter förstärka könsspecifika kroppsnormer och föreviga 

det sociokulturella budskapet om hur en kvinnlig och manlig kropp ska se ut.  

 

Kerner, Haerens och Kirk (2018) anser att idrottslärare ska ifrågasätta dessa könsnormer och säkerställa 

att samtliga elever oavsett kön får tillgång till ett brett utbud av idrottsliga aktiviteter, och inte enbart vad 

som anses traditionellt könade idrotter. Vid sidan om att lärare borde erbjuda ett bredare utbud av fysiska 
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aktiviteter, finns det även flera strategier som lärare kan använda sig av för att skapa positiv fysisk 

självuppfattning hos eleverna. Till exempel; utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa, både flickor 

och pojkar. De anser att idrottslärare borde erbjuda eleverna tydliga riktlinjer för att klara av olika 

aktiviteter tillsammans med ett tydligt syfte för aktiviteten, och även säkerställa de förväntningar som 

finns och erbjuda återkoppling på prestationen inom lektionen. Kerner, Haerens och Kirks (2018) menar 

att skolor bör öka sitt medvetande kring potentialen som idrott och hälsa kan ha i klassrumsbaserad fysisk 

självuppfattnings-program (classroom-based body image programs), som skapar möjlighet för eleverna 

att delta och skapa en förståelse för vad kroppen är kapabel till att göra snarare än att kroppen är ett 

estetiskt objekt. 

 

2.4. Trygg undervisningsmiljö 

I en undersökning från Skolinspektionen (2018) framkommer det bland annat att omklädningsrummen är 

en otrygg miljö för eleverna. Det handlar om att skapa trygga förutsättningar för elever att våga byta om 

samt duscha efter lektionerna, då det visar sig att många elever väljer att inte duscha efter lektionen. Det 

handlar även om att läraren kan inleda samtal och reflektioner med eleverna om de föreställningar som 

finns i samhället gällande kroppsideal och livsstil, att hjälpa eleverna till utveckling och kunna kritiskt 

granska de normer som finns, men även skapa förutsättningar för att ha en mer accepterande syn på hur 

kroppar kan se ut, för att öka elevernas fysiska självuppfattning till ett mer positivt förhållningssätt. 

 

2.5. Kursplanen i idrott och hälsa 

Litteraturgenomgången avslutas med några citat ur kursplanen i idrott och hälsa 1 för gymnasiet som är 

relevanta för den här uppsatsen. Dels för att få kunskaper om vad undervisningen ska innehålla och vad 

idrottslärare ska undervisa om. Samt skapa en förståelse för vad i idrott och hälsa där fokus kan ligga på 

fysisk självuppfattning. 

 

Det som står i ämnets syfte är följande; ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om 

hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet 

och inaktivitet” (Skolverket, 2018 ss. 83), ”Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade 

så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar” (Skolverket, 2018 ss. 83), samt att, 

”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (Skolverket, 2018 ss. 83). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att: Undersöka kvinnliga elevers fysiska självuppfattning och hur de upplever att 

den påverkar deras deltagande och syn på ämnet idrott och hälsa. 

 

De frågeställningar som uppsatsen eftersträvar att besvara är: 

 

▪ Hur beskriver eleverna sin fysiska självuppfattning? 

▪ Hur upplever eleverna undervisningssekvenser med rörelseaktiviteter i idrott och hälsa i 

förhållande till deras fysiska självuppfattning? 

▪ Hur upplever eleverna undervisningssekvenser med inslag av teori i idrott och hälsa i 

förhållande till deras fysiska självuppfattning? 

▪ Hur upplever eleverna omklädningsrumsmiljön i förhållande till deras fysiska självuppfattning?  
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4. Metod 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnliga elevers fysiska självuppfattning och hur de 

upplever att den påverkar deras deltagande och syn på ämnet idrott och hälsa. Därför är en kvalitativ 

metod med en fenomenologisk infallsvinkel att föredra. Det huvudsakliga fokuset i fenomenologi är 

människors personliga erfarenheter, uppfattningar, åsikter och/eller känslor (Denscombe, 2009) och det 

är just detta som studien fokuserar på, då författaren vill skapa sig en förståelse kring de kvinnliga 

gymnasieelevernas erfarenheter och tolkningar av den egna fysiska självuppfattningen i undervisningen i 

idrott och hälsa. 

 

4.1. Design 

För att på bästa sätt svara på uppsatsens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer. 

Vid semistrukturerade intervjuer finns det en intervjuguide med förbestämda frågor som ställs till den 

intervjuade, det öppnar upp möjligheten för den intervjuande att vara flexibel när det kommer till 

följdfrågor, samt låta den intervjuade utveckla sina resonemang och tala mer ingående om ett ämne. Till 

skillnad från helstrukturerade intervjuer som mer liknar enkäter, då den intervjuade inte har möjlighet att 

svara fritt på frågorna. Den som gör intervjun har en bestämd ordningsföljd på frågorna och kan inte 

förbigå ordningen. Fördelarna med strukturerade intervjuer är att det är enkelt att enklare att analysera 

svaren och man kan med fördel ta hjälp av en programvara. Nackdelarna med semistrukturerade intervjuer 

är att det är tidskrävande, speciellt vid bearbetningen av data. Med semistrukturerade intervjuer finns det 

även en möjlighet att intervjun hamnar i en riktning som inte är relevant för undersökningens syfte 

(Denscombe, 2009).  

 

4.2. Urval 

Deltagarna för undersökningen är sex kvinnliga elever från ett studieförberedande gymnasium i västra 

Sverige.  Det var en medveten avgränsning att enbart använda kvinnliga elever, då syftet med uppsatsen 

är att få det kvinnliga perspektivet samt erfarenheterna i det ämnet uppsatsen handlar om. 

Bekvämlighetsurval samt ett subjektivt urval användes för att hitta potentiella elever för uppsatsen. 

Bekvämlighetsurval baseras på forskarens bekvämlighet, alltså intervjuobjekt som finns i forskarens 

närhet. Ett subjektivt urval innebär att respondenterna har handplockats för undersökningen, i det här 

fallet unga kvinnliga gymnasieelever. Forskaren har en viss kunskap om de personer som ska undersökas, 

och forskaren väljer dem då de med största sannolikhet kommer tillhandahålla viktiga data (Denscombe, 

2009).  

 

Nedan följer en beskrivning av samtliga respondenter, med fingerade namn:  
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• Respondent 1 (R1) Kristina, gymnasieelev år 3, läser träningslära, idrottar i förening och annan 

träning på fritiden. 

• Respondent 2 (R2) Eleonora, gymnasieelev år 2, läser idrott och hälsa 1, idrottar i förening på 

fritiden. 

• Respondent 3 (R3) Lovisa, gymnasieelev år 3, läser idrott och hälsa 2, idrottar i förening på 

fritiden. 

• Respondent 4 (R4) Désirée, gymnasieelev år 2, läser idrott och hälsa 1, idrottar i förening på 

fritiden. 

• Respondent 5 (R5) Sofia, gymnasieelev år 2, läser idrott och hälsa 1, idrottar i förening och annan 

träning på fritiden. 

• Respondent 6 (R6) Victoria, gymnasieelev år 3, läser träningslära, annan träning på fritiden. 

 

Vid urvalsprocessen var det inte något krav att deltagarna skulle ha en bakgrund i föreningsidrott eller 

annan typ av träning på fritiden. Det framkom först vid intervjuerna att samtliga var idrottsaktiva på sin 

fritid. 

 

4.3. Intervjuguide 

Vid skapandet av intervjuguiden (se bilaga 1) gjordes det först forskarfrågor (se bilaga 2) som fick ligga 

till grunden för de frågor som sedan ställdes vid intervjuerna. Kvale och Brinkman (2014) förklarar att 

forskarfrågor är skrivna med ett akademiskt förhållningssätt, och skulle därför inte ge speciellt givande 

svar om de ställdes vid intervjun. Därför omarbetas forskningsfrågorna till ett talspråk som är mer lättsam 

form, vilket vid en intervju kan ge spontana och omfångsrika svar och beskrivningar. I skapandet av 

forskarfrågorna identifierades tre teman från Mars och Shavelsons hierarkiska självuppfattningsmodell 

(Se figur 1), som sedan utgjorde basen för intervjuguiden. Vid förberedelserna av en intervju är det 

gynnsamt att skapa två intervjuguider, där den ena guiden handlar om tematiska forskningsfrågor och den 

andra guiden handlar om frågor som ställs vid intervjuerna. Den sistnämnda guiden tar hänsyn både till 

de tematiska frågorna samt de föränderliga frågorna i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.4. Genomförande 

Eleverna rekryterades dels genom en idrottslärare, då författaren för uppsatsen haft verksamhetsförlagd 

utbildning på skolan och fick genom hen komma och presentera uppsatsen vid två lektionstillfällen. En 

elev rekryterades genom personlig kontakt och som i sin tur rekryterade två elever till. Kontakten skedde 

dels muntligt vid presentation av uppsatsen och dels via mejl samt sms. Samtliga deltagare blev 

informerade om syftet med uppsatsen samt att informationen om dem hanteras konfidentiellt i uppsatsen. 
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Ett flexibelt förhållningssätt användes då eleverna fick bestämma tid och plats för intervjuerna. Eleverna 

blev informerade om att intervjuerna skulle ta ca. 45 minuter, beroende på hur utförliga svaren blev tog 

intervjuerna i genomsnitt ca 30 minuter. Intervjuerna skedde enskilt i en mindre teorisal. Samtliga elever 

blev informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att det inte skulle bli några 

följder. 

 

Till en början var det sju elever som tackade ja till att delta, dock föll en elev bort på grund av sjukdom. 

Alla intervjuer spelades in med författarens mobiltelefon, som var inställd på flygplansläge för att minska 

störmoment, därefter blev intervjuerna ordagrant transkriberade i Word. 

 

4.5. Databearbetning 

All insamlad data transkriberades ordagrant, det textprogram som användes var Word. När 

transkriberingarna var färdigställda identifierades svaren i olika kategorier, i dessa kategorier analyserades 

svaren och det som inte var relevant för uppsatsen sållades bort medan det av värde tolkades och 

bearbetades till en läsbar text.  

 

4.6. Reliabilitet och validitet 

För att veta vad uppsatsen ska undersöka måste det vara en samstämmighet mellan vad författaren sagt 

ska undersökas och vad som sedan undersökts. När undersökningen innefattar människor vill man oftast 

veta personens upplevelser eller inställning till någonting, det är ett abstrakt fenomen och går heller inte 

att plocka fram som ett föremål och avgöra vad det är (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den empiri som framkommit i undersökningen kan inte på något vis garantera att resultatet kommer bli 

likadant om det skulle göras en gång till, då människor som blir intervjuade kan ändra uppfattning och 

åsikter om ämnet som intervjun fokuserar på. Reliabiliteten för uppsatsen måste ställas mot den unika 

situation som det innebär att göra intervjuer med människor vid det angivna tillfället. Då intervjufrågor 

kan fånga det unika i situationen vid undersökningstillfället som inte går att återskapa. Den egna 

undersökningens reliabilitet är god därför att den insamlade data spelades in. Detta förenklade analysen, 

då möjligheten finns att lyssna på materialet upprepade gånger för att säkerställa att forskaren har uppfattat 

intervjun korrekt (Patel & Davidson, 2011). 

 

Den metod som har lämpat sig bäst för att nå uppsatsens syfte har varit att göra en intervjustudie med 

kvinnliga gymnasieelever, som har eller har haft idrott och hälsa under sin gymnasiegång. Validiteten i 

den här uppsatsen är relativt god då fokus ligger i att få veta hur kvinnliga gymnasieelever upplever sin 

kroppsuppfattning i förhållande till ämnet idrott och hälsa (Patel & Davidson, 2011). Det har funnits 
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återkommande teman i intervjuerna där respondenterna har, oberoende av varandra, pratat om liknande 

ämnen, vilket gör att undersökningen stärks (Denscombe, 2009).  

  

4.7. Etiskt förhållningssätt 

Samtliga respondenter blev, innan och vid intervjuerna, informerade om de etiska riktlinjer som finns för 

undersökningen: 

 

• Informationskravet – respondenterna blev informerade om syftet med undersökningen, deras 

deltagande är helt frivilligt, de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, och det får inga 

konsekvenser. 

• Samtyckeskravet – respondenterna får själva bestämma om de vill delta i undersökningen. Innan 

intervjuerna började fick eleverna läsa samt signera en samtyckesblankett (se bilaga 3), som 

informerar om författaren, uppsatsens syfte samt elevernas rättigheter och GDPR.  

• Konfidentialitetskravet – all information som framkommit i intervjuerna hanteras i uppsatsen strikt 

konfidentiellt, de citat som används i slutproduktionen kommer inte gå att identifiera vem som 

sagt vad, då samtliga namn i uppsatsen är fingerade. Det inspelade materialet raderas efter att 

uppsatsen blivit godkänd.  

• Nyttjandekravet – det insamlade materialet används enbart av forskaren och ingen annan 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat 

Resultatet kommer presenteras i tre olika teman, Elevernas fysiska självuppfattning, Elevernas fysiska 

självuppfattning vid undervisningssekvenser med rörelseaktiviteter och Elevernas fysiska självuppfattning 

vid undervisningssekvenser med inslag av teori, inom dessa teman eftersträvar uppsatsens frågeställningar 

att bli besvarade.  

 

Det som framgår i resultatet är att respondenternas fysiska självuppfattning inte verkar vara någonting 

som påverkar deras deltagande i idrott och hälsa-undervisningen, oavsett om de har en god eller låg fysiska 

självuppfattning. Undantaget är när det kommer till simning och redskapsgymnastik (se nedan rubrik), då 

några upplever fysiska orättvisor eller medvetet inte deltar i undervisningen. 

 

5.1. Elevernas fysiska självuppfattning 

I det här avsnittet framgår respondenternas syn på sina kroppar och fokus ligger på frågeställningen Hur 

beskriver eleverna sin fysiska självuppfattning? 

 

5.1.1. God fysisk självuppfattning 

Resultatet visar att nästan samtliga respondenter har god fysisk självuppfattning, i det avseendet att 

kroppen fungerar som den ska och att det finns tacksamhet kring det. De säger också att de är nöjda med 

hur kroppen ser ut och har inga behov eller önskningar om att förändra den. ”Jag ser mig på ett bra sätt, 

jag är ganska nöjd med den som den är” (Sofia). Det finns en förståelse kring att den träningen som 

respondenterna bedriver på sin fritid också formar kroppen till att se ut som den gör. 

 

Jag är ganska nöjd med den kroppsformen jag har. Jag är nöjd med att jag inte är för smal eller för överviktig, 

utan jag är nöjd att jag är ganska stark och orkar med vardagen, orkar träna. […] jag står aldrig framför spegeln 

och säger nej det här vill jag förändra, så här vill jag inte se ut. Utan jag är nöjd med det jag har (Kristina). 

 

Désirée sticker ut på ett sätt som de andra inte gör, hon berättar att hon utvecklats i sitt sätt att tänka och 

se på både sig själv och andra när det kommer till utseende och kroppsformer. Hon berättar att hon förr 

hade väldigt låg självkänsla och hade tankar om att banta i väldigt ung ålder. Hon menar att hon idag inte 

tar åt sig av negativa kommentarer som hon gjorde då, hon trivs med sin kropp och har en god 

kroppsuppfattning idag, hon tror att en anledning till det är att hon inte längre följer konton på Instagram 

med budskap om att förändra kroppen och som får henne att känna avundsjuka och missnöjde med sig 
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själv, hon följer istället konton som handlar om feminism, jämställdhet och kroppspositivism. 

”Självförtroendet och sådant där […] inte bara kroppen utan generellt ja men att man vågar stå upp för 

sig själv skulle jag nog säga” (Désirée). 

 

5.1.2. Desintresserad fysisk självuppfattning 

Lovisa, Eleonora och Kristina har en attityd av att de inte bryr sig om hur de ser ut ”jag är inte en person 

som riktigt bryr mig om hur jag ser ut” (Kristina). En bra sammanfattning är att tycker de inte om mig som 

jag är så är det inte mitt problem, utan deras ”om ingen tycker om mig för att jag inte är den kroppen så 

får de väl inte göra det då” (Lovisa). Eleonor och Lovisa säger också att de inte orkar göra någonting åt 

det, ”[…] om jag verkligen ville skulle jag kunna gå ner i vikt eller någonting, men det är ingenting jag 

orkar ta mig för” (Eleonora). Då det som krävs för att passa in i normen är alldeles för kostsamt och att 

man tillslut ändå måste acceptera den kropp man har. 

 

[…] men sen tänker jag ändå att fan, de har nog inte lika bra liv som jag. De unnar sig nog inte lika mycket 

som jag. Då tänker jag att de bara äter sallad till frukost, lunch och middag och inget godis. Då mår jag mycket 

bättre (Lovisa).  

 

Eleonora menar att det är viktigt att arbeta med sig själv, att acceptera hur man ser ut och att vara nöjd 

med hur man ser ut.  

 

[…] det är ingen idé att klaga för det är ingenting man kan göra någonting åt, och om man inte ska klaga är det 

ingen idé att känna negativa känslor över huvud taget för det får en bara att må sämre (Eleonor). 

  

5.1.3. Låg fysisk självuppfattning 

När det kommer till låg kroppsuppfattning var det blandade känslor hos respondenterna, Victoria och 

Eleonora sa uttryckligen att de inte tycker om sitt utseende och sin kropp.  

 

[…] sen ibland har man dåliga dagar och då är det inte kul, för jag skulle säga generellt sett så tycker jag inte 

om mitt utseende. Men jag kan inte säga generella saker som jag vill ändra med det (Eleonora). 
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Några av dem säger även att de vill ändra någonting på kroppen när de ser sig i spegeln, t.ex. mindre fett 

eller mer muskler, trots att de också säger att de är nöjda med sina kroppar. ”Samtidigt önskar man kanske 

att man hade lite mindre fett på vissa ställen” (Sofia). Victoria sticker ut med att hon inte är trygg i sitt 

utseende men att det kan bli bättre om hon tränade mer: 

 

Kanske inte press på grund av vad andra tycker utan press på mig själv att jag har idéer om hur jag vill se ut, 

och att jag skulle må bättre om jag såg ut på det sättet, då skulle jag vara mer självsäker i mig själv (Victoria). 

 

5.2. Fysisk självuppfattning vid rörelseaktiviteter  

I det här avsnittet får vi reda på hur respondenterna upplever kroppen vid fysisk aktivitet och om det finns 

en trygg/otrygg omklädningsrumsmiljö. De frågeställningar som ska besvaras är Hur upplever eleverna 

undervisningssekvenser med rörelseaktiviteter i idrott och hälsa förhållande till deras fysiska 

självuppfattning? Och Hur upplever eleverna omklädningsrumsmiljön i förhållande till deras fysiska 

självuppfattning? 

 

5.2.1. Kroppens känsla vid fysisk aktivitet 

När det kommer till kroppens generella känsla vid rörelse säger majoriteten att det inte känns på något 

speciellt sätt. Ingen känner sig obekväm av att kroppen är i rörelse snarare en upplevelse av smidighet, 

samtliga respondenter är idrottsaktiva på fritiden och är därför vana att kroppen rör på sig.  

 

Ja min kropp gillar nog, eller den gillar rörelse men det är väll för att jag tränar mycket också så den har vant 

sig vid det och den mår bra av det (Sofia). 

 

Eleonora väljer vilka kläder hon har på sig på idrottsundervisningen, ”jag är väldigt medveten om vad jag 

har för träningskläder” (Eleonora). Då hon kan känna sig besvärad av rörelse om hon inte känner sig 

bekväm med träningskläderna. Hon vill t.ex. inte gärna att överdelarna ska sitta tight på kroppen. 

 

5.2.3. Kroppens känsla vid styrkemoment 

Eleonora känner en viss osäkerhet vid styrkemoment då hon inte har så mycket erfarenhet av det sedan 

innan. Men de flesta respondenterna uppskattar styrkemomenten i undervisningen och har relativt lätt för 
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det. Kristina upplever sig starkare än många andra tjejer, ”[…] jag har ganska bra styrka jämfört med 

andra tjejer, jag känner mig bättre än de skulle jag säga” (Kristina). Sofia säger att hon kan känna press 

kring att lyfta tunga vikter som hon vet att hon annars kan hantera. 

 

Lovisa är van simmare, därför upplever hon att det är en större ansträngning att utföra både konditions- 

och styrkemoment på land än i vattnet.  

 

Jag borde nog träna mer styrka, för att det känns som att jag inte orkar någonting, men i vattnet kan jag ha hur 

bra armmuskler som hels men på land, det är inte många kilo där som kommer upp, det är väldigt ovant också 

(Lovisa). 

 

5.2.4. Kroppens känsla vid konditionsmoment 

När det kommer till konditionsmomenten varierar svaren något, några gillar det inte alls och tycker det är 

både jobbigt och tråkigt. Désirée tycker om det och vill gärna utmana sig själv för att se nya resultat och 

snabbare tider.  

 

Kondition, det är nog det jag mest tränat utanför skolan. Och jag tycker det är roligare och det är kul, det är kul 

att se resultat också, eller att se om man klarar av att springa under en viss tid eller så (Désirée). 

 

Kristina och Eleonora nämner att de sätter press på sig själva, speciellt vid konditionstester då framför allt 

Kristina gärna vill visa sig kompetent och inte sluta för tidigt.  

 

Jag känner ibland att jag måste prestera bra, för går jag av tidigt känns det som att andra kommer tänka och 

säga, hon gick av så tidigt (Kristina).  

 

5.2.5. Simning och redskapsgymnastik 

Simning och redskapsgymnastik är två innehåll i undervisningen som respondenterna pratat speciellt om. 

Några uppskattar simundervisningen och har inga problem att delta, medan Victoria och Sofia känner sig 

besvärade av att visa sig i badkläder ”jag gillar inte att stå i bikini eller baddräkt framför folk” (Victoria), 
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Victoria deltar inte alls i simundervisningen. Kristina berättar att många tjejer inte deltar i 

simundervisningen just för att de är rädda att deras kroppar ska blir granskade av andra. 

 

Åsikterna om redskapsgymnastiken skiljer sig något. Sofia har inga problem med det, ”[…] när det är 

redskapsgymnastik […] tycker jag det funkar bra för det är saker som jag kan och jag vet hur man ska 

göra” (Sofia). Désirée och Victoria pratar om det som en fysisk orättvisa ”redskapsgymnastik […] först 

och främst måste man vara ganska stark, en del har vissa fördelar” (Désirée). De menar att alla är byggda 

olika samt har olika förutsättningar och att det krävs mycket styrka för att klara olika moment i 

redskapsgymnastik. De säger att smala och lätta kroppar har en fördel medan elever med större kroppar 

kan ha det svårare: 

 

[…] om man är smal så är det ju lättare att vara smidig för att man har inte lika mycket tyngd med sig […] man 

väger mindre och då är det kanske enklare, och så kanske man är mer stark för sin kropp. Jämfört om man har 

lite mer extra vikt då behöver man vara starkare för att kunna bära upp den (Victoria). 

 

5.2.6. Trygghet i omklädningsrumsmiljön 

I omklädningsrumsmiljön känner sig de flesta respondenter bekväma med att byta om med andra, som då 

oftast är deras närmaste vänner i klassen. Det som känns mest obekvämt eller snarare någonting som de 

flesta inte verkar göra efter idrottslektionen är att duscha. Några har idrottslektionen i slutet av dagen och 

går därför hem efteråt. Eleonora och Désirée nämner att de inte har tid att duscha för att det är svårt att 

hinna till nästa lektion, ”jag pallar inte duscha för det kommer ta extra tid och jag behöver skynda mig” 

(Eleonora), och eftersom ingen annan i klassen duschar känns det konstigt att vara den som duschar, ”nej 

jag skulle nog aldrig gå och duscha om inte hela klassen gjorde det” (Désirée).  

 

Victoria förklarar att idrottslektionerna inte är så svettiga att man behöver duscha efteråt, ”man blir inte 

så svettig och sen brukar det vara att man kanske slutar och så går man hem istället” (Victoria). Sofia och 

Lovisa tycker inte om att duscha med klassen och vill inte visa sig nakna inför dem, ”men det har kanske 

att göra med att man inte är helt trygg med sig själv ändå kanske” (Sofia), ”det är inte att man vill gå och 

duscha” (Lovisa), och Lovisa känner sig mer bekväm att duscha på badhuset då den miljön är mer 

hemmastadd. 
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5.3. Fysisk självuppfattning vid teoretiska undervisningssekvenser 

Det här avsnittet handlar om hur eleverna själva upplever att den teoretiska undervisningen om kroppar, 

hälsa och utseende har varit och om de anser att den behöver förbättras. Den frågeställning som kommer 

besvaras är Hur upplever eleverna undervisningssekvenser med inslag av teori i idrott och hälsa i 

förhållande till deras fysiska självuppfattning? 

 

5.3.1. Hur har den teoretiska undervisningen om fysisk självuppfattning sett ut? 

Generellt har samtliga respondenter inte haft någon genomgripande undervisning om förhållandet mellan 

kroppen, hälsa och utseende. Den begränsade undervisningen de har haft har fokuserat på ätstörningar 

och snuddat vid kroppsideal. Eleonora, Sofia och Désirée nämner även att de har fått information om 

psykisk ohälsa från skolans hälsoteam, men även den har varit bristfällig. 

  

[…] hälsoteamet på skolan som har kommit runt och pratat om stress […]. Det tycker jag väl har varit bra för 

det mesta, men sen tycker jag kanske inte alltid de har tagit upp det bästa. Mer information om psykisk ohälsa 

eller informera om vad man kan göra för att må bättre i sig själv tycker jag är ganska viktigt (Eleonora). 

 

Det som framkommer är att undervisningen mest handlar om olika muskeltyper, hur man ska bygga 

muskler, hur man ska träna samt äta. Det undervisningen inte handlar om är att människor ser olika ut 

eller att människor får se olika ut, menar Sofia. 

 

Désirée, Lovisa och Sofia berättar om skilda händelser som hänt under teoretiska idrottslektioner och som 

de anser problematiska. Under lektionstiden har elever fått beskriva hur drömkroppen ska se ut hos det 

andra könet, ”[…] hör alla andra killar och säga vad de tycker att tjejers drömkropp är, och sen sitta där 

som ensam tjej” (Lovisa). Vad som anses som hälsosamma kroppar visas upp nakna medan tjocka kroppar 

är täckta i kläder, där Désirée gjorde tolkningen att smala, vältränade kroppar är okej medan tjocka 

kroppar är äckliga och behöver döljas, ”[…] jag kommer ihåg att jag reagerade ganska starkt på och tyckte 

det var väldigt fel” (Désirée). Den tredje situationen handlar om ätstörningar Sofia menar att 

undervisningen varit tvivelaktig: 
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[…] nej men då har deras idrottslärare stått där framme och i princip sagt att om du ska leva ett hälsosamt liv 

då ska du träna sen äta ägg, avokado och dricka vatten, inför en klass där det finns folk som har ätstörningar 

(Sofia). 

 

Eleonora berättar att idrottsläraren aldrig kommenterar eller gör skillnad på elevernas kroppar eller 

utseende vilket hon tycker är bra. Människor är olika och ingen ska behöva känna sig utpekad menar hon.  

 

5.3.2. Förbättringar i undervisningen om fysisk självkänsla 

Samtliga respondenter anser att undervisningen borde bli bättre när det kommer till att prata om hur 

kroppar ser olika ut, samt olika utseenden i förhållande till hälsa-begreppet, ”det handlar inte om att man 

ser olika ut och att man får se olika ut, man ska se olika ut” (Sofia). Några anser att den typen av 

undervisning borde starta redan i mellan- och/eller högstadiet för att stärka elevernas självförtroende och 

för att förhindra mobbning kring elevers utseende. Dock inte för tidigt menar Kristina, då det skulle kunna 

skapa motsatt effekt. 

 

Jag tycker att man ska börja tidigare än bara på gymnasiet eftersom att man kommer in i de här kretsarna i 

ganska ung ålder, men jag tror det är viktigt att inte börja för tidigt, […] då kanske man får igång de här tankarna 

hos eleverna, så det kanske är viktigt att inte få igång det för tidigt men ändå inte för sent (Kristina). 

  

De intervjuade eleverna säger att undervisningen aldrig tar upp konsekvenserna av överträning och att det 

borde handla mer om det för att få en bredare bild, ”ja men det där men det där med överträning och 

ätstörningar, för det hör ihop jättemycket med idrott och hälsa” (Désirée). De menar att det är ett känsligt 

ämne och undervisningen bör läggas upp med försiktighet. Det kan vara lätt att förmedla att smala och 

vältränade kroppar är bättre, medan det är sämre att vara tjock eller överviktig säger några respondenter, 

samt att de upplever att vissa lärare tenderar att förespråka smalhet. 

 

Det kan vara ett väldigt känsligt ämne tror jag, men det är viktigt att man tar upp det, det känns som att det lätt 

kan bli att lärare lägger upp det att vältränade är mycket bättre och att vara fet är jättedåligt. […] vissa lärare 

tenderar att ta upp att vara smal är jätte, alltså att man ska vara smal (Désirée).  
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Några respondenter menar att det är många elever som inte trivs med sig själva ”det känns ändå som en 

grej som är viktig idag, för det är ändå många som inte trivs i sig själva” (Sofia), om de i undervisningen 

fick se variationen och bredden av olika kroppar, utseenden och storlekar skulle det kunna bidra till 

förbättrad självkänsla hos många. Victoria säger att om undervisningen ändå handlar om kroppsideal och 

ätstörningar borde läraren kunna undervisa och förmedla mer om självkärlek, då hon anser att det hör till 

att prata om att man även ska må bra i sin egen kropp, ”kanske bara förmedla lite mer självkärlek. Det är 

inte så mycket sådant i undervisningen […] om man ändå pratar om kroppsideal och sådant kanske man 

borde ta upp det också” (Victoria).   

  

5.3.3. Fysisk självkänsla – ett ämne för hela skolan 

Désirée och Eleonora menar att det är ett viktigt område att prata om, ”jag tror det är jätteviktigt att prata 

om sådant, ha det här med överträning och ätstörningar för det hör ihop jättemycket med idrott och hälsa” 

(Désirée). De anser att det inte enbart är upp till lärarna i idrott och hälsa att undervisa i det här ämnet. De 

anser att det är någonting som hela skolan bör vara ansvariga och involverade i. De menar att skolorna 

borde tillhandahålla information om psykisk ohälsa samt information om hur man kan göra för att må bra 

i sig själv.  

 

Jag känner egentligen att det inte är just idrott och hälsas del av utbildningen, […] annars tycker jag att det är 

mer en helhet i hela skolan och inte att det är på idrotten man måste prata om det. För hälsa är, det är psykisk 

hälsa och det är viktigt och det skulle vi kunna prata mer om och inte bara fysisk hälsa. Jag tror inte att just det 

här med att man känner sig trygg i sig själv är någonting som är idrottens ansvar, även om det kan hjälpa en. 

[…] informera om psykisk ohälsa, informera om vad man kan göra för att må bättre i sig själv, tycker jag är 

viktigt (Eleonora).  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras först de resultat som framkommit i undersökningen i relation till tidigare 

forskning och det ur ämnesplanen i idrott och hälsa som är relevant, utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Sedan diskuteras val av metod och avslutningsvis förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att Undersöka kvinnliga elevers fysiska självuppfattning och hur de upplever att 

den påverkar deras deltagande och syn på ämnet idrott och hälsa. Nedan följer uppsatsens 

frågeställningar som i tur och ordning besvaras. 

 

6.1.2. Hur beskriver eleverna sin fysiska självuppfattning? 

Resultatet visade att eleverna som deltagit i undersökningen hade en varierad fysisk självuppfattning och 

som Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) skriver är fysisk självuppfattning ett mångsidigt 

begrepp med många innebörder, och betydelsen av att trivas med sin personlighet hör också ihop med hur 

man trivs med sin kropp. Då några elever hamnade i samtliga kategorier (God fysisk självuppfattning, 

Desintresserad fysisk självuppfattning och Låg fysisk självuppfattning), där några uttryckte en belåtenhet 

till sin kropp och till sitt utseende medan några andra upplevde ett missnöjde med kroppen. 

 

Eleverna med god fysisk självuppfattning ger ett intryck av att vara nöjda och tillfreds med kroppsformen 

då de verkar koppla dess utseende med den idrott som de utövar på fritiden, vilket i sin tur kan kopplas 

till en god självkänsla/självuppfattning (se figur 1). Hedlund (2016) menar att både pojkar och flickor som 

rör på sig värderar sin fysiska självkänsla högre än om de inte hade rört på sig, som sedan påverkar deras 

självkänsla. Wagnsson (2009) förklarar att personer med hög självkänsla är b.la. känslomässigt stabil och 

har ett hälsosamt leverne.  

 

De elever som hade en desintresserad fysisk självuppfattning hade en attityd av att inte bry sig. De 

upplever att det inte är värt all den tid och uppoffring det krävs för att eftersträva idealen. Kan det vara så 

att de har synat skönhetsindustrins konstanta påtryckningar om skönhets/kroppsidealen? Då Frisén, 

Holmqvist Gattario och Lunde (2014) skriver att många av dygnets timmar går åt till att kritiskt granska 

och syna sin kropp och sin personlighet, så verkar det som att dessa elever lägger sin tid på viktigare och 

mer betydelsefulla saker än just självkritik. De verkar ha förstått att deras värde som individer inte ligger 

i deras utseende utan snarare i deras personligheter. Hedström (2016) definierar begreppen självkänsla – 

hur vi värderar oss som personer, och självuppfattning – hur vi uppfattar och ser oss själva och det tycks 
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förefalla att de elev med god- och desintresserad fysisk självuppfattning har relativt hög självkänsla samt 

självuppfattning.  

 

De eleverna som uttryckte ett missnöjde med sin fysiska självuppfattning framstår som till viss del 

situationsbaserad, vilket Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014) också skriver om, då våra sinnen 

hela tiden är öppna för påverkan. En elev visade starkt missnöje med sin kropp och det skulle kunna tyda 

på en låg självkänsla samt låg generell självuppfattning. Även om samtliga elever är idrottsaktiva på 

fritiden och vissa tycks träna mer än andra, så verkar det inte påverka deras fysiska självuppfattning då de 

verkar anse sig som kompetenta inom sin idrott. De kopplar snarare sina kroppar till sitt utseende och 

värdet i sitt utseende som i sin tur kan resultera i låg självkänsla. 

 

Sammanfattningsvis är både självkänslan och den fysiska självuppfattningen föränderlig till vilka 

situationer eleverna befinner sig i. Det visar sig att deras fysiska självuppfattning i viss mån påverkar dem 

i både negativ och positiv riktning. Vilket visar hur komplicerat och svår definierat område fysisk 

självuppfattning är. 

 

6.1.3. Hur upplever eleverna undervisningssekvenser med rörelseaktiviteter i idrott och 

hälsa i förhållande till deras fysiska självuppfattning? 

Som nämnts ovan framgår det att samtliga intervjuade elever har en relativt god fysisk självuppfattning, 

då de alla är fysiskt aktiva på fritiden. Samtliga deltar i undervisningen i idrott och hälsa och är också 

bekväma av att kroppen är i rörelse. Detsamma gäller när det kommer till deras upplevelser av 

lektionsinnehåll som består av konditions- och styrkemoment, men till viss del situationsbaserat då inte 

alla elever uppskattar båda momenten. Deras fysiska egenvärde (se figur 2) är inom vissa underkategorier 

god, och låg i vissa underkategorier, vilket i sin tur visar hur föränderligt det fysiska egenvärdet är. Vilket 

framgår i den undervisningen som omfattar simning och redskapsgymnastik, då simningen är en situation 

som upplevs känslig då kroppen är klädd i badkläder. Detta är något som Frisén, Holmqvist Gattario och 

Lunde (2014) styrker, att man kan känna ett missnöje med sin kropp när man befinner sig i badkläder. 

Hur eleverna känner sig kompetenta i redskapsgymnastiken handlar snarare om kroppstyp och 

kroppsbyggnad snarare än om utseende, och hur eleverna förhåller sig till sin kroppstyp i ett sammanhang 

som redskapsgymnastik där ens fysiska egenskaper blir utmanade. Det som framkommer i resultatet 

gällande redskapsgymnastik är att eleverna menar att smala, lätta kroppar har en fördel då dessa elevers 

styrka matchar kroppstypen på ett sätt som det inte gör för större kroppar. Och för den sakens skull betyder 
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inte det att dessa elever, oavsett kroppstyp, är svaga eller nödvändigtvis starka rent fysiskt då 

kroppsformen inte egentligen har med det att göra. Det handlar kanske snarare om individens relation till 

sin egen kropp gentemot den fysiska självuppfattningen i specifika lektionsmoment. Marsh och Shavelson 

(1985) beskriver att självkänslan kan sjunka i hierarkin när man utsätts för situationsbaserade utmaningar.

  

För att stärka eleverna kroppsuppfattning menar Kerner, Haerens och Kirk (2018) att eleverna bör få 

utmana sig i alla typer av fysiska aktiviteter, oavsett vad idrotten traditionellt är könad som. De beskriver 

även ett klassrums-baserad fysisk självuppfattnings-program som går ut på att eleverna få skapa sig en 

förståelse för vad kroppen kan göra snarare än hur kroppen ser ut är av stor betydelse. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att självkänslan och den fysiska självkänslan varierar beroende 

på situation och vilken form av fysisk aktivitet som lektionen innehåller, det speglar individernas 

personlighet och att människor är olika och tycker om olika saker. Det visar även att ingen måste eller är 

kompetent i allting, utan det en mängd variabler som spelar in som t.ex. gener. Att införa ett klassrums-

baserad fysisk självuppfattnings-program redan på mellan-/högstadiet, kan verkligen bidra till att eleverna 

skapar goda utgångspunkter för att i tonåren och senare i livet ge dem förutsättningarna till hög självkänsla 

samt god fysisk självuppfattning.  

 

6.1.4. Hur upplever eleverna undervisningssekvenser med inslag av teori i idrott och hälsa 

i förhållande till deras fysiska självuppfattning? 

Det som framkom i resultatet var enskilda händelser som framstår som väldigt problematiska i den 

teoretiska undervisningen om hälsa. Sammanhangen är tagna ur sin kontext så det går inte att veta exakt 

syftet eller innehållet med undervisningen. Däremot upplevde eleverna det som bekymmersamt att det 

framstår att vissa lärare förespråkar ett smalhetsideal, att eleverna på lektionstid ska beskriva en 

drömkropp och skeva budskap om hur man ska leva ett hälsosamt liv, där det i klassen finns elever med 

ätstörningar, som Sofia berättade. I den teoretiska undervisningen finns det stora möjligheter för eleverna 

att få ta mer plats och lärare skulle kunna dra nytta av det. Elever är kloka och kan oerhört mycket och 

kan tillföra andra perspektiv än det läraren är van att undervisa om. Låta eleverna föra en diskussion om 

hälsa och deras personliga värderingar av vad hälsa innebär, allting måste inte vara vetenskapligt utan 

kunskap kan komma av att ta lärdom från andras erfarenheter också.  
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Kerner, Haerens och Kirk (2018) berättar att forskningen visar att det är väldigt många unga människor 

som är missnöjda med storleken på kroppen och att det är ett problem. Ämnet idrott och hälsa kan här ha 

en viktig roll i arbetet med att få unga människor till en god fysisk självuppfattning. Samtliga intervjuade 

elever ansåg att undervisningen om fysisk självuppfattning bör bli bättre, de menar att det inte heller 

enbart borde falla på idrott och hälsa, utan det är ett arbete för hela skolan. I kursplanen för idrott och 

hälsa står det att undervisningen ska medvetandegöra och motverka den bild samhället har av vad som är 

kvinnligt och manligt, undervisningen ska även lyfta fram vilka konsekvenser kroppsideal kan ha 

(Skolverket, 2018), Kerner, Haerens och Kirk (2018) menar att undervisningen borde fokusera på 

kroppens funktioner och vad den klarar av att göra snarare än att fokusera på hur kroppen ser ut, de menar 

att idrott och hälsa har en möjlighet att styra undervisningen i en riktning som inte handlar om de 

sociokulturella skönhetsidealen, vilket kursplanen i idrott och hälsa även har som syfte att göra.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att undervisningen definitivt kan förbättras när det kommer till 

att samtala om kroppar i förhållande till hälsa-begreppet, som Hedström (2016) skriver att många 

idrottslärare anser att eleverna får hälsa genom att enbart röra på sig, men poängen som de missar är att 

även hälsa är ett komplext och brett begrepp, där bland annat psykisk- och fysisk hälsa i förhållande till 

fysisk självuppfattning ingår. Det ena utesluter inte det andra och det framgår i forskningen att det finns 

lösningar och hjälpmedel för att förbättra undervisningen. 

 

6.1.5. Hur upplever eleverna omklädningsrumsmiljön i förhållande till deras fysiska 

självuppfattning? 

När det kommer till att känna sig trygg i omklädningsrummet verkar de flesta elever inte ha något problem 

med att byta om tillsammans med sina kamrater. Det som framgår är att eleverna inte duschar efter 

idrottslektionen, på grund av tidsbrist eller att lektionen ligger sist på dagen eller att eleverna inte känner 

sig bekväma att duscha med sina klasskamrater. Detta beror antagligen inte på att dessa elever behöver 

undervisas ytterligare om vikten av att hålla en god hygien, då dessa elever går andra och tredje året på 

gymnasiet och antagligen är väl medvetna om innebörden av hygien. Däremot kan det handla om, som 

någon elev själv antyder, att lektionen inte är tillräckligt ansträngande att de blir svettiga och därför inte 

behöver duscha eller så handlar det om en ovilja att visa sig naken framför sina klasskamrater. Oavsett 

anledning kan undervisningen om fysisk självuppfattning, kroppsideal och de stereotypa föreställningar 

om vad som anses vara kvinnligt och manligt (Skolverket, 2018) bidra till en mer positiv attityd kring 

kroppar. 
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Sammanfattningsvis om omklädningsrumsmiljön och att duscha efter lektionstid, verkar det handla om 

hur trygg individen är i sig själv. Det är även en väldigt sårbar situation då eleverna oftast ser varandra 

med kläder på och att visa sig naken för varandra, oavsett hur nära vänner man än är, kan vara en väldigt 

känslig situation. 

 

6.2. Sammanfattande resultatdiskussion 

Det som framgår i uppsatsen är att eleverna, oavsett hur mycket de tränar på sin fritid, har allt från hög 

till låg självkänsla och de har hög respektive låg fysisk självuppfattning. Det som tydliggörs är att det 

finns ett behov av att vidga undervisningen i idrott och hälsa till att handla mer om fysisk självuppfattning 

och självkänsla/självuppfattning, redan från mellanstadiet vilket även forskningen styrker. Då det står i 

kursplanen att idrott och hälsa ska skapa ”Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika 

livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för 

sin hälsa” (Skolverket, 2018 ss. 83), borde fokus ligga på att skapa en lust för fysisk aktivitet för den 

mentala hälsans skull snarare än den fysiska. När det kommer till den fysiska hälsan blir vi redan dagligen 

översköljda med hur vi kan bli mer hälsosamma genom att gå ner i vikt eller äta rätt. Fokus borde kanske, 

som Victoria uttryckte det, ligga mer på att undervisa om självkärlek. 

 

6.2. Metoddiskussion 

Kvalitativ intervjumetod har för uppsatsens syfte varit mer fördelaktigt än om undersökningen hade haft 

en kvantitativ metod med enkätundersökning, som mer lämpar sig för mätningar av datainsamlingen eller 

statistisk bearbetning (Patel & Davidson, 2011), däremot är det inte helt uteslutet att använda sig av en 

kvantitativ ansats då det skulle kunna generera ett större deltagande och därför kunna ge ett mer 

omfångsrikt resultat. Valet av metod har gett uppsatsen en djupare och mer personlig inblick i 

gymnasieelevers syn på sin fysiska självuppfattning, som inte hade framkommit genom t.ex. enkäter, då 

syftet med undersökningen är att få deltagarnas individuella syn på ämnet. När det kommer till urvalet var 

det främsta fokuset att finna kvinnliga deltagare, sedan framkom det vid intervjuerna att samtliga elever 

var idrottsaktiva på fritiden, vilket inte var en avgörande roll för undersökningen. För att bredda 

undersökningen hade det även varit intressant att intervjua elever utan idrottslig bakgrund.  

 

Om det skulle finnas möjlighet att göra undersökningen igen, skulle syftet varit tydligare redan från 

början, för att kunna gå in mer på djupet om elevernas fysiska självuppfattning i relation till ämnet idrott 

och hälsa. 
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6.3. Fortsatt forskning 

Undersökningen fokuserade enbart på kvinnliga deltagare, ny kunskap skulle kunna utvecklas genom fler 

deltagare i undersökningen samt inkludera unga mäns syn på sin fysiska självuppfattning. 

Undersökningen skulle även kunna riktat in sig på idrottslärare för att få deras syn på fysisk 

självuppfattning i undervisningen, och vad de undervisar om när det kommer till kroppsideal, kvinnliga 

och manliga normer samt innebörden av att vara fysiskt aktivt/inaktiv.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

- Kan du berätta om hur du ser på dig själv? 

- Tycker du bra om dig själv? På vilket sätt, varför? 

- Är du nöjd med dig själv? Hur då, varför, vad då? 

- Någonting med dig själv som du inte känner dig trygg eller nöjd med? Vadå, varför? 

- Hur ser du på din kropp? (Attractive body). 

 

- Om du tänker på idrott och hälsa, brukar du vara med? (Sport competence). 

- Är det några specifika situationer som känns lättare eller jobbigare? 

- Omklädningsrum – byta om innan efter, dusch… 

- Undervisningssituationer, lektionsmiljön – friluftsliv, dans, bollsporter, redskapsgymnastik, 

simning… 

 

- Hur skulle du säga att din relation med din idrottslärare är? 

- Relationen med kompisar vid idrott och hälsa? På lektionen, i omklädningsrummet, olika 

situationer. 

- Hur tycker du kroppen känns vid rörelse? Lätt, enkelt, bekväm, svårt, tungt, jobbigt, obekvämt? 

Styrka, kondition? (physical strength, physical kondition). 

- Hur är upplever du att undervisningen är när det kommer till hälsa, kropp och utseende? 

- Tycker du att idrott och hälsa-undervisningen kan bli bättre på något vis, när det kommer till att 

prata om kroppar, utseende och rörelse? 

 

- Vad tänker du kring det kroppsideal som finns idag? Sociala medier och medias fokus på hälsa? 

- Är du idrottsaktiv på fritiden? Vad tränar du?  

- Upplever du att elever som är idrottsaktiva på fritiden har en annan syn på kroppen? Hur då?  
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Bilaga 2. Forskningsfrågor 

 

Generell självuppfattning (din egen bild och uppfattning om dig själv): 

- Hur upplever du din självuppfattning på det stora hela? 

- Skulle du säga att du har låg eller hög självkänsla och vad tror du det beror på? 

 

Fysisk självuppfattning (hur du upplever dig själv i fysiska sammanhang samt hur du ser på din kropp 

och utseende vid fysisk aktivitet): 

- Hur anser du att din självuppfattning är, kopplat till din kropp och utseende? 

- Hur anser du att din självuppfattning är kopplad till fysisk aktivitet/förmåga? 

- På vilket sätt blir du påverkad av samhällsnormer och kroppsideal? 

 

Kroppsuppfattning (Hur du ser på din egen kropp): 

- Hur tycker du att (vad i) idrottsundervisningen påverkar din kroppsuppfattning? 

- I förhållande till idrott och hälsa, hur ser du på din kropp? 

- När känner du dig som mest bekväm med din kropp i förhållande till idrottsundervisningen? 

- När känner du dig obekväm med din kropp i förhållande till idrottsundervisningen? 

- Kan du nämna några specifika situationer eller tillfällen där du inte känner dig trygg, eller när du 

känner dig otrygg i samband med idrott och hälsa undervisningen? 

- Tror du att undervisningen i idrott och hälsa kan bli bättre när det kommer till elevers 

kroppsuppfattning? – hur/ på vilket sätt? 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Mitt namn är Natalie Olinder och jag studerar till lärare i idrott och hälsa vid Karlstads universitet. Jag 

skriver ett självständigt arbete i idrott och hälsa i form av en undersökande uppsats med titeln: Kvinnliga 

gymnasieelevers fysiska självuppfattning - och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa. 

Undersökningen baseras på intervjuer med sex kvinnliga gymnasieelever. 

• Personuppgifterna (i det här fallet könstillhörighet) behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

• Deltagande i studien är helt frivilligt. 

• Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. 

• Alla uppgifter som kommer mig till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

av dem. 

• Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 

Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från 

och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se  

Om du har några frågor kan jag kontaktas på: 

• Telefonnummer: xxx  

• E-post: xxx 

• Handledare för uppsatsen: Stefan Wagnsson, Docent idrottsvetenskap. 

• Telefonnummer: xxx 

• E-post: xxx 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vänligen underteckna som en bekräftelse på att du tagit del av ovanstående information och att du 

samtycker till medverkan. 

_________________________________________ (signatur) 
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