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Abstract 

 
The purpose of this essay was to study how students reflect about their bodies, body image and 

how well they consider it being adressed in the swedish version of gym class ”idrott och hälsa”. 

The questions the essay would answer was: How do the students experience the teaching 

regarding body image in ”idrott och hälsa”? and How do the students perceive the society’s 

body image and how do they reason about their own bodies? 

 

The method which was used to study these questions was qauntitative and used surveys to 

gather the information. A total of 65 students from two different schools answered the survey. 

The curriculum for the swedish compulsory school from 2011 says that the student shall 

receive knowledge about societys and the sports body image. From the results of the survey 

about body image a majority of the students said they hadn’t fullfilled this specific proficiency 

of the curriculum for ”idrott och hälsa”.  

 

A majority of the students felt that the teachers never had talked about body image during 

”idrott och hälsa”. The student thought that one shouldn’t live according to the society’s body 

image. But a majority of the students thought it was important to be fit in accordance with 

society’s body image and 42% of the students had atleast once used extreme training or 

slimming as a method to change their body. Social media was the highest ranked affect among 

the students. The results from the survey say that a major part of the students atleast once had 

compaired their body to someone else’s  and that the males were more satisfied with their 

bodies than the females. From the results you can draw the conclusion that there is a lack of 

knowledge about body image which are confirmed by the literatures. Now I know how 

important it is for me as a future teacher to teach the students about the proficiency of body 

image. The students are our future and they need to have rightful knowledge about body image. 

 

Most of the results from the survey agree with earlier sciences that say that the body image of 

the young people are affected by society, their suroundings and their fellow people. 

  



 
   

Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de 

tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna som valdes var: Hur upplever 

eleverna att lärare arbetar med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa? och Hur ser eleverna på 

samhällets kroppsideal samt hur reflekterar de över sin egen kropp? 

 

Den metod som användes för att studera detta var kvantitativ metod med enkäter. Det 

slutgiltiga antalet som genomförde enkäten var 65 elever från två olika skolor.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att eleverna ska 

få kunskaper om hur kroppsidealet ser ut i samhället och i idrotten. Det resultat som 

framställdes efter genomförd enkät hur kroppsideal förmedlas i ämnet idrott och hälsa var att 

majoriteten av eleverna ansåg att de inte hade fått med sig kunskapskravet som finns i idrott 

och hälsa ämnet. Majoriteten av eleverna upplevde att lärarna aldrig hade pratat om kroppsideal 

på idrott och hälsa undervisningar. Elevernas syn på kroppsideal i samhället var att man inte 

bör leva efter det kroppsideal som finns i samhället. Däremot tyckte majoriteten av eleverna att 

det är viktigt att vara vältränad i enlighet med det kroppsideal som finns i samhället och 42% 

av eleverna hade någon gång använt sig av någon metod t.ex. extrem träning eller bantning för 

att ändra sin kropp. Det ställe som påverkade eleverna mest kopplat till kroppsidealet var 

sociala medier. De resultatet om elevernas synsätt på sin egen kropp som framkom var att 

större delen av eleverna någon gång hade jämfört sin kropp med någon annans och att männen 

var mer nöjda med sina kroppar gentemot kvinnorna. Efter de resultat som framkommit kan vi 

se att det saknas kunskap om kroppsideal. Detta är något som även litteraturen nämner. I min 

blivande roll som idrott och hälsa lärare vet jag nu hur viktigt det kommer vara för mig att ge 

eleverna vetenskap om detta kunskapskrav gällande kroppsideal. Eleverna är vår framtid och de 

behöver få rätt vetskap om kroppsideal.  

 

Mycket av de resultat som har framkommit från undersökning stämmer överens med tidigare 

forskningsresultat inom området kroppsideal där man ser att ungdomars kroppsuppfattning och 

syn på sin kropp påverkas av samhället, omgivningen och medmänniskorna.  
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1. Inledning 
Idag lever vi i ett samhälle där vi ständigt påverkas av sociala medier, tidningar och affärer som 

tar upp hur vi ska se ut och leva. Detta påverkar många utav oss men jag tror att det påverkar 

den yngre generation mest. De som inte har fått den kunskapen om att verkligheten inte är som 

på bild. Mycket utav det vi ser på sociala medier och i tidningarna är bilder som man bara på 

några knapptryck kan redigera.  

 

I ämnet idrott och hälsa ska vi ge eleverna kunskaper om hur kroppsideal ser ut inom idrotten 

och samhället i övrigt. Vi ska även ge eleverna kännedom om de olika dopingmedlen som 

förekommer i samhället och vilka lagar samt regler det finns gällande om man dopar sig 

(Skolverket, 2011).  

 
Under min verksamhetsförlagda utbildning märkte jag aldrig att lärarna pratade om 

kroppsideal. Detta förvånade mig då jag var där olika tidpunkter och fick en stor inblick i hur 

deras årsplaneringar såg ut. Det är därför jag i denna uppsats valt att göra en analys utav elevers 

syn på kroppsideal. Dels för att jag som snart nyexaminerad ska få en inblick i om man 

undervisar i detta område och i så fall hur, men även för att få en ökad förståelse för att kunna 

förbättra bilden av detta med kroppsideal i mitt kommande yrke som idrott och hälsa lärare.  
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2. Definition av begrepp  
 
Nedanför kommer begrepp och teorier att beskrivas, som är intressanta för hur studien ska 

tolkas. Begreppen behöver definieras för att få en tydligare bild utav vad uppsatsen handlar om 

samt då dessa begrepp är viktiga nyckelord i uppsatsen.   

 
2.1 Hälsa  
 

Ordet hälsa har sitt ursprung från medicinska vetenskapen. Världshälsoorganisationen (WHO, 

1947) beskriver ordet hälsa enligt följande ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”. År 1986 understryker 

WHO att hälsa ska betraktas som en ”resurs i vardagen” i människors liv istället för att vara ett 

generellt mål. Hälsan är otroligt viktig för det mänskliga livet men även för samhällets 

utveckling (Svensson & R-M Hallberg, 2010).  

 
2.2 Självbild 
 

En individs självbild kommer från början från erfarenheter. Erfarenheterna kan komma ifrån 

olika känslor man haft. Genom att använda information om oss själva som man har fått genom 

bekanta bidrar detta till att skapa oss en självbild. Därefter testar vi denna självbild och ser om 

det accepteras samt finns kvar (Wrangsjö, 2006).  

 

En viktig faktor som innefattas idag i vår självbild är vår kroppsuppfattning. Om man trivs med 

sin kropp så trivs man ofta med sig själv. Därför kan det vara svårt att vara nöjd över sig själv 

om man inte trivs med hur kroppen ser ut. Om man trivs med hur kroppen ser ut, trivs man 

oftast med sig själv också (Frisén, Holmqvist/Gattario & Lunde, 2014). 

 
2.3 Kroppsideal/utseendeideal 
 
Kroppen är ett föremål som ständigt finns omkring oss, i massmedier, reklamer och tidningar. 

Detta ser man i modebranschen men det förekommer även i idrottsverksamheter (Duesund, 

1996). Ideal är något som är åtråvärt och idealiskt (Nationalencyklopedin, 2017).   

 

Utseendeideal visas i vårt samhälle hela tiden genom sociala medier men uttrycks även 

individer emellan. Hur andra bedömer ditt utseende och hur du själv ser på din kropp är en stor 
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och viktig del för många människor. Detta har bidragit till att det idag finns en kraftfull 

utseendekultur (Frisén, Holmqvist/Gattario & Lunde, 2014). 

 

Kvinnoidealen har sett olika ut genom tiderna. De ideal vi har idag har inte varit en 

självklarhet. Beroende på vilken tid vi levt i har man haft olika uppfattningar om vad som har 

varit vackert och tilltalande. Det man däremot kan se är att de ideal som har funnits har varit 

svårt för människor att motsvara. Att man har försökt få sin kropp att efterlikna de ideal som 

funnit under den aktuella perioden har alltid funnits med i historien, däremot har 

genomförandet sett olika ut. Man har använt sig av olika metoder och olika produkter. När 

människor vill efterlikna de ideal som finns använder man sig ofta av skönhetsindustrin. 

Skönhetsindustrin har en omsättning av enorma summor och produkter som kan bidra till att 

hjälpa människor efterlikna utseendeidealet (Frisén, Holmqvist/Gattario & Lunde, 2014). 

 

Från 1600-talet fram till i början på 1900-talet var det dominerade skönhetsidealet att 

kvinnokroppen skulle vara fyllig med en mage och höfter som var rund samt stora bröst. Efter 

1920-talet förändrades idealet och övergick till smalhetsideal. Under denna tid gick det 

tankesätt om att man skulle värdera sin kropp och även kontrollera den. Detta medförde att man 

börja kontrollera sina tillgångar till mat och att smalheten var nu ett tecken på att man hade 

kontroll. En annan bidragande orsak till att smalhet blev ett ideal var att kvinnorna påverkades 

av reklamen som speglade att kvinnorna skulle ha en smal kropp med rak kontur. Under 30-

talet och 40-talet blev skönhetsidealet något kurvigare igen därefter och runt 60-talet började 

smalhetsidealet speglas ännu en gång vilket fanns kvar på 80-talet samt 90-talet. Däremot så 

förändrades smalhetsidealet från att kvinnorna hade sett friska och tränade ut på 80-talet till att 

på 90-talet vara magra och såg sjuka ut. Idealet för hur kvinnor ska se ut idag utgörs i bland 

annat de tidigare idealen där man skulle vara smal och se sexig ut men nu har det även 

tillkommit att man ska se ungdomlig ut. En annan del som har tillkommit i och med att vårt 

samhälle har moderniserats är att man nu använder sig utav retuscheringsprogram för att man 

vill se perfekt ut. Inte ens modellerna kan se ut så utan att använda sig utav dessa program 

(Frisén, Holmqvist/Gattario & Lunde, 2014).  

 

Utvecklingen av mansidealet över tiden har sett ungefär likadant ut däremot har det skiljt sig  

lite beroende på vilken period det har varit. Grekerna var intresserade i manlig anatomi och det 

var här mansidealet växte fram. Utav avbildade nakna manskroppar kan man se hur det 

grekiska och romerska idealet ser ut, det hade tydliga muskler, smala höfter och breda axlar. 
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Detta mansideal har man fortfarande kvar. Avbildningar av nakna män dominerade fram till 

1800-talet därefter och fram till 1980-talet var fokus på att skildra mansidealet mer inriktat på 

konst och foto till homosexuella människor. Det finns därav väldigt få bilder där mansidealet 

framställs som kvinnor kan få ta del av. Det var runt 1990-talet som man började koncentrera 

sig mer på det manligaidealet utseendemässigt. Utmärkande för mansidealet idag är att man ska 

ha muskler, vara vältränade, ha behåring och inte vara kortvuxen (Frisén, Holmqvist/Gattario & 

Lunde, 2014). 

   
 
2.4 Kroppsuppfattning 
 
Kroppsuppfattning är ett mångskiftande och komplext område. Kroppsuppfattning är brett, det 

innehåller känslor, upplevelser, beteenden och synsätt som människor har associerat till sin 

kropp. De upplevelser vi känner kan komma ifrån att vi har granskat oss själva i spegeln men 

även ifrån olika sinnesinlevelser som hunger. Känslor kan kopplas ihop med hur man känner 

över sin kropp, där kan man känna allt från glädje till smärta. Attityd kan kopplas ihop med hur 

viktigt man tycker det är hur man ser ut och hur vi ser på de kroppsideal som finns runt 

omkring oss. Beteende är alla saker vi gör kopplat till vår kropp utifrån de tidigare begreppen 

upplevelser, känslor och attityder (Frisén, Holmqvist-Gattario & Lunde, 2014).   

 
2.5 Självkänsla 
 
Självkänsla kan förklaras med att det är hur man bedömer sig själv som människa. Om man har 

en negativ självkänsla kan detta bidra till att man har känslor inom sig, att man är usel, känner 

sig dålig och känner sig mindre värd än andra. Om man däremot har en positiv självkänsla så 

tar sig aldrig de negativa känslorna av självkänsla sig förbi. Detta bidrar till att den negativa 

självkänslan inte uppstår och då uppstår heller inte att man vill ändra sin kroppsuppfattning. 

Självkänsla och kroppsuppfattning är två begrepp som man kan se ett samband mellan. 

Speciellt mellan unga tjejer, då ofta utseendet betyder väldigt mycket under tonårstiden (Frisén, 

Holmqvist/Gattario & Lunde, 2014). 

 
2.6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 

I Läroplanen för idrott och hälsa står det att vi ska ge eleverna kunskaper om hur kroppsideal 

ser ut inom idrotten och samhället i övrigt. Eleverna ska även få kunskaper om de olika 
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dopningsmedlen som förekommer i samhället och vilka regler samt lagar som finns angående 

doping (Skolverket, 2011).  

 

Duesund (1996) hade redan funderingar i slutet av nittiotalet på om elever fick med sig om hur 

kroppsidealet såg ut i samhället. Hon funderade på om detta var något som skolan informerade 

barnen om (Duesund, 1996). Eleverna ska få kunskap om hur kroppsideal inom idrotten och 

samhället ser ut. Detta ska de få genom undervisning i ämnet idrott och hälsa enligt Skolverket 

(2011). I vilken grad eleverna får denna kunskap eller inte ska denna studie försöka utreda. Det 

område som jag därför har valt att skriva min uppsats om är vilket synsätt elever i årskurs 9 har 

på kroppsideal.   
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2.7 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de 
tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. 
 
- I vilken grad får eleverna kunskap om området kroppsideal i ämnet idrott och hälsa? 
 
-Hur ser eleverna på samhällets kroppsideal och hur reflekterar de över sin egen kropp samt 
skiljer sig detta mellan könen? 
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3. Tidigare forskning  

Det finns mycket forskning om kroppsideal däremot finns det inte så mycket studier som har 

undersökt vilket synsätt eleverna har på kroppsideal med koppling till idrott och hälsa 

undervisningarna. Nedanför kommer en presentation av tidigare forskning; 

kroppsuppfattningar bland unga och kroppsideal kopplat till idrott och hälsa. 

 
 
3.1 Kroppsuppfattningen bland unga 
 
Kroppsuppfattningen är känsligast när man är i tonåren för båda könen. Det är under tonåren 

som kropparna förändras och många tonåringar känner sig missnöjda med detta hur deras 

kroppar förändras. Man börjar jämföra sina kroppar med andras och detta missnöje utav sin 

kropp kan bidra till olika allvarliga problem kopplat till kroppsfixering. Några av dessa 

problem som kan uppstå är bantning, extrem träning och ätstörning så som anorexia och bulimi 

(Lunde & Frisén, 2011). I en studie om amerikanska idrottande kvinnor observerade Kate 

Russell att en individs kroppsuppfattning kan skilja sig åt beroende på vart man befinner sig. 

När kvinnorna utövade sin idrott hade man en positiv bild av sin kroppsuppfattning gentemot 

när man inte idrottade. Då skämdes man över att man hade mer muskler än vad kvinnor 

generellt har. Detta kan kopplas ihop med att muskler är en positiv aspekt när det kommer till 

träning och idrott men inte utanför idrotten (Lunde & Frisén, 2011).  

 

Många olika studier har utförts för att kolla hur mediabilder påverkar ungas ideal och 

inställningar till sina egna kroppar. Man har mätt hur unga tjejer ser olika på sina kroppar 

beroende på vilka bilder man har kollat på innan man får dessa frågor. De tjejer som har kollat 

på foton med smala och vackra fotomodeller uppgav ett mer missnöje över sina kroppar, än de 

tjejer som kollade på mer kraftigare modeller eller något helt annat som inredning. En liknande 

studie har man utfört med killar som kollade på foton med muskulösa män respektive män som 

inte hade någon utmärkande kropp. De män som kollade på foton med muskulösa män angav 

sig mer missnöjda över sin kropp. Missnöjet över sig kropp var att de var för tunna samt 

saknade muskler (Thurfjell, 2003).  

 

Under ungdomstiden förändras kroppen och man påverkas mest av de förändringar som sker. 

Det är nu det börjar bli viktigt hur kroppen ser ut. Kroppsuppfattningen är väldigt viktigt då det 

är så som man uppfattar sin kropp enligt sig själv. I början av tonårstiden har man en positiv 

syn på sin egen kropp men ju äldre man blir desto mer negativ syn får man på sin kropp. Om 
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man har en negativ syn på sin kropp som tonåring kan man se en koppling till att man får högt 

BMI längre fram i livet men även psykisk ohälsa och hälsorelaterade beteenden. Dessa 

hälsorelaterade beteenden kan vara hetsätning, bantning, äter dåligt med frukt och grönsaker 

samt utför ingen fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Folkhälsomyndigheten (2014) har gjort en rapport där man presenterar resultat ifrån skolbarns 

hälsovanor 2013/2014. Undersökningen är utförd på barn i åldrarna 11-, 13- och 15 från 

Sverige. Det som undersökningen har kommit fram till är att kroppsuppfattningen skiljer sig åt 

mellan åldrarna samt på olika sätt beroende på vilket kön man är. Kroppsuppfattningen 

förändras för pojkarna när de blir äldre, det är då många anser att de är för smala. Däremot 

finns det en avtagande andel av pojkarna som anser att de är lagom. Det samma gäller för 

flickorna, många flickor är nöjda över sina kroppar men ju äldre de blir desto mindre nöjd är 

man med sin kropp, då tycker man att sin kropp är för tjock. Det är fler flickor än pojkar som 

anser att de är för tjocka.  

 

Man har även ställt frågor om pojkar och flickor använder någon metod för att gå ner i vikt, så 

som bantning för att ändra sin kroppsuppfattning. I flickornas fall ökar det ju äldre man blir, att 

man använder sig av någon metod för att gå ner i vikt. För de flickor som är i åldrarna 11 och 

15 år har det inte skett någon förändring sedan 2000. Däremot ser man en förändring för 

flickorna som är 13 år som försöker gå ner i vikt. År 2009/2010 var det ungefär 12 procent 

gentemot 2013/2014 där det ökat till 18 procent. De pojkar som uppgett att de försökt ändra sin 

vikt genom t.ex. bantning var 6 procent i de flesta åldersgrupper från 2000 fram till 2009/2010. 

Däremot har man även märkt en fördubbling hos pojkarna från 5 procent till 10 procent, detta 

gäller 15-åriga pojkar. Frågor om kroppsuppfattningar har man ställt sedan 2005/2006 och man 

kan inte se någon förändring över tiden gällande detta (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

I en studie gjord av Lunde, Frisén och Hwang har man undersökt hur 10-åringar ser på deras 

kroppsuppfattning utifrån läng, vikt, utseende och form fram tills de fyllt 13 år. I 

undersökningen använde man sig utav enkäter. De som deltog i enkäten var 474 tjejer och 400 

pojkar. Utifrån undersökningen så framkom dessa resultat; när man var 13 år var man mer 

missnöjd över sin kropp än man tidigare varit samt vid denna ålder var båda könen mer kritiska 

till sina kroppar (Lunde, Frisén & Hwang, 2006). 
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3.2 Kroppsideal kopplat till idrott i allmänt  
 

Forskning med koppling till kroppsideal inom ämnet idrott och hälsa var svårt att finna. Av 

denna anledning presenteras studier som har en koppling till idrott i allmänhet samt studier 

inom närliggande område.  

 

I en studie som Lunde och Frisén (2011) skrivit har det visat sig att de personer som utövar 

någon idrott har en mer positiv kroppsuppfattning än de som inte utövar någon idrott. Det finns 

inte många studier som har granskat kroppsuppfattning och träningsmotivationen mellan 

ungdomar som utövar någon idrott. Lunde och Frisén utförde en vidare studie på detta där 185 

idrottande barn i åldrarna 10-15 år fick besvara ett formulär med frågor kopplade till 

kroppsuppfattning och träning i samband till varandra. De sista frågorna i studien handlade om 

hur nöjda ungdomarna var med sina kroppar, om hur de uppfattar att andra är kring sitt 

utseende och om de har försökt ändra sina kroppar med någon metod. De som fick besvara 

studien höll alla på med någon föreningssport samt tränade minst en gång i veckan men många 

tränade mellan fyra till sex gånger i veckan. De sporter som de flesta utförde var fotboll, 

innebandy samt handboll. Majoriteten av de som genomförde studien var nöja över sitt 

utseende och sin kropp. Däremot var det ingen skillnad gentemot den tidigare studien där man 

frågat samma sak, där hade man inte ett mer positivt förhållningssätt till kroppsuppfattningen. I 

en forskningsstudie som Lunde tidigare gjort framkom det att ungefär hälften av tjejerna ansåg 

sig för tjocka gentemot den andra hälften som ansåg sig inte vara tillräckligt muskulösa. Detta 

resultat är ovanligt gentemot tidigare resultat. En anledning till detta resultat kan vara att de 

idrottande tjejerna har sin kroppsvärdering kopplat till hur idrottare ser ut som oftast har 

vältränade kroppar. Bland pojkarna tyckte man däremot att man var för smal och inte var 

tillräckligt muskulös (Lunde & Frisén, 2011).  

 
 
I en granskning som Skolinspektionen har genomfört har det framkommit att 22 av 36 skolor 

behöver utföra åtgärder för att se till så det inte sker kränkningar samt utsattheter i anknytning 

till undervisningar i idrott och hälsa. 92 procent utav skolorna vet om att det förekommer 

kränkningar under undervisningarna i idrott och hälsa. Många skolor behöver arbeta med sitt 

förebyggande arbete kring kränkningar och utsattheter kopplade till idrott och hälsa 

undervisningarna. Granskningen visar att miljöerna inte är trygga för eleverna i anknytning till 

idrott och hälsa undervisningarna. Det förekommer hårt språk samt muntliga kränkningar. 

Undervisningarna i idrott och hälsa sker i miljöer som utmanar det förebyggande samt 
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åtgärdande arbetet. Ett exempel är i omklädningsrummen, då det är en miljö som skiljer sig 

gentemot de miljöer som finns i skolan. I omklädningsrummet finns det ingen tillgänglig lärare, 

där utsätts dessutom eleven för en intim och ömtålig situation. Det finns många skolor som inte 

har kunnat skapa ett tryggt omklädningsrum och detta har då bidragit till att elever känt sig 

otrygga i dusch- och omklädningssituationer. En del skolor har vidtagit åtgärder som att sätta 

upp draperier i duscharna och prata om detta kontinuerligt. Däremot så ser skolinspektionen att 

detta är något vi behöver arbeta med för att förebygga så att kränkande behandling inte sker i 

idrott och hälsa undervisningarna (Skolinspektionen, 2012).  

 

Jönsson skriver att man har utfört en enkätundersökning med cirka 3200 elever från cirka 80 

högstadieskolor runt om i Sverige. Undersökningens syfte var att kartlägga högstadieelevernas 

upplevelser kring skolduschen. 60% av eleverna svarar att de inte alltid duschar efter 

idrottslektionerna. Orsakerna till varför eleverna undviker att duscha är bland annat att man 

känner ett obehag att visa sina kroppar framför andra, rädda för att bli fotograferade, ont med 

tid att duscha efter idrottslektioner och att duscharna är äckliga (Jönsson, 2016). I en 

avhandling av Wiker (2017) tar hon upp den otrygghet som många elever känner i skolans 

miljöer. I samtal och diskussioner med eleverna talar de om att duschsituationen är en otrygg 

miljö för många elever.  

 
Bengt (2000) har granskat hur sociala och kulturella ideal av kroppar samt utseenden uppfattas 

av unga individer. Det som granskades var hur elever uppfattar de normer som finns och hur 

olika faktorer påverkar detta som t.ex., dieter, steroider, plastikoperationer och motion. Man 

granskade även hur de unga individerna bedömde sina egna kroppar. Metoden man använde för 

att få fram resultaten var enkäter. Det var sammanlagt 167 stycken tjejer och killar i åldrarna 

13, 15 och 17 år gamla som besvarade enkäterna. Resultatet som framgick efter att enkäterna 

hade blivit besvarade var att de flesta av tjejerna hade en större missbelåtenhet till sin kropp än 

vad killarna hade. Orsaken till detta kan vara att många tjejer jämför sina kroppar utifrån hur 

andra ser ut. Det framkom även att det viktigaste för att man ska vara tillfredsställ över sin 

kropp är att man har rätt storlek och form på kroppen. Kroppsformen ska rimligtvis vara smal 

och liten. Ett annat resultat som framkom var att tjejerna är mer bekymrade över sina kroppar 

än vad killarna är. Detta i sin tur leder till att tjejerna mer än killarna försöker ändra sina 

kroppar. Det som påverkade de unga individernas kroppsuppfattning mest var massmedian och 

umgängen (Bengt, 2000).  
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3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
Det finns mycket forskning kopplat till kroppsideal inom idrotten allmänt. Där har man bland 

annat fått fram resultat som att i början av tonåren är man mer nöjd med sin kropp och ju äldre 

man blir känner man ett missnöje. Detta missnöje resulterar i att man använder metoder för att 

kunna ändra sitt utseende. Ett annat resultat som har framkommit från forskning är att de som 

idrottar är inte lika missnöjda med sina kroppar gentemot de som inte utför någon fysisk 

aktivitet.  

 

Det finns inte mycket forskning om kroppsideal som är kopplat till ämnet idrott och hälsa, 

därav valdes forskning som hade kopplingar till skolan och ungdomar. Många skolor behöver 

arbeta aktivt med att förebygga kränkningar i samband med idrott och hälsa undervisningar. 

Miljöerna som finns i anknytning till idrott och hälsa undervisningarna är inte trygga, en sådan 

miljö är duscharna i omklädningsrummet. Detta styrks i många forskningsstudier. Många 

elever känner ett missnöje med sina kroppar i tonåren.  
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4. Teori  
 
I vardagen som vi lever i samspelar vi med olika människor. Dessa människor påverkar varje 

individs kroppsuppfattning och identitet. Om människan slutar att samspela med dessa 

människor och mister sin kontroll över sin kropp kan detta resultera i att människan skapar ett 

felaktigt jag. Ens kropp ständigt förändras och återkommer i många olika framställningar om 

självet. Kroppen är alltså inte ett biologiskt föremål. Kroppen förändras ständigt och detta 

bidrar till att det tillkommer nya sidor till ens självet. Om man som människa misslyckas 

samordna sin kroppsuppfattning med den bilden man har av sin självbild kan detta bidra till 

psykiska påfrestningar och därav även psykiska sjukdomar. Några olika teorier och analyser 

som Giddens baserar detta på är Lacans analys om spegelstadiet och Laings teori om falska 

självet. När människor har lyckats passera spegelstadiet samt de intryck som man har om sin 

kropp integreras i de tankar man har om självet, när detta har skett får man ett bättre synsätt till 

miljön och människorna man har runt omkring sig men även till sig själv (Johansson, 1995).  

 

Wittgenstein har kommit med betydelsefulla ståndpunkter gällande förbindelsen mellan 

kroppen och självet. Genom den verkliga kontakten med människor och samhället lär barnen 

känna sin kropp på ett grundläggande sätt. Barnen får förståelse hur verkligheten är genom att 

vara i den. För att kommunikationen ska fungera mellan människor är ansiktsintryck och andra 

gester tex. handrörelser samt tecken obligatoriskt. När man inte kan uttrycka något språkligt får 

man använda sig utav det kroppsliga (Giddens, 1999).  

 

Idag är det vi människor som bestämmer hur våra kroppar ska framställas, så var det inte förr. 

Denna förändring kan beror på utvecklingen av ett produktionssamhälle men även att vi lever i 

ett samhälle där kroppsidealen förändras. Människorna får nu forma sina egna kroppar och om 

man kollar på dessa utvecklingar kan man se tydligt olika former av ätstörningar. Att utsätta 

kroppen för detta leder ofta till att man förlorar kontrollen och får ett maniskt synsätt på sin 

kropp (Johansson, 1995).  
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5.Metod   
 
5.1 Design 
   
Den metod jag använt mig utav är kvantitativ metod. När man använder sig av kvantitativa 

undersökningar vill man få en uppfattning om hur inställningar och förhållanden är hos de 

tillfrågande, oftast blir detta i ett stort omfång (Eliasson, 2006). Att ha enkät som metod kan 

även bidra till att individer kan besvara frågor som rör känsliga områden. Detta då enkäter är 

anonyma gentemot om man t.ex. valt interjuver som metod. Fördelar med enkäter är även att 

man lätt kan jämföra bakgrundsfaktorer så som kön, inkomster och utbildningar. En stor fördel 

med att använda enkät som metod är att man fort når många människor på kort tid (Björkdahl 

Ordell, 2012). Nackdelar med enkäter är att man kan få färre svar gentemot om man hade haft 

intervju som metod. Detta kan bero på att vid enkätundersökningar saknar man att det inte finns 

någon människa där, som det gör vid en intervju. Några till nackdelar med enkäter kan vara att 

frågor inte uppfattas eller missuppfattas. Enkäter kan även vara svåra för de människor som har 

svårt att tyda och läsa texter, då kan en annan metod vara att föreslå (Eliasson, 2006).  

  

Kvantitativ metod är den metod som jag tyckte skulle passa mitt ändamål bäst då jag ville nå ut 

till många elever. Genom att använda enkät så kunde jag ställa många frågor som då kunde 

täcker upp det jag behövde ha svar på för att kunna besvara syftet med denna studie.  

 

5.2 Urval 
 
Urvalet av min undersökningsgrupp valdes enligt bekvämlighetsurvalet. Urvalet är valt på ett 

bekvämt sätt. Oftast vet man sen innan att denna grupp kan ställa upp, t.ex. kan detta vara en 

student som frågar sina kurskompisar eller familj om de vill ställa upp. Däremot kan det vara 

risker med att ha bekvämlighetsurval. Urvalet har inte konstruerats slumpmässigt och då kan 

man tvivla på det slumpmässiga urvalet (Hassmén & Hassmén, 2008). På de skolor som jag 

valde att utföra enkätundersökningen på kände jag två av idrott och hälsa lärarna.  

 

Den utvalda målgruppen för undersökningen är elever som går i nionde klass. Jag har valt att 

utföra enkäten på två olika skolor med två klasser i vardera skola. Målgruppen valdes på grund 

utav att det är i denna årskurs jag kommer undervisa när jag är färdigutbildad och att när man 

går i nian är man oftast över 15 år. Då behöver man inte målsmans underskrift för att delta utan 

endast rektorns tillåtelse. 
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5.3 Mätinstrument  
 
Studien är utförd med en kvantitativ enkät. Enkätens frågor är uppbyggda utifrån tre olika 

delar. Första delen av enkäten rör frågor allmänt om kroppsideal, mitten delen rör frågor om 

kroppsideal kopplat till ämnet idrott och hälsa och sista delen rör frågor om kroppsideal utifrån 

sin egen kropp och samhället. Frågorna till enkäten framkom genom diskussion med 

handledaren och genom inspiration genom att kolla tidigare uppsatser kopplade till kroppsideal. 

Genom inspiration från forskningen kunde man se olika resultat som de hade fått fram. Några 

av dessa resultat valde jag att bilda frågor utav, då jag vart nyfiken och ville se vad mitt resultat 

skulle bli.  

 

5.4 Genomförande  
 
Rektorerna på de utvalda skolorna blev kontaktade innan enkäten utfördes för att få ett 

godkännande över att det var accepterbart att genomföra enkäterna. Efter detta tog jag kontakt 

med lärare som hade klasserna. Hälften av enkäterna genomfördes på internet på den skolan 

som hade tillgång till internet och datorer. Den andra hälften genomfördes som en 

pappersenkät, då man inte hade internet eller datorer. Det var svårt för mig att delta på alla 

enkättillfälle då dem låg väldigt utspridda, därför var jag inte med på alla. Däremot så hade jag 

skrivit på första sidan av enkäten hur man skulle svara och att man fick avbryta samt inte 

behövde svara på enkäten om man inte ville. När de respondenterna som hade pappersformat 

hade svarat samlade en lärare in alla svaren som jag sedan fick tilldelat mig när jag var där och 

utförde enkäten med en annan klass.  

 
5.5 Internt bortfall  
Internt bortfall innebär att det saknas svar på delar av undersökningen, tex. att respondenterna 

har svarat på vissa frågor i enkäten men missat att fylla i alla frågor. Det är viktigt att hitta vad 

skälen berodde på att man inte svarade på alla frågor i enkäten. Några anledningar till att 

interna bortfall uppstår kan vara att respondenten inte kan ge svar på den specifika frågan, att 

frågan inte var väsentlig för respondenten eller att hen inte uppfattade frågan (Hassmèn & 

Hassmén, 2008). Även fast jag valde enkät som metod som jag trodde skulle bidra till att 

respondenterna kände sig trygga på att svara på frågorna, så blev det ett internt bortfall på vissa 

frågor. På enstaka frågor var det endast någon respondent som inte hade svarat, däremot fanns 

det två frågor där mer respondenter hade ej valt att svara på. Dessa frågor var: ”Är det viktigt 
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att vara vältränad i dagens samhälle” denna fråga hade 60 respondenter svarade på och ”Tror 

du det spelar någon roll vilket kön man är hur man påverkas av kroppsideal” hade 59 

respondenter svarade på av sammanlagt 65 respondenter.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är starkt förenade med varandra (Karlsson, 2012). 

Med reliabilitet menar man hur trovärdigt eller pålitligt något är. För att undersöka om det 

resultat man fått fram är reliabelt kan man be någon annan att undersöka detta och se om den 

även får samma resultat (Kihlström, 2012). Reliabiliteten handlar alltså om att något är 

trovärdigt, att resultatet är säkert och att man kan lita på det. Med validitet så menar man hur 

giltig något är. Ett exempel kan vara att man studerar det man ska studera. Det 

undersökningsverktyg man har valt att använda sig utav ska vara utprovat så det passar det 

resultat man vill få fram (Kihlström, 2012).  

 

I en enkätundersökning kan det vara svårt att garantera reliabiliteten då respondenternas svar 

kan ha en spridning beroende av flera faktorer. Exempel på detta kan vara deras 

sinnesstämning, att eleverna inte uppfattar eller missförstår frågan. Validiteten på 

undersökningen var god då enkätens syfte och frågeställningar vart besvarade. Det 

undersökningsverktyg som jag valde hade tidigare uppsatser med samma ämne använt sig av. 

Detta stärkte valet av undersökningsmetod.  

 
5.7 Etiskt förhållningssätt 
 
Vetenskapsrådet (2002) har givit ut fyra krav som forskningsprojekt måste ta hänseende till. De 

fyra kraven finns till för att skydda de individer som utför undersökningarna. Dessa etiska 

grunderna ska vara som handledning. Första kravet är att man ska informera de som genomför 

undersökningen om vad syftet är med forskningsprojektet. Det andra kravet är att de som 

genomför undersökningen har rätt att välja om man vill delta eller ej. Det tredje kravet är att 

alla uppgifter som inkommer under undersökningen ska behandlas med förtrolighet och 

förvaras på ett säkert sätt så inte utomstående kan ta del av informationen. Det sista kravet är 

att uppgifter om de som har genomfört undersökningen får endast användas av dem som 

genomför forskningsprojektet (Björkdahl & Ordell, 2007).  

 

Dessa fyra krav är något som denna enkätundersökning har tydligt följt. Rektorerna hade gett 

sitt godkännande för att genomföra enkäten med eleverna och alla elever var över 15 år så då 
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behövdes inte målsmans underskrift. Eleverna vart informerade i början av enkäten vilket syfte 

undersökningen hade och att man fick avbryta samt inte behöver delta om man inte ville. De 

uppgifter som har framkommit har endast behandlats av mig.  

  



   
 

17 

6. Resultat  
Nedanför presenteras resultatet utifrån den enkätundersökning som gjorts av vilket synsätt 

elever i årskurs 9 har till kroppsideal med koppling till idrott och hälsa undervisningarna. De 

resultat som framkommer utifrån de olika frågeställningarna i enkäten kommer även jämföras 

mellan könen. Detta kommer ske på några valda frågor. Alla svar kommer att presenteras i 

procentform där 100% är max. Efter avslutad enkät visade resultatet att det var 65 stycken 

elever som slutfört enkäten. Av dessa var 32 kvinnor, 31 män och 2 stycken som definierade 

sig själva som annat, i procent motsvarar detta 49,2%, 47,7% och 3,1%.  

 

6.1 Kroppsideal allmänt  
 

Respondenterna blev tillfrågade om de tyckte att man borde leva utefter det kroppsideal som 

finns i vårt samhälle. Resultatet visade sig att 9,7% hade svarat att man borde leva utefter det 

kroppsideal som finns i vårt samhälle. Resterande 90,3% svarade att man inte bör leva utefter 

det kroppsideal som finns i vårt samhälle.  

 

Därefter ställdes frågan om respondenterna har kunskap om hur kroppsideal ser ut idag. Utifrån 

de svar som kom in genom enkäten besvarar 76,2% av eleverna att de har kunskap om hur 

kroppsidealet ser ut idag gentemot 23,8% som säger sig inte ha den kunskapen.  

 
Figur 1. Kunskaper om dagens kroppsideal (N=63)  
 

Vid en jämförelse mellan könen visar resultatet att 93,8% av kvinnorna anser att de har 

kunskapen och 6,2% av kvinnorna anser att de saknar denna kunskap. Om man jämför detta 

med männens visar resultatet att 62,1% av männen anser att de har kunskap gentemot 37,9% av 
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männen som anser sig inte ha kunskapen. De två som definierade sig som annat anser att de 

saknar kunskaper om hur kroppsidealet ser ut idag.  

 

6.2 Kroppsideal i skolan  
 
Respondenterna blev tillfrågade om de hade arbetat med kroppsideal i skolan och i vilka 

ämnen. Utifrån de olika ämnen som nämndes som svarsalternativ i denna fråga hade man 

arbetat mest med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa då 26,36% svarade det. Det alternativ 

som hade näst mest procent var No vilket hade 19,77%. Därefter kom So med 9,88%, följt av 

Hem- och konsumentkunskapen med 8,76%. Efter detta kom Svenskan med 3,3% och sist 

Engelskan med 2,2%. Det fanns även ett alternativ där man kunde kryssa i att man inte arbetat 

med kroppsideal, detta alternativ fick 29,66%. Det var 65 respondenter som svarade på denna 

fråga.  

 

Därefter ställdes frågan om respondenterna hade arbetat med kroppsideal i idrott och hälsa och 

i så fall hur de hade arbetat med detta. 16,9% svarade att man hade haft genomgångar om 

kroppsideal och 12,3% svarade att man hade arbetat med detta genom värderingsfrågor. 6,1% 

svarade att man hade sett på film kopplat till kroppsideal och 3,1% fick både studiebesök, 

PowerPoint och att kroppsideal hade kommit upp som samtalsämne. Att man hade arbetat med 

kroppsideal som en uppgift var det ingen som svarade. Däremot svarade 55,4% att de aldrig 

hade arbetat med kroppsideal i ämnet idrott och hälsa. Det var 65 respondenter som svarade på 

denna fråga.  

 

I Läroplanen (Lgr11) står det att eleverna ska få kunskap om kroppsideal inom idrotten och i 

samhället, i ämnet idrott och hälsa. Respondenterna blev då tillfrågade om de tyckte att de fått 

med sig detta kunskapskrav i idrott och hälsa. 31,7% av eleverna tycker att de har fått med sig 

detta kunskapskrav. 68,3% av de resterande tycker att de inte har fått med sig detta 

kunskapskrav.  
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Figur 2. Kunskaper om kroppsideal enligt Lgr11 (N=63)  
 
Jämför man detta mellan könen kan man se att 34,4% av kvinnorna tycker att man har fått med 

sig kunskapskravet och 65,6% tycker att man inte har fått med sig detta kunskapskrav i idrott 

och hälsa undervisningarna. Om man jämför detta med männen kan man se att 26,7% av 

männen anser att man fått med sig detta kunskapskrav och 73,3% anser att man inte fått med 

sig detta kunskapskrav i idrott och hälsa undervisningarna. De två som definierar sig som annat 

anser att de har fått med sig detta kunskapskrav utifrån idrott och hälsa undervisningarna.  

 

Det är delade svar om hur ofta man har pratat om kroppsideal på idrott och hälsa 

undervisningarna. 47,7% har svarat att de aldrig har pratat om detta på idrott och hälsa 

undervisningarna. Gentemot 27% som har svarat att de har pratat om detta någon gång under 

högstadietiden. 11,1% har svarat att de pratar om detta en gång varje årskurs och 14,3% har 

svarat att de pratar om detta varje termin. Det svar som ingen har angett är att man pratar om 

detta flera gånger i månaden. Det var 63 respondenter som svarade på denna fråga. 

 

Respondenterna blev tillfrågade om hur de hade föredragit att haft undervisning kopplat till 

kroppsideal i idrott och hälsa. 42,6% av eleverna hade föredragit att haft film kopplat till 

kroppsideal. 27,2% hade föredragit att haft genomgångar om kroppsideal. 18,8% av eleverna 

hade velat åka på studiebesök kopplat till kroppsideal. 10,9% av eleverna hade föredragit att 

haft grupparbete med klasskamrater kopplat till kroppsideal. Det svarsalternativ som fick lägst 

procent var att arbeta med läroboken eller uppgifter kopplade till kroppsideal som fick endast 

0,5%. Det var 63 respondenter som svarade på denna fråga. 
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Det är en delad mening om man har fått tillräckligt med kunskaper om kroppsideal i ämnet 

idrott och hälsa. Majoriteten har svarat att de inte fått tillräckligt med kunskaper. 72,3% 

svarade att de inte hade fått fått tillräckligt med kunskap om kroppsideal i ämnet idrott och 

hälsa. De resterande 27,7% svarar att man hade fått tillräckligt med kunskap om kroppsideal i 

ämnet idrott och hälsa”. Det var 65 respondenter som svarade på denna fråga. 

 

Jämför man svaren utifrån könen kan man se att 33,3% av kvinnorna svarade att de hade 

tillräckligt med kunskaper om kroppsideal och 66,7% svarade att de inte hade tillräckligt med 

kunskaper om kroppsideal. 19,4% av männen svarade att de hade tillräckligt med kunskaper 

och 80,6% svarade att de inte hade tillräckligt med kunskaper om kroppsideal.   

 

På frågan om eleverna skulle haft en annan syn om man hade arbetat mer med kroppsideal i 

idrott och hälsa undervisningarna svarade 57,1% att de hade haft en annan syn på kroppsideal 

om man hade arbetat mer med detta. Resterande 42,9% svarade att de inte skulle haft en annan 

syn på kroppsideal om man arbetat mer med detta i idrott och hälsa undervisningen.  

 
Figur 3. Syn på kroppsideal (N=63) 

 

Eleverna ansåg att man hade haft en annan syn på kroppsideal om man arbetat med detta på 

idrott och hälsa undervisningarna.  

 
6.3 Kroppsideal kopplat till samhället 
 
Respondenterna blev tillfrågade om de hade pratat eller diskuterat om kroppsideal utanför 

skolan varav de valde lite olika alternativ som svar. 46,7% valde alternativet vänner, 25,3 % 

svarade att de inte hade pratat om kroppsideal utanför skolan, 16% svarade att man hade pratat 
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om kroppsideal i hemmet, 10,66% svarade att man pratat om detta på ett ”annat” sätt och 1,3% 

svarade att man pratat om detta på fritidsaktiviteten. Det var 59 respondenter som svarade på 

denna fråga. 

 

Eleverna fick även besvara vilken kroppsfigur som stämmer överens med det kroppsideal som 

finns i samhället för kvinnorna och männen. Där har respondenterna fått välja en siffra utifrån 

bild 1 och bild 2, som kommer nedanför tabellerna.  

 
Tabell 4. Överensstämmelse mellan kroppsfigur och kroppsideal kvinnor 

Figur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alla 5 20 21 15 1 0 0 0 2 
7,8% 31,3% 32,8% 23,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 

Män 1 5 13 10 0 0 0 0 1 
3,3% 16,7% 43,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

Kvinnor 4 14 8 5 1 0 0 0 0 
12,5% 43,8% 25,0% 15,6% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Annat 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

 

 
Tabell 5. Överensstämmelse mellan kroppsfigur och kroppsideal männen  

Figur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alla 1 5 15 29 9 1 0 0 1 
1,6% 8,2% 24,6% 47,5% 14,8% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Män 0 1 5 16 5 1 0 0 0 
0,0% 3,6% 17,9% 57,1% 17,9% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kvinnor 1 4 9 13 4 0 0 0 0 
3,2% 12,9% 29,0% 41,9% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Annat 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

 

Ovanför visas resultatet där respondenterna fick besvara vilken kroppsfigur som stämmer 

överens med det kroppsideal som finns i samhället för de olika könen. Respondenterna fick 

välja den kroppsfigur som stämmer överens med samhället utifrån de nedanstående bilderna på 

könen. Den kroppsfigur som respondenterna tyckte stämde överens med det kroppsideal som 

finns i vårt samhälle för männen var figur nummer 4. Den kroppsfigur som respondenterna 
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tyckte stämde överens med det kroppsideal som finns i vårt samhälle för kvinnorna var figur 

nummer tre.  

 

 
Bild 1. Kvinnokroppar 

 

 
Bild 2. Manskroppar  

 

6.4 Kroppsideal utifrån sin egen kropp och samhälle  
 

Respondenterna fick besvara vilken kroppsbild som stämde överens med sin egen kropp. 

Respondenterna fick välja den kroppsbildssiffra som stämde överens med sin egen utifrån 

bilderna 1 och 2 som visas ovanför. Tjejerna fick välja utifrån bild 1 och killarna fick välja 

utifrån bild 2  

 
Tabell 6. Överensstämmelse mellan kroppsfigur och kropp (N=60) 

Figur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Är ej detta 
kön  

Alla 2 7 21 22 10 5 0 1 0   
2,9% 10,3% 30,9% 32,4% 14,7% 7,4% 0,0% 1,5% 0,0%   

Män 1 5 11 7 6 2 0 0 0 30 
3,1% 15,6% 34,4% 21,9% 18,8% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0%   

Kvinnor 1 2 10 15 3 3 0 1 0 30 
2,9% 5,7% 28,6% 42,9% 8,6% 8,6% 0,0% 2,9% 0,0%   

Annat 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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Den kroppsfigur som fick mest procent av respondenterna som de tyckte stämde överens med 

sin egen för männen var figur nummer tre. Den kroppsfigur som fick mest procent av 

respondenterna som de tyckte stämde överens med sin egen för kvinnorna var figur nummer 4.  

 

Respondenterna blev tillfrågade hur nöjda de kände sig över sina kroppar från en skala 1 

(missnöjd) till 5 (väldigt nöjd). Det blev blandade svar mellan hur man kände över sin kropp. 

Det är 3,1% som har svarat en etta att de är missnöjda över sin kropp. 20% har svarat en två 

och 35,4% har svarat en tre. En fyra har 28,2% svarat och det är 15,4% som har svarat en 

femma att de är väldigt nöjda över sin kropp. Det alternativ som flest svarade är således 

nummer tre.  

 
Figur 7. Nöje över kroppen (N=63) 

 

Jämför man detta mellan könen kan man se en skillnad. 6,3 % av kvinnorna valde siffra ett, 

21,9% valde siffra två, 43,8 % valde siffra tre, 18,8% valde siffra fyra och 9,4% valde siffra 

fem. Ingen man valde siffra ett, 16,1% valde siffra två, 29% valde siffra tre, 35,5% valde siffra 

fyra och 19,4% valde siffra fem. De två som definierade sig som annat valde siffran två och 

den andre valde siffran fem.  

 

På frågan om man brukar jämföra sin kropp med andras svarade 67,2% ja. 32,8% har svarat nej 

det vill säga att de inte brukar jämför sin kropp med någon annans.  
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Figur 8. Jämförelse av kroppar (N=64)  

 

Jämför man detta mellan könen kan man se en liten skillnad. 84,4% av kvinnorna svarade att de 

jämför sin kropp med andras. 15,6% av kvinnorna svarade att de inte jämför sin kropp med 

någon annans. Resultatet för männen ser lite annorlunda ut. 53,3% av männen svarade att de 

jämför sin kropp med andras. 46,7% av männen svarade att de inte jämför sin kropp med någon 

annans. De två som definierade sig som annat svarade bägge att de inte jämför sin kropp med 

någon annans.  

 

Respondenterna blev tillfrågade om de någon gång använt sig av någon metod för att förändra 

sina kroppar. 7,69% har svarat att man har använt sig av bantning för att förändra sin kropp för 

att nå ett specifikt kroppsideal. 33,84% har svarat att man har använt sig av extrem träning för 

att förändra sin kropp och nå ett specifikt kroppsideal. 58,46% har svarat att man inte har 

använt sig av någon metod. Det var 65 respondenter som svarade på denna fråga. 

 

Jämför man svaren mellan könen svarade 12,5% av kvinnorna att man använt sig av bantning 

och 18,75% har använt sig av extrem träning för att förändra sin kropp och nå ett specifikt 

kroppsideal. 68,75% av kvinnorna har svarat att de inte använt sig av någon metod. Resultatet 

för männen ser lite annorlunda ut. 3,22% av männen har svarat att man använt sig av bantning 

och 48,38% har använt sig av extrem träning för att förändra sin kropp och nå ett specifikt 

kroppsideal. 48,38% av männen har svarat att de inte använt sig av någon metod. De två som 

har definierat sig som annat har en svarat att de använt sig av extrem träning för att ändra sitt 

kroppsideal och den andre har svarat att man inte använt sig av någon metod.  

 

På frågan om hur viktigt det är med utseendet och spelar det någon roll vilket kön man är ansåg 

27,9% att utseendet är viktigare för kvinnor än för män och ingen anser att det är viktigare för 
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männen än för kvinnorna. 50,8% anser att utseendet är lika viktigt för båda könen och 21,3% 

menar att det inte är viktigt för något kön. Det var 61 respondenter som svarade på denna fråga. 

 
Figur 9. Utseende (N=61)  
 

Respondenterna fick besvara frågan om det är viktigt att vara vältränad i det samhälle vi lever i 

idag. 55% har svarat att det är viktigt att vara vältränad i dagens samhälle och 45% har svarat 

att det inte är viktigt att vara vältränad i dagens samhälle. Det var 60 respondenter som svarade 

på denna fråga. 

 

Respondenterna blev tillfrågade vart de påverkas mest av kroppsideal. Resultatet visade att det 

som påverkade dem mest var sociala medier på 69,6%. Därefter så var det affären på 14,1 % 

och sedan gymmet på 8,1%. Sedan var det ganska jämt vilka som påverkade dem, 

omklädningsrummet fick 3%, träningarna fick 2,7% och slutligen hemmet fick 2,5%. Det var 

59 respondenter som svarade på denna fråga. 

 
Därefter ställdes frågan om det spelar någon roll vilket kön man är gällande hur man påverkas 

av kroppsideal. 64,4% har svarat att tjejer påverkas mer än killar och 3,4% har svarat att killar 

påverkas mer än tjejer. 32,3% har svarat att båda könen påverkas lika mycket och ingen har 

svarat att inget kön påverkas.  
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Figur 10. Könets påverkan på kroppsideal (N=59)  

 

Jämför man detta mellan könen tycker 58,6% av kvinnorna att de påverkas mer av detta än 

männen. 3,4% av kvinnorna tycker att männen påverkas mer än dem. 37,9% tycker att båda 

könen påverkas lika mycket. 68% av männen tycker att kvinnorna påverkas mer än dem och 

3,4% tycker att männen påverkas mer än kvinnorna. 27,6% tycker att båda könen påverkas lika 

mycket.  

  

6.5 Sammanfattning av resultatet  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av eleverna tycker att lärarna inte har fått med 

kunskapskravet som handlar om kroppsideal i idrott och hälsa undervisningarna. 47% av 

respondenterna upplever att lärarna aldrig har pratat om kroppsideal på någon idrott och hälsa 

undervisning. Elevernas syn på samhällets kroppsideal är att man inte bör leva efter detta ideal 

däremot tycker 55% av respondenterna att det är viktigt att vara vältränad i det samhälle vi 

lever i. 67,2% av eleverna har någon gång jämfört sin kropp med någon annans och där 

eleverna påverkas mest utav kroppsideal är via sociala medier. Männen är mer nöjda med sina 

kroppar gentemot kvinnorna och de som påverkas mest utav kroppsideal är kvinnorna enligt 

vad respondenterna har svarat.  
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7. Diskussion  
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att studera elevers synsätt på sin kropp, kroppsideal och hur de 

tycker det förmedlas i ämnet idrott och hälsa. 

 

Eleverna anser sig ha kunskapen om hur kroppsidealet ser ut i samhället men tycker inte att 

man bör leva efter det. Däremot anser en majoritet av respondenterna att de skulle haft en 

annan syn på kroppsidealet om man arbetat mer med detta. Det ämne som respondenterna 

ansåg att man hade arbetat mest med kroppsideal i var ämnet idrott och hälsa. Detta grundar sig 

antagligen i att det är endast idrott och hälsa som har kroppsideal som ett kunskapskrav i sitt 

ämne (Skolverket, 2011). Däremot har en majoritet av respondenterna svarat att de inte har fått 

med sig kunskapskravet om kroppsideal i idrott och hälsa ämnet. Detta ska eleverna få med sig 

enligt läroplanen. De elever som har utfört enkäten har endast en termin kvar på högstadiet. 

Sannolikheten är stor att dessa elever kommer gå ur högstadiet utan att ha berört 

kunskapskravet om kroppsideal i sin undervisning.  

 

Detta anser jag inte är bra. Har inte lärare gått igenom detta kunskapskrav med eleverna eller är 

det bara så att vi har varit otydliga att informera om att man har arbetat med detta 

kunskapskravet? Min tolkning av detta är att det fattas undervisning om kroppsideal i idrott och 

hälsa ämnet för eleverna. Dessvärre kan vi endast dra den slutsatsen att det gäller på de skolor 

som enkäten utfördes på. Det hade varit intressant att ha en ännu större urvalsgrupp, för att se 

om detta fenomen även existerar på andra skolor. Kunskapen om kroppsidealen kanske inte 

bara saknas hos eleverna utan det kanske är så att lärarna saknar denna kunskap även de. Eller 

varför undervisar man inte om kroppsidealen? Är man inte insatt i kunskapskraven eller saknar 

man bara kunskapen om kroppsideal och väljer bort detta?   

 

55% av respondenterna svarade att de inte hade arbetat med kroppsideal i ämnet idrott och 

hälsa. Däremot var det 16,9% som svarade att man hade arbetat med kroppsideal genom 

genomgångar och 12,3% svarade genom värderingsfrågor. Därefter svarade 6,1% att de hade 

kollat på film och 3,1% fick studiebesök, PowerPoint och att det hade kommit upp som ett 

samtals ämne. Detta visar att det skiljer sig åt mellan hur man arbetat med kroppsideal i ämnet 

idrott och hälsa, det kan dels beror på att lärarnas upplägg skiljer sig åt mellan skolorna.  
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Det samma gäller att resultaten skiljde sig åt mellan hur ofta man har arbetat med kroppsideal i 

idrott och hälsa undervisningar känns inte konstigt. Detta kan bero på att enkäten utfördes i 

olika klasser som inte har samma lärare och som kan ha enskilda upplägg på sin undervisning. 

Enkäten utfördes dessutom på två olika skolor i två skilda kommuner vilket öppnar upp för att 

rutiner och lektionsinnehåll kan skilja sig markant beroende på vilken skola den responderande 

går på. Detta då hälften av eleverna aldrig hade pratat om kroppsideal på idrott och hälsa 

lektionerna. 

 

Jag anser att det finns många konsekvenser som kan ske om man inte pratar om kroppsideal i 

skolan för eleverna. En av dessa är att det kan leda till psykisk ohälsa. Man kan få en dålig 

självkänsla över sin kropp, att kroppen man har inte duger. Detta kan påverka dem socialt i 

livet, att man inte tror på sig själv för man anser att alla andra är så mycket bättre än sig själv. 

Detta kan i mer utsatta fall leda till självmordstankar och självskadebeteende. Genom att inte 

prata om kroppsideal kan detta påverka elevernas framtid både i stor och liten grad. Det kan 

leda till att man får osunda livs vanor som i sin tur kan leda till att man kan få en sjukdom. 

Några sjukdomar som osunda livs vanor kan leda till kan vara diabetes, ledproblem, anorexia 

och bulimi. Därför anser jag att det är extra viktigt att vi försöker prata om kroppsideal, 

förebygga dessa kränkningar och även åtgärda de miljöer som eleverna vistats i och med idrott 

och hälsa undervisningen. 

 

Många elever känner sig otrygga i de miljöerna som finns i idrott och hälsa sammanhang. Detta 

har Wiker (2017) fått fram i sin forskning och även Jönsson (2016). Ett av dessa ställen är 

duscharna i omklädningsrummen, många elever tycker det är äckliga miljöer och jobbigt att 

visa sina kroppar framför andra. Eleverna tyckte inte att de påverkades av kroppsideal så 

mycket i omklädningsrummet utan det var istället sociala medier där de påverkades mest. Detta 

stämmer överens med det Thurfjell (2003) såg att många tjejer och killar kände ett missnöje 

över sina kroppar efter man hade granskat bilder på sociala medier med kroppar som var smala 

samt muskulösa. Resultatet anser jag hade kunnat varit annorlunda om jag endast haft med vart 

de påverkades mest i idrott och hälsa undervisningen.  

 

Precis som Bengt (2000) skriver så har även detta arbete fått fram att tjejerna är mer missnöjda 

med sina kroppar gentemot killarna. Många elever känner sig missnöjda med sina kroppar och 

detta tror jag är något vi behöver börja arbeta tidigt med för att stärka deras självkänsla så man 

inte börjar jämföra sina kroppar med andras. Majoriteten av respondenterna svarade att de 
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någon gång jämfört sin kropp med någon annans. Detta styrks av det Lunde och Frisén (2011) 

skriver att det är i tonåren som många börjar jämföra sina kroppar och börjar använda metoder 

för att ändra sitt utseende. Att använda någon metod för att ändra sitt utseende hade 

sammanlagt 42% av respondenterna gjort. 34% hade använt sig av extrem träning och 8% av 

bantning. Detta ser jag som allvarligt då det är så många ändå som har använt sig av någon 

metod. På de skolor där enkäten genomförts skulle jag gärna se att man tar upp detta ämne och 

pratar med eleverna om följande. 

 

De alternativ som fick mest röster på hur eleverna vill ha sin undervisning kopplat till 

kroppsideal var film. Detta ser jag som snart nyexaminerad som en tillgång då det finns många 

bra filmer som man kan koppla till kroppsideal. Däremot får man vara tydligt med innan och 

efter vad syftet är samt arbeta vidare med detta efter filmens slut. Många gånger kan elever 

uppfatta filmlektioner som ett bekvämt sätt att undvika produktiva och effektiva lektioner. 

Detta är något som jag har märkt av under min verksamhetsförlagda utbildning. Att prata med 

vänner om kroppsideal var det alternativ som fick flest röster 46,7% om man hade diskuterat 

om kroppsideal utanför skolan. Detta tycker jag visar att ungdomarna ändå pratar och vill prata 

om kroppsideal. Däremot vet man inte om man endast har pratat om kroppsideal en gång eller 

om detta är ett återkommande ämne. Hade varit intressant att tagit reda på hur ofta man pratade 

med vänner om detta och varför man valt att prata om detta.  

 
De flesta tjejerna hade tagit samma siffra på både vilken kroppsfigur som stämde överens med 

sin egen och samhällets. Det hade inte killarna gjort, de hade valt en bild på en mer 

muskulösare kroppsfigur för hur kroppsidealet för killarna ser ut i samhället och en smalare 

kroppsfigur på hur deras kroppsfigur ser ut. Detta är även något som Lunde och Frisén (2011) 

har fått fram i sina resultat att killarna kände sig för smala och inte var tillräckligt muskulösa. 

Detta stämmer till vis del överens med det resultat som framkom om det är viktigt att vara 

vältränad i det samhälle vi lever i idag. Majoriteten svarade att de ansåg att man ska vara 

vältränad.  

 
Respondenterna anser att de som påverkas mest utav kroppsideal är tjejerna. Detta kan vi 

koppla ihop med Bengts (2000) forskning. Det viktigaste för att man skulle vara tillfreds med 

sin kropp enligt tjejerna var att man skulle ha rätt storlek och form på sin kropp. Många tjejer är 

mer bekymrade över sina kroppar än vad killarna är. Däremot har majoriteten av 

respondenterna svarat att utseenden det är lika viktigt för bägge könen.  
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Det Duesund (1996) skrev om kroppsideal tycker jag är intressant. För redan i slutet av 

nittiotalet skrev hon om vi pratade om kroppsideal och om eleverna fick med sig detta av 

skolan. Över 20 år har det gått och ändå är detta något som jag anser att vi inte pratar med 

eleverna om. Trodde att detta skulle ha förändrats och att det inte skulle vara aktuellt att ha med 

en 20-årig gammal bok. Tvärtom om, detta visar att vi fortfarande har mycket kvar att arbeta 

med när det gäller kroppsideal. 

 
Precis som Johansson (1995) skriver så påverkas vi människor av omgivningen och våra 

medmänniskor. Misslyckas man samordna hur man uppfattar sin kropp med den bilden man 

har av sig själv kan detta bidra till psykiska ohälsa. Detta är något som vi kan relatera till av 

vad eleverna har svarat. Det var många eleverna som hade använt sig av någon metod för att 

ändra sitt utseende för att man inte var nöjd över sin kropp. Johansson (1995) skriver även att 

de som påverkar varje individs identitet och hur man uppfattar sin kropp är de människor som 

vi har omkring oss. Detta kan vi se stämmer överens med att det som påverkade eleverna mest 

gällande kroppsideal är sociala medier där det oftast visas en förskönad bild av verkligheten.  

 
I min blivande roll som idrott och hälsa lärare har jag nu fått vetenskap om hur viktigt det är för 

mig att ge eleverna kunskaper om kroppsideal. Många elever jämför sina kroppar med 

varandras och många känner ett missnöje över sina kroppar. Detta är något som skolan måste 

prata mer om. Utifrån vad studien har visat vill eleverna prata om kroppsideal vilket öppnar 

upp en möjlighet för oss lärare att arbeta med detta. Utmaningarna med detta kan vara att möta 

eleverna på ett sätt där dem vågar samtala om kroppsideal.  

 
 
7.2 Metoddiskussion  
 
Den metod som användes för att se vilket synsätt eleverna hade till kroppsideal kopplat till 

idrott och hälsa undervisningar var enkätundersökning. Detta valdes då enkäter kan nå ut till en 

stor grupp människor och de svarande kan vara anonyma och därför våga besvara frågorna mer 

sanningsenligt. 

 

Precis som Björkdahl Ordell (2012) skrev är en av fördelarna med enkät att man kan nå ut till 

många människor. Detta såg jag som en stor fördel då jag var rädd att många lärare inte skulle 

ha tid att genomföra en enkät precis vid betygsättningen. Om detta problem skulle uppstå visste 

jag att jag kunde nå ut till andra lärare på kort tid. Detta har ju förenklats väsentligt när vi lever 
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i ett digitaliserat samhälle då vi har enkäter digitalt. Målet var att nå ut till 100 elever men detta 

mål nåddes inte då en del klasser var mindre än vad jag hade räknat med. Sammanlagda antalet 

av respondenter blev slutligen 65 stycken.  

 

Ett annat problem som jag stötte på var att alla skolor som jag skulle utföra enkäten på inte 

hade tillgång till varken internet eller datorer. Därav fick hälften utföras på papper och hälften 

via internet. Detta bidrog till merarbete genom att de som hade pappersenkäter svarade fler svar 

på en del frågor där jag endast fyllt i att man skulle besvara ett alternativ. Att överföra 

pappersenkäterna till Suvery & report gick över all förväntan bra och fungerade väldigt smidigt 

utan några bekymmer.  

 

Efter avslutad enkät var det en del frågor som det vart bortfall på då inte alla respondenter hade 

svarat på alla frågor. Den fråga som det var mest bortfall på var frågan ”Tror du det spelar 

någon roll vilket kön man är hur man påverkas av kroppsideal”. Hassmèn och Hassmén (2008) 

skriver att en anledning till internt bortfall kan vara att man inte kan ge svar på den specifika 

frågan. Detta tror jag var anledningen till bortfallet på denna fråga. Vissa respondenter var 

osäkra på vilket alternativ man tyckte och kunde inte ge ett specifikt svar. I efterhand hade jag 

inte valt lika många frågor till enkäten då jag fick känslan av att eleverna tyckte det blev för 

många frågor.  

 

7.3 Avslutande reflektioner 
 
Studien kom fram till att majoriteten av respondenterna ansåg att dem inte fått med sig 

kunskapskravet om kroppsideal i ämnet idrott och hälsa samt att lärarna aldrig hade pratat om 

kroppsideal på idrott och hälsa undervisningarna. Det ställe där eleverna påverkades mest utav 

kroppsideal var sociala medier och många elever hade någon gång jämfört sin kropp med 

någon annans. Studien visade att männen var mer nöjda över sina kroppar än kvinnorna. Dessa 

resultat från studien stärks av den forskning som finns kopplat till kroppsideal. 

 
7.4 Vidare forskning  
 
Som en fortsättning på denna uppsats hade det varit intressant att undersöka hur idrott och hälsa 

lärare ansåg att man undervisade om kroppsideal i ämnet idrott och hälsa. Stämmer detta 

resultat som jag fått fram från dessa skolor överens med hur lärarna ser på hur man arbetar med 

kroppsideal i skolans undervisning. 
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