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ABSTRACT 

Vi har en samtidskultur som präglas av en stark fokus på kroppens utformning. Den finns 

överallt där vi rör oss. Tidningar, tv och reklam visar oss hela tiden hur en manskropp eller en 

kvinnokropp skall se ut. Skolungdomar matas ständigt av intryck av att ett framgångsrikt liv 

hänger samman med en vacker kropp. Skolämnet Idrott och hälsa skapar olika föreställningar 

om kroppen och dess kroppslighet. Idealen som eleverna påverkas av är en blandning av 

samhällets olika institutioner. Skolan är en av dessa institutioner. 

   Syftet med examensarbetet är att undersöka om eleverna påverkas av samhällets kroppsideal 

under sina lektioner i Idrott och hälsa. Undersökningen gjordes med hjälp av metoden 

kvalitativ intervju med sammanlagt 29 elever och 4 lärare på 4 stycken gymnasieskolor i 

sydvästra Sverige. Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ner på papper för att 

underlätta databearbetningen. 

   Efter genomförd undersökning fann vi att eleverna inte verkar påverkas i den grad av 

kroppsidealet som vi trodde att de skulle göra. Det verkar mer som det är viktigare att gå 

klädd i det senaste modet än att träna sin kropp efter idealen i samhället. Eleverna och lärarna 

var eniga i att det fanns en påverkan av kroppsidealet i skolorna, men det verkade inte som 

om elever och lärare tyckte att det påverkade lektionerna i Idrott och hälsa. Det fanns även en 

skillnad mellan skolorna där skolorna med en idrottslig profil tänkte mer på kroppens 

utformning än vad eleverna gjorde i skolorna med en estetisk profil. 

 

Nyckelord: Gymnasieskola, Idrott och hälsa, Kroppsideal, Kvinna, Man. 
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1. INLEDNING 

Enligt Lpf94 skall alla elever i gymnasieskolan erbjudas en likvärdig utbildning. Hänsyn skall 

tas till elever som av olika anledningar inte klarar av att nå målen. Det ska finnas olika vägar 

för dessa elever att uppnå gymnasieskolans mål. Undervisningen kan därför inte göras lika för 

alla (Utbildningsdepartementet, 1998). 

   Den forskning som riktar sig mot vår kropp är i första hand forskningen om kroppsbilden 

(”body image”) som genomförts inom neurologin och psykologin. En persons bild eller 

uppfattning om sin kropp som är påverkbar på ett sociologiskt plan kan därför bli instabil vid 

olika influenser. Emotionella, kognitiva och själsliga erfarenheter påverkar personers mentala 

bild om kroppen (Duesund, 1996). 

   De personer som är mest igenkända är personer som är vackra och smala. Det är oftast 

kändisar på bilder i olika tidningar som folk vill efterlikna. De personer som verkligen 

förändrar världen är oftast osynliga. Idoliserandet av modeller, stjärnor och kändisar kommer 

att fortsätta ända tills vår kultur ändrar inriktning och riktar idealbilderna mot andra 

människor (Hellmich, 2006). 

   Även om männen också blir påverkade av de ideal som finns i samhället, så är det 

fortfarande kvinnorna som påverkas mest av de skeva ideal som syns. Kvinnor jämför sina 

kroppar mot de ideal som syns i samhället oftare än vad männen gör det (Albertson, 2003). 

   Personer som upplever obehag med sin egen kropp under den pubertala delen av sin 

uppväxt ligger i riskzonen för att ta till extrema åtgärder för att kunna kontrollera sin 

viktökning. Sådana extrema åtgärder kan vara att träna hårdare och uppnå problem med att 

kroppen slits ut eller så utvecklar personen i fråga en ätstörning som kan ställa till problem 

under resten av livet. De här problemen är ofta centrala för föräldrar, lärare och 

sjukvårdspersonal som finns tillgängliga i närheten av tonåringen som utvecklar dessa 

problem (Ahmed, 2000). 

   Män och kvinnor behöver förstå varandra mer för att komma ifrån idealen. Män och kvinnor 

är väldigt upptagna med vad andra tycker om dem. Både män och kvinnor känner obehag av 

att se nakenhet från det egna könet tillsammans med en person av det andra könet. De känner 

sig granskade och tyckte inte alls om sin egen kropp vid dessa tillfällen. Enligt studier 

överskattar kvinnor betydelsen av den kropp som män egentligen vill att kvinnor skall ha. 

Männen vill inte alls ha den så smal som kvinnorna tror att den skall vara. Åt samma håll är 

det när det gäller männens tankar om vikten och kroppens utseende. Kvinnor och mäns 

verkliga ideal är inte detsamma som det som syns i reklam, idrotten eller i media (Chambliss, 

Hodges, Iannuzzelli, Solomon & Venuti, 2001). 
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   Vad som har kommit fram i såväl den offentliga debatten som i forskningen är att ett 

kroppsideal ofta handlar om snedvridna tankar om det egna utseendet och den egna kroppen. 

Idrotten har länge levt med de sociala normer och förväntningar som kräver en tunn, vältränad 

och smal kropp (Lindwall, 2003). 

   Vetenskapen har numera gjort det möjligt för oss att förändra, kontrollera och påverka vår 

kropp. Föreställningen finns att vi med hjälp av maskiner i ett gym, en stark personlighet, 

plastikkirurgi, genmanipulation och idrottsvetenskap kan påverka vår kropps utseende 

(Redelius, 1997). 

   Det blir hela tiden väldigt viktigt hur man ser ut och vad man gör. Kroppen blir ett objekt 

och man ser både killar och tjejer som anspelar på sex trots att de är idrottsmän och 

idrottskvinnor (Söderberg, 1998). 

   Enligt studien Larsson (2003) genomfört visar ett flertal elever upp olika anledningar till 

varför de inte deltog i idrottsundervisningen på gymnasiet. En av flickorna angav att det är 

mycket kroppsfixering och att man måste vara smal för att bli accepterad. Det finns även 

elever som inte ville delta på grund av en negativ kroppsuppfattning. 

   

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om samhällets kroppsidealet påverkar eleverna 

under lektionerna i Idrott och hälsa. 

Ett delsyfte med examensarbetet är att undersöka om samhällets kroppsideal påverkar 

eleverna på gymnasieskolan. 

 

Frågeställningar: 

• Påverkas eleverna av samhällets mans- och kvinnoideal? 

• Påverkar samhällets mans- och kvinnoideal lektionerna i Idrott och hälsa? 

• Skiljer det sig mellan de olika gymnasieskolorna? 
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2. BAKGRUND 

Manlighet är något som är vitt skilt från kvinnlighet. Manliga och kvinnliga egenskaper 

jämförs ofta som motsatspar i en poetisk dikt. Kvinnlighet ses än en gång som manlighetens 

totala motsats. Det känns besynnerligt med tanke på att man och kvinna har fler likheter med 

varandra än vad var och en har med något annat känt fenomen i hela universum (Ekman, 

1995). 

 

2.1 Kvinnoideal 

 

”Naken med stora bröst 

jättesmal midja 

Med ljus, knappt hörbar röst. 

Barbie-kopia 

 

Så ska vi visst se ut 

Det måste bli ett slut 

Skönhetsidealet 

Är ju helt galet 

 

Vi duger som vi är 

Lyssna på oss och lär” 

 

(musik: Sankta Lucia) 

 

(Nordlund, 2006, s. 164) 

 

Vår samtidskultur präglas av en stark fokusering på kroppen och under de senaste 

decennierna har kroppen blivit utsatt för en dyrkan utan like. Vi finner den i massmedier, 

reklam, veckotidningar och även i populärvetenskapliga texter. Även inom den 

samhällsvetenskapliga genren har vi kunnat notera att det finns ett ökat intresse för den 

mänskliga kroppen (Redelius, 1997).  

   Vår tids ökade uppmärksamhet på kroppen i allt från motionsidrott, via bantning till 

kosmetisk kirurgi har ökat pressen på att ha en väl fungerande och vacker kropp. Kroppen har 
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blivit ett statusföremål som skall tränas, trimmas, slankas och placeras på rätt sätt (Duesund, 

1996). 

   Fokus på den kvinnliga kroppen har alltid funnits, även om idealen har skiftat från tid till 

tid. Idealet har inte alltid sett ut som det gör nu och vi ska ta oss en liten titt bakåt i historien 

för att förstå skiftningarna. 

 

2.1.1 Kvinnoidealets historia  

En vanligt förekommande föreställning under 1800-talets mitt var att kvinnorna skulle vara 

hårt kontrollerade av männen. Tydligast märktes det i valet av kläder. Kvinnan skulle bära en 

hårt åtsnörd korsett och tunga klänningar, medan männen var mer fria och kunde bära löst 

åtsittande kläder. Männens kläder blev en symbol för det friare livet. Detta ändrades i början 

av seklet och kvinnorna kunde bli mer fria i sitt klädval. Tidigare hade den inre karaktären 

betonats för att visa att en kvinna var framgångsrik, men efter Första Världskriget började det 

yttre utseendet och den ungdomliga skönheten spela roll. Var midjans mått större än måttet 

över bysten var man inte inom ramen för det nya idealet (Meurling, 2003). 

   Det kvinnliga idealet har växlat väldigt mycket under 1900-talet. Oftast har idealen följt 

decenniernas växling och vid början av ett nytt decennium har det blivit ett nytt kvinnligt 

ideal. Under 50-talet skulle kvinnorna vara mulliga och hemmafrulika, medan vi på 60-talet 

skulle vara smalt anorektiska. 70-talet präglades av den frigjorda kvinnan som skulle vara lik 

mannen och inte bli förtryckt något mera. Efter 70-talet började vi närma oss ett ideal som har 

stått sig länge. Mannen skulle vara man och kvinnan skulle vara kvinna. Utseendet präglade 

affischer runt om och en vältränad, sund kropp blev idealet. I slutet av 1990-talet och i början 

av 2000-talet har brösten hamnat mer i fokus och i takt med de ”sexiga” underkläderna såsom 

push-up behå och stringtrosor var en kvinna tvungen att se slank ut, men ändå ha kvar sina 

former (Bolmstedt, 2000).   

   Skiftningar i idealen är inte ovanliga och det finns ofta olika orsaker till varför ideal skiftar 

över tid. En aspekt som kan framhållas är att det kyrkliga inflytandet över människorna har 

minskat. För den som har förlorat sin tro i religiösa skrifter och auktoriteter kan kroppen 

utgöra en grund som ger människan en känsla av identitet. I ett samhälle som genomgår så 

snabba förändringar kan kroppen vara det enda man har kontroll över (Redelius, 1997). 

   Andra orsaker till skiften i kroppsidealet är att befolkningen har visat klasstillhörighet. När 

arbetarklassen kommit ikapp har medelklassen startat ett nytt ideal för att särskilja sig från de 

andra. Det brukar även ges en biologisk förklaring till skiftningar i idealen. Vårt behov av 

fortplantning och sexualitet kan leda till varierade ideal. Låga födelsetal ger en yppigare och 
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kurvigare kvinna som skall ägna sig åt barnomsorgen i hemmet. Dagens medicinska studier 

framhåller en slank och vältränad kropp och tillsammans med medias starka krafter har vi fått 

ett nytt ideal att eftersträva (Bolmstedt, 2000). 

    

2.1.2 Vår tids kvinnoideal 

Vad är det då som formar en människa? Vad är det som bygger eller river ner (Nordlund, 

2006)? 

   Intresset för kroppen är på intet sätt nytt. Intresset har hela tiden funnits där, men det som 

är nytt är att kroppen kan kopplas till en individualiseringsprocess, vilket inte har varit fallet 

tidigare (Redelius, 1997).   

 

”Tidens krav att man inte ska ha ett gram placerat fel på kroppen 

har slagit ut varje saklig argumentation om hälsa och sundhet… 

Det är ute att ha svällande höfter och runda kinder. Kravet är att 

man ska vara ung, smärt och kontrollerad tvingar in många i en 

evig bantingskur.[…] Det är kulturellt vedertaget att det är 

vackert att vara slank.” 

   (Meurling, 2003, s. 71) 

 

Den tonåring som i dagens samhälle kan uppfattas som överviktig eller tjock drabbas lätt av 

olika slags skuldkänslor. Dessa skuldkänslor bottnar i ett eget misslyckande till att inte kunna 

kontrollera sin kropps födointag eller kostens sammansättning. Övervikten hos dessa 

personer ses lätt då som ett misslyckande i att kunna kontrollera den egna kroppen. Dålig 

karaktär kan det också beskrivas som. Ett sådant synsätt kan bara uppkomma under 2000-

talets västliga värld där mat finns i överflöd och möjligheten att välja bort den finns. Där 

svält råder finns inte lyxen att kunna välja bort mat (Meurling, 2003). 

   Trots ett missnöje med den egna kroppsbilden är det många kvinnor som ser sig själva som 

annorlunda från idealet som omger dem hela tiden. Målet för att få ett bättre självförtroende 

är inte att nå upp till dessa ideal. Fler och fler kvinnor accepterar att det är en mediebild som 

presenteras, men att denna mediebild resulterar i att unga kvinnor jämför sig med det smala 

idealet (Elovsson & Salem, 1993). 

   Denna bild är inte bra att sända ut. De som tittar på dessa modevisningar är unga, 

påverkbara kvinnor. Modeindustrin sätter verkligen idealbilden på sin spets när de använder 

sig av dessa smala modeller på sin catwalk. Det finns dock agenturer som har tagit fasta på 
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detta och ändrat sina modellers utseende. I Madrid måste modeller ha kroppar som ses som 

hälsosamma och allt för smala modeller får inte gå modevisningarna. Det är numera viktigt 

för flickor i skolorna att se snygga ut, men det finns annat än att dansa som de på MTV, ha 

den senaste garderoben och använda den bästa läppglansen (Hellmich, 2006). 

 

2.1.3 Kvinnoidealet i media 

Överallt i städerna ser man löpsedlar som prioriterar ”gå ner i vikt” och det är inte män som 

pryder omslagen utan det är kvinnor som syns. De flesta artiklarna i tidningarna handlar om 

hur kvinnor ska se ut och agera för att må bra. Inte hur männen skall se ut för att kvinnor 

skall kunna tända på dem. Fokusen ligger på att kvinnorna skall attrahera männen. En man 

kan vara fet och ful i media, så länge som han har ett kändisskap och en massa pengar på 

banken. En kvinna däremot skall ha utseende, ett glatt humör, utstrålning, vara duktig och så 

skall hon vara tillgänglig för mannen (Nordlund, 2006). 

   Det är ofta som kända mediepersoner lockas till att visa upp sina kroppar i olika 

sammanhang. ”Grabbtidningar” publicerar gärna lättklädda bilder på kvinnor som lyckats ta 

sig fram på ett eller annat sätt. Tidningen Café utsåg TV 4 programledaren Petra Nordlund 

till Sveriges sexigaste kvinna och fick henne till att ställa upp på lättklädda bilder i tidningen 

vilket skapade stora rubriker i Mediesverige. Flera journalister hävdade då att Petra var en 

dålig förebild för de unga kvinnorna som såg upp till henne och att det var fel av henne att 

ställa upp på bilderna (Söderberg, 1998). 

   Kvinnorna har ett ansvar de också. Idolerna som de unga kvinnorna i landet ser upp till 

måste se sitt eget ansvar i samhället. Ställer de inte upp och exponerar sig i media på ett 

våpigt och utmanande sätt blir det heller inga bilder som kablas ut i samhället. Det går inte att  

skylla allt på männen att det är de som ligger bakom det kvinnliga idealet (Nordlund, 2006).  

   Idrottskvinnor hamnar ofta i fokus på sådana bilder eftersom de syns ofta i media. Josefine 

Öqvist var en ung kvinna som slog igenom i damfotbollslandslaget. Även hon fick 

erbjudande om att ställa upp på bilder efter att tidningen Slitz utsett henne till Sveriges 

sexigaste kvinna. Än en gång rasade Idrottssverige över att kvinnorna inte tog sitt ansvar för 

att minska den press som unga kvinnor får utstå (Flinck, 2006). 

   Flickor och kvinnor utsätts för skönhetsideal i högre grad än pojkar och män. Reklambilder, 

musikvideor och tv-såpor framställer ofta kvinnor som vackra, avklädda, sexiga och med ett 

stort självförtroende. Även om man vet att bilderna inte helt avspeglar verkligheten så är det 

svårt att inte påverkas av dem. När man jämför sig med bilderna är det lätt att hitta olika fel 

på sig själv (Wännman, 2006). 
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   Att vara kvinnlig är naturligtvis viktigt för tonårsflickorna. De budskap som flickorna får 

från samhället och kamraterna i deras omgivning förstärker denna känsla. I tonåren ökar 

medvetenheten om den kvinnliga kroppens sociala värden. Flickorna investerar i sina kroppar 

i överensstämmelse med de yttre värdena som det sociala samhällets värderingar ger, 

investeringar i form av kläder, smink och träning (Tebelius, 1999). 

 

2.2 Mansidealet 

Studiet av mansidealet är svårforskat. Detta på grund av att i jämförelse med kvinnan finns 

väldigt lite skrivit om mannen. Det går att dela in studiet av mansidealet på olika nivåer. 

Grovt sett kan sägas att det finns tre olika plan att se på maskulinitet utifrån. Dessa är: Hur 

män verkligen är, Hur människor tycker att män är och Hur människor tycker att män borde 

vara (Ekman, 1995).  

   Människor har olika bilder av mannen, men vissa slutsatser kring honom kan ändå dras. När 

mansideal uppkommer är det ofta den mytiska bilden av mannen som dyker upp, det vill säga 

de manliga delarna framgång, potens, virilitet, kontroll och styrka. En riktig man ska vara stor 

och stark samt kraftig och hård. Dessutom ska mannen vara raka motsatsen till kvinnan. 

Mannen och dess ideal definieras lättast i motsats till kvinnan. Det råder oenighet om mannen 

är som han är på grund av miljö eller arv. Är mannens beteende naturligt eller tillrättalagt? 

Detta har diskuterats genom årens lopp och mannens identitet har ändrats gång på gång. I 

slutändan är det dock så att den enda gemensamma nämnare männen har till varandra, är det 

manliga könet (Badinter, 1994). 

 

2.2.1 Mansidealets historia 

Studier av mansidealets historia kan, i jämförelse med kvinnoidealet, ibland var svårt att hitta. 

Detta beror främst på att bilden av mannen och dess utveckling ofta sammanfaller med bilden 

av människan (Ekman, 1995). 

   Mansidealets historia har ändrat sig flertalet gånger och har alltid haft en anknytning till 

kvinnoidealet. När kvinnorna vill omdefiniera sin identitet försätts det manliga i gungning. 

Detta kan man se flertalet exempel på under historiens lopp. I England i slutet av 1600-talet 

och i början 1700-talet försökte man få fram en ny rollfördelning inom äktenskapet, familjen 

och sexuallivet. Vid denna tid stred kvinnorna för att få femininare män vilket väckte fasa hos 

engelsmännen. Männen skulle inte göra några feminina och kvinnliga sysslor (Badinter, 

1994). 
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   I Sverige ansåg man att rikets framtid stod på spel, eftersom kraften hos landets ynglingar 

försvagats av klemighet, fåfänga och yppighet (Berggren, 1999).  

   I slutet av 1700-talet avslås allt detta i samband med 1789 års revolution. Den manliga 

rollen var inte längre hotad. Kvinnorna ansågs farliga för samhällsordningen ifall de hamnade 

utanför hemmets trygga gränser (Badinter, 1994).  

   Under 1830-talet föddes den moderna tävlingsidrotten och spelen var ofta präglade av 

mycket våld. Detta skulle lära de unga männen att ta för sig, men även att de skulle uppträda 

på ett kontrollerat sätt. En bild av mannen växte fram som både var våldsam och behärskad 

och kom att kallas ”kristendom-med-muskler”. Vid sekelskiftet utvecklades det mansidealet 

till att bli den renodlade idrottsmannen, men även ingenjören eller samhällsbyggaren (Bolin & 

Lövgren, 1995). 

   Första Världskriget satte till viss del stopp för denna kris eftersom männen fick visa sig 

våldsinta och på så sätt visa att de var riktiga män (Badinter, 1994). 

   Under 1930-talet var den starke mannen i fokus för hur man ska vara man. Fram till nutid så 

har mansidealet förändrats mer än kvinnoidealet. Detta främst eftersom mannen har fått ett 

ökat inflytande i barnuppfostran, men även att bilden av en man närmar sig bilden av en 

kvinna i samhället vad gäller delade arbetsuppgifter i hemmen (Ekman, 1995). 

 

2.2.2 Vår tids mansideal 

Vår tids mansideal manar till bekräftelse och framgång på den offentliga arenan som kan vara 

både en rockmusiker och en sportidol. Det som skiljer dem åt är att idrottsidealet innebär att 

mannen är en flitig, ambitiös, målinriktad och hälsosam människa. Rockidealet är nästan 

motsatsen till idrotten och visar upp en man som sätter sig upp mot regler, inte rädd för att 

släppa loss, är ständigt föränderlig och ohälsosam. Det som är gemensamt för dem är att båda 

idealen har en vilja att ogenerat visa upp sig. Bevakningen av en idrottsarena ger flera olika 

vinklar av den vältränade mannen. Bilderna blir en form av kroppslig perfektion och med 

hjälp av slow-motion och repriser byggs en mytisk bild upp av den perfekta manskroppen 

(Bolin & Lövgren, 1995).   

   Manlighet är ett ord som ofta förknippas med bild av en ståtlig kropp och främst en 

överkropp som är majestätisk och lite hotfull. Mannens kropp är även starkt knuten till 

sexualakten och mannens förmåga att genomföra samlag. I de flesta kulturer har könsorganet 

förknippats med manlighet och kan ses som en styrka och en svaghet. Om mannen är 

aggressiv och har stake är han manlig, men om man inte kan uppvisa ett aggressivt beteende 

saknar han stake och är således ingen man (Ekman, 1995). 
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2.2.3 Mansidealet i media 

Bilden av mannen som målas upp av medier idag skiljer sig ofta markant från hur det ser ut i 

verkligheten (Ekman, 1995). 

   Inom musikvideor framställs mannen, till skillnad från kvinnan, alltid aktiv och handlande. 

Det behöver nödvändigtvis inte vara att de gör någonting, men de signalerar ändå aktivitet 

genom att exempelvis spänna musklerna eller befinna sig i en miljö som symboliserar 

handlingskraft. Det är uppenbart att sexualiteten och kroppen är nära knutna till varandra och 

till den bild som musikvideor, men även reklam, ger ut. Det är ständigt erotiska anspelningar 

och en aggressiv manlig sexualitet framhävs både musikaliskt och visuellt. Låttexterna 

handlar ofta om en man som är oberoende, potent och attraktiv (Bolin & Lövgren, 1995). 

   Oftast skiljer sig de saker åt som gör att man kännetecknar en riktig man. Mycket är 

beroende på var man tittar någonstans. Söker vi efter en man inom reklamen hittar vi ofta en 

hårt fysiskt jobbande man. Mannen tycker om att dricka öl och har en förkärlek till sport eller 

andra utomhusaktiviteter. Tittar man sedan in i nyhetsvärlden så kommer en annan man i 

fokus. Här syns mannen oftare i bild än vad en kvinna gör, den vite mannen syns oftare än en 

mörkhyad man och männen i nyheterna är ofta högutbildade. Alltså här visas det upp en snäv 

bild av hur en man är. Inte den objektivitet som en nyhetsrapportering ska ha. Om vi sedan 

tittar in i filmens värld hittar vi där en känslokall och macho man. Ofta är han odödlig och 

tystlåten med en attityd att vinna betyder allt. Uppfyller man inte dessa krav inom filmvärlden 

är man ingenting att ha som man (Craig, 1992). 

   Denna ”vinna är allt” – attityd kan även hittas inom idrott i form av människor som 

använder steroider, eller andra otillåtna preparat, eller på idrottare som på andra sätt 

åsidosätter moral och regler (Johansson, 1997). 

   En studie som gjordes på unga män visade att de män som under studien tittade på 

muskulösa män uppfattade sig själva som tunna och ville gärna ha mer muskler på kroppen. 

Det var en markant skillnad mot de män som fick titta på helt neutrala bilder. Ett 

konstaterande som de gjorde efter studien var att denna lilla undersökning inte kunde mäta sig 

med den exponering av bilder som vi möter under hela vårt långa liv. Effekten av alla bilder 

vi möter i samhället under vårt liv är mer än vi tror (Meurling, 2003). 
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2.3 Kroppsidealet i skolan 

När lägger egentligen våra elever märke till sin egen kropp? Och när registrerar vi lärare våra 

elevers kroppar? Knappt ens i gymnastiksalen. Vi märker vår egen kropp och andras kroppar 

när något är fel på kroppen. När kroppen sätter sig på tvären. Antingen när den skadas eller 

blir sjuk, eller när den inte uppträder på det sätt som vi själva vill att den skall göra. Först då 

påkallar kroppen vår uppmärksamhet på ett sätt som oftast upplevs som obehagligt (Duesund 

1996). 

   Idag använder kvinnor en stor del av sin tid till att oroa sig över sitt utseende och många 

upplever sig som allt för tjocka. Visserligen har ett mulligare skönhetsideal blivit mer 

accepterat, men att vara smal lever fortfarande kvar. Skolungdomar matas ständigt att 

framgång, skönhet och välmående är sammankopplat med en smal och vacker kropp. Detta 

ideal etableras tidigt under skolgången (Meurling, 2003). 

   Nittonåriga flickor som redan hade gått ur gymnasiet upplevde att fokuseringen på deras 

kroppar var jobbig under den tid de befann sig i puberteten. De drabbades ofta av en dålig 

självkänsla över att inte vara nöjda med sina kroppar när de genomgick en förändring. För att 

kunna bli nöjda med sina kroppar var de tvungna att tidigt bli medvetna över vad som skedde 

med dem. För att komma överens med sig själv och sin kropp blev de väldigt upptagna av 

ansiktet och kroppens utseende under sin skoltid (Tebelius, 1999). 

    De allra flesta tonåringar pendlar nog mellan att tycka att det är spännande att kroppen får 

nya former och att känna en viss oro över hur det skall bli och vad som håller på att hända. 

Den nya hårväxten på benen, under armarna och på könet uppfattas väldigt annorlunda av 

pojkar och flickor. Många flickor upplever det som negativt eftersom dagens skönhetsideal 

förespråkar slät och hårlös hud. De försöker på flera olika sätt att ta bort håret. Det är viktigt 

att visa förståelse för vad en tonåring går igenom och att de inte alltid känner sig bekväma i 

sin nya kropp (Gustafsson & Stephenson, 2005). 

   Pojkar i samma situation känner inte samma obehag av att kroppsbehåringen ökar utan de 

märker mer av förändringen i att de skjuter iväg på höjden, rösten blir instabil, acnen ökar och 

en ökad svettning främst under armarna. Tonåringarna är under denna period väldigt 

medvetna om sina förändringar och deras kognitiva uppfattning ökar kring allt det som berör 

dem (Beal, 1994).  
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2.3.1 Kroppsidealet inom idrotten och ämnet Idrott och Hälsa 

 

”Du är inte tjock om du jämför dig med dem på skolgården, men du är 

för tjock för att bli bäst i världen” (Igelström & Olofsson, 2006, s. 24). 

 

Skolämnet Idrott och hälsa skapar olika föreställningar om kropp och kroppslighet. Dessa 

föreställningar om kroppen som finns bland ungdomar i skolan är en blandning av idealen 

från flera olika institutioner i samhället. En del i dessa institutioner är skolan i sig och i 

synnerhet ämnet Idrott och hälsa. Inom detta ämne skall eleverna lära sig om sin kropp och 

hur den fungerar i rörelse. Dessa lärdomar skapar vissa attityder, synsätt och föreställningar 

om hur kroppen skall vara (Meurling, 2003). 

   De personer som inte är så förtjusta i grunderna för idrottens regler och tycker att de rent av 

är felaktiga eller meningslösa måste söka sig bort från de olika idrottsliga verksamheter som 

finns runtomkring dem. Inom skolans organiserade idrott, ämnet Idrott och hälsa, socialiseras 

individen in i de idrottsliga reglerna och diskurserna (Fagrell, 1999). 

   Att ämnet Idrott och hälsa ofta är en värdeförmedlare diskuteras sällan (Swartling-

Widerström, 2003). 

   Det är kroppen som talar, men när vi talar om kroppen så objektifierar vi kroppen och vi 

avskärmar oss från den (Larsson, 2001). 

   Det som gör skolan och idrotten så intressant är att i detta ämne tvingas samtliga att träda 

fram med sina kroppar och bli exponerade och därmed också bedömda av andra utifrån vissa 

värderingar och normer. Denna form av bedömning sker i en tidsperiod i livet när vi är som 

mest känsliga och påverkbara av vad andra tycker och tänker (Meurling, 2003). 

   Empiriska undersökningar har visat att kvinnor fokuserar mer på kroppsliga saker än män 

och de blir oftare bedömda av andra utifrån sitt utseende. Dessutom har de ett större intresse 

av att ändra sin kropp. Dessa empiriska undersökningar skall dock mer ses som att kvinnor 

ofta konfronteras med frågor om sin kropp, men man kan nog säga att kvinnors kroppar står 

mer i fokus än vad mäns kroppar gör. Kvinnornas kroppar får en annan storts granskning än 

vad mannens kropp får, i alla fall vad det gäller det yttre (Larsson, 2001).  

   Det var inte ansiktet som de brydde sig mest om utan det var framförallt kroppen som stod i 

fokus. De flesta var nöjda över att ha en ung kvinnas kropp framför den jobbiga tid när 

kroppen höll på att utvecklas under de tidiga tonåren. De betonade hur vikigt det var att hålla 

sig smal och vältränad. Detta var de viktigaste motiven för att fortsätta med idrotten 

(Tebelius, 1999). 
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   Även på elitidrottsnivå är det viktigt med en snygg kropp. Läckrare vader, armar utan häng, 

en stenhård rumpa finns i tankarna under träningspass även på svensk toppnivå. Det handlade 

inte bara om att bygga funktionella kroppar för fotbollen, utan även snyggare kroppar. Något 

killarna kunde spana efter på stranden. Träningarna gällde inte enbart en funktionell 

fotbollskropp, utan även en slank kropp med smala ben, en fast bakdel och en platt mage 

(Nordlund, 2006). 

   Idrotten har genom sin fysiska fostran skapat en kroppslig fokus som ger föreställningar om 

kroppen. Idrotten har skapat en norm för både den manliga och den kvinnliga kroppen. Även 

ämnet Idrott och hälsa har under historiens gång behandlat kroppen som ett ting – ett objekt 

som kan manipuleras och kontrolleras i den riktning man själv önskar. I skolämnet Idrott och 

hälsa är konditions- och styrketräning, lagbollspel och andra kroppsliga aktiviteter ofta 

förekommande inslag som utgår från vissa förutbestämda normer. Genom dessa handlingar 

skapas diskurser om kroppen som får konsekvenser om hur människor förhåller sig till sig 

själva och sin omvärld. Inom ämnet Idrott och hälsa skapas kategoriseringar av elever efter 

deras prestationer. Du är antingen en atlet, otränad, koordinerad, klumpig, stark etc. Detta 

innebär att epitet såsom den ”manliga” kroppen”, den ”feminina” kroppen, den ”klumpiga” 

kroppen eller den ”normala” kroppen skapas (Meurling, 2003).  

   Idag är det visserligen viktigt för både män och kvinnor att visa upp en vältränad och 

muskulös kropp i idrottssammanhang, men den kvinnliga kroppen kopplas ofta till sexualitet 

och erotiseras. Hennes muskler är inte till för att bara användas på idrottsarenan utan de ska 

även ge sken att hon är ”fit” för helt andra aktiviteter. Tro inte att männen undgår inte en 

kroppslig exponering. Det är svårt att inte se de manliga formerna på kroppen hos t.ex. en 

sprinter i åtsittande tights. Fast den manliga exponeringen sker främst i idrottssammanhang, 

vilket naturligtvis förstärker manligheten på idrottsarenan (Redelius, 1999). 
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3. METOD 

För vårt examensarbete valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med elever och lärare på 

olika gymnasieskolor i sydvästra Sverige. Kvalitativa intervjuer skulle ge oss en mer levande 

beskrivning på hur våra intervjupersoner upplever olika sorters påverkan av samhällets 

kroppsideal. Vi valde att genomföra gruppintervjuer med eleverna för att få en diskussion om 

ämnet vi valt att undersöka. Eftersom det kan vara ett känsligt ämne med kroppsideal valde vi 

att intervjua tjejer för sig och killar för sig. En pilotintervju genomfördes med en VFU-lärare 

på en gymnasieskola. Genomförd pilotintervju föll väl ut och inga frågor ändrades efter den.  

 

3.1 Urval 

I undersökningen intervjuades 29 elever i årskurs 3 på gymnasiet fördelade på 4 

gymnasieskolor. Eleverna delades in i en manlig elevgrupp à 4 personer och en kvinnlig 

elevgrupp à 4 personer. I undersökningen intervjuades även dessa elevers idrottslärare som 

uppgick till 4 personer. Vid intervjutillfällena hade vi ett bortfall i tre av grupperna på grund 

av sjukdom. 1 elev saknades vid elevintervju 2, men hon svarade sedan på intervjun över e-

mail. 1 elev saknades vid elevintervju 3. Eleven valde att avstå att svara på intervjun. 1 elev 

saknades vid elevintervju 5, men han svarade sedan på intervjun över e-mail.  

   De 4 skolorna som undersökningen skulle inrikta sig mot valdes ut. Skolorna valdes ut 

enligt följande premisser: 1 skola som är en kommunal skola med idrottsprofil (skola 1), 1 

som är en estetisk friskola (skola 2), 1 kommunal skola med estetiskt profil (skola 3) och 

slutligen 1 skola som är en idrottsinriktad friskola (skola 4). På detta sätt täckte undersökning 

2 idrottsinriktade gymnasieskolor och 2 estetiskt inriktade gymnasieskolor samt 2 

gymnasiefriskolor och 2 kommunala gymnasieskolor 

   Därefter valdes idrottslärarna ut där vi hade en del kontakter. 3 av idrottslärarna valdes ut 

genom att vi haft dem som handledare under genomförd VFU (VerksamhetsFörlagd 

Utbildning), fotbollstränare i klubblag och kollega på lärarutbildningen. Den fjärde 

idrottsläraren kontaktades via ett telefonsamtal och han ställde gärna upp som intervjuperson. 

Eleverna valdes ut genom frivillig anmälan till intervjuer under de utvalda lärarnas lektioner. 

Målet var att få 4 elever av vardera kön från vardera klass. Totalt skulle det bli 32 elever 

fördelade på 8 gruppintervjuer med 4 elever i varje grupp. 

 

3.1.1 Etiskt förhållningssätt 

Intervjuerna gjordes på plats i de olika skolorna för att eleverna skulle känna sig hemma i 

miljön. Platsen för intervjuerna blev ett grupprum på skolan för att den skulle kunna 
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genomföras så ostört som möjligt. Innan intervjuerna startade fick deltagarna reda på syftet 

med arbetet och de fick även chansen att ställa frågor om hur intervjun skulle gå till. De som 

ville fick även se intervjufrågorna innan vi startade. Eftersom samtliga deltagare var över 18 

år, behövdes målsman inte kontaktas. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och avlägsna sig. De informerades även om att de inte behövde svara om de 

kände att en fråga var för personlig. De fick i efterhand kontakta oss ifall de ville att deras 

svar skulle strykas. Frågorna har behandlats konfidentiellt och samtliga elever och lärare är 

anonyma. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Frågorna var utvalda för att täcka in de frågeformuleringar undersökningen riktar sig mot. 

Frågeställningarna var olika för lärarna och för eleverna.  

   Elevernas intervjufrågor: Frågor 1 - 2 och 5 - 7 riktar in sig på intervjupersonernas åsikter 

och tankar om samhällets kroppsideal. Frågor 10 - 15 handlar om hur samhällets kroppsideal 

påverkar lektionerna i Idrott och hälsa. Fråga 16 handlar om hur kroppsidealet skiljer sig 

mellan gymnasieskolorna. (Bilaga 1) 

   Lärarnas intervjufrågor: Frågor 1-6 handlar om hur samhällets kroppsideal. Frågor 7 - 18 

handlar om hur kroppsidealet påverkar lektionerna i Idrott och hälsa. Fråga 19 handlar om hur 

det skiljer sig mellan gymnasieskolorna. (Bilaga 2). 

   De olika intervjufrågorna var inte fasta utan de var mer som ett stöd och utgångsläge för de 

kvalitativa intervjuerna som genomfördes. Under intervjuerna ställdes en rad följdfrågor som 

skilde sig från intervju till intervju beroende på hur intervjupersonen/-erna svarade på 

frågorna. Fråga 3 och 4 i bilaga 1 har utgått från resultatredovisningen eftersom svaren 

eleverna gav på frågorna inte gav någon relevans till vår undersökning. 

 

3.3 Procedur 

Intervjupersonerna kontaktades på olika sätt om det var elever eller om det var lärare. Två av 

lärarna kontaktades genom personliga möten där tid för intervju bokades. Två av lärarna 

kontaktades via telefon för att boka en intervjutid. Eleverna träffade vi i starten på en av deras 

idrottslektioner på skolorna. Efter en information om vad undersökningen skulle gälla fick 

eleverna lektionen på sig till eftertanke innan de frivilligt kunde anmäla sitt intresse för att 

ställa upp på intervjuerna. Därefter kontaktades elevgrupperna via e-mail för att kunna 

bestämma en tid och en plats på deras skola för att genomföra intervjuerna. För att minimera 

bortfall vid intervjuerna fick eleverna själva komma överens om en tid och en plats. 
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   Intervjuerna spelades in på band och det klargjordes innan inspelningen startade. Slutligen 

informerades eleverna och lärarna att de skulle få vara anonyma när resultaten av 

undersökningen presenterades. Inga citat skulle gå att härleda tillbaks till varje enskild 

individ.  

   Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att därefter läggas in på datorn och skrivas 

ner till ett arbetsmaterial. 

   Under frågorna användes ofta så kallade ”speglingar”. ”Speglingar” beskrivs av Johansson 

och Svedner (2001) som ett sätt att under en intervju kunna sammanställa och sammanfatta 

olika svar som intervjupersonerna ger under intervjun. ”Speglingar” går till så att intervjuaren 

svarar; ”Du menar alltså.....” följt av en sammanfattning av vad intervjupersonen har sagt. 

   Intervjuerna som genomfördes hade ett tidsintervall mellan 25-50 minuter långa. 

Intervjuerna genomfördes mellan vecka 44 och 47 år 2006.  

 

3.4 Databearbetning 

Materialet har grupperats utifrån svaren på frågorna och de har delats in på samma sätt som 

har beskrivits under avsnitt 3.2. Samtliga intervjufrågor ställdes, men även en hel del 

följdfrågor vilka kan ha förändrat inriktningen på intervjuerna något. Dessutom fick både 

elever och lärare tala fritt kring ämnena och detta gjorde att vår databehandling blev lite 

flytande eftersom svaren gick in i varandra. Arbetets båda författare var med på samtliga 

intervjuer vilket innebär att förutsättningarna för dessa är förhållandevis lika. Samtliga 

intervjuer spelades in på en mobiltelefon och kopierades sedan in i en dator som en ljudfil. 

Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger innan de skrevs ner på papper. Alla intervjuer 

skrevs ner på papper och jämfördes med varandra. Intervjuerna grupperades efter vilken skola 

eleverna gick på. Efter att svaren lästs igenom och granskats grupperade vi svaren på frågorna 

efter de områden i vår frågeställning som undersökningen skulle ge svar på. Grupperingen 

gav möjlighet till att göra resultatdelen lättförstålig för läsaren. Ibland kunde 

intervjupersonerna svara på en annan intervjufråga än den som de verkligen fick och då 

flyttades detta svar i efterhand till att hamna under rätt del. Detta gjorde att vi hittade en 

struktur i vårt undersökningsmaterial och lättare kunde strukturera uppsatsen.    
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Här kommer vi att behandla den insamlade data från våra intervjuer för att redogöra vad 

elever och lärare har svarat på de intervjuer vi genomfört. Vi har delat in resultatdelen efter 

våra frågeställningar. Resultatredovisningen är också uppdelad i hur lärare och elever 

svarade. Avsnitt 4.1 och 4.2 behandlar de frågor under intervjuerna där svaren kan härledas 

till vår frågeställning ”Påverkas eleverna av samhällets mans- och kvinnoideal?” Avsnitt 4.3 

och 4.4 behandlar de frågor under intervjuerna där svaren kan härledas till frågeställningen 

”Påverkar samhällets kroppsideal lektionerna i Idrott och hälsa?” Avsnitt 4.4 och 4.5 

behandlar de frågor under intervjuerna där svaren kan härledas till frågeställningen ”Skiljer 

det sig mellan de olika gymnasieskolorna?” Slutligen är avsnitt 4.6 en sammanfattande analys 

av de olika analyser vi gjort efter varje delresultat. 

 

4.1 Påverkas eleverna av samhällets mans och kvinnoideal? 

Intervjufrågorna som behandlar detta är frågorna 1 – 2 och 5 - 7 (se bilaga 1) samt frågorna 1-

6 (se bilaga 2). 

 

Elevintervjuer 

Det första som eleverna tänkte på var att kvinnan skulle vara smal. Även om de manliga 

eleverna på en av skola hade uppmärksammat att det kommit mer och mer mulliga ideal i 

samhället. En av de kvinnliga eleverna uttryckte sig på detta sätt för att beskriva det kvinnliga 

idealet: 

 

”Idag gäller det att ligga på topp när det gäller utseendet. Man ska vara 

så smal som möjligt, ha det läckraste sminket och bära hetaste modet” 

(Kvinnlig elev A, elevintervju 2). 

 

Det manliga idealet var mycket svårare för eleverna att definiera. En man behövde inte bara 

vara vältränad och muskulös för att vara ett ideal. En man kunde lika gärna vara händig, 

välklädd eller ha en cool stil istället för en snygg kropp och ändå fungera som ett ideal. En 

mans kropp är inte lika exponerad som kvinnans även om en sådan som svenska 

fotbollslandslagets Fredrik Ljungberg ofta syns i sina kalsonger.  

   Den första spontana reaktionen vid intervjuerna var att kvinnorna påverkades mest av 

samhällets kroppsideal. Fast efter att ha tänkt efter ändrade sig en minoritet av eleverna till att 
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det är lika mycket för både män och kvinnor. Det var bara en elevgrupp som ansåg att 

männen påverkades mest. 

 

”Jag tror att vi påverkas lika mycket, men på olika sätt. Både killar och 

tjejer har ju ideal att leva upp till så varför skulle tjejens ideal vara 

jobbigare” (Kvinnlig elev B, elevintervju 4).  

     

”Tänkte först säga tjejerna rent spontant, men det är nog ganska 

likvärdigt. Lutar mer åt killarna” (Manlig elev B, elevintervju 7). 

 

”Det är väl tjejerna. Det är ju de som ska se så fina ut och vara vackra 

hela tiden. De ska ju sminka sig hela tiden. Killar har inte lika stora 

krav” (Manlig elev A, elevintervju 5). 

 

Eleverna märkte själva att de blev påverkade av de ideal som samhället ville förmedla genom 

olika medier. Enligt eleverna var tidningar och reklam den stora förmedlaren av de olika 

idealen tillsammans med olika tv-såpor. Främst då Top Model och Big Brother som ofta kom 

på tal. En teori som lades fram av de manliga eleverna på elevintervju 7 var att det var 

pengaindustrin som styrde idealen. De styrande inom dessa företag ser till att skådespelare 

och kändisar håller idealet vid liv. 

   Trots att eleverna själva var medvetna om att bilder var retuscherade och ”snygga” 

personer var utvalda till olika tv-program blev de påverkade i viss mån. Mestadels var det 

inte kropparna som de blev påverkade av utan mer kläderna och det mode som framställdes. 

Flera av eleverna kände att det var viktigare att ha det senaste i klädmodet än att ha den mest 

vältränade och smala kroppen. 

 

Lärarintervjuer 

Lärarna ansåg att det kvinnliga kroppsidealet var förskönat och att många försöker att ändra 

sitt utseende för att passa in. Antingen genom att träna för hårt eller som sista utväg att 

genomföra ett kirurgiskt ingrepp. Angående mansidealet var det lite mer diffust ansåg 

lärarna. Mannen var inte lika exponerad som kvinnan. Det var mer ett vältränat idrottsideal 

som var grunden för mansidealet. 
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”Det tror jag går mer åt en inriktning och det är idrotten. 

Standardidealet är väl Fredrik Ljungberg och återigen den vältränade 

idrottaren” (Lärare D). 

 

Lärarna var också helt överens att det var bland de unga kvinnorna som påverkan var störst. 

Två av lärarna hade döttrar i de övre tonåren och märkte tydligt hur jobbigt det var för dem att 

leva upp till samhällets krav. 

 

”Jag ser på mina döttrar hur jobbigt det kan vara. Det märks tydligt på 

dem. Det är väldigt viktigt med kläder och smink” (Lärare C). 

 

Det märktes ett ideal på skolorna där de jobbade, men det var inte så mycket kroppsidealet 

som styrde eleverna. Klädidealet var mycket viktigare. Eleverna jämförde mer sina klädstilar 

än vad de jämförde sina kroppar. På skolorna märktes det att du inte var tillräckligt ”inne” 

om du inte hade de rätta kläderna.  

 

”Det första intrycket är viktigt sa en tjej till mig och numera gäller det 

de rätta kläderna. Har man det så är man ”inne”. Då syns man, då finns 

man då är man någon. Men har man inte rätt kläder från rätt butik så 

spelar det ingen roll hur söt, trevlig och snäll du är. Kläderna spelar en 

väldig roll. Detta oroar mig” (Lärare A). 

 

Enligt lärarna verkar det inte vara eleverna som påverkar varandra mer än vad samhället gör. 

Skolan är en del av samhället och det går inte riktigt att särskilja det åt på det sättet. Det beror 

mycket från individ till individ hur påverkbar man är. Eleverna tvingas till att vara medvetna 

hur de skall se ut på skolan eftersom samhället ser ut som det gör.  

    

4.1.1 Analys 1 

Elevintervjuer 

När vi bad eleverna svara på hur samhällets kvinnoideal såg ut var de i stort sett överens på 

alla skolorna. För dem såg ett ideal för kvinnan likadant ut. Kvinnan skulle vara lång, smal 

och ändå behålla sina kurvor. De hade betydligt svårare att hitta det typiska mansidealet.  

Visst att han skulle vara vältränad, men han kunde lika gärna vara välklädd, händig, eller ha 

en cool stil. Mannen blir ofta profilerad ur ett sätt att vara. Enligt elevernas svar på vad som 
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styr idealen hittar vi en del svar där. Om dokusåpor som Top Model och Big Brother styr 

ideal hittar man ett visst kvinnoutseende i dessa program.  

   Att eleverna påverkas av idealen märks tydligt i svaren. Ändå hade de flesta av eleverna 

svårt att redogöra för hur det manliga kroppsidealet ser ut i samhället. Det verkar även som 

om det inte är kroppsidealet som de manliga eleverna och de kvinnliga eleverna eftersträvar 

utan det är viktigare var man köper sina kläder och vilka märken kläderna har. Det fungerar 

bra att vara nöjd med sin kropps utseende så länge man kan hävda sig med rätt klädesplagg. 

Enligt elevernas svar är det svårt att bli accepterad om man inte är väldigt snygg eller har råd 

med de rätta kläderna. 

 

Lärarintervjuer 

Lärarna var överens om att den kvinnliga kroppen exponeras mycket mer och att det manliga 

idealet är svårare att definiera. Fredrik Ljungberg var annars en gemensam nämnare för 

lärarna när de nämnde det manliga idealet. 2 av lärarna drog paralleller till sina tonårsdöttrar 

och såg att de kvinnliga eleverna hade det jobbigare än de manliga eleverna i pressen att se ut 

på ett visst sätt. Lärarna märkte tydligt på hur medvetna deras elever var på vad som var 

”inne” för tillfället. Kläder var det som var viktigast för dem och de tyckte att märkeskläderna 

var större påverkan för dem än samhällets kroppsideal. 

 

4.2 Påverkar samhällets mans- och kvinnoideal lektionerna i Idrott och hälsa? 

Frågorna som behandlas nedan är frågorna 8 - 15 (se bilaga 1) samt frågorna 7-18 (se bilaga 

2). 

 

Elevintervjuer   

 Samtliga elever hade pratat om kroppsidealen på ett eller annat sätt, majoriteten svarade att 

de endast hade pratat om kroppsideal vid ett fåtal tillfällen. De kvinnliga eleverna på 

elevintervju 1 skiljde sig från de övriga när de svarade att de alltid diskuterar kroppsideal på 

”diskuteralektioner”. De sa även att alla kvinnliga elever någon gång har redovisat på 

lektionerna i svenska om bulimi, anorexi eller skönhetsideal.  

   6 av 8 elevgrupper märkte inte av kroppsidealen på idrottslektionerna. De två övriga 

grupperna märkte av det, men inte särskilt mycket. En kvinnlig elevgrupp kände att det var 

mindre press på dem under idrotten än under andra lektioner. Där kunde de ha på sig vad de 

ville och fick komma osminkade. En av de manliga elevgrupperna tyckte att vissa ideal kunde 
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ses bland de kvinnliga eleverna. Inte lika mycket kroppsideal som klädideal. De kvinnliga 

eleverna var måna om vad de hade på sig under lektionerna. 

   Om eleverna själva fick välja aktivitet på idrotten föll valet på en aktivitet som var rolig 

eller på en aktivitet som de vanligtvis inte kunde göra 

   Eleverna svarade mycket olika på påståendet om idrottslektionerna påverkas av samhällets 

kroppsideal. De svarade allt från ”vissa tränar enbart för kroppen skall vara snygg” (Manlig 

elev C, elevintervju 7) till ”jag tror att läraren lägger upp det för att vi ska ha kul mer än något 

annat” (manlig elev A, elevintervju 6).  

   Majoriteten av eleverna trodde att de skulle märka ifall en elev mådde dåligt på grund av 

tankar kring kroppsideal. Det var dock inte helt säkert att de skulle göra det och de ansåg 

dessutom att de endast skulle märka det om de kände personen väl. Några elever hade andra 

åsikter och höll fast vid att de inte skulle se om någon besvärades av tankar kring 

kroppsidealet om det inte var helt uppenbart eller att någon annan sa det till dem. En manlig 

elevdiskussion i elevintervju 8 såg ut enligt följande: 

 

”Elev C: Hade någon sprungit på toa hela tiden så vet man ju att 

någonting är fel. Man lär ju märka det på något sätt.  

Elev A: Det hade nog inte jag märkt.  

Elev C: Men om vi har ett idrottspass och någon försvinner iväg hela 

tiden, då hade du nog tänkt på det.  

Elev A: Jag hade nog tyvärr inte brytt mig”  

(Elevintervju 8). 

 

Omklädningsrummen kunde vara ett kritiskt område för dem som inte är nöjda med sina egna 

kroppar. Majoriteten av eleverna svarade att det kan vara lätt att jämföra sig med varandra 

och att det blir mycket snack om kroppens utseende i omklädningsrummen. Ofta märks det 

tydligt vilka som har komplex för sin kropp och är avundsjuka på andra. Detta förekom nog 

mer i de kvinnliga elevernas omklädningsrum än i de manliga elevernas omklädningsrum 

trodde eleverna i 7 av 8 intervjuer. 

   Påståendet om samhällets mans- / kvinnoideal följer med in på idrottslektionerna möttes av 

många olika svar. Det som gick att urskönja var att i 4 av elevintervjuerna svarade man att de 

manliga eleverna hade stor press på sig att de skulle prestera eftersom det ligger i deras ideal 

att vara stor och stark. De kvinnliga eleverna på elevintervju 2 såg även en annan del av det 

manliga idealet. De manliga eleverna springer ofta runt och sparkar boll innan lektionerna 
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och skall ta mer plats än vad de kvinnliga eleverna gör på idrotten. Ingen av grupperna 

svarade att de behövde klä sig på ett visst sätt för att se snygga ut eller för att framhäva sina 

kroppar. Däremot fanns det andra på skolorna som gjorde det. 

 

Lärarintervjuer 

3 av de 4 lärarna märker av kroppsidealet under lektionerna genom att en del elever tränar 

frenetiskt, frågar hur man ska träna för att få en snyggare mage eller att ”vissa kvinnliga 

elever som har en större kroppshydda anser sig vara sämre på idrott utan att direkt ha provat” 

(Lärare B). Lärare D visste inget tillfälle under hans lektioner där han märkte av ett visst 

kroppsideal. Samtliga lärare märkte dock av att samhällets ideal styr ganska mycket utanför 

deras lektioner, men då gäller det mer vilka kläder och vilken stil man har, inte kroppsidealet. 

   Lärarna tyckte sig se att eleverna valde aktivitet utifrån vad de tyckte kändes roligt för 

stunden. Ofast var det då bollspel hos de manliga eleverna och gärna badminton hos de 

kvinnliga eleverna.   

   Av lärarna trodde endast två av dem att de skulle märka ifall en elev besvärades av tankar 

kring ett visst kroppsideal, men det skulle vara svårt att se det och dessutom skulle de behöva 

hjälp, av till exempel skolsköterska eller att en elev anmält sin oro om någon annan, för att 

kunna se det. Lärare C trodde sig märka andra liknande saker, men inte just tankar kring ett 

visst kroppsideal, personen sa också att denne inte skulle märka det alls eftersom ”Sånt sker 

när vi inte är i närheten. Vi är inte rastvakter på samma sätt i gymnasiet” (Lärare C). 

   Lärarna var säkra på att de inte lät kroppsidealet påverka deras undervisning. De ansåg 

däremot att man skulle vara vaksam när det gäller ”tokträning” och ätstörningar och att man 

skulle försöka efterstäva att behandla alla på lika villkor, men ändå se till individens 

önskemål. Ingen av lärarna hade heller haft någon riktig diskussion om kroppsidealens 

påverkan på eleverna. Däremot hade lösa samtal med enskilda elever förekommit. 

   Två av lärarna tyckte att det var svårt att veta ifall omklädningsrummen hade en påverkan 

på elevers tankar kring kroppsideal. De andra två lärarna tyckte att omklädningsrummen hade 

en negativ påverkan på elevers tankar och en av dem uttryckte det enligt följande: 

 

”Det är väldigt vanligt med folk som vill byta om i enskilda 

omklädningsrum. Detta tyder ju på att de inte är nöjda med sin kropp 

och det faktum att de inte är nöjda tror jag definitivt kan kopplas till 

rådande kroppsideal” (Lärare B). 
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Lärarna trodde att det var vanligare att de kvinnliga eleverna mådde dåligt i 

omklädningsrummen av att behöva byta om tillsammans. Enligt lärare A var de manliga 

eleverna mer som flockdjur och bara bytte om och duschade för att det skulle göras. 

   Lärarna trodde inte direkt att något kroppsideal följde med eleverna in på lektionen, men att 

olika mans- / och kvinnoroller fanns märkte de väldigt tydligt även om man mer och mer 

hade gått in i varandras sfärer.  

 

”Idrotten för tvåor och treor är gemensam för tjejer och killar. Tjejerna 

är i minoritet, de är fem stycken. Killarna är fysiskt och 

taktiskt/tekniskt bättre än vad tjejerna är. En mansroll som man då kan 

urskönja och det är att man ska vara dominant och inte anpassa sig 

efter andra. Man kan hjälpa tjejerna att bli bättre, men istället så 

vänder man på det och trycker ner tjejerna istället. Om det är en 

mansroll, negativ sådan, så har jag sett den” (Lärare D). 

 

4.2.1 Analys 2 

Elevintervjuer 

De kvinnliga eleverna i elevintervju 1 tyckte att de ofta diskuterar kroppsideal och liknande 

ämnen. De manliga eleverna på samma skola svarade däremot att de ”pratat lite om det på 

idrotten, men inte mycket:”  

   Majoriteten av eleverna svarade att de inte brydde sig så mycket om hur de såg ut när de 

idrottade. Visst att de inte slängde på sig vad som helst, men de gjorde sig inte i ordning för 

att ha lektion i Idrott och hälsa. Utanför idrotten och utanför skolan kände de en större press 

på att de skulle se ut på ett visst sätt. Man skulle nästan kunna säga att Idrott och hälsa blev en 

kroppsidealfri zon. 

   Eleverna hade svårt att märka om någon skulle besväras av tankar kring ett kroppsideal. Ur 

elevperspektiv skulle de bara tro att någon kämpade för ett högre betyg. 

   Det märktes på eleverna att de ville ha roligt på idrotten och inte tänka på kroppsidealen. 

När de själva fick välja var det att ha roligt som prioriterades. Vad vi kunde utläsa av deras 

svar var att eleverna på de idrottsprofilerade skolorna valde något som de inte sysslade med 

på fritiden för att få en annan sorts stimulans under idrottslektionen medan eleverna på de 

estetiska skolorna valde enbart efter tidigare erfarenheter av vad som varit roligt. 
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Lärarintervjuer 

Lärare kunde märka att en del av eleverna tränade extra hårt under vissa lektioner när det var 

specifika övningar för till exempel lår eller mage. Lärarna märkte skillnader från lektion till 

lektion. Trots att läraren iakttar eleverna under lektionen trodde de att de skulle få svårt att 

märka om någon led av tankar kring ett kroppsideal. Mycket av detta kan bero på att de endast 

träffar eleverna under 1-1½ timme i veckan. Lektionen skall vara så effektiv som möjligt och 

eleverna skulle få röra på sig och ha roligt enligt lärarna. De ville ha få teorilektioner och det 

var därför de inte diskuterat något om kroppsideal under lektionstid.  

   De två lärarna som inte visste ifall eleverna påverkades eller inte i omklädningsrummen 

jobbar på idrottsinriktade gymnasium och de har bara idrottselever. Elever som är vana att 

byta om tillsammans och har gjort det under hela sin skolgång. 

 

4.3 Skiljer det sig mellan skolorna? 

Delresultat tre behandlar om de skiljde sig mellan de olika skolorna vad gällde kroppsidealets 

påverkan på lektionerna. Fråga 16 på bilaga 1 och fråga 19 på bilaga 2 samt jämförelser 

mellan samtliga intervjusvar ger resultatet i avsnitt 4.3. 

 

Elevintervjuer 

   Det märktes en skillnad i svaren när det gällde kroppsidealet på skolan. De fyra elevgrupper 

som var ifrån friskolor svarade att det inte var stor påverkan på deras skola eftersom det var 

en liten skola och att alla kände alla. Man kunde vara som man själv ville. På de kommunala 

skolorna märktes det av att det var en annan påverkan av att man skulle se ut på ett visst sätt. 

Även eleverna på skola 3 hade märkt det trots att det tidigare varit ett ställe där de fick se ut 

som de ville. Det var mycket klädideal som skiljde när eleverna pratade ideal. På 

idrottslektionerna var svaren mer likartade. Det var ingen direkt som tänkte på att ett visst 

kroppsideal skulle råda på lektionerna. Det var mest eleverna på skola 3 och någon elev på 

skola 1 som antydde att de kvinnliga dansarna var väldigt noga med deras kroppar och att de 

skulle se snygga ut även om det var idrott som gällde. Det var inte shorts och t-shirt som 

gällde för dem. De manliga dansarna på samma program tränade mest i linne, men inte för att 

visa överarmarna utan för att det var lättare att ta ut rörelserna då. För eleverna på skola 1 och 

skola 4 var det mer ”shorts, t-shirt, skor, sen kör vi”-attityden (Kvinnlig elev, elevintervju 4). 

   Det fanns tydliga skillnader i svaren vad eleverna tänkte på under deras lektioner i Idrott 

och hälsa. På de estetiskt inriktade skolorna var den roliga aktiviteten mer i centrum och att de 
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skulle få slippa det stillasittande teoretiska skolämnet. På de idrottsinriktade skolorna var det, 

från samtliga elever, en annan attityd som gällde. 

  

”Folk tränar ju alltid för att se mer vältränad ut. Det är väl ingen 

som inte vill se vältränad ut. Alla vill nog ha en kropp som man kan 

vara stolt över” (Manlig elev, elevintervju 8). 

 

”Idrottslektionerna är mycket styrka och kondition, för att få den där 

vältränade, välbalanserade kroppen” (Kvinnlig elev, elevintervju 1). 

 

Eleverna var överens under intervjuerna att det inte fanns något kroppsideal som följde med 

in på lektionerna. Det fanns vissa aspekter som de ansåg skulle kunna härledas till 

kroppsidealet. Man blev mer exponerad eftersom man oftast har mindre kläder på sig och att 

det är andra ideal man vill nå upp till där det krävs en mer vältränad kropp. Eleverna på de 

idrottsinriktade skolorna såg även lektionerna i Idrott och hälsa som delar i att kunna bli bättre 

inom sin idrott och för att bli bättre inom sin idrott krävdes det att de fick en mer vältränad 

och balanserad kropp.  

   En annan skillnad i svaren var på frågan om omklädningsrummen och dess påverkan på 

kroppsideal och tankar kring det var att elever med idrottslig bakgrund inte kände av någon 

press i att byta om tillsammans. Eleverna på skola 3 medgav att omklädningsrum kan påverka 

negativt. Det finns speglar överallt och man kommer inte undan en exponering av sin kropp. 

 

”Jag tror att det lätt blir så att man jämför sig med andra i 

omklädningsrummet. Du ser någon som du tycker har den perfekta 

kroppen och vill gärna se ut så” (Kvinnlig elev, elevintervju 3). 

 

När de fick frågan om det skiljde sig mellan de olika skolorna var det en mängd fördomar 

som dök upp. Samtliga elevgrupper svarade att här kunde man vara sig själv och gå klädd hur 

de ville, men på de andra skolorna var det helt annorlunda. En gemensam nämnare var att på 

skola 3 var alla elever svartklädda, sminkade i mörka färger och såg ut lite som de själva ville, 

likaså med den estetinriktade friskolans elever (skola 2). Elever på skola 1 var de som var 

snobbigast av alla. Där skulle man ha märkeskläder, vara vältränad och välsminkad och 

absolut inte gå klädda i danskläder eller träningskläder. På skola 4 var det lite mer blandade 
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svar. Allt ifrån att de gick klädda i sina träningskläder dagarna i ända och jämförde styrka i 

vad man klarade av i bänkpress, till att de var likadana snobbar där som på skola 1. 

 

Lärarintervjuer 

Lärarnas svar visade på olika fördomar om de fyra skolorna. Samtliga lärare erkände att det 

var en del fördomar som de hade angående de andra skolorna, men de hade också sett och 

hört saker som stämde in på det de hade sagt. Det var nog inte tankar kring ett kroppsideal 

som skiljde skolorna åt utan det var mer andra sorters ideal som skiljde och det berodde på de 

olika profileringarna skolorna hade. Även fördelningen av könen spelade stor roll. Var det fler 

elever av det ena könet hamnade det nog mer fokus på deras ideal. 

 

”Vad gäller kroppsideal tror jag inte det skiljer sig så mycket. Känns 

inte så att någon skola skulle vara mer” (Lärare C). 

 

”Det kan påverka fördelningen av killar/tjejer. Om det är idrottsklass 

eller ej, vilken idrott etc.” (Lärare D). 

 

”Mellan elever så skiljer sig idealen med. Estetiska skolor vill mer 

sticka ut och märkas på ett annat sätt. Här störs de inte lika mycket 

av att ha ett avvikande utseende. Det nischar dem mer som 

individer” (Lärare B). 

 

”Ja jag tror det.[…] På skola 3 handlar det mer om estetiska program, 

och då handlar det mer om en utmärkande klädesval med svarta 

kläder[…]Här tänker man mer utseendemässigt eftersom det är mer 

teoretiska inriktningar här. […] Jag kan tänka mig att på skola 4 går de 

klädda i sina träningsdressar under skoltid” (Lärare A). 

  

4.3.1 Analys 3 

Elevintervjuer 

I svaren syntes tydliga skillnader mellan de olika skolorna. Oftast stämde skillnaderna 

överens med vad de olika skolorna har för inriktning. De skolorna med en idrottslig inriktning 

(Skola 1 och 4) hade mer tankar åt den fysiskt vältränade kroppen eftersom de skulle bli bättre 

inom sin idrott. De mer estetiska skolorna hade mest idrotten som ett roligt avbrott från 
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stillasittande ämnen. Även om de själva inte erkände det, kunde de medge att de klädde sig i 

kläder som visade att de var vältränade och hade fina kroppar. Danstjejerna hade matchande 

åtsittande kläder och de killar som vi intervjuade svarade att de tyckte det var snyggt att 

kroppens konturer visas med ett tajt linne eller en tajt t-shirt. Vissa estetiska elever brydde sig 

inte alls på samma sätt. De tog det som låg överst i lådan hur skrynkligt det än var. Eleverna 

hade bestämda åsikter om hur det var i de andra skolorna utan att ens ha varit där och sett hur 

det såg ut. Att samtliga elever ansåg att på deras skola kunde de gå klädda hur de ville utan att 

någon brydde sig stämde inte överens alls med vad de andra skolorna ansåg.  

 

Lärarintervjuer 

Lärarna åsikter matchade varandras. De tyckte likadant om de olika skolorna och det var 

skolans profil som styrde hur tankarna kring kroppsideal och klädideal var. Att det fanns klara 

skillnader mellan skolorna såg lärarna som helt naturligt och det hade över en längre tid varit 

på detta sätt. Lärarna höll fram fördelningen av program och kön som viktiga när det gällde 

ideal som uppkom på skolorna. 

 

4.4 Sammanfattande analys 

Elevintervjuer 

När vi bad eleverna svara på hur samhällets kvinnoideal såg ut var de i stort sett överens på 

alla skolorna. Kvinnan skulle vara lång, smal och ändå behålla sina kurvor. De hade betydligt 

svårare att hitta det typiska mansidealet. Mannen blir ofta profilerad ur ett sätt att vara. 

Dokusåpor som BigBrother och Top Model styr mycket av idealen 

   Att eleverna påverkas av idealen märks tydligt i svaren. Det verkar även som om det inte är 

kroppsidealet som de manliga eleverna och de kvinnliga eleverna eftersträvar utan det är 

viktigare var man köper sina kläder och vilka märken kläderna har.  

   Majoriteten av eleverna svarade att de inte brydde sig så mycket om hur de såg ut när de 

idrottade. Utanför idrotten och utanför skolan kände de en större press på att de skulle se ut på 

ett visst sätt.  

   Eleverna hade svårt att märka om någon skulle besväras av tankar kring ett kroppsideal. Ur 

elevperspektiv skulle de bara tro att någon kämpade för ett högre betyg. 

   Det märktes på eleverna att de ville ha roligt på idrotten och inte tänka på kroppsidealen. 

När de själva fick välja var det att ha roligt som prioriterades.  
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   De skolorna med en idrottslig inriktning (Skola 1 och 4) hade mer tankar åt den fysiskt 

vältränade kroppen eftersom de skulle bli bättre inom sin idrott. De mer estetiska skolorna 

hade mest idrotten som ett roligt avbrott från stillasittande ämnen.  

   Eleverna hade bestämda åsikter om hur det var i de andra skolorna utan att ens ha varit där 

och sett hur det såg ut. Att samtliga elever ansåg att på deras skola kunde de gå klädda hur de 

ville utan att någon brydde sig stämde inte överens alls med vad de andra skolorna ansåg. 

 

Lärarintervjuer 

Lärarna var överens om att den kvinnliga kroppen exponeras mycket mer och att det manliga 

idealet är svårare att definiera. Två av lärarna drog paralleller till sina tonårsdöttrar och såg att 

de kvinnliga eleverna hade det jobbigare än de manliga eleverna i pressen att se ut på ett visst 

sätt. De tyckte att märkeskläderna var större påverkan för eleverna än samhällets kroppsideal. 

   Lärarna kunde märka att en del av eleverna tränade extra hårt under vissa lektioner. Trots att 

läraren iakttar eleverna under lektionen trodde de att de skulle få svårt att märka om någon led 

av tankar kring ett kroppsideal.  

   Lärarna tyckte likadant om de olika skolorna och det var skolans profil som styrde hur 

tankarna kring kroppsideal och klädideal var. Lärarna höll fram fördelningen av program och 

kön som viktiga när det gällde ideal som uppkom på skolorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         30 
 

5. DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i två delar, först en metoddiskussion och sedan en slutdiskussion 

Metoddiskussionen tar upp generaliserbarheten, reliabiliteten och vad som kunde göras bättre 

med själva undersökningen. Resultatdiskussionen presenteras som en sammankoppling 

mellan litteratur, forskningsartiklar och resultatet från vår egen undersökning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Fördelarna med gruppintervju är att det blev en bra diskussion med eleverna och att samtliga 

verkade våga säga vad de tyckte. Eleverna kände sig hemma i den miljö där vi valde att 

genomföra undersökningen och det bedömdes av eleverna på ett mycket positivt sätt. Det 

verkade som om ingen höll tillbaka med sina åsikter i ämnet. Eleverna i gruppen vågade stå 

för sin åsikt och talade gärna om vad de tyckte. Lärarna tyckte frågorna visade på en bra 

bredd och det gav även dem själva funderingar inför framtiden inom yrket. Att jämföra lärares 

och elevers svar gav en bra bredd på resultatet och gav olika vinklar att se svaren ifrån. Det 

ger även läsaren en större chans att kunna hitta egna slutsatser. Nackdelarna med 

undersökningen var att den inte blev tillräckligt stor. En större undersökning hade gett en 

större generaliserbarhet. De resultat vi fick var lätta att analysera eftersom vi skrivit ner dem 

på papper och kunde därigenom göra en enkel jämförelse mellan de olika svaren.  

   Denna undersökning är inte stor nog för att resultaten skall kunna generaliseras och gälla 

samtliga elever och lärare på de skolor som de elever och lärare vi intervjuade. 

Undersökningen skulle behövas göras större och mer omfattande i både vad gäller 

intervjufrågor som intervjupersoner. De resultat som framkommit ger en uppfattning om hur 

det kan se ut på skolorna och på vilket sätt elevers tankar kring hur kroppsidealet ser ut. 

   Reliabiliteten i undersökningen är relativt hög. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och den 

avgör i hur stor grad man som läsare kan avgöra hur sanningsenlig undersökningen är. 

Materialet har samlats in på samma sätt i samtliga intervjuer, vi har båda två varit med på 

samtliga intervjuer och intervjupersonerna har känt sig trygga i den miljö som intervjuerna 

har genomförts i. Det fungerade bra att använda sig av gruppintervjuer med eleverna och 

enskilda intervjuer med lärarna. Eleverna kände sig bekväma i situationen när de hade vänner 

runt omkring sig så att de inte satt ensamma med två främlingar i ett rum och skulle svara på 

frågor. Det var en öppen stämning i intervjusituationerna och samtliga elever i intervjuerna 

kom till tals och kunde få fram sin åsikt. Intervjupersonerna hade lätt att förstå frågorna och 

de svarade inte som de trodde att vi ville ha det utan som de själva tyckte. Svaren de gav var 

helt och hållet deras egen uppfattning.                                                             
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   Resultatet kunde blivit mer rättvisande om vi själva valt vilka elever vi ville intervjua 

istället för att låta dem anmäla sig frivilligt. En elev som besväras av tankar kring ett visst 

kroppsideal anmäler sig nog inte frivilligt till att prata med okända människor om det. Kan 

hända att det var mer självsäkra elever som ställde upp och att intervjusvaren inte blev helt 

rättvisande av hur det egentligen är i skolan. 

   Flera av frågorna var väldigt lika vilket gjorde att svaren ofta gick in i varandra, men 

eftersom intervjuerna innehöll flera följdfrågor och speglingar täcktes ändå området in. 

Intervjuerna blev ganska långa i vissa fall vilket har att göra med det antalet frågor. Det gjorde 

att det blev väldigt tidsödande att skriva ner dem till ett arbetsmaterial. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det var svårt att precisera mansidealet och främst då mannens kroppsideal. Detta kan bero på 

att mannens ideal inte ligger så mycket i det kroppsliga utan mer i hur man ska vara. Både 

elever och lärare antydde i sina svar att mannens kroppsideal inte var lika exponerat och 

tydligt som kvinnans. Mannen kunde lika gärna vara händig och praktiskt lagd som vältränad 

och snygg för att vara ett ideal (avsnitt 4.1). Enligt Craig (1992) ses mannen ofta i reklamen 

som en hårt jobbande, fysisk man. Fast det går inte att dra paralleller rakt av på detta sätt. 

Ekman (1995) framhåller istället att manlighet förknippas med en ståtlig överkropp som 

nästan kan ses som majestätiskt. Även Badinter (1994) framhåller mannens kropp som stor, 

stark, kraftig och hård. Den första spontana reaktionen vid elevintervjuerna och 

lärarintervjuerna var att mannen skulle vara vältränad. Det verkar som mansidealet ger mer 

skiftande åsikter än vad kvinnoidealet gör. Det finns skådespelare, artister och kändisar som 

ses som manliga ideal, men som kanske inte stämmer in på det manliga kroppsidealet. 

Tankarna hamnar då främst på personer som rockstjärnan Robbie Williams och 

skådespelaren/musikern Jack Black. Framgångsrika personer utan en vältränad kropp. Precis 

som Bolin och Lövgren (1995) framhåller är rockidealet en motsats till vad idrottsidealet är. 

Även om Jack Black är skådespelare rör han sig även i de musikaliska kretsarna och idealet 

där kan framhävas lite mer osunt och ohälsosamt. Fast det verkar dock som om det under 

senare år gått mot ett mer idrottsligt ideal. Lärare D framhöll att det manliga idealet går mot 

idrottsidealet och det verkar stämma (avsnitt 4.1). Det kan vara både kroppsligt, men även ett 

slags hjältetänkande kring dessa idrottsstjärnor, att de ska frälsa lagen som de kommer till. 

Eleverna kan nog märka av det och det kan ligga till grund för att killarna känner en stor press 

när de kommer till lektionerna i Idrott och hälsa. Stjärnor som t.ex. det brasilianska 

fotbollsproffset Ronaldinho, förväntas avgöra matcher för sitt klubblag Barcelona och när 
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ishockeyspelaren  Peter Forsberg kom med till OS började tidningar att prata om guld. Fredrik 

Ljungberg nämndes av flera elever och han ses nog som ett ideal både idrottsmässigt och 

kroppsmässigt. Främst då tack vare hans modellkarriär för Calvin Klein, men även hans stora 

framgångar i klubblaget Arsenal och det svenska fotbollslandslaget. Fredrik Ljungberg var 

också en gemensam nämnare hos de lärare vi intervjuade. De idrottsliga idealen hamnar i stor 

fokus eftersom den mediala bevakningen kring deras ”uppträdanden” är väldigt stor och 

kameror följer dem överallt. Precis som Bolin & Lövgren (1995) samt Redelius (1999) 

nämner visas det en kroppslig perfektion kring den idrottsliga mannen. En man som numera 

huserar flitigt i pressen är astronauten Christer Fuglesang, men det verkar omöjligt att skapa 

ett kroppsideal utifrån honom eftersom han allt som oftast ses i en väldigt stor rymddräkt, 

medan Fredrik Ljungbergs kalsongbilder, Peter Forsbergs MQ-reklam, fotbollspelaren David 

Beckhams parfymer etc. visar väldigt mycket kropp och hur välutvecklad muskulatur de har.  

   Kvinnoidealet ställer helt andra krav och den mediala kvinnan samt den idrottsliga kvinnan 

faller under samma sorts idealbild. Tillsammans med de medicinska studierna (Bolmstedt, 

2000), reklambilderna och tv-såporna (Wännman, 2006) utsätts kvinnorna för ett ideal som 

alltid pekar åt ett och samma håll. Du ska vara vacker, avklädd, sexig och ändå klara av att 

vara duktig på det du gör. Precis som Meurling (2003) menar, kan en överviktig tonåring lätt 

drabbas av skuldkänslor för att de inte klarar av att kontrollera den egna kroppens vikt och 

utseende. Eleverna svarade att program som Top Model och BigBrother styrde idealen åt ett 

visst håll (avsnitt 4.1). Efter att vi själva tittat på några av programmen kan vi förstå att det 

ger skeva idealbilder. Top Model som är inne på sin sjätte säsong i USA och den tredje 

säsongen i Skandinavien ger bilden av att den unga kvinnan skall vara sexig, utmanande, smal 

och vacker. BigBrother framhåller det kvinnliga idealet som en storbystad blondin som gärna 

visar upp sina ”behag”. Tänker närmast då på Linda Rosing och Elita Löfblad som båda haft 

framträdande roller i denna dokusåpa. Det är inte konstigt om eleverna i gymnasieskolorna 

blir påverkade att förändra sig själva till något som de egentligen inte är. Avsaknaden av ett 

manligt ideal i de båda programmen gör kanske att det blir svårare att hitta ett gemensamt 

mansideal än vad det är att hitta ett gemensamt kvinnoideal. Precis som Wännman (2006) 

skriver framställs kvinnorna i tv-såporna som vackra, avklädda och sexiga med en tuff attityd 

och starkt självförtroende. 

   Eleverna ansåg att de själva påverkades, men att det fanns ställen där de kände sig mer eller 

mindre påverkade. Alla elever svarade att de inte brydde sig så mycket, däremot fanns det 

elever på skolan som de såg var mycket påverkade (avsnitt 4.1). Vi tror att de kan vara mer 

påverkade än vad de försökte framstå som. Det är lite ”fult” att erkänna att man bryr sig om 
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sitt yttre även fast det kan vara hälsomässiga skäl. Enligt Meurling (2003) etableras tidigt i 

skolan ett ideal om att framgång och skönhet är sammankopplat med en smal och vacker 

kropp. Möjligheten finns att det blivit accepterat av eleverna att de numera inte tänker på i hur 

stor grad de är påverkade. Det har blivit en sorts normalisering att så ska det vara för det har 

följt vår skolgång. Eleverna är ändå medvetna om att bilder och program inte avspeglar 

verkligheten, men ändå påverkas de och följer programmen som skapar dessa ideal. Vi tror att 

det finns en påverkan som de själva inte riktigt är medvetna om. 

   Något som vi finner anmärkningsvärt är att eleverna verkar tycka att kvinnor och män har 

lika stor press på sig, gällande kroppsideal, i samhället (avsnitt 4.1). De fanns till och med de 

elever som tyckte att männen hade större press på sig än kvinnorna, ändå hade de svårare att 

definiera hur det manliga idealet skulle se ut.                                                          

   Enligt både elever och lärare var kläderna viktigare än det kroppsliga (avsnitt 4.1). Detta 

märktes tydligt på de elever som blev intervjuade. Det syntes att flera av eleverna var mycket 

mer uppklädda än vad vi är på en vardag och de kanske bryr sig mer än de påstår. Enligt 

Tebelius (1995) investerar flickorna mycket i de yttre sociala värdena såsom smink och 

kläder, men det verkar som om detta även smittat av sig på pojkarna. De flesta av 

intervjupersonerna ansåg att klädvalet och klädstilen var det största idealet hos pojkarna och 

det är lika mycket välklädda pojkar som flickor i skolorna. Det skulle vara en av 

anledningarna till att en del av eleverna tittar på de program som tidigare nämndes. Det kan 

vara så att eleverna säger att de tittar på såporna för att spana in snygga kläder, men att de i 

själva verket även blir påverkade av hur de ser ut kroppsligt. Kan det skapa status att bära ett 

par jeans från Victoria Beckhams kollektion eller en tröja från designern J. Lindeberg? Om 

det nu gör det är det säkert enklare att förändra sin klädstil än sin kropps utformning. Det 

negativa blir då att om eleverna inte har råd att följa det rätta modet, hamnar de i ett 

utanförskap eftersom de saknar det ekonomiska kapital som krävs för att köpa dessa 

klädesplagg. 

   Ett intressant svar som vi inte hade tänkt på innan var att det är pengaindustrin som styr 

idealen (elevintervju 7, avsnitt 4.1). Att det är de som tjänar pengar på idealen som ser till att 

idealen lever kvar. De stora klädkedjorna ser gärna att de vackra och attraktiva människorna 

bär deras kläder och kan de då framhävas med lite större bröst, smalare midja och en 

välformad bakdel kommer deras försäljning att öka. Även på den manliga sidan verkar 

pengaindustrin låta idealet växa fram. Här handlar det mer om att låta de idrottsliga 

förebilderna bära deras produkter. Det idrottsliga idealet påverkar förmodligen de yngre 

männen mer än vad något annat ideal gör.  
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   Enligt de kvinnliga eleverna i elevintervju 1 (avsnitt 4.2) pratade de ofta om kroppsidealet 

på sina ”diskuteralektioner”. De manliga eleverna från samma klass påpekade att de aldrig 

pratade om kroppsideal. Ganska anmärkningsvärt måste vi säga. Enligt de kvinnliga eleverna 

var det ofta de själva som tog upp ämnet till diskussion. Detta visar vilka elever som är mer 

medvetna om hur de ska se ut. De manliga eleverna verkar ha deltagit i diskussionen, men 

inte tagit någon notis om vad det hela handlade om.     

   En majoritet av eleverna märkte inte av något kroppsideal på sina lektioner och det var raka 

motsatsen till vad lärarna svarade (avsnitt 4.3). Lärarna kunde se elever som tränade mycket 

hårdare när det var övningar för specifika delar av kroppen. Enligt Duesund (1996) märker 

man inte av sin egen kropp i skolan förrän det är något fel på den. Antingen att man har ont 

eller den inte uppträder på det sätt man vill. Undersökningen kan på detta område ha en del 

brister. Eleverna som anmälde sig frivilligt oroar sig nog inte om sin kropp på samma sätt 

som en som besväras av tankar kring ett kroppsideal. En elev som besväras av tankar kring ett 

kroppsideal anmäler sig inte gärna till att diskutera det med främmande personer. Hade 

urvalet varit elever som hade problem med sina kroppar hade svaren blivit annorlunda och då 

hade nog Duesunds (1996) påstående stämt. Det räckte att vi såg till oss själva som individer. 

Har vi inte ont någonstans eller hittar något vi är missnöjda med tänker vi inte på våra egna 

kroppar.  Eleverna gav inga direkta orsaker till varför de inte märkte av något. En anledning 

kan vara att det är svårt för eleverna att uppfatta hur deras klasskamrater uppträder på 

lektionerna. För det mesta har de full koncentration på vad de själva ska göra med de 

instruktioner de fått av läraren. Möjligtvis kan de tänka på vad deras närmsta vän gör, men 

förmodligen inte ens det (avsnitt 4.2). En del i lärarens arbetsuppgifter är att övervaka och se 

hur eleverna agerar under lektionen och det gör oftast att de får en helt annan synvinkel på det 

som sker under lektionen. Precis som lärarna svarade är det de som får frågor om hur eleverna 

skall träna för att kunna gå ner i vikt snabbare och hur eleverna gör för att få en fastare mage 

eller vilka övningar som tränar låren. (avsnitt 4.2). Det är även i dessa situationer som, enligt 

Duesund (1996), lärarna i skolorna registrerar vad som pågår i elevernas kroppar. Uppstår inte 

dessa situationer och frågor antar lärarna att allt är som det ska vara och genomför lektionen 

på det sätt som var planerat från första början. För en elev kan en sådan situation mer se ut 

som om klasskamraten tränar hårdare för att uppnå ett högre betyg, men läraren som redan 

svarat på hur de skall träna bättre ser det med helt andra ögon. Ett allt för ökat 

träningsberoende kan leda till att personen drabbas av ortorexia nervosa, som är ett 

sjukdomstillstånd som liknar anorexia nervosa, men där fokus ligger på ett allt för högt 

träningsberoende och inte på ett bantningsberoende. Eleverna märkte mer av vad för sorts 
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klädstil som rådde på lektionen och det blir en ytlig iakttagelse de gör. Ett stort klädintresse 

gör inte automatiskt att man har tankarna på ett visst kroppsideal. För eleverna verkade det 

vara viktigare att ha de rätta kläderna och då ser man inte bakom den yttre fasaden. Även 

lärarna tänkte på den press eleverna hade på sig vad gällde klädvalet och smink hos eleverna. 

De var mer uppklädda och mer ”målade” till vardags än vad det hade varit tidigare under 

deras lärarkarriär (avsnitt 4.1).  Ett annat svar som fick oss att höja på ögonbrynen var att en 

kille svarade att han förmodligen inte skulle bry sig om någon hela tiden sprang på toaletten 

under ett träningspass (manlig elevintervju 8, avsnitt 4.3). Med ett sådant likgiltigt agerande 

blir det än svårare att kunna se om något inte står rätt till hos en medmänniska. Förmodligen 

rör det sig om ett för litet kunnande om liknande situationer för att de skall veta hur de ska 

agera. Ökad kunskap om dessa problem skulle ge eleverna en ökad trygghet om problem 

skulle uppstå. De skulle kunna lära sig att känna igen varningssignaler och slå larm ifall det 

inte står rätt till med någon i deras närhet. 

   Ökad kunskap för både elever och lärare kan vara nödvändigt. Det finns få ämnen i skolan 

där kroppen hamnar i direkt fokus. Kroppen granskas och bedöms efter vad eleven klarar av 

att utföra med den. Det skapas normer och värderingar om hur kroppen skall vara. Precis som 

Widerström (2003) säger är ämnet Idrott och hälsa en värdeförmedlare som sällan diskuteras. 

Här skapas det värden om hur kroppar skall vara och hur man skall bete sig för att bli 

accepterad i idrottens diskurser. Idrottslärarens uppgift är att utbilda eleverna, inte bara i att 

vara duktiga inom olika idrottsgrenar eller att genom ett visst leverne vara sund i allt man gör. 

Det finns flera exempel på personer som har blivit sjuka på grund av den press de utsatt sig 

inom idrotten. Sjukdomen har grundat sig i hur de skall se ut på idrottens arena. Till och med 

elitidrottare som fotbollspelaren Tina Nordlund och simmerskan Emma Igelström har 

drabbats och de har ändå en större stab runt sig som kan hjälpa till. Det är inte konstigt att 

eleverna i våra skolor blir påverkade de också och att flera mår dåligt av att medverka på 

idrottslektionerna. Det är för mycket begärt att en enda lärare skall kunna se om problem 

uppstår. Fler idrottslektioner och fler utbildade lärare skulle vara en bit på vägen. 

   Efter att ha genomfört intervjuerna med både elever och lärare uppkom en annan bild av hur 

elever tänker på lektionerna i Idrott och hälsa. Enligt Tebelius (1999) hade kvinnorna svarat 

att de viktigaste motiven för att fortsätta med idrotten var att vara slank och vältränad. Vi 

trodde därför att de skulle ha liknande tankar om den aktivitet de ska genomföra på 

idrottslektionen. Enligt de svar eleverna gav blev slutsatsen något helt annat. Både lärare och 

elever framhöll att det var den aktivitet som var rolig för stunden som eleverna valde. Fick de 

välja helt fritt föll valet på det som de hade ett intresse av eller för att undvika något som 
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skulle vara tråkigt (avsnitt 4.2). Det var inte alls några tankar på hur de skulle träna eller hur 

de skulle bevara eller skapa en viss kroppsform. Det allmänna nöjet att ha roligt låg i främsta 

rummet. Bollspelsaktivitet var det som de manliga eleverna var mest intresserade av och det 

valet kan bero på att de allt som oftast har provat på någon form av lagspel under sin uppväxt 

och trots att de slutat med det finns ett visst intresse kvar. De tycker bollspel är roligt, men vill 

inte ha den tävlingshets som finns i olika klubblag. De kvinnliga elevernas val hamnade oftast 

på en sport där de kunde genomföra den tillsammans med bästa vännen. Badminton och 

pingis var populära val bland de kvinnliga eleverna. En av orsakerna tror vi att här kunde de 

sköta sig själva utan att behöva vara ”buffliga” tillsammans med de manliga eleverna i en 

lagsport och här spelade de efter egen förmåga. Det verkar som de manliga eleverna har en 

större drift i att hävda sin egen prestation i grupp än vad de kvinnliga eleverna har. Någon 

ville alltid vara ”alfahannen”, den som gruppen såg upp till och respekterade. Det syntes 

också i början på lektionerna när de manliga eleverna allt som oftast härjade runt med något, 

ofta en boll, innan samlingen medan de kvinnliga eleverna satte sig lugnt och stilla (kvinnliga 

elever, elevintervju 2, avsnitt 4.2). Någonstans finns ett behov hos de manliga eleverna att 

bevisa vad de kan och inte bara vänta på att något skall ske. Denna del kan ligga i ett visst 

mansideal. Inte just ett kroppsligt ideal utan ett sätt att vara om man ska vara en man.  

   Innan intervjuerna hade vi en föreställning om att de kvinnliga skulle välja mer åt dans och 

aerobics-hållet för att då kunna träna upp kroppen på det sätt som vi ser i reklambranschen 

och i musikbranschen och att de manliga skulle välja att träna på gym för att bygga upp 

musklerna i kroppen. Denna föreställning stämde inte överens med svaren och det kändes 

befriande att valet bland eleverna blir att de skall ha roligt på idrottslektionerna och inte träna 

kropparna för att nå upp till ett kroppsligt ideal. 

   Lärarna betonade i deras intervjuer att tankar om kroppsideal inte är aktuella när de är 

närvarande och att saker som rör det inte händer i lärarnas närhet. Dels kan det bero på att 

lärare på gymnasiet inte är rastvakter längre utan eleverna får klara sig själva utanför 

lektionerna (avsnitt 4.2). Det är skillnad mot grundskolan där det alltid skall finnas vuxna 

personer till hands på skolområdet, även utanför lektionstillfällena. Ett ställe som då skulle 

kunna utgöra en extra stor press på eleverna är i samband med ombytet till lektionerna och i 

duschen efteråt. Enligt intervjuerna med de kvinnliga eleverna var det ganska vanligt att man 

sneglade på varandra och jämförde sin egen kropp med någon annans som de tyckte var 

snyggare. De manliga eleverna däremot tyckte inte att det var någon grej alls att byta om utan 

de hänvisade till att det problemet fanns nog mer hos de kvinnliga eleverna. Det verkade som 

om de manliga eleverna inte ville erkänna att sådana problem fanns hos dem. Det var mer 
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accepterat för de kvinnliga eleverna att tala öppet om att de sneglade på varandra. Två av 

lärarna som ansåg att det inte fanns några problem i omklädningsrummen arbetar med elever 

som är vana vid omklädningsrummen från sina idrotter (avsnitt 4.2). Dessa elever är vana vid 

att byta om tillsammans och med andra personer. Vi har själva uppmärksammat problem som 

just rör de manliga elevernas omklädningsrum. Det har varit allt från att någon inte vågat byta 

om för att de inte mår bra av att visa sig utan kläder till att det fotograferats med mobilkamera 

i duschen. Däremot har vi inte hört om liknande bekymmer inne hos de kvinnliga eleverna. 

Däremot är det inte sagt att det inte finns problem där också. En anledning till detta kan vara 

att de manliga eleverna talar högre om saker och ting när de väl inträffar medan de kvinnliga 

eleverna har en annan sorts acceptans i att det sneglas och viskas lite mer rörande dessa 

problem. Precis som Larsson (2001) säger så visar empiriska undersökningar att kvinnor 

lägger större fokus på kroppens utformningar som ofta blir bedömda och objektifierade av 

andra samt att de kvinnliga kropparna oftare står i fokus än vad de manliga kropparna gör. 

Detta gör förmodligen att de kvinnliga eleverna tittar mer och bedömer varandra mer i 

omklädningsrummen än vad de manliga eleverna gör. 

   Det märktes en skillnad när det gäller kroppsidealet på de olika skolorna (avsnitt 4.3). De 

två friskolorna i undersökningen är mindre och enligt eleverna i undersökningen var det 

mindre press på dem när det gäller ideal eftersom alla känner alla på deras skola. Det kan nog 

både vara en fördel, men även en nackdel att gå på en liten skola. Det kan vara som eleverna 

säger att det är mindre press på dem på en liten skola, men det kan också innebära att många 

snabbt blir placerade i olika fack som är svåra att ta sig ur. Blir man t.ex. mobbad eller utstött 

på en liten skola kan det leda till att hela skolan vänder sig mot den eleven. På en stor skola 

kan man nog undvika detta dilemma på ett annat sätt genom att bli en i mängden. Enligt 

eleverna i de två idrottsligt inriktade skolorna ansåg de inte att kroppsidealet följde med in på 

lektionerna. De sa att de tränade för att bli vältränade och därigenom bli bättre på sin idrott 

(avsnitt 4.3). Vi tror dock att det kan vara ett idrottsligt ideal som de följer och att de därför 

känner krav eller press på att de måste vara duktiga inom sin idrott. De svar eleverna gav 

visade att det fanns en prestige i att vara stark, vältränad och duktig på olika idrotter. 

Naturligtvis är det därför de har valt de skolorna, medan eleverna på de estetiskt inriktade 

skolorna mer bryr sig om att de är duktiga inom sina genrer. Den grupp som bröt mönstret var 

en kvinnlig elevgrupp på en skola med estetisk profil. De kände sig pressade att se bra ut 

eftersom de omgavs av speglar i stort sett alla lektioner under dagen. Eftersom de ser sig 

själva från alla vinklar varje dag är det oundvikligt att inte se olika brister på sig själv och 
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jämföra med andra. Det gick inte att ha en ”bad hair-day” någon dag utan att själv bli påmind 

om det. 

   Eleverna på de olika skolorna har olika sorters press på sig. Idrottselever skall prestera och 

vara duktiga inom sin idrott och de estetiska eleverna skall vara duktiga inom sitt område. 

Kroppsideal som följer med de olika genrerna påverkar eleverna olika mycket. Risken av en 

ökad press på de idrottsliga gymnasieskolorna är att de kan bli övertränade på grund av att de 

hela tiden måste prestera. 

   En skillnad som vi inte hade tänkt på tidigare var i vilken grad eleverna verkade vara 

medvetna om att kroppsideal och dess påverkan skulle kunna vara ett samhällsproblem. 

Eleverna på de kommunala skolorna var mer insatta i olika aspekter som berörde 

kroppsidealet. Orsak till detta är svår att sia om, men dessa elever verkade ha talat om 

problematiken i en del av sina ämnen, vilket inte eleverna på friskolorna hade gjort. Det kan 

ligga i det intresse läraren har i att ta upp och diskutera den här frågan under hans/hennes 

lektioner.  

   Det fanns en viss skillnad i elevernas svar kring omklädningsrummen och dess negativa 

påverkan på eleverna. Det är nog för att det är ett naturligt inslag för elever med idrottslig 

bakgrund, men kan vara ångestframkallande för en person som inte är van vid att duscha med 

andra. Både lärare och elever framhöll denna punkt som viktig (avsnitt 4.2).  Dessvärre är det 

nog inte hela sanningen. Tidigare i detta arbete nämndes att Tina Nordlund och Emma 

Igelström var idrottande kvinnor som drabbats av sjukdomar präglat av snedvridna tankar på 

den perfekta kroppen. Eftersom det går mot ett mer idrottsligt kroppsideal påverkas de av 

detta ideal istället för det trådsmala modellidealet. Eleverna på idrottsgymnasier har en press i 

att visa upp en vältränad kropp när de byter om, men en del i lagsporters machoattityd är att 

inte visa sig svag. 

   Lärare och elever hade stora fördomar om hur det såg ut på de andra skolorna. Både vad det 

gällde klädidealet och kroppsidealen (avsnitt 4.3). Skolornas inriktning styr mycket hur 

fördomarna ser ut, men även historiens vingslag gör att fördomarna finns. Det finns nästan i 

skolans väggar att så här skall man se ut om man går på den skolan. Men vi märkte under 

intervjuerna att skillnaden är inte så stor som elever och lärare vill framhålla. Naturligtvis 

finns det undantag som bekräftar regeln, men eleverna var ganska lika i sina tankar om både 

kroppsidealet och klädidealet för att man skall kunna säga att si och så är det på den skolan. 

   Gustafsson & Stephensons (2005) ord får avsluta denna diskussion ”Det är viktigt att visa 

förståelse för vad en tonåring går igenom och att de inte alltid känner sig bekväma i sin nya 

kropp.” 
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6. SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER 

Efter att ha genomfört undersökningen kunde vi komma fram till olika slutsatser som inte 

riktigt stämde överens med de tankar vi hade i början av vårt arbete. Eleverna blir helt klart 

påverkade av samhällets kroppsideal men inte i den utsträckning vi trodde. Eleverna märker 

av att det är en ökad press i att se ut på ett visst sätt, men det verkar inte som det är kroppen 

som är i fokus. Eleverna erkänner att man jämför sig med andra och hittar brister på sin egen 

kropp men det är inget som stör deras utbildning. För eleverna ligger påverkan i det som finns 

utanpå kropparna. Kläder som är tillverkade av en viss designer är viktigare än en vältrimmad 

mage eller fasta bröst. Det finns mycket mer litteratur som berör kvinnors och unga tjejers 

problem i att inte nå upp till samhällets krav. Det var även de kvinnliga eleverna i våra 

intervjuer som var mer insatta i hur olika ideal formades och vad det var som påverkade dem 

mest. Kvinnors kroppar hamnar betydligt mer i fokus, inte bara i samhället utan även i 

forskningslitteratur. Detta kan vara anledningen till att det var enklare för våra 

intervjupersoner att beskriva hur kvinnoidealet var jämfört med mansidealet. 

   Eleverna märkte inte av att lektionerna i Idrott och hälsa påverkades av samhällets 

kroppsideal. Det var raka motsatsen till vad vi trodde. Eleverna framhöll att de kunde vara 

mer sig själva under dessa lektioner och att dessa lektioner var mer för att ha roligt och få röra 

på sig. Eftersom de inte talade om kroppsidealet under sina idrottslektioner var det inget som 

eleverna tänkte på under tiden de hade idrott. Dock lade våra intervjupersoner in en 

reservation i sitt påstående. De kunde märka på vissa elever att de hade stora tröjor om de 

hade en större kroppshydda, men det var också det enda som de märkte under lektionen. Den 

situation som kunde vara jobbigast för elever som var missnöjda med sina kroppar var i 

samband med ombytet inför och efter lektionen samt när de duschade. Enligt de kvinnliga 

eleverna var det vanligt att man sneglade och jämförde olika delar av kropparna, men det var 

inget man talade högt om. Lektionsinnehållet påverkades inte av ett visst kroppsideal och 

lärarnas planering sker helt oberoende av kroppsideal. Lärarna visar på en professionalitet 

som är viktig för att eleverna skall känna en trygghet i att komma till lektionen.  

   Skillnaden mellan skolorna var ganska tydlig även om vi kunde urskilja vissa likheter 

också. Det fanns elever på en av de estetiska skolorna som hade en mer liknande påverkan av 

kroppsidealet som eleverna på skolorna med en idrottslig profil. De kände att de inte kom 

undan sin kropps utseende med alla speglar som var runt omkring dem dagarna i ända. Att de 

skulle vara smala och vältränade blev ett naturligt inslag. Eleverna på idrottsgymnasierna 

tyckte att de ville träna upp muskler i kroppen för att bli duktiga inom sin idrott och att det 

föll sig mer naturligt då att de eftersträvade en mer muskulös kropp som mer liknade det 
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manliga idealet. Tankesättet skilde sig tydligt mellan de olika skolorna och skolornas olika 

profilering visade på skillnader mellan det kroppsideal eleverna påverkades av. Vi trodde 

dock på förhand att elever på de estetiska skolorna skulle vara mer influerade av den skeva 

verklighet som visas i musikvideor men det var ingen som direkt nämnde det. 

Som slutsats av vår undersökning kan vi säga att eleverna påverkas av samhällets kroppsideal, 

samhällets kroppsideal har ingen stor påverkan på lektionerna i Idrott och hälsa och att det 

skiljer sig mellan de olika skolorna. 

 

6.1 Praktiska rekommendationer  

Kroppsideal bör diskuteras betydligt mer än vad de gör i de skolor som undersökningen berör. 

Förmodligen diskuteras det lika lite i andra gymnasieskolor och därför kan dessa 

rekommendationer betänkas av alla gymnasielärare i Idrott och hälsa. Resultatet visade att 

kroppsidealet diskuteras bristfälligt eller inte alls. Eleverna var ganska omedvetna om att de 

eller deras skolkamrater påverkades och det är en sak för lärarna att ta tag i. Ett sätt att ta upp 

det på är att i teoridelen av ämnet diskutera kroppsidealproblematik. Det kan vara genom att 

låta eleverna läsa om Emma Igelström eller Tina Nordlund och därefter ha 

diskussionsgrupper. Lärarna på skolan kan bjuda in en gästföreläsare som på ett eller annat 

sätt berör kroppsideal. Ett annat sätt för läraren att angripa detta problem är att arbeta tematisk 

och även ämnesövergripande tillsammans med andra lärare. Ett tema kan t.ex. vara medias 

påverkan och i Idrott och hälsa kan kroppsidealet diskuteras medan i samhällskunskapen 

diskuteras andra delar som tidningars rapportering eller genus i reklamfilmer. Ökad kunskap 

om dessa problem skulle ge eleverna en ökad trygghet om problem skulle uppstå och de 

skulle lättare kunna se elever som mår dåligt på grund av ett visst kroppsideal.   

 

6.2 Framtida forskning 

Vi känner att det finns mer att hämta inom detta område. Större undersökningar skulle ge ett 

mer rättvist resultat på om ämnet Idrott och hälsa ökar på de samhälleliga konstruktionerna 

om hur en mans- eller kvinnokropp skall se ut. Andra undersökningsformer är också att 

föredra. En större enkätundersökning där eleverna får se till sig själva och inte behöva berätta 

om det för någon kan, komma åt problem som elever inte vill att någon annan skall veta om. 

Undersökningar i form av observationer kan även ge en helhetsbild av hur det ser ut på en 

lektion i Idrott och hälsa. Exponeringen av elevers kroppar är stor men det är svårt att veta hur 

ämnet i sig påverkas. Mestadels av den forskning vi har stött på handlar om mans- och 

kvinnoidealet i media och reklam. Hur det ser ut i skolan verkar vara tämligen outforskat. Den 
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undersökning vi gjorde innefattade elever som anmälde sig frivilligt. Att som forskare själv 

göra urvalet av elever skulle göra att man kom närmare ett problemområde inom skolans 

värld. Som forskare kan man då lägga tonvikten på elever som har ätstörningar eller som 

besväras av tankar kring att uppnå de ideal som samhället visar. Det talas mycket om att 

ämnet Idrott och hälsa skall få mer timmar till sitt förfogande och att övervikt är ett problem 

som växer bland dagens tonåringar. Risken finns att man inte kommer åt dessa elever med ett 

ökat timantal utan det kan vara yttre påverkan som gör att de inte vill idrotta. Forskning mer 

inriktad mot kroppsidealet i skolan bör bli mer nödvändig anser vi. Tidigare forskning har 

visat att Idrott och hälsa är ett utsatt område och fortsatt forskning skulle ge en mer rättvis 

bild av hur stor påverkan det ger på eleverna som deltager i ämnet. Framtida forskning borde 

även lägga mer vikt på hur killarna har det under sin uppväxt i skolan. Den största fokus på 

kroppsideal ligger på kvinnorna och det verkar som om kroppsideal hos männen är lite mer 

tabu. Det finns män som har det lika jobbigt som kvinnor. 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor – elever 

 
1. Hur ser samhällets kvinnoideal ut? 

 
2. Hur ser samhällets mansideal ut? 

 
3. Hur anser ni att en idealperson skall se ut? Ska det finnas ideal? 

 
4. Vad tycker ni om samhällets ideal? 

 
5. Vad styr idealen i samhället? Påverkas ni av detta? 

 
6. Vilka tror ni påverkas mest av killar och tjejer? 

 
7. Märker ni av att elever påverkas av kroppsidealen på skolan? På vilket 

sätt i så fall? 
 
8. Samtalar ni om kroppsidealen i något ämne? 

 
9. Märks det av på idrottslektionerna att det finns ett visst kroppsideal i 

samhället?  
 

10. När ni själva får välja aktivitet på idrotten, vad väljer ni då? Varför? 
 

11. Kan man säga att idrottslektionerna påverkas på något sätt av samhällets 
kroppsideal? 

 
12. Är omklädningsrummen ett kritiskt område vad gäller kroppsideal? 

 
13. Skulle lärarna märka av ifall någon elev skulle besväras av tankar för att 

uppnå ett visst kroppsideal på idrottslektionerna? 
 

14. Skulle ni själva märka av ifall någon elev besväras av tankar för att uppnå 
ett visst kroppsideal på idrottslektionerna? 

 
15. Kan man säga att samhällets mans- och kvinnoideal följer med in på 

idrottslektionerna? 
 

16. Tror ni att det skiljer sig mellan olika gymnasieskolor? 
 

 



          

BILAGA 2 
Intervjufrågor - Lärare 
 

1. Hur ser samhällets kvinnoideal ut? 
 

2. Hur ser samhällets mansideal ut? 
 

3. Vad tycker ni om samhällets ideal? 
 

4. Påverkas killar eller tjejer mest av samhällets ideal? 
 

5. Vilka tror ni besväras mest av samhällets idealbild? 
 

6. Tror ni att eleverna påverkar varandra mer än vad samhället gör? 
 

7. Märker ni av det på skolan utanför era lektioner? På vilket sätt? 
 

8. Märker ni av det under era lektioner? På vilket sätt? 
 

9. Skiljer det sig mellan killar och tjejer? 
 

10. Påverkar det er undervisning? 
 

11. Om eleverna får välja själva aktivitet. Vad brukar det bli? Varför tror ni? 
 

12. Samtalar ni om kroppsideal på dina lektioner? Varför/Varför inte? 
 

13. På vilket sätt diskuterar ni det? 
 

14. Påverkar det ert val av aktiviteter? Hur? / Varför inte? 
 

15. Skulle ni märka om en elev besvärades av tankar kring kroppsideal? Hur 
skulle ni gå till väga för att hjälpa eleven? 

 
16. Har det blivit mer utpräglade mans- och kvinnoroller eller tvärtom under 

er tid som idrottslärare? 
 

17. Kan man säga att samhällets mans- / kvinnoideal följer med in på 
idrottslektionerna? 

 
18. Är omklädningsrummen ett kritiskt område vad gäller kroppsideal? 

 
19. Tror ni att det skiljer sig mellan olika gymnasieskolor? 


