
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för Lärarutbildningen/HOS
Lärarprogrammet
AUO 61-90 

”Jag är väl inte bäst men inte sämst 
heller så jag är väl medel”

− En studie om gymnasieflickors upplevelser av deras fysiska 

självuppfattning i ämnet Idrott och hälsa

Examensarbete lärarprogrammet
Slutseminarium 1/6-2011
Författare: Carola Arvidsson & Frida Joling
Handledare: Lars Kristén & Eva-Carin Lindgren
Medexaminatorer: Lotta Fritzdorf & Kristina Holmberg
Examinator: Anders Nelson 



Abstract
Detta arbete handlar om att undersöka gymnasieflickors fysiska självuppfattning där syftet är att 

belysa  och  få  en  fördjupad  förståelse  för  gymnasieflickors  upplevelser  av  sin  fysiska 

självuppfattning i ämnet Idrott och hälsa. Frågeställningarna gällde följande; hur flickorna upplever 

sin kroppsliga  kompetens  och  kroppsattraktivitet  samt  hur  sociala  interaktioner  påverkar  deras 

fysiska självuppfattning. Vi valde att endast undersöka flickors upplevelser. Detta gjordes med hjälp 

av kvalitativa intervjuer av tio flickor i en gymnasieklass i södra Sverige. Intervjuerna genomfördes 

individuellt.  Studien  hade  en  fenomenologisk  hermeneutisk  ansats  där  förståelsen  och 

beskrivningen av flickornas livssituation var  av betydelse.  Som grund för den teoretiska ramen 

använde vi oss av olika teorier inom området. Resultatet visade att flickorna överlag upplevde den 

egna fysiska självuppfattningen positivt. En implikation i resultatet kan vara tillvägagångssättet i 

urvalet av intervjupersonerna.

Nyckelord: Fenomenologisk hermeneutik, fysisk kroppslig kompetens, kroppsattraktivitet, sociala 
interaktioner 
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Inledning
I den nya gymnasiereformen (Skolverket, 2010) är det övergripande syftet att utveckla en allsidig 

kroppslig förmåga där eleverna genom att  praktiskt delta i  undervisningen får färdigheter i  och 

kunskaper  om hur  olika  rörelseaktiviteter  påverkar  hälsan.  Detta  sätts  i  förhållande  till  själva 

upplevelsen  av  aktiviteten  och  målet  är  att  genom  denna  skapa  en  förståelse  kring  fysiska 

aktiviteters  möjligheter  att  påverka  det  egna  välbefinnandet.  Idrott  och  hälsa  är  ett  ämne  som 

handlar om att ha kroppen i rörelse och är därmed ett kroppsligt ämne, men det handlar också om en 

(ut)bildning av kroppen samt att förstå den. Det finns olika villkor för dem som deltar och olika  

föreställningar  och  förhållningssätt  till  den  egna  kroppen.  Beteenden  som  visar  om  elever  är 

bekväma eller obekväma i ämnet idrott och hälsa handlar om hur eleverna känner sig och om de har  

utvecklat en vilja eller motvilja att vara fysiskt aktiv i den aktivitet som utförs. Känslan av vem man 

är och vill bli är sådant som påverkar viljan att delta och lära sig nya rörelseaktiviteter i ämnet idrott 

och hälsa (Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall, Meckbach & Redelius, 2009). 

Det  finns  en  global  skillnad  mellan  pojkar  och  flickors  bedömning  av  den  fysiska 

självuppfattningen där tidigare studier visat att flickor till skillnad från pojkar oftast bedömer sin 

självkänsla som lägre (Eccles & Harold 1991). Svensk forskning visar att pojkar generellt sett i  

samtliga  åldersgrupper  bedömer  sig  själva  högre  än  flickor  och  det  gäller  i  såväl  kroppslig 

kompetens, kondition och styrka och kroppsattraktivitet (Raustorp 2006). Ser vi idrottsämnet ur ett 

jämförandeperspektiv visar det  sig att  flickor  som grupp i  jämförelse med pojkar  framstår som 

svagare,  mindre  uthålligare  och  sämre.  Det  anges  vidare  att  pojkar  tycker  ämnet  är  roligt,  de 

upplever att de kan bli duktigare i ämnet och har en mer positiv inställning till den egna upplevda 

fysiska självuppfattning jämfört med flickor (Larsson, Fagrell & Redelius, 2005). Detta kan kopplas 

till betygsstatistik för ämnet Idrott och hälsa från 1990 fram till 2003 som uppvisar att pojkar i  

jämförelse med flickor även i genomsnitt erhåller ett högre betyg (Skolverket, 2003).

Pojkarnas dominans i ämnet idrott och hälsa är ett faktum och tidigare forskning på området har ett 

fokus på kvantitativa studier  och därför  är  det  betydelsefullt  att  lyfta  flickornas perspektiv och 

upplevelser av deras fysiska självuppfattning.  Det är  många faktorer som spelar roll  och därför 

begränsas  arbetets  bredd  till  flickors  egna  upplevda  fysiska  självuppfattning  i  relation  till 

omgivningen. Ämnet kan vidare ses ur ett pedagogiskt perspektiv, där lärare kan få kunskaper om 

flickors  upplevda  fysiska  självuppfattning  i  ämnet  Idrott  och  hälsa  och  utifrån  det  utveckla 

undervisningen så att den skapar mening åt fler flickor. 
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Syfte 
Syftet  med  examensarbetet  är  att  belysa  och  få  en  fördjupad  förståelse  för  gymnasieflickors 

upplevelser av sin fysiska självuppfattning. 

Frågeställningar
• På vilka sätt upplever gymnasieflickor sin kroppsliga kompetens?

• På vilket sätt upplever gymnasieflickor sin kroppsattraktivitet?

• På vilket sätt upplever gymnasieflickor att sociala interaktioner påverkar deras fysiska 

självuppfattning?

Fysisk självuppfattning 
En  persons  självkänsla  och  självuppfattning  handlar  om  den  attityd  vi  har  till  oss  själva  där 

självkänslan kan beskrivas som en granskning av det värdefulla och goda hos en person. Det är 

individens känslomässiga stabilitet i förhållande till förmågan att anpassa sig till olika aktiviteter 

och situationer som ger ett visst mått av välbefinnande. Självkänsla ses som något subjektivt och 

består  av  individens  förmåga  att  tycka  om eller  värdesätta  sig  själv  vid  olika  upplevelser  och 

situationer  (Fox,  1997).  Det  vi  är  intresserade  av  i  detta  examensarbete  är  den  fysiska 

självuppfattningen. Enligt Fox (1997) är den fysiska självuppfattningen (se figur 1) beroende av hur 

en person ställer sig till den upplevda förmågan och egna kapaciteten när han/hon medverkar i olika 

sporter  och  fysiska  aktiviteter,  där  faktorer  som  kroppslig  kompetens,  styrka,  kondition  och 

kroppsattraktivitet  varit  avgörande  för  självuppfattningen  vid  olika  prestationstillfällen.  De 

sammanlagda processerna ses alla som hälsosamma och nödvändiga för att skapa en mening med 

livet och inkluderas till individens prestationsförmåga, val av fysisk aktivitet och om deltagandet 

sker med vilja eller ovilja i de olika sammanhangen. Den fysiska självuppfattningen har också ett 

högt värde i den dominerande västerländska kulturen. En känsla av effektivitet, självbestämmande 

och personlig kontroll  leder  till  en förbättrad kompetens  och hör samman med självkänsla.  De 

personer  som  utövar  en  idrott  eller  aktivitet  har  generellt  sett  en  högre  nivå  av  fysisk 

självuppfattning, inklusive fysisk självkänsla och kroppsuppfattning samt att det finns en tendens att 

de har en högre självkänsla än sina kamrater i samma ålder (Harter, 1999; Fox, 2000b).

Fox och Corbins (1998) modell över fysisk självuppfattning visar att en persons kroppsuppfattning 

har  det  starkaste  sambandet  mellan självkänsla  under  hela  livstiden och att  fysisk aktivitet  och 

självuppfattning är relaterade till varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Detta samband visar 

att en persons självuppfattning kan påverkas och vara stabil över tid om han/hon inspireras till att 
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vara fysiskt aktiv under en längre tidsperiod (Fox, 2000b).

Figur 1. Modellen är inspirerad utifrån Fox och Corbin (1998) och visar den fysiska självuppfattningens  

relationer till dess underdomäner.

I detta examensarbete kommer den fysiska självuppfattningen betraktas utifrån flera olika aspekter, 

dels Fox och Corbins (1998) modell, men även relaterat till andra teorier (se mer om det under den 

teoretiska referensramen).  Eftersom kroppslig kompetens som teoretiskt begrepp använts olika i 

litteraturen  kommer  det  begreppet  även  att  inbegripa  fysisk  styrka  och  kondition  i  detta 

examensarbete (se figur 2). Kroppsattraktivitet betraktas i detta arbete, precis som Fox gör, som en 

underdomän  till  fysisk  självuppfattning.  Dessutom  betraktas  i  detta  examensarbete  sociala 

interaktioner vara en påverkansfaktor till fysisk självuppfattning (se figur 2).

Figur 2. Begrepp relaterade till fysisk självuppfattning i examensarbetet.

Kroppslig kompetens 
För att utveckla den kroppsliga kompetensen krävs det att barn, ungdomar och vuxna måste öva och 

utsätta sig för aktiviteter som utmanar rörelsemönstret och samtidigt reflektera och bli medveten 

över den egna kroppens rörelser.  Detta  innebär att  alla någon gång kommer att  känna sig som 
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nybörjare i olika aktiviteter (Arnold, 1991). Positiva eller negativa tankar om utförandet vid olika 

prestationer  påverkas  i  sin  tur  av  varje  individs  nivå  av  färdigheter  där  dennes  förmåga  till 

självacceptans leder till en viss självuppfattning om den egna kroppsliga kompetensen (Sonstroem 

och Morgan, 1989). Genom att praktisk lära kan sedan denna kroppsliga kompetens vidareutvecklas 

(Arnold, 1991). Dessa aspekter ses som viktiga eftersom pedagogiken i skolan utgår från att varje 

elev ska ges möjlighet att utveckla ett allsidigt rörelsemönster som vidare ska vara grundläggande 

för den egna hälsan, välbefinnandet och identitetsskapandet (Skolverket, 2010). Kopplas aspekterna 

till olika utvecklingsnivåer så påverkas träningsfärdigheterna i sin tur av ålder, kön, variationer av 

tillväxt och mognad samt tidigare erfarenhet av motoriska färdigheter (Malina, Bouchard & Bar-Or, 

2003). 

Kroppsattraktivitet 
För unga människor är det kroppsliga utseendet av stor betydelse där både deras egna uppfattningar 

och andras är viktiga.  Missnöje, oro och ätstörningar är sådant som kroppsidealen kan leda till 

(Stice, 2002). Här tros medias reklaminsatser spela stor roll för ungdomars syn på den egna kroppen 

och ”det finns en uppenbar risk att  ungdomar påverkas till  ohälsosamma vanor på grund av de 

idealbilder  som presenteras  i  TV,  film  och  tidningar”  (Raustorp,  2006.  s.  31).  Hälsodiskursen 

framträder  ofta  som  en  kroppsdiskurs  och  tydligast  blir  detta  i  massmedia  när  det  talas  om 

kroppsvikt, kost, träning och hälsa (Sandberg, 2004). Övervikt ses som ett kosmetiskt problem i 

massmedia vilket gör att det handlar om kroppsligt utseende som i sin tur gör att människor har 

svårt att ta problemen med övervikt på allvar. Lathet, eftergivenhet och dumhet är sådana negativa 

egenskaper som förknippas med övervikt (Stice, 2002). En välnärd kropp innebar tidigare status och 

välstånd, men idag är det den vältränade kroppen som innebär status, hälsa och attraktivitet. Om 

människor  uppfattar  sig  själva  som  hälsosamma  och  snygga  har  större  betydelse  nu  än  förr 

(Martinsson & Reimers, 2008). 

De flesta av de flickor som klarar 60 minuters aktivitet per dag är överviktiga, men inte så många är  

feta.  Enligt  en  undersökning  av  Samhällsmedicin,  Stockholms  landsting  och  Statens 

folkhälsoinstitut (Compass 2004) tyckte de flesta lågaktiva flickorna att de var magra medan de 

medelaktiva samt de högaktiva inte ansåg sig vara det. Skillnaden mellan pojkar och flickor är 

mycket stor när det kommer till kroppsideal. Flickor har en större önskan om att vara smala eller 

magra än vad pojkar har. Ser man till kroppsidealet kopplat till den fysiska aktiviteten kan man se 

att flickors energiförbrukning vid varje aktivitetsnivå inte skiljer sig åt medan det hos pojkarna finns 

stora skillnader. Högaktiva flickor har en tendens att vilja vara smalare än övriga flickor som inte är  
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lika högaktiva och de flickor som är nöjda med sin kroppsstorlek har en högre självkänsla än de 

flickor som ”vill vara större” samt de som ”vill vara mindre”. 

Social interaktion
Det sociala klimatet som uppstår i den praktiska undervisningen i skolan uppfattas på ett personligt 

sätt  och  även  om  det  inte  återges  ordagrant  i  styrdokumenten  så  är  motivationsklimatet 

betydelsefullt även för elever på gymnasiet. Det som är grundläggande är hur en person påverkas 

och tolkar kriterierna för framgång och misslyckande i olika prestationsmiljöer som vidare leder till 

att det utvecklas en förmåga att förstå och tolka strukturer i den givna miljön (jmf. Roberts, 2001). 

Dessa sociala processer behöver däremot inte resultera i att alla praktiskt vill delta i Idrott och hälsa 

eller blir fysiskt aktiva under fritiden men vinsten av att elever tillsammans kan utveckla vänskap, 

känna  likheter,  få  känslomässig  support  och  vara  lojal  mot  någon  har  visats  kunna  utveckla 

ungdomars självkänsla positivt (Newcomb & Bagwell, 1995). Att kunna bli accepterad av andra och 

ha förmågan att  tillsammans med någon utveckla  en  nära  vänskap kan leda till  att  ungdomars 

sociala kompetens utvecklas (Bukowski, Newcomb & Hartrup, 1996). I ett lärarperspektiv och i 

ämnet Idrott och hälsa är det av vikt att motivera och ge feedback till eleverna beroende på vilken 

kunskap läraren har om deras fysiska självuppfattning och förmåga att interagera med andra elever i 

den praktiska undervisningen. Kunskaper om elever ses som viktig i pedagogens planering, vad 

gäller innehåll samt svårighetsgrad på lektionerna (Raustorp, 2006). 

Teoretisk referensram 

Kroppslig kompetens
Enligt Merleau-Pontys (1962) teori så ses kroppen och dess handlings- och rörelseförmåga i ett 

sammanhang där kroppsmekanik, sociala och mentala processer alla är avgörande för att ungdomar 

ska tillägnas erfarenheter och förståelse av världen. Kropp och själ ses som en enhet och för att 

ungdomarna ska ges möjligheter att forma sin identitet krävs det att sinnena utvecklas i samband 

med omvärldens rådande miljö. Teorin ger därför en helhetsorienterad förståelse för kroppen där 

processen mellan känsla och handling har ett ömsesidigt förhållande, är beroende av varandra och 

dess kopplingar emellan utvecklas omedvetet från födseln vidare till motorisk kontroll, där tillägnad 

av fin- och grovmotorik innebär, inom fysiska aktiviteter, att en individ ska kunna sammankoppla 

små precisa rörelser med stora. Handlings- och rörelseförmågan utgör sedan grunden för hur en 

individ agerar i olika vardagliga situationer och rörelseaktiviteter och kan vidare vid olika fysiska 

utmaningar utvecklas till kroppslig kompetens (Ottesen, Thing, Stelter, Astrup, Helge-Wulff, Helge-
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Wulff, Kjaer, M & Damsgaard, 2009). 

Ovanstående helhetsorienterade förståelse för kroppen lyfts även utifrån Whiteheads (1993) teori, 

Physical Literacy, där kroppslig kompetens kopplas till varje individs möjligheter att se sin egen 

kroppsliga  potential  i  förhållande  till  det  dagliga  livet.  Det  ges  insikt  om att  denna kroppsliga 

kompetens kan ge varje individ de motoriska fördelar som behövs för att de ska kunna interagera 

med olika miljöer, grupper och människor. Detta sätts i förhållande till den upplevda livskvalitén 

och det tilläggs att förkroppsligande kunskaper kan stärka varje individs självuppfattning, självbild, 

självförtroende och självkänsla (Whitehead, 2009). Physical Literacy som begrepp har översatts av 

Tidén (u.å) och för att en ytterligare förståelse ska nås om begreppets omfattning så ges följande 

förklaring:  

”Att  en  individ  utifrån  egna  förutsättningar,  begåvning  och  inre  motivation  utvecklar  sin 

rörelseförmåga och sin kroppsliga potential för att öka och bidra till livskvalitet både i dagsläget 

och  i  framtiden.  Dessutom  deltar  individen  med  självförtroende  och  självkänsla  i 

rörelseaktiviteter där han/hon kan läsa av och anpassa sina rörelser i förutsedda och oförutsedda 

situationer  samt  tillsammans  med  andra  individer.  Förkroppsligat  lärande  handlar  även  om 

individen förstår principer för hälsa, träning, sömn och nutrition” (Tidén, u.å, s.6).

Den kroppsliga kompetensen utvecklar ett allsidigt rörelsemönster som vidare kan ge varje individ 

möjlighet  att  utmana  den  egna  fysiska  kapaciteten  så  att  den  med  god  balans,  koordination, 

flexibilitet,  rörlighet, kontroll,  styrka, hastighet, precision och kraft ska ha möjlighet att omsätta 

egna färdigheter till samhällets vardagliga situationer. Visserligen utgör dessa aspekter bara en del i 

ett  komplext sammanhang men det anses utifrån Whitehead att fysisk kroppslig kompetens kan 

bidra  till  en  tryggare  självuppfattning  som  vidare  leder  till  att  ungdomar  med  en  tillägnad 

självkänsla har möjlighet att ta sig an uppgifter som att plugga, umgås med kompisar, träna, arbeta 

m.m. (Whitehead 2009).

Kopplas utvecklingen av kroppslig kompetens till ämnet Idrott och hälsa så anges det i den nya 

gymnasiereformens ramar att eleverna, genom att fysiskt delta i undervisningen, ska utveckla en 

allsidig kroppslig förmåga och därmed få kunskaper om hur olika rörelseaktiviteter kan påverka den 

egna hälsan. Detta sätts i förhållande till själva upplevelsen av aktiviteten och målet är att genom 

denna skapa en förståelse kring fysiska aktiviteters möjligheter att påverka det egna välbefinnandet. 

Detta relateras i sin tur till  att  eleverna ska ges möjlighet att  i  ett hälsoperspektiv utveckla den 

kroppsliga  förmågan  (Skolverket  2010).  Det  finns  olika  faktorer  som  kan  påverka  själva 

upplevelsen  av  att  delta  i  ämnet  och  dessa  kopplas  av  Fox  (1997)  till  att  den  kroppsliga 
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kompetensen påverkas av kulturella ideal och extern feedback där samtliga faktorer kan påverka 

den fysiska självuppfattningen på ett negativt sätt om det ställs orealistiska krav från omgivningen, 

om kunskapsnivån  är  begränsad  och  om det  finns  en  omatchad  nivå  av  personens  kroppsliga 

kompetens och självuppfattning. Det är individens tankar om sig själv som påverkar självkänslan 

och som leder till ett visst beteende, där en individs förmåga att acceptera sina styrkor och svagheter 

utifrån antaganden att  alla inte kan ha kunskap och vara bra på allt  som vidare kan stärka vår 

självkänsla. Flera teoretiker menar på att människan har ett behov av att känna social betydelse 

vilket  i  sin  tur  återspeglas  i  känslor  av  makt,  betydelse,  samhörighet,  tillhörighet,  kärlek  och 

värdighet där ytterligare en väg till förbättrad självkänsla kan erbjudas genom detta sociala behov 

(Fox, 2000b).

Kroppsattraktivitet i förhållande till omgivningsfaktorer
Livsstilens betydelse för människors hälsa och folkhälsa prioriteras i den nya gymnasiereformen 

och eleverna ska i ämnet Idrott och hälsa få kunskaper om hur olika livsstilsfaktorer påverkar den 

egna hälsan. Här är det den praktiska kunskapen som förmedlas till eleverna som vidare ska skapa 

en livsstil där de med en trygg självuppfattning och positiv inre känsla etiskt ska kunna ta ställning i 

frågor  som  rör  den  egna  identiteten  och  vidare  relatera  kunskaperna  till  idrotts-  och 

motionsutövandet (Skolverket 2010). Identitet förklaras av Harter (1999) som en del av självet där 

fysisk självkänsla och jaget är bidragande faktorer i denna utvecklingsprocess att skapa en livsstil. 

Enligt  Ottesens  (et.al.  2009)  tolkning  av  Giddens  så  finns  det  ett  samspel  mellan  en  individs 

självuppfattning och medvetna och omedvetna livsstilsval där teorin ger insikt om att det är varje 

individs val av klädstil, matvanor och mode samt idrottsliga val som sedan är avgörande för varje  

individs tillägnade livsstil.  Sätts detta i förhållande till  ämnet Idrott och hälsa så har läraren till 

uppgift att i undervisningen ”belysa konsekvenser av kroppsideal ”(Skolverket, 2010. s.62) där det 

är av vikt att varje individ med en trygg självuppfattning kan ta medvetna beslut så att de kan stå 

emot alla de orealistiska kulturella ideal som idag ges utifrån olika massmedier och reklaminstanser. 

Det är oftast aspekter kring kroppsform och storlek som kan ge negativa influenser på hälsa och 

välmående eftersom många döms utefter de yttre attributen, vilket i sin tur kan påverka den fysiska 

självuppfattningen negativt (Fox, 1997). 

Social interaktion 
Enligt Cooleys spegelglasteori så skapas ungdomarnas egna sociala jag i samspel med andra. Det 

ges tre aspekter på hur denna utvecklingsprocess går till och de principer som anges i teorin är att 
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självet utvecklas i förhållande till mina föreställningar om hur jag påverkar en annan person, mina 

tankar  om  deras  bedömning  av  mitt  själv  och  hur  dessa  tankar  i  sin  tur  påverkar  den  egna 

självuppfattningen,  där  jag  utefter  min  egen  bedömning  antingen  känner  mig  stolt  eller 

förödmjukad.  Dessa  tankar  påverkar  då  varje  människas  sociala  jag  eftersom  en  individs 

personlighet formas dels genom den egna förmågan att interagera och ta efter andras beteende och 

dels utifrån hur individen bedöms av andra människors tolkning av det egna jaget (Cooley [1902] 

1992). 

Detta  spegeljag  i  förhållande  till  signifikanta  andra  har  stor  betydelse  för  ungdomars  fysiska 

utveckling i  adolescensen där  föräldrar,  lärare,  tränare,  klasskamrater  och nära vänner  påverkar 

varje individs förmåga att utveckla den egna självkänslan. Dessa sociala konstruktioner är sedan 

beroende  av  individens  förmåga  att  agera  och  tänka  där  det  förstnämnda  kan  härledas  till  de 

interaktioner  som individer  dagligen  bedöms  av  och  möter  i  den  sociala  miljön  och  att  tänka 

kopplas till individens kognitiva möjligheter att beskriva och värdera sig själv i olika situationer 

som bra eller  dålig.  Denna process visar en ömsesidig samverkan mellan en individs tänkande, 

miljö och aktiva livs- och hälsofrämjande val som en utvecklad förståelse för att det egna jaget 

skapas.  Dock  ses  inte  självuppfattning  som  en  given  handling  utan  skapas  hela  tiden  genom 

individens val av handlingar samt av de rutiner som dagligen uppkommer i individens socialiserade 

miljö. I denna socialisationsprocess ses föräldrar som speciellt viktiga när barn och ungdomar växer 

upp eftersom deras support spelar en betydelsefull roll för ungdomars självuppfattning. När barnen 

blir  äldre  minskas  dock föräldrarnas  betydelse  och istället  verkar  jämnåriga  kamrater  och  nära 

vänner som kraftfulla socialiseringsagenter vilka påverkar varje individs tillägnande av en livsstil 

(Harter, 1999). 

Med  anledning  om  ovan  givna  teorier  och  dess  betydelser  så  kan  därför  sociala  influenser 

tillsammans med praktisk undervisning i  ämnet Idrott  och hälsa forma elevernas tillägnande av 

fysisk  kroppslig  kompetens,  känslor  och  motivationsförmåga och syn  på  kroppen (jmf.  Cooley 

[1902] 1992; Harter, 1999). Det återges däremot vagt i den nya gymnasiereformen kring hur lärare 

pedagogiskt ska arbeta med sociala interaktioner mellan elev/elev och lärare/elev. Det framkommer 

att ”undervisningen i Idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla […] kunskaper om 

kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser” (Skolverket, 2010. s. 62-

63), men det framkommer inte hur man pedagogiskt ska närma sig detta mål. Däremot ska eleverna 

vid avslutad kurs, utefter betygskriterierna,  kunna diskutera nyanserat om sociala och kulturella 

fenomen kopplat till motion, idrotter och friluftsliv, vilket inte säger något om själva interaktionen i 

idrottsämnet. Kanske kan en koppling göras till det centrala innehållet där det anges ett samspel 
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”mellan situationens krav och människan” (Skolverket,  2010. s.64) även om det i  förordningen 

anges utifrån ergonomiska aspekter. I Lgr11 ges däremot insikt att elevernas personliga trygghet och 

självkänsla ska grundläggas i hemmet och att även skolan har en viktig roll i detta sammanhang 

samt att ”skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära” (Skolverket, s.7). 

Tidigare forskning

Fysisk självuppfattning och stabilitet över tid 
Flera forskare har intresserat sig och försökt att hitta sambandet mellan fysisk självuppfattning och 

olika  nivåer  av  motion  där  ett  flertal  studier  har  visat  att  träning  kan  förbättra  den  fysiska 

självkänslan men att de också fått mixade resultat genom undersökningarna (Fox, 2000a). i en studie 

framkom att  ett  sexmånaders  träningsprogram  påvisade  att  det  gick  att  påverka  tonårsflickors 

fysiska  självuppfattning  positivt  (Raustorp,  2006).  Vid  uppföljningsstudien  framkom  också  att 

flickor med hög fysisk självuppfattning hade en mer hälsofrämjande livsstil jämfört med dem som 

hade låg fysisk självuppfattning (Raustorp, Mattson, Svensson & Ståhle, 2006). 

Även  Taylor  och  Fox  (2005)  forskning  påvisar  ett  positivt  resultat  där  det  framgår  att  de 

medverkandes  fysiska  självuppfattning  stärktes  och påverkades  positivt  av  träningen.  En annan 

studie visade att de kvinnor som motionerade kontinuerligt uppgav att de kände sig mer nöjda med 

sin  kropp  vilket  påverkade  den  fysiska  självuppfattningen  positivt  (Levy  och  Ebbeck,  2005). 

Ytterliggare en studie som undersökte förändringar av fysisk självuppfattning bland ungdomar som 

varit fysiskt aktiva i jämförelse med ungdomar som varit stillasittande under en fyra-års period har 

genomförts.  Denna studie visade positiva resultat  på den upplevda ökade konditionen bland de 

flickor som varit fysiskt aktiva (Lintunen, 1995). 

Det finns också en studie som visat att det uppkom skillnader i resultaten mellan en experimentell  

grupp  och  en  kontrollgrupp  gällande  fysisk  självuppfattning.  Resultatet  visade  däremot  inga 

betydelsefulla förbättringar av den fysiska självuppfattningens underdomäner; kroppslig kompetens, 

styrka, kondition och kroppsattraktivitet. Detta framkommer i Lindwall och Lindgrens (2005) studie 

där utgångspunkten var att mäta unga fysiskt inaktiva flickors fysiska självuppfattning i samband 

med ett sexmånaders träningsprogram och utefter PSPP-modellen (se strukturen av domänerna i 

figur 1). Flickorna fick under undersökningens gång träna 45 minuter, två gånger i veckan samt att  

de efter varje träningspass fick 15 minuter att prata om en hälsosam livsstil. De olika motions- och 

idrottsaktiviteterna vid träningspassen hade de deltagande själva valt. 
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Fox (2000a) diskuterar anledningen till att det inte i alla studier ges positiva resultat mellan träning 

och fysisk självuppfattning och menar att det kan ha fattats viktiga bitar i undersökningen. Det är 

flera  faktorer som kan påverka resultatet  och de negativa aspekterna tros kunna kopplas  till  de 

aktivitetsval som görs i förhållande till olika miljöförhållanden (Fox, 1997). En del studier har inte 

påvisat något direkt samband mellan fysisk självuppfattning och fysisk aktivitet men däremot skulle 

en koppling mellan fysisk självuppfattning och kroppslig kompetens, fysisk kondition och styrka 

samt kroppsattraktivitet kunna urskiljas. Att ha en god fysisk kondition skulle helt enkelt kopplas 

till  fysisk  aktivitet.  Om  den  fysiska  självuppfattningen  är  påverkansbar  kan  detta  påvisa  att 

interaktionen som uppstår mellan föräldrar, andra vuxna, kamrater och lärare i Idrott och hälsa kan 

vara av betydelse både i ett hälsoperspektiv och i ett utvecklingsperspektiv. Det betydelsefulla blir  

att positivt sträva efter att främja barn och ungdomars fysiska kroppsliga förmågor så att de med 

lust  och  glädje  vill  och  kan  delta  utefter  individuella  förutsättningar  i  olika  fysiska  aktiviteter 

(Chanal, Marsh, Sarrazin & Bois, 2005).

Metod
Denna  studie  har  som  syfte  att  belysa  och  få  en  fördjupad  förståelse  för  gymnasieflickors 

upplevelser av sin fysiska självuppfattning i ämnet Idrott och hälsa där vår forskning strävar efter 

att sätta gymnasieflickornas upplevelser av världen i fokus. Vi vill förstå flickornas livssituation och 

utifrån detta beskriva den mening de knyter an till sig själva. Den vetenskapliga positionen som vi 

inspirerats av i detta examensarbete är därför fenomenologisk hermeneutik.

Fenomenologisk hermeneutik
Fenomenologins avsikt är att klargöra och beskriva människans dolda livserfarenheter utifrån deras 

egna perspektiv och just denna metod strävar efter att forskaren ska ha en viss objektivitet och sätter 

därför förförståelsen inom parantes. Hermeneutiken ses som en tolknings- och förståelselära och har 

som  avsikt  att  hitta  innebörder  i  människans  livsuttryck.  Hermeneutiken  har  i  motsats  till 

fenomenologin en viss subjektivitet och vill beskriva den mening som individen knyter an till sig 

själv och sin situation där meningen hos en del vidare kan förstås om den sätts i samband med 

helheten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

De ovan angivna vetenskapsfilosofiska positionerna visar på ett ömsesidigt förhållande och bildar 

tillsammans  fenomenologisk  hermeneutik.  Utgångspunkten  är  att  människors  upplevelser  av 

livsvärlden sätts i fokus där forskaren med ett helhetsperspektiv vill söka förståelse för individens 
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livssituation  och  vill  därmed  beskriva  den  mening  individen  knyter  an  till  sig  själv.  För  detta 

eftersträvas att forskaren har ett öppet sinne som innebär att med ett nyfiket öga se, förstå och tillåta 

sig överraskas av fenomenets upplevelser av livsvärlden. Samtidigt krävs en viss förförståelse för 

att  metodiskt  kunna få  fram den fakta  som eftersträvas.  Det  är  därför  av  vikt  att  forskaren  är 

medveten om sin egen öppenhet och förförståelse där en kritisk granskning vidare kan utveckla och 

bredda medvetenheten om fenomenet (Lindseth & Norberg, 2004). 

Figur 3. Bilden visar hur givna delar kan förstås i ett helhetsperspektiv enligt den hermeneutiska cirkeln.

I figur 3 ges en bild av hur vår förförståelse och den teoretiska referensramen bidragit till att olika 

kategorier, som beskriver flickornas upplevelser av deras fysiska självuppfattningar, successivt växt 

fram. Det är genom det ömsesidiga förhållandet som fenomenologisk hermeneutik visar och vidare 

belyser  de  innebörder  som framkommer  utifrån  gymnasieflickornas  intervjusvar.  Kategoriernas 

framväxt kan förstås genom den hermeneutiska cirkeln där flickornas beskrivningar av deras egna 

upplevelser av den fysiska självuppfattningen: kroppslig kompetens och kroppsattraktivitet samt hur 

den sociala interaktionen i omgivningen påverkar den fysiska självuppfattningen. Dessa olika delar 

tillsammans ger en helhetsbild och en djupare förståelse för flickornas egna upplevda perspektiv av 

deras fysiska självuppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009; Lindseth & Norberg, 2004).

Urval 
Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i södra Sverige. Skolan var för oss känd sedan 

tidigare men klassen, som bestod av 31 elever varav 23 är flickor och resterande är pojkar, valdes 

eftersom vi inte haft någon kontakt med klassen tidigare. Valet grundades på att vi från början hade 

tänkt  observera interaktionen och då hade det  varit  intressant  med denna objektivitet.  Eftersom 

studien grundar sig på kvalitativa intervjuer hade det varit fördelaktigare om vi mer strategiskt valt 

ut flickor för att få en mer subjektiv, ingående förståelse för flickornas fysiska självuppfattningar 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Urvalet begränsades till  tio flickor i  åldrarna 17-18 år och beslutet  togs utefter diskussion med 

handledarna.  Mängden intervjuade ansågs kunna ge tillräckliga svar  för examensarbetets  bredd, 

syfte  och  frågeställningar.  Alla  flickor  i  klassen  erbjöds  att  delta  i  undersökningen  men 

informerades även om att den var frivillig. De flickor som inte var myndiga var tvungna att ha 

målsmans godkännande för att få delta. Av de flickor som slutligen deltog var några myndiga och 

några under 18 år deltog med målsmans godkännande. Risken med vårt tillvägagångssätt med att 

välja ut flickor i en klass utefter dessa premisser visades genom att inte få tillräckligt stor variation 

i gymnasieflickornas upplevelser av den fysiska självuppfattningen. 

Anledningen till att endast flickor valts ut till undersökningen är att tidigare forskning pekar på att  

pojkarna är mer dominanta i ämnet Idrott och hälsa, och anledningen till detta är att pojkar, enligt 

kvantitativa studier, bedömer sig själva högre då de anser sig vara starkare och mer uthålliga i sport 

och fysiska aktiviteter. De har oftast ett högre betyg och anser att ämnet är roligare än vad flickor 

gör. Därför har valet fallit på att kvalitativt lyfta flickornas perspektiv och beskrivningar av deras 

upplevda känslor i ämnet Idrott och hälsa (Raustorp, 2006; Larsson, Fagrell och Redelius, 2005; 

Skolverket, 2003).

Datainsamling
I  begynnelsestadiet  var  syftet  att  använda  både  kvalitativa  intervjuer  och  observationer.  Den 

sistnämnda valdes dock bort på grund av att arbetets omfattning och svårigheterna att uttala sig om 

den  kroppsliga  kompetensen  efter  en  så  begränsad  tid  som observationerna  utgjordes  av  (fyra 

lektionstimmar). 

Frågeställningarna till intervjuguiden utformades och tog sin utgångspunkt främst utifrån Fox  och 

Corbins  (1998) kvantitativa PSPP-modell,  men även Merleau-Pontys,  Whiteheads,  Cooleys  och 

Ottesens  olika  teorier  som  lyfter  den  kroppsliga  kompetensen,  kroppsattraktivitet  och  sociala 

interaktioner i omgivningen. Vid bearbetningen reducerades de 30 påståendena som ingick i enkäten 

av  PSPP-modellen  vilket  resulterade  i  tjugofyra  öppna  frågeställningar.  Frågeställningarnas 

utformande ger en god validitet, då enkäten och teorierna legat som en tillförlitlig grund (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

I pilotintervjun testades frågeställningarna på fyra gymnasieflickor som inte ingick i studien. Dessa 

flickor  intervjuades  och  därefter  granskades  frågorna  kritiskt.  Detta  resulterade  i  att  frågorna 

formulerades  om och  bearbetades  till  ett  intervjuunderlag  (bilaga  1).  Den  kvalitativa  intervjun 
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utfördes sedan under två idrottslektioner där flickorna efter uppvärmningen gavs tillåtelse att lämna 

undervisningen  och  förflytta  sig  till  ett  intilliggande  rum  för  att  bli  intervjuade.  Varje  flicka 

intervjuades under ca 15 minuter och samtalet spelades in på band (Gillham, 2008, s.188). Vid 

intervjutillfället medverkade bara en av oss då den andre observerade eftersom tanken först var att 

ha  med  observationer  i  vår  undersökning.  Innan  själva  intervjun  påbörjades  fick  flickorna  en 

genomgång om vilka frågor som skulle ställas i fall att det skulle vara några tveksamheter. Frågorna 

ställdes sedan till  flickorna i ordningsföljd och det gavs inte utrymme för några följdfrågor. De 

svarade öppet på frågorna och de svaren vi fick var varierande då en del flickor gav mer ingående 

svar medan andra lämnade lite ytligare svar. Ibland gavs mycket korta svar där följdfrågor hade 

varit av betydelse för att få fram deras upplevelser och vi inser därför i efterhand att om mer tid  

avsatts för varje elev samt om utrymme för följdfrågor getts vid intervjutillfällena så hade vi kunnat 

få en djupare förståelse för deras livssituation.

Tolkningsprocessen  har  utförts  i  olika  steg  där  en  av  oss  först  transkriberade  intervjuerna  och 

därefter överfördes gymnasieflickornas talade språk till text. Vid en första naiv läsning sökte vi båda 

efter  ett  helhetsperspektiv  för  att  få  förståelse  för  textens  helhet,  och  för  att  kunna  närma oss 

meningarnas innebörd.  Texten bearbetades vidare i  en strukturanalys (figur 4) där målet var att 

utefter gymnasieflickornas nedskrivna citat hitta textnära meningsbärande enheter som anknöt till 

studiens syfte. Dessa bearbetades i sin tur och den meningskoncentration och de koder som växte 

fram strukturerades och delades in efter likheter och skillnader för att utefter dessa vidare kunna 

konstruera specifika kategorier. Efter analysprocessen lästes texten om igen och en röd tråd genom 

texten växte fram till  en helhet  som i  sin  tur  tolkades  utifrån förförståelsen och den teoretiska 

referensramen som utgångspunkt (Ricouer, 1976). Tolkningsprocessen av intervjuer, transkribering 

av tal, naiv läsning och strukturanalys kan ses utifrån en hermeneutisk synvinkel där förståelsen för 

fenomenet abducerat genom den hermeneutiska cirkeln, från del till helhet (Lindseth & Norberg, 

2004).

Meningsbärande enheter Menings-koncentration Koder Kategorier 

”jag känner att jag  
uppfattar mig själv som 

sund människa liksom och 
försöker må bra. Ser man 
ut att må bra och mår bra  
om man är glad och så här 

och så att man är nöjd  
med sig själv så upplever 

andra också en så”

Flickan uppfattar sig själv 
som en sund människa 

som mår bra. Hon anser att 
om man är nöjd med sig 
själv så uppfattar andra 
henne också som sådan.

Nöjdhet Kroppsattraktivitet

Figur 4. Tabellen visar strukturanalysens tillvägagångssätt.  
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Forskningsetiskt förhållningssätt
Inför undersökningen kontaktades rektorn på skolan som lämnade vidare ärendet till utvald lärare i 

Idrott och hälsa. När undersökningen godkändes lämnades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut till 

samtliga elever eftersom vi inledningsvis ville observera hela klassen samt intervjua tio flickor. 

Detta medförde att en underskrift krävdes från alla. För de som ännu inte var myndiga krävdes ett 

samtyckeskrav med målsmans underskrift. Det var frivilligt att delta och att data skulle behandlas 

konfidentiellt. Därtill informerades alla om att undersökningen kunde avbrytas precis när de ville. 

Information gavs till flickorna om att svarsalternativen endast skulle användas i forskningssyfte, 

och att inte svaren skulle lämnas vidare till andra instanser (Vetenskapsrådet, 1990).

Resultat
Resultatet kring gymnasieflickornas upplevelser av deras fysiska självuppfattningar återges i det här 

kapitlet utifrån de koder och kategorier som växt fram genom strukturanalysen i metoddelen (se 

figur 4). Koderna som uppkommit under kategorin fysisk kroppslig kompetens beskriver flickornas 

engagemang, deras kondition och styrka samt den positiva känsla de upplever när de varit fysiskt 

aktiva. Under kategorin kroppsattraktivitet beskrivs flickornas upplevelser om den egna kroppen 

under koden nöjdhet och hur de påverkas av media och reklam under koden medias påverkan. Den 

sista kategorin sociala interaktioner i omgivningen beskriver hur flickorna påverkas av andra under 

koden social påverkan, flickornas jämförelse med andra under koden fysisk social jämförelse samt 

hur  sammanhållningen  i  klassen  ser  ut  under  koden  klassrumsklimatet  (se  figur  5).  I 

resultatredovisningen som följer presenteras en sammanfattning av gymnasieflickornas upplevelser 

av deras fysiska självuppfattningar kopplat till de olika koderna.  

Kategorier Kroppslig kompetens
 

Kroppsattraktivitet Sociala interaktioner

Koder
• Engagemang

• Kondition och 

styrka

• Positiva känslan

• Nöjdhet

• Medias påverkan

• Social påverkan

• Social fysisk 

jämförelse 

• Klassrums-

klimatet

Figur 5. Tabellen visar de kategorier och koder som växt fram under strukturanalysen.
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Kroppslig kompetens

Engagemang
Resultatet  visar  att  det  finns  upplevelser  av  att  de  är  aktiva  och  att  deras  insats/deltagande  i 

idrottsämnet är allt från bra till mycket bra. Några flickor tar upp att de inte anser sig vara lika bra 

på alla aktiviteter men detta påverkar ändå inte deras insats/deltagande.  Jag tränar ju inte… men 

jag är väl kapabel att göra det mesta. Vid alla fysiskt ansträngande aktiviteter och styrkeövningar 

upplever  flickorna  att  de  är  aktiva  och  att  de  gör  så  gott  de  kan  utifrån  sina  förutsättningar. 

Flickorna upplever att dagsformen påverkar viljan beroende på om de känner sig manade till att 

träna eller inte och de tycker att det är viktigt att man tar ut sig och känner att man har varit fysiskt  

aktiv. Jag har alltid tyckt det vart kul om man känner att idag ska man göra något riktigt jobbigt  

och då så under tiden om man är svettig det liksom hör till idrott. Om man inte känner sig påverkad  

att man har idrott så tycker jag det är lite tråkigt.

Kondition och styrka
Flickornas upplevelser om den egna konditionen och styrkan under idrottslektionerna anses överlag 

vara ganska bra men är något varierande. När det frågas om styrkan upplever fler flickor  att deras 

styrka är bra och att de gör sitt bästa. Jag tycker att den är helt okey, jag gör vad jag kan, börjar det  

bli jobbigt så försöker man ändå lite till liksom… Det finns dock dem som inte upplever den fysiska 

styrkan som så bra,  men att  den kan förbättras.  Några flickor upplever  att  deras kondition kan 

förbättras  men anger  också  att  de  har  en  stark  vilja  att  genomföra  fysiskt  krävande  moment  i 

undervisningen. Jag försöker köra på så mycket jag orkar. Det framkommer även upplevelser av att 

konditionen  och  den  fysiska  styrkan  påverkar  insatsen/deltagandet  eftersom  det  påverkar  hur 

mycket de orkar medverka i den givna aktiviteten. Jag tycker jag är aktiv och jag är med på allting  

men sen är det ju hur min kondition och hur stark jag är, så jag kanske inte kan göra allting.

Positiva känslan
Överlag upplever flickorna i undersökningen att de har en bra fysisk kroppslig kompetens och de 

upplever att de är nöjda med sin egen färdighet och kunnande. Det framkommer att det finns flickor 

som vill utvecklas och att de upplever sig  som mest nöjda när de kan prestera sitt bästa, tränar 

regelbundet samt når uppsatta mål. När de däremot upplever motsatsen känner de sig missnöjda. 

Andra upplever att de inte försöker känna så. De känslor som infinner sig när flickorna varit fysiskt 

aktiva under en idrottslektion är att de upplever att de blir fysiskt trötta, men känner sig samtidigt  

glada, piggare, avslappnade och nöjda. Ah… man känner sig lite trött men man är ju pigg och glad. 

De upplever att denna känsla påverkar dem positivt och känner att de efter den fysiska aktiviteten 
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får mer energi till att kunna studera, en flicka upplever att det är skönt att vila efteråt och en annan  

upplever en lugn känsla.  Ja, man kan få lättare till att plugga och man blir piggare och lite sånt,  

man blir på bättre humör ibland. 

Kroppsattraktivitet

Nöjdhet
När flickorna beskriver upplevelserna av sin kropp och sitt utseende anger flickorna att de känner 

sig  trygga  eller  ganska  trygga med hur  de  ser  ut. Jag  är  nöjd,  jag  är  ganska trygg  med det. 

Flickorna uppfattar sin kropp positivt och upplever att den ser bra ut, men i vissa fall kunde den ha 

varit bättre, smalare. Ja jag tycker att jag ser bra ut, visst jag kanske skulle önska att jag var lite  

smalare... En flicka uppfattar sig själv som en sund människa som mår bra och hon anser att om 

man är nöjd med sig själv så uppfattar andra henne också som sådan. Uppfattningarna om kroppen 

och utseendet kopplar flickorna till träning och en flicka säger att hon efter att ha börjat träna också 

har börjat acceptera sin kropp. En annan flicka anger att hon känner ångest när hon hoppat över 

träningen och ändå äter godis, men försöker ignorera tanken. Att hålla sig i form upplever samtliga 

flickor är lätt. Det är ganska lätt om man tränar så... Fyra av dem är fysiskt aktiva, men anger att 

träningsmängden kan variera något beroende på hur mycket de har i skolan. Några av flickorna 

kopplar att hålla sig i form till kroppsvikt, men anser att den ändå är stabil oavsett träningsmängd. 

En flicka beskriver att hon kan äta vad som helst utan att vikten påverkas. 

Medias påverkan
Det framkommer upplevelser av att de mer eller mindre påverkas av reklam och media medan andra 

upplever att de inte påverkas alls. …jag tror att jag påverkas väldigt mycket av all reklam och  

allting, men så tror jag ändå att man ska vara glad för den man är och man ska äta choklad och  

allting sånt utan att ha dåligt samvete, så jag påverkas utav det på det bra sättet också och förstår  

att man inte ska bry sig. Flickorna upplever att kroppsideal handlar om att vara smal, men de lyfter 

också att det är upp till var och en att ansvara för hur man vill se ut och huvudsaken är att må bra 

och  att  ha  kurvor  är  rätt  okey.  Två  flickor  nämner  fetma  och  övervikt  som något  negativt  i 

förhållande till kroppsideal. …ja man ska inte vara så här så man har fetma liksom,  det är ju helt  

fel men liksom om man är nöjd, man äter bra och mår bra och har man lite mage då så är det väl  

inget farligt med det. Det finns också de som upplever att de påverkas av rädslan att bli överviktig 

och de hälsoproblem som vidare relateras till detta. Men jag ser väl folk som är liksom överviktiga  

och har jätteproblem och då vill man inte hamna där liksom. 
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Sociala interaktioner 

Social påverkan
Det framkommer av flickornas upplevelser att de personer som har påverkat och gett dem en positiv 

syn på fysisk aktivitet är deras föräldrar eller någon annan familjemedlem. Mina bröder fick mig att  

börja med fotboll, men det slutade jag sen, så det höll inte så länge och mina föräldrar joggade så  

jag  började  också  jogga… Det  gavs  däremot  stora  variationer  i  flickornas  upplevelser  om hur 

fysiskt aktiva deras familj  är.  Några angav att  deras föräldrar och syskon är aktiva i  dagsläget. 

Andra angav att deras föräldrar har varit aktiva i sin ungdom och några få flickor angav att deras 

familj inte alls är aktiva. Dom är nog som jag… mamma har ju spelat fotboll och allting sånt... vi är  

väl inte så himla aktiva. Det finns de som upplever att föräldrarna tjatar om att motion och träning 

är viktigt, men att de ändå inte är en så fysiskt aktiv familj. Vidare framkom upplevelser av att det är 

tränare som påverkar synen på fysisk aktivitet. Andra upplever att det är kompisarna eller killarna i 

klassen. Det nämns också att kritik och uppmärksamhet från andra har påverkat några flickors syn 

på den fysiska aktiviteten, nöjd är man när man hör att man gjort nåt bra, missnöjd är väl om man  

hör dåligt från andra.  En annan flicka säger att  jag får en bra känsla just för att läraren lägger  

märke till att man gör sitt bästa och försöker vara med och det känns bra, liksom som att man gjort  

nåt bra. 

På frågan om hur fysiskt aktiva flickorna är på fritiden framkommer det att några medverkar i olika 

idrottsföreningar och tränar ca 2-3 ggr i veckan. Flickorna  anger vidare att de tränar tillsammans 

med sina vänner som också är deras lagkamrater. När vi tränar och åker på matcher och så, det är  

att vara med kompisarna samtidigt som man gör något man tycker är roligt. Några flickor anger att 

de inte tränar tillsammans med sina vänner, varav en flicka anger att hon började träna ihop med 

sina vänner och fortsatte sedan själv. Det framkommer också att de inte är fullt så aktiva på fritiden 

men de säger att de promenerar lite då och då.  Jag är ute och går men annars så gör jag ingen  

fysisk aktivitet. 

Social fysisk jämförelse 
I jämförelse med andra klasskamrater i ämnet Idrott och hälsa så upplever flickorna att de alla ligger 

på en likvärdig nivå. Ja, jag ligger väl som alla andra gör jag. Jag är väl inte den som är kanske  

bäst men jag är inte den som är sämst heller så jag är väl medel.  Flickornas upplevelser av den 

egna konditionen och styrkan i jämförelse med klasskamraterna anses överlag också vara likvärdig 

då några flickor upplever att …det finns väl ingen direkt skillnad så liksom, ingen stor skillnad på  

mig och nån annan… Flickorna upplever att killarna har bättre fysisk kondition och styrka och att 
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de som tränar mycket också upplevs ha bättre fysisk kapacitet än de andra. Detta styrker några 

flickor då de upplever att de har en bättre fysisk kondition än de andra flickorna då de tränar mycket 

mer, vilket gör att de känner sig nöjda eftersom de då har fått ut något av sin träning. När det är  

mycket kondition nu, och när man känner att alla bara flåsar och man själv bara hade kunnat  

springa mer, då känner man sig verkligen nöjd som att man har tränat mycket och att det har varit  

värt det liksom. I förhållande till detta medger flickorna att de har förståelse för att alla har specifika 

egenskaper och är bra på olika fysiska moment. Några flickor värderar sig utifrån andras kompetens 

där de lyfter fram sina fysiska svagheter, …vissa saker som att stå på händer och sånt kan inte jag,  

jag är inte så vig men vissa saker känner jag att jag kan bättre. 

Klassrumsklimatet
Flickornas upplevelser om hur de känner sig före, under och efter idrottslektionerna i förhållande 

till andra klasskamrater visar att alla flickorna trivs och har en positiv inställning till ämnet.  Jag 

känner mig förväntansfull före och är nöjd efter och tycker det är kul medan vi håller på. När nya 

aktiviteter introduceras upplever flickorna att de känner sig ganska säkra. De upplever att de får 

stöd från sina klasskamrater och de tycker det är roligt att prova något nytt. Jag känner mig säker  

för att jag tycker att det är väldigt roligt. Några flickor upplever att de inte alltid är så bra på alla 

fysiska moment men ser ändå inte detta som ett problem. En flicka upplever en viss osäkerhet när 

hon provar nya aktiviteter. Jag är inte så säker så aah det beror på vad det är. 

Sammanhållningen i klassen upplevs vara bra av flickorna och de upplever att alla kan samarbeta.  

Den tycker jag är bra. Vi samarbetar bra allihopa vem man än är med. Några flickor upplever att 

man inte alltid umgås med alla under idrotten utan att man mest umgås med dem som man brukar 

umgås med på raster och så samt att pojkarna ibland är för sig själva, speciellt vid styrkeövningar. 

Flickorna upplever att det är en rolig och trygg känsla i klassen och att alla kan prata med alla. 

Flickorna upplever överlag att stämningen i klassen är positiv och de tror att de andras uppfattning 

om dem är bra eftersom de alltid försöker och gör sitt bästa. Jag gör vad jag kan, vad än vi håller  

på med,  det  syns  liksom på mig  också.  En  flicka  upplever  att  de  andra  ser  henne som duktig 

eftersom hon tror på sig själv och vågar därför mer.  Ja men jag tror dom också tycker att jag är  

duktig så här för att just för att jag tror på mig själv och jag tänker att det här fixar jag och då  

vågar jag väl mer också.
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Resultatdiskussion

Kroppslig kompetens
Resultatet av denna studie visade att flickorna hade en fysisk självuppfattning där de upplevde sin 

fysiska kroppsliga kompetens som något positivt och att de kände sig nöjda då de kan prestera sitt 

bästa i olika fysiska situationer. Detta visar på en förmåga att kunna anpassa sig till olika aktiviteter 

och  situationer  som  också  ger  ett  visst  mått  av  välbefinnande  (Fox,  1997).  Den  beskrivning 

flickorna ger av sina upplevelser är att de alltid försöker göra sitt bästa på idrottsundervisningen, 

men att de inte är lika bra på alla aktiviteter. Med tanke på allas olikheter och fysiska färdigheter så 

kan det antas att flickorna någon gång inom någon aktivitet kommer att känna sig som nybörjare i 

ämnet Idrott och hälsa. Detta innebär att flickorna måste öva på, och utsätta sig för, aktiviteter som 

utmanar  rörelsemönstret  och samtidigt reflektera över och bli  medvetna om den egna kroppens 

rörelser (Arnold, 1991). Trots att flickorna upplever att de inte är lika bra på alla aktiviteter, så tycks 

varken deras deltagande eller fysiska självuppfattning påverkas på ett negativt sätt.

Det som flickorna upplever efter att ha varit fysiskt aktiva under en idrottslektion, är att de blir  

fysiskt trötta men också upplever positiva känslor som gör att de får mer energi till  vardagliga 

situationer. Det kan exempelvis vara att plugga eller umgås med vänner. Dessa upplevelser kan 

vidare stärka deras självuppfattning som i sin tur kan leda till att de har möjlighet att ta sig an olika 

uppgifter precis som de själva angiver (Whitehead, 2009). Flickorna upplever också att det är skönt 

att ta ut sig ordentligt under idrottslektionerna och att fysisk aktivitet är något positivt. Detta visar 

på att flickorna vill utmana den egna fysiska kapaciteten där de genom olika fysiska utmaningar och 

rörelsesituationer vidare kan utveckla den fysiska kroppsliga kompetensen, som innebär att de kan 

känna, tänka och handla i  olika fysiska situationer.  Detta ger en helhetsförståelse för den egna 

kroppen då  känsla  och handling  är  beroende  av  varandra  och flickorna  kan  sedan medverka  i 

idrottsämnets  olika  fysiska  aktiviteter  med  en  god  balans,  koordination,  flexibilitet,  rörlighet, 

kontroll,  styrka,  hastighet,  precision  och  kraft  (Merleau  Ponty  1962;  Ottesen,  et.  al.  2009; 

Whitehead, 2009). 

Sammanfattningsvis kan det tolkas utifrån flickornas upplevelser att samtliga flickor har utvecklat 

ett  allsidigt  rörelsemönster  då  de  känner  sig  säkra  och  kan  delta  i  alla  fysiska  moment  i  

undervisningen. Detta visar på att de har en fysisk kroppslig kompetens, en inre trygghet som vidare 

kan öka deras prestationsförmåga och livskvalitet i det dagliga livet. Genom en bra självkänsla och 

självförtroende kan flickorna delta och anpassa sina rörelser i många situationer (Skolverket, 2010; 

Whitehead, 2009; Tidén, u.å). 
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Kroppsattraktivitet
Denna  undersökning  visar  att  flickors tankar  om  fetma  och  övervikt  upplevs  som  negativa  i 

förhållande till kroppsideal, och det kan antas att dessa flickor kan ha påverkats av massmedias syn 

på övervikt. Av alla flickorna upplevde hälften att de mer eller mindre påverkas av reklam och 

media  och  enligt  Raustorp (2006)  finns  det  en  uppenbar risk  att  ungdomar  kan  påverkas  till 

ohälsosamma vanor på grund av de idealbilder som presenteras i TV, film och tidningar. Resultatet 

visar även att det fanns upplevelser av att de inte påverkas alls utifrån kroppsideal samt reklam och 

media. Vidare visar resultatet att flickor upplever att de känner sig trygga och är nöjda med sin 

kropp och sitt utseende. Samtidigt framkom det genom upplevelserna en vilja av att vara smalare 

eller mer tränad. Ser man till kroppsidealet så har det visats att högaktiva flickor har en tendens att 

vilja vara smalare, vilket kan stämma in på de upplevelser flickorna i undersökningen beskriver 

(Raustorp, et. al. 2005; 2006).  Kroppsattraktivitet handlar om självuppfattningen kring den egna 

kroppen och utseendet och benämns av Fox (1997) som varje individs förmåga att kunna stå emot 

orealistiska kulturella ideal där kroppsform och storlek kan påverka den fysiska självuppfattningen 

negativt.  För unga människor är det kroppsliga utseendet av stor betydelse där både deras egna 

uppfattningar och andras är viktiga, vilket även framkommer i denna studie. Övervikt ses som ett 

kosmetiskt problem i massmedia vilket gör att det handlar om kroppsligt utseende och saker som 

lathet, eftergivenhet och dumhet är sådana negativa egenskaper som förknippas med övervikt (Stice, 

2002). 

Av det som framkom i undersökningen kring självuppfattningen om kroppen och utseendet kan vi 

se att alla flickor har en positiv upplevelse av sin egen kropp och utseende och de upplever att man 

inte ska fundera så mycket på vad man äter utan istället vara nöjd för den man är och röra på sig och 

må bra. Genom dessa medvetna val påverkas livsstilen positivt då deras  upplevelser om kroppen 

och utseendet kan få oss att anta att flickorna upplever ett visst mått av välbefinnande då de anger 

att  de känner  sig trygga med sin identitet.  Detta  visar  flickorna i  idrottsämnet  då de med sina 

beskrivningar av sina upplevelser visar på en trygg fysisk självuppfattning, som vidare kan leda till 

att en bra självkänsla utvecklas ( Fox 1997; Harter, 1999; Ottesen et. al. 2009;).

Sociala interaktioner i omgivningen
I socialisationsprocessen är föräldrar speciellt viktiga när barn och ungdomar växer upp eftersom 

deras support spelar en betydelsefull roll för ungdomars självuppfattning (Harter, 1999). Flickors 

upplevelser av att familjen inte är fysiskt aktiva, men där föräldrarna tjatar om hur viktigt det är  
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med träning och motion  påverkar  dem att  vara  fysiskt  aktiva.  Flickorna  upplever  att  det  är  få  

föräldrar som tränar regelbundet men att de tidigare varit fysiskt aktiva i sin ungdom. Det är i sin tur 

föräldrar, lärare, tränare, klasskamrater och nära vänner som flickorna upplever ha påverkat dem 

och gett dem en positiv syn på fysisk aktivitet under deras uppväxt. Detta resonemang visar på 

signifikanta andras betydande roll där deras påverkan och individens egna mottagande leder till en 

viss värdering. Denna påverkan kan i sin tur leda till att föräldrarnas ”tjat” kan ge ungdomarna en 

insikt som vidare kan locka dels till att flickorna intar en mer fysiskt aktiv livsstil och dels få upp  

ögonen för aktiviteters betydelse för hälsan (jmf. Harter 1999).

Enligt Cooley (1902, (1992) påverkas identiteten utifrån den egna och andras bedömning av det 

sociala jaget där människan har ett behov av att känna social betydelse. Detta framkommer även i 

denna studie eftersom flickornas upplevelser visar på att den sociala intentionen är av stor betydelse 

då de  upplever att responsen från andra både påverkar dem så att de kan känna sig nöjda eller i  

vissa fall missnöjda med den egna prestationen i idrottsundervisningen. Det är viktigt för flickorna 

att känna acceptans från andra och att kunna utveckla nära bekantskaper eftersom detta kan leda till 

att  deras  sociala  fysiska  kompetens  utvecklas  (Bukowski,  Newcomb  & Hartrup,  1996;  Harter, 

1999). I ett lärarperspektiv i ämnet Idrott och hälsa så kan det därför vara fördelaktigt att motivera  

och ge feedback till eleverna beroende på vilken kunskap läraren har om deras upplevda fysiska 

självuppfattning  och  förmåga  att  interagera  med  andra  elever  i  den  praktiska  undervisningen 

(Raustorp, 2006). Det stöd som ges för att  pedagogiskt arbeta med sociala interaktioner mellan 

elev/elev och lärare/elev återges framförallt  i  I  Lgr11. Där insikt  ges  i  att  elevernas personliga 

trygghet och självkänsla ska grundläggas i hemmet men att även skolan har en viktig roll i detta 

sammanhang. Det återges att ”skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet  och  vilja  och  lust  att  lära”  (Skolverket,  s.7).  Det  kan  dock  förstås  i  ett 

utvecklingsperspektiv från grundskolan att eleverna som kommer till gymnasiet ska vara på god väg 

i socialisationsprocessen där det är av vikt att kunna förstå och acceptera varandras likheter och 

olikheter i olika skolsammanhang. 

Det som framkommer av flickornas upplevelser är att sammanhållningen i klassen är väldigt bra 

och att alla kan samarbeta med alla. Detta positiva klimat speglar också flickornas uppfattningar om 

varandra och övriga i  klassen, där de upplever att  de tror att  klasskamraterna ser deras fysiska 

kroppsliga kompetens som bra eftersom de alltid försöker och gör sitt bästa. Även extern feedback 

som ges från läraren påverkar flickornas fysiska självuppfattning då de upplever att han/hon lägger 

märke till deras vilja att prestera. Dessa upplevda känslor leder till att ett visst beteende växer fram 

då de kopplas  samman med individens tankar  om sig själv och den respons de får från andra. 
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Utifrån flickornas upplevelser kan det antas att klassen är på god väg i socialisationsprocessen och 

att  de tillsammans bildat ett  positivt  motivationsklimat där de förmodligen känner sig som Fox 

(1997) uttrycker sig kompetenta, värdiga och omtyckta av de andra. 

De  förmågor  som  kan  urskiljas  av  flickornas  upplevelser,  där  de  i jämförelse  med  andra 

klasskamrater i ämnet Idrott och hälsa anser att de alla ligger på en likvärdig nivå i förhållande till 

den egna kompetensen vid olika konditions- och styrkeaktiviteter, är att en viss nyansskillnad ges 

där killarna och de som tränar mycket upplevs ha bättre fysisk kapacitet än de andra. Flickorna 

upplever  att  de i  jämförelsen med andra värderar  den egna kompetensen i  förhållande till  sina 

fysiska svagheter men de uppger ändå att de har en förståelse för allas specifika förutsättningar och 

egenskaper. Ibland introducerar läraren fysiska aktiviteter som eleverna aldrig provat på tidigare 

och då upplever flickorna att de känner sig ganska säkra. De upplever att  de får stöd från sina 

klasskamrater och att de tycker det är roligt att prova något nytt. De upplever sig inte alltid vara så 

bra på alla fysiska moment eftersom en viss osäkerhet kan uppstå när de provar nya aktiviteter men 

överlag ses detta ändå inte som ett problem. Forskning påvisar att om ett positivt motivationsklimat 

ska bildas så är det också av vikt att klasskamraterna har förståelse för allas specifika egenskaper, 

förmågan  att  förstå  och  tolka  strukturer  samt  vetskap  om  hur  de  själva  påverkas  och  tolkar 

kriterierna för framgång och misslyckande i idrottsundervisningen (Harter, 1999; Roberts, 2001). 

Utifrån dessa aspekt upplevde alla flickorna att de trivs och att de har en positiv inställning till  

Idrott och hälsa då de känner sig förväntansfulla före idrottslektionen, tycker det är kul att medverka 

i den fysiska aktiviteten och känner sig även nöjda efteråt. 

I ett framtidsperspektiv
Forskning har visat att fysisk aktivitet och självuppfattning är relaterade till varandra och har ett 

samband och att detta kan resultera i att en persons självuppfattning kan påverkas och vara stabil 

över tid (Fox, 2000b). Kopplas stabilitet över tid till skolsammanhang, till ämnet Idrott och hälsa 

och  till  undervisningen  så  visar  detta  samband  att  lärare  i  ämnet  kan  påverka 

skolungdomarnas/flickornas  tillägnad  av  fysisk  självuppfattning  genom  att  uppmuntra  dem  att 

regelbundet delta i fysiska aktiviteter. Ämnet Idrott och hälsa läses oftast under en två-års period på 

gymnasiet  och  med  tanke  på  tidsaspekten  så  skulle  lärare  ha  möjlighet  att  påverka  och  stärka 

elevers fysiska självuppfattning. Denna påverkan i idrottsämnet utgör trots allt bara en liten del av 

en persons tillägnande av självkänsla, som är överordnad fysisk självuppfattning, men idrottslärare 

har möjlighet att påverka elevers fysiska självuppfattning, och därför kan många lärare tillsammans 

hjälpa eleverna att utveckla en bra självkänsla under skoltiden. För att lyckas med detta så ges som 

25



förslag att självkänsla borde få ett eget utrymme i undervisningen och i ett utvecklingsperspektiv 

ses som ett naturligt moment/del i idrottsämnet.

Med anledning om att  vi  under arbetets  gång valde bort  att  observera elevernas  interaktioner i 

idrottsundervisningen, hade vi tyckt att det vore intressant att utföra vidare forskning inom området, 

eftersom  den  sociala  interaktionen  i  omgivningen  är  betydelsefull  för  motivationsklimatet  i 

undervisningen. Flickornas upplevelser visade på en bra sammanhållning där alla kände sig trygga 

och kunde därför prestera sitt bästa. Genom en interaktionsanalys så kunde flickornas beskrivningar 

av deras sociala upplevelser stärkas och vi hade kunnat få mer underlag för diskussionen kring de 

olika sociala interaktionerna som sker i omgivningen. 
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Bilaga 1
Intervjuguide:
Idrottslig bakgrund 

• Hur fysiskt aktiv är du på fritiden? 

• Hur fysiskt aktiv är din familj? 

• Hur mycket fysisk aktivitet utför du med dina vänner? 

• Berätta om personer/händelser som har påverkat din syn på fysisk aktivitet.

Fysisk kroppslig kompetens

• Hur värderar du din egen insats/deltagande i idrottsundervisningen? 

• Kan du beskriva hur du ser på din idrottsliga kompetens, färdighet, kunnande?

• Kan du beskriva hur du tror att andra ser på din idrottsliga kompetens, färdighet, kunnande?

• Kan du beskriva om du känner dig säker eller osäker när ni i idrottsundervisningen provar 

nya aktiviteter?

• Kan du beskriva hur du upplever dig själv i jämförelse med andra klasskamrater i idrott?

Fysisk kondition 

• Kan du beskriva hur du upplever din egen fysiska kondition (din kapacitet) under 

idrottslektionerna?

• Hur aktiv är du vid alla fysiskt ansträngande aktiviteter? Utveckla.

• Kan du beskriva hur du upplever din egen fysiska kondition i jämförelse med andra 

klasskamrater?

Fysisk styrka

• Kan du beskriva hur du upplever din fysiska styrka (din kapacitet) under idrottslektionerna? 

• Kan du beskriva om du upplever att du är lika fysiskt stark som dina klasskamrater?

• Hur aktiv är du vid alla styrkeövningar? Utveckla.

Kroppsattraktivitet 

• Vad är kroppsideal för dig och hur påverkas du utifrån reklam och media?

• Kan du beskriva hur du uppfattar din kropp och ditt utseende?

• Kan du beskriva om du känner du dig trygg eller orolig över hur din kropp ser ut? 

• Kan du beskriva om du upplever att det är lätt eller svårt att hålla dig i form? 
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Fysisk självuppfattning 

• Vad får du för känsla när du har varit fysiskt aktiv under en idrottslektion?

• Kan du beskriva hur den upplevda känslan påverkar dig?

• När är du som mest nöjd/missnöjd med din fysiska förmåga?

Lärmiljön

• Kan du beskriva hur du upplever sammanhållningen i klassen/gruppen under 

idrottslektionerna?

• Kan du beskriva hur du känner dig i klassen/gruppen före, under och efter 

idrottslektionerna? 
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Bilaga 2
Informationsbrev
Hej!

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensarbete på lärarprogrammet där vi 

vill undersöka gymnasieflickors fysiska självuppfattning. För att kunna undersöka detta hade vi 

tänkt intervjua ett antal flickor i en klass samt observera hela klassen under 4-5 idrottslektioner. 

Observationerna är till för att styrka de svar vi får av flickorna gällande klassrumsklimatet. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och spelas in på band så att vi kan gå tillbaka och lyssna på vad 

varje flicka har svarat.

De svar vi får under intervjuerna och det vi observerar kommer inte att lämnas ut till någon annan 

utan bara användas som underlag i vårt examensarbete. Inga namn kommer att nämnas och vi 

kommer inte att nämna på vilken skola intervjuerna och observationerna ägt rum, så medverkan är 

helt anonym. 

Nu undrar vi om ni flickor i klassen vill vara med och medverka i vår undersökning?

Vi undrar också om det är ok för alla att vi är med på 4-5 lektioner för att observera er?

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar Frida och Carola

Datum Namnteckning

Målsmans underskrift (för er under 18 år)
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