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Abstract 
 

Kroppsideal är något vi möter konstant i vår vardag, både män och kvinnor, pojkar och 

flickor. I skolan är detta något som enligt ämnesplanen för idrott och hälsa  ska lyftas och 

diskuteras som en del i undervisningen. Denna studie syftade till att undersöka hur elever 

konstruerar och resonerar kring kroppsideal. Undersökningen genomfördes i form av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 13 elever (fyra flickor och nio pojkar) från 

gymnasieskolans årskurs två och tre på en skola i södra Sverige. Med hjälp av diskursanalys 

analyserades resultatet och där framkom att elevernas kroppsideal handlar om att vara smal 

för kvinnor respektive vältränad för män och att elevernas föreställningar om kroppsideal är 

lika de som figurerar i media. I resultatet återfanns också att kroppsideal påverkar i ämnet 

idrott och hälsa, och främst inom simundervisning och omklädningsrum, men också i 

elevernas prestationer i ämnet. Undersökningen visade att media är en stark påverkansfaktor 

och att kroppsidealen riskerar bidra till att elever känner sig otillräckliga. Utöver detta så 

visade det sig även att eleverna upplevde att man beroende på hur man ser ut riskerar social 

utfrysning, kränkande kommentarer, dåligt självförtroende och psykisk ohälsa som anorexia 

och självmordstankar till följd.  
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1 Introduktion 
 

Kroppsideal är något som diskuteras, såväl i media, skolan, bekantskapskretsen och 

samhället i övrigt. Ständigt utsätts vi för påverkan från olika håll, vare sig det är i 

matbutiken eller i TV-soffan (Mastronadi, 2003, s. 84; Qvarsell, 2005, s.22).  P4 Sjuhärad 

skriver till exempel att “skönhetsideal ger ökad ångest hos unga” (Ternander, 2013). 

Sveriges Radio ger förslag på “så ska fler elever vilja duscha” (Johansson, 2016), vilket 

baseras på att elever inte vågar duscha för att de inte känner sig bekväma med sina kroppar 

och att vara naken inför andra. I en undersökning av Skolinspektionen (2012, s.23) fann 

man att det finns en otrygghet bland elever i ämnet idrott och hälsa och att duschar och 

omklädningsrum var särskilt otrygga miljöer. I en miljö där gemensamma omklädningsrum 

och duschutrymmen är vanliga blir detta givetvis problematiskt. Denna studie undersöker 

därför hur elever konstruerar och resonerar kring kroppsideal, med ett specifikt fokus på 

ämnet idrott och hälsa, för att ta reda på hur kroppsidealen kan påverka i ämnet. Nagel och 

Jones (1992, s. 108) forskning visar att kroppsideal konstrueras och formas i samhället 

runtomkring oss. I vissa fall är det lätt att ignorera och inte låta sig påverkas av 

kroppsidealen i samhället, men i andra fall påverkar detta, medvetet eller omedvetet. 

Kroppen och ungdomars konstruktion av kroppsideal är något som får betydelse inte minst i 

ämnet idrott och hälsa, enligt Azzarito (2009).  

 

Framskrivet i kunskapskraven för ämnet står att eleverna förväntas kunna resonera kring hur 

kroppsideal framträder i samhället och som blivande lärare i idrott och hälsa förväntas man 

också kunna undervisa om kroppsideal och deras konsekvenser för hälsan (Skolverket, 

2011). För att kunna undervisa om detta krävs förståelse om kroppsideal, hur de skapas och 

hur elever ser på dem, och med detta i åtanke har denna studie utformats.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Baserat på den problematik som finns kring kroppsideal bland unga har denna studie 

utformats för att undersöka hur kroppsideal inverkar i ämnet idrott och hälsa. Med 

utgångspunkt i Foucaults teorier avser studien även belysa de diskurser som framställs kring 

kroppsideal, för att se hur dessa kan påverka i ämnet. Studien syftar därför till att undersöka 

hur elever i årskurs två och tre på gymnasiet konstruerar kroppsideal samt kroppsideal 

kopplat till ämnet idrott och hälsa. Studien syftar även till att undersöka de diskurser som 

framkommer i elevernas resonemang. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

  

-        Hur konstrueras samhällets kroppsideal av elever? 

-        Hur resonerar elever kring kroppsidealens påverkan i ämnet idrott och hälsa? 
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3. Bakgrund 

 
I detta kapitel kommer bakgrunden till denna undersökning att redovisas. Bakgrunden har 

delats in tematiskt och kommer att behandla två centrala begrepp: kroppsideal samt media. 

 

3.1 Kroppsideal 
 

I ämnesplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen ska “belysa konsekvenserna 

av olika kroppsideal” (Skolverket, 2011, s. 83), men hur man definierar begreppet 

“kroppsideal” lämnar man åt den enskilde läraren. Inte heller Nationalencyklopedin eller 

Svenska Akademien har någon definition på begreppet. Bauman och May (2004, s.133) 

skriver att samhället bestämmer “vad som är en önskvärd och därmed godkänd figur och 

vad var och en bör göra för att närma sig idealet”. Denna förklaring har ett tydligt fokus på 

det utseendemässiga, den “figur” som är eftersträvansvärd. Denna tolkning lägger också en 

stor betoning på något högst centralt: att kroppsideal är ett fenomen som bestäms av 

samhället, och därmed något föränderligt. Nagel och Jones (1992, s. 108) skriver att idealen 

har en stark kulturell förankring och att de därmed förändras i takt med samhället, något 

även Liukkos (1996, s. 18) hävdar. I denna studie antas en socialkonstruktivistisk syn på 

kroppsideal, där elevernas konstruktioner och resonemang om kroppsideal antas ha en 

koppling till samhället som omger dem - att kroppsidealen skapas i social interaktion och 

kommunikation med exempelvis familj och vänner. Eftersom en konkret eller allmänt 

vedertagen definition av kroppsideal saknas har det i denna studie därmed blivit nödvändigt 

att göra en egen definition av begreppet. I denna undersökning  åsyftas “kroppsideal” som 

eftersträvade kroppsliga utseenden, vilka konstrueras i vår omgivning.  

 

3.2 Media  
 

I denna undersökning har respondenterna ställts frågor om kroppsideal och deras kopplingar 

till media. Därför blir det nödvändigt att redogöra för vad som faller inom ramarna för 

begreppet media. McLuhan (2001, s. 18) förklarar att ordet medium betyder budskap. Detta 

betyder således att det övergripande syftet för olika medier är att förmedla diverse budskap, 

exempelvis om kroppsideal. Forskning visar att media är en stark påverkansfaktor i 
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konstruktionen av kroppsideal bland unga (Mastronardi, 2003, s. 84; Spurr, Berry & 

Walker, 2013, s.26) och ytterligare forskning visar att kroppsideal som förmedlas i och av 

media riskerar bidra till psykisk ohälsa bland unga (Wertheim et al., 2009, s.68; 

Socialstyrelsen, 2009, s.250). Med detta i åtanke är media en i allra högsta grad viktig del 

att ta i beaktning i denna studie. 

 

Nationalencyklopedin (2016) förklarar media som: “kanaler för förmedling av information 

och underhållning”. I denna undersökning har även social media inkluderas inom media, 

och till detta har Skolverkets (2013) egen beskrivning använts för att urskilja vilka tjänster 

eller webbplatser som faller inom ramarna: 

 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för tjänster och webbplatser på internet, där 

användaren kan skapa sitt ett eget innehåll genom bilder och texter. Sociala medier har 

blivit ett stort socialt nätverk där man lätt kan skapa nya kontakter och inspireras av 

andra människor. 

 (Skolverket, 2013, [www])  

 

Denna definition innebär alltså tjänster och webbplatser där man kan skapa en egen profil 

och forma sitt eget innehåll på det sätt man önskar. Både media och sociala medier har 

använts till denna undersökning och benämns fortsättningsvis enbart som media.  
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4. Tidigare Forskning 
 

Den tidigare forskningen om kroppsideal i samhället är extensiv, men forskning med 

anknytning till den svenska skolan och specifikt ämnet idrott och hälsa är av mindre 

omfattning. I detta kapitel redogörs för forskning som är relevant för denna studie. 

Studierna presenteras under tematiskt kategoriserade underrubriker. Underrubrikerna 

behandlar kroppsideal ur ett historiskt perspektiv, diskurser i relation till kroppsideal, ungas 

syn på kroppsideal, medias roll samt avslutningsvis kroppsideal kopplat till skolämnet idrott 

och hälsa.  

 

4.1 Kroppsideal ur ett historiskt perspektiv 
 

Kroppsideal är ett kontinuerligt föränderligt, samhälleligt fenomen. I en studie av Bonafini 

och Pozzilli (2010) undersöktes kroppsidealen för kvinnor ur ett historiskt perspektiv, med 

fokus på de idealbilder som konstrueras i samhället. I studien fann de att de kvinnliga 

kroppsidealen under det senaste seklet kontinuerligt förändrats till smalare och smalare 

kroppar, så till den grad att dagens kroppsideal ligger på vad som räknas som undervikt. 

Liknande resultat visar även studier kring de manliga kroppsidealen som att slankhet 

successivt har blivit mer eftersträvansvärt, tillsammans med ett allt större fokus på att vara 

muskulös (Elliot & Elliot, 2005; Pope et al., 2000). I dessa studier finns dock inget skol- 

eller elevperspektiv, vilket denna studie har i fokus.  

 

Att kroppsidealen ständigt genomgår en förändringsprocess framgår också av den bild som 

ges av idrott och hälsa i läroplanen idag (Skolverket, 2011), kontra den som gavs i Läroplan 

för grundskolan 62 (Skolöverstyrelsen, 1962). I den tidigare var idealet den bildade 

kroppen, dualistiskt uppdelad i själ och i kropp (Larsson & Fagrell, 2010, s. 57).  Vidare 

förklarar Larsson och Fagrell (2010, s. 64) att det i läroplanen (Skolöverstyrelsen, 1962) 

fanns ett klart objektivt sätt att se på kroppen, en bild som på många sätt kan anses 

närvarande än idag.  
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4.2 Diskurser i relation till kroppsideal 

 
Azzarito (2009, s.19) undersökte 28 gymnasieelevers sociala konstruktion av kroppsideal 

kopplat till idrott och hälsa med hjälp av bilder på kroppar tagna från fitness- och 

sporttidningar. Undersökningens resultat (2009, s.27) visade att de diskurser som framkom 

från elevernas konstruktioner av de manliga kroppsidealen var muskulös, stark, kraftfull och 

atletisk. De diskurser som framkom från elevernas konstruktion kring de kvinnliga 

kroppsidealen var slank och smal. Eleverna nämnde även att diskurserna smal, sexig, vacker 

och populär kopplades samman med lycka (ibid). Även i en studie av Lee och Macdonald 

(2010, s.2013), som undersökte unga kvinnors diskurser kring “hälsoism”, framkom det att 

det handlade om äta rätt och träna för att inte bli fet, att vara smal och se hälsosam ut, samt 

att ha framtonade muskler (Lee & Macdonald, 2010, s.208). Studien visade även att när 

läraren pratade om hälsa och hälsoism i skolan så var det alltid kroppen som var i fokus.  

 

Van Amsterdam et al. (2012, s.783) gjorde en undersökning som handlade om vilka 

diskurser som framkommer hos nederländska idrottslärare kopplat till kroppsideal. 

Resultatet visade att kroppen ses som ett projekt som kan bearbetas (2012, s.792). De menar 

att den diskursiva konstruktionen av kroppen är ett projekt som individer kan och skall 

arbeta med för att uppnå ett idealisk fysiskt utseende och självkänsla. Undersökningens 

resultat visade även att diskursen “fet”, det vill säga att vara överviktig, tillhörde kategorin 

att kroppen var ohälsosam. De nederländska lärarna uttryckte att de förmedlade till eleverna 

att det krävs en balans i kostintaget, träning och övriga vanor för att undvika att bli fet och 

för att klara av idrott och hälsa (Van Amsterdam et al., 2012, s.792). Detta framgick även i 

Hills (2015) studie om pojkars investering i sina kroppar kopplat till ämnet idrott och hälsa. 

I undersökningen deltog 25 studenter, där resultatet visade  att pojkar påverkades av 

diskurser om kroppsideal och strävade efter att uppnå de kroppsideal som finns om att vara 

muskulös, större, och att ha en kropp som accepteras av omgivningen. Resultatet visade 

även att pojkarna upplevde att deras nuvarande kroppar och förmågor påverkade dem i 

idrott och hälsa på ett negativt sätt och att de inte kunde uppnå sin fulla potential (2015, 

s.768).   
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4.3 Kroppsideal bland unga 
 

I en undersökning om norska ungdomars kroppsideal fann Lundin Kvalem och Strandbu 

(2013, s. 333-334) att ungdomarna delade in kroppsideal utifrån kön. De manliga idealen 

var aningen mer svårdefinierade, men cirkulerade kring uppfattningen att vara vältränad, 

slank och hälsosam. De kvinnliga kroppsidealen var istället att vara kurvig och ha stora 

bröst men samtidigt vara slank. Även i en studie om engelska ungdomars tankar kring 

kroppsideal var det dessa ideal som framkom både när pojkar respektive flickor resonerade 

kring det egna könet och om det motsvarande (Dittmar, Lloyd, Dugan, Halliwell, Jacobs & 

Cramer, 2000, s. 894). De manliga kroppsidealen att vara vältränad och slank, samt de 

kvinnliga kroppsidealen smal och kurvig var något som även framkom i flera andra studier 

(Bottamini & Ste-Marie, 2006, s.116; Grogan & Richards, 2002, s. 224; Tatangelo & 

Ricciardelli, 2013, s.593). I flera undersökningar fann man även att ungdomar kände en 

påtryckning att se bra ut för andra och inte för sig själva (Grogan & Richards, 2002, s.228; 

Pope, Corona & Belgrave 2014, s. 310- 311). Pope et al.:s (2014, s.312-313) studie visade 

att flickorna kände att deras kroppar behövde accepteras av andra för att de skulle vara 

nöjda med sina egna kroppar. Det framkom även att det spelar stor roll vad människor i 

omgivningen har för tankar och uttryck kring ens utseende och kropp.  

 

Wertheim, Paxton och Blaney (2009) genomförde en studie där de undersökte hur 

kroppsideal och en negativ bild av den egna kroppen riskerar påverka tonårsflickors hälsa. 

Förutom ett lågt självförtroende fann man också att det finns en länk till ätstörningar bland 

tonårsflickor (Wertheim et al., 2009, s. 68). Även i svensk forskning fann man liknande 

resultat, exempelvis i Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009, s. 250), att unga kvinnor i 

större utsträckning än männen vill gå ner i vikt. Undervikt bland unga kvinnor är samtidigt 

avsevärt vanligare än bland männen, vilket kan ha en koppling till de ungas olika 

kroppsideal (Socialstyrelsen, 2009, s. 94). Detta synsätt fanns även bland pojkar enligt 

Ricciardelli, McCabe, Mussap och Holt (2009, s. 89) och i andra studier fann man att 

missnöje med sin egen kropp och en negativ kroppsuppfattning hänger tätt samman med 

mobbing (Lunde, Frisen & Hwang, 2006; Phares, Steinberg & Thompson, 2004).  I 

studierna av Wertheim et al. (2009), Ricciardelli et al. (2009) samt Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2009) framkom det att kroppsideal påverkar ungdomar, med en negativ 

bild av sin egen kropp, mobbing och ätstörningar som potentiella konsekvenser. Dock 
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framgår i dessa inte hur detta kan påverka i skolans värld och den aspekten är något denna 

studie undersöker: hur elever i sin skolmiljö kan påverkas av de kroppsideal som samhället 

konstruerar och förmedlar. 

 

4.4 Kroppsideal och media 
 

I mediala plattformar återkommer ständigt artiklar och inslag med fokus på kroppsideal. 

Mastronardi (2003, s. 84) visade i en studie att media är en stark påverkansfaktor, inte minst 

för unga. Även i en undersökning av Spurr, Berry och Walker (2013, s.26), som handlade 

om att undersöka ungdomars syn på kroppsideal och medias inflytande i deras konstruktion 

av kroppsideal, visade resultatet att media har en betydande inverkan på människors syn på 

kroppsideal. Undersökningen fann att människor ofta jämför sig själva med de ideal som 

framställs i media, och att individen sedan vill efterlikna dessa ideal. I studien framkom det 

även att respondenternas föreställningar om att kroppsidealen för kvinnor att vara smal samt 

muskulös för män, grundade sig i medias förmedling av kroppsideal.  

 

Lawrie, Sullivan, Davies och Hill (2006) genomförde en studie om de kroppsideal som 

förmedlas i media och i vilken utsträckning de påverkar ungdomar. I studien deltog 925 

elever, varav 634 var flickor och 291 var pojkar. Resultatet visade att media framförallt 

förmedlade idealen att vara slank och muskulös, och att beroende på om man var pojke eller 

flicka så hade det olika påverkan. Studiens resultat visade att flickor i större utsträckning än 

pojkarna påverkas att bli smalare, medan pojkarna istället påverkas att bli mer muskulösa.  

 

Angående sociala medier finns även där forskning som styrker att dessa plattformar har stort 

inflytande i konstruktionen av kroppsideal bland unga (Fox & Rooney, 2014, s. 163; 

Tiggemann & Slater, 2013, s. 631). I dessa studier framkommer det att de sociala 

plattformarna bidrar till en själv-objektifiering, att se sin kropp som ett objekt snarare än en 

del av subjektet. Fortsättningsvis visade Verplanken och Tangelders (2011, s.690-693) 

undersökning att media har en negativ inverkan på ungdomars konstruktion av kroppsideal. 

Studiens resultat visade att flickorna blev aningen mer påverkade av medias budskap än 

killarna. Resultatet visade även att flickors självkänsla gällande sina kroppar reducerades 

mer än killarnas.  
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4.5 Kroppsideal kopplat till idrott och hälsa 
 

Johnson, Grey och Horell (2013, s. 457) genomförde en undersökning kring hälsoism och 

kroppsideal kopplat till idrott och hälsa i Skottland. Studiens syfte var att undersöka hur 

diskurser i hälsoism och kroppsideal blev framställda, reproducerade och diskuterade bland 

elever och lärare i ämnet idrott och hälsa. Liksom Lawrie et al.:s (2006, s. 358) studie om 

medias inflytande kring elevers konstruktioner av kroppsideal, visade även Johnson et al.:s 

(2013, s. 358) studie att media är en stark påverkansfaktor i ungdomars föreställningar kring 

kroppsideal. Resultatet visade även att det finns elever som vågar utmana de ideal som 

konstrueras och förmedlas från diskurser kring kroppsideal. Vidare fann de att det fanns de 

elever som följde strömmen, vars tankar påverkades kraftigt från diskurserna kring 

kroppsideal. Johnson et al. (2013, s.470) menar att lärarna i undersökningen visade 

medvetenhet och ansvar till att hjälpa eleverna att uppnå en sund bild av hälsa och 

kroppsideal och nämner att skolan bör vara en institution där man lär eleverna om ett 

kritiskt förhållningssätt till olika ideal.  

 

År 2012 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning med ett specifikt fokus på idrott 

och hälsa i grundskolan. Undersökningen visade att ämnet generellt sett är ett av de mest 

populära ämnena i skolan, framförallt i lägre åldrar, men att det trots detta finns en viss 

otrygghet bland elever i samband med ämnet. I samband med granskningen fann 

Skolinspektionen (2012, s.23) att just duschar och omklädningsrum var specifika 

problemområden och man menar att dessa platser är problematiska i och med att “eleverna 

utsätter sina kroppar för en intim och känslig situation”. Däremot saknas det ett resultat från 

Skolinspektionen som framställer orsaken till varför eleverna upplever dessa områden som 

så känsliga, vilket denna undersökning kommer studera närmare.  

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten att kroppsideal förändras med tiden. De 

omformas konstant i samhället och därmed även för individer i samhället. Kroppsidealens 

föränderliga karaktär gör dem allt mer aktuella att undersöka, inte minst sett ur ett 

lärarperspektiv där kroppsideal omnämns i ämnesplanen för idrott och hälsa. Detta innebär 
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också att det som undersökts igår inte nödvändigtvis stämmer idag, vilket gör dem ännu 

viktigare att studera kontinuerligt. Sett till den senaste forskningen så visar det sig att det 

handlar om ytliga kroppsideal, där att vara smal och kurvig premieras bland kvinnor, medan 

männen ska vara vältränade. I tidigare forskning syns att unga lätt påverkas av det som 

skrivs och visas i media gällande kroppsideal, vilket är en central hållpunkt i denna studie. 

Målet med denna studie är att bidra till bättre förståelse om kroppsidealen i samhället, hur 

elever konstruerar dem och hur de påverkar elever, med ett specifikt fokus på skolämnet 

idrott och hälsa.  
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

Under denna rubrik presenteras den teoretiska ansats som denna studie baserats på. De 

underrubriker som presenteras behandlar den teori som använts som utgångspunkt för den 

efterföljande analysen. I undersökningen har diskursanalys använts för att analysera 

elevernas resonemang och konstruktioner. Nedan presenteras definitioner av konstruktion,  

diskurs och diskursanalys. Begreppen konstruktion, diskurs och diskursanalys är  centrala i 

studien och avsnittet inleds med en redogörelse av vad begreppet konstruktion innebär. 

Därefter förklaras diskurs, för att underlätta förståelsen och innebörden av  diskursanalys. 

Kunskap och förståelse om diskurser kommer således ge en grund för förståelsen av 

diskursanalysen.  

  

5.1 Konstruktion 
 

Begreppet konstruktion har definierats utifrån socialkonstruktionismens grundtanke. 

Allwood förklarar socialkonstruktionismen med orden att den bygger på grundtanken att vår 

förståelse för fenomen, i detta fall kroppsideal, i vår omvärld “är skapad i social interaktion 

och är en produkt av kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i” (Allwood & 

Erikson, 2010, s.122). I denna undersökning representerar den sociala interaktionen och 

kommunikationsprocesser i samhället de människor som finns i vår omvärld, med ett extra 

fokus på media samt idrott och hälsa som skolämne. Med andra ord utgår man i denna 

undersökning ifrån att de konstruktioner som eleverna presenterar grundar sig i social 

interaktion och olika kommunikationsprocesser, som exempelvis familj, vänner, media och 

skolan. Kroppsideal som social konstruktion betyder således att ens förståelse för 

kroppsideal, skapas och omskapas i relation till den tid och sociala kontext man lever i, 

exempelvis familj, skola och så vidare. Detta innebär i sin tur att vår förståelse inte är något 

man aktivt tänker ut själv, utan något man undermedvetet erhåller från vår omgivning. 

 

5.2 Diskurs 
 

Diskurs är ett begrepp som blivit alltmer använt i vetenskapliga texter de senaste 10 åren. 

När begreppet diskurs har använts i vetenskapliga texter har det oftast nyttjats utan något 

förtydligande av vad begreppet diskurs innefattar (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.7). 
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Författarna efterlyser ett förtydligande om vad diskurser egentligen är och hur man 

analyserar dem. Enligt Winther Jörgensen och Philips (2000, s.7) själva kan begreppet 

diskurs förklaras som hur vi ser och förstår världen, och att den förståelsen skapas genom 

språket (2000, s. 57). Med andra ord är diskursen ett sätt för oss människor att uppfatta 

omvärlden, ur någon annans perspektiv. Genom att låta olika grupper av människor ge sin 

syn på ett fenomen kan det ses ur olika synvinklar, en slags reproduktion av verkligheten 

kring det berörda fenomenet (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.15). I denna studie ges 

möjlighet att se elevers perspektiv på fenomenet kroppsideal. Winther Jörgensen och Philips 

(2000, s 25.) menar också att de diskurser som skapas styr vad som blir normalt i samhället, 

och i och med det även vad som anses onormalt. Denna studie syftar till att undersöka hur 

elever konstruerar kroppsideal och att analysera vilka diskurser som framkommer i deras 

resonemang. Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 70) menar att man genom att lyfta 

fram och kritiskt ifrågasätta de normativa föreställningar som finns kan få till en social 

förändring.  

 

5.3 Diskursteori 
 

Winter Jörgensen och Philips (2000, s.31) menar att diskursteori eftersträvar att öka 

förståelsen om det “sociala som diskursiv konstruktion”. Hodge och Kress (1988, s. 294) 

väljer att särskilja begreppen diskurs och text, med motiveringen att text innefattar de 

meddelanden som har socialt tillskriven samhörighet, och förklarar att text är material, vars 

delar har flätats samman. Diskurs, å andra sidan, är det sociala samspelet där olika texter är 

inbäddade. Diskursanalysen syftar således till att klargöra varför olika diskurser ser ut som 

de gör och deras positioner i det större sociala/samhälleliga sammanhanget. Även Hodge 

och Kress (1988, s.294) menar att text som framförs har en större, gemensam koppling till 

annan text och att den även förbinder till hela samhället som social konstruktion. Just detta, 

att olika texter och diskurser hör ihop med samhället i stort, är av stor vikt i denna 

undersökning. De diskurser, texter och resultat som framkommer i studien har anknytning 

till samhället. De perspektiv som media och elever framhåller kring kroppsideal har en 

koppling till samhället vi lever i idag. Hodge och Kress (1988) samt Winther Jörgensen och 

Philips (2000, s.15) menar alltså att de diskurser som framkommer i ett visst sammanhang 

är besläktade med de som framkommer i ett annat sammanhang, att det finns någon form av 
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korrelation däremellan. Denna ansats blir alltså central i denna studie: att de diskurser som 

framträder i samhället har en anknytning till de resonemang som eleverna för.  

 

Fairclough gör en uppdelning av kommunikativa händelser i tre olika dimensioner: text, 

diskursiv praktik samt social praktik (Fairclough, 2010, s.95, 264). Likt det Hodge och 

Kress (1988) skriver talar också Fairclough (2010, s.95) om text som sammanbundna 

meddelanden. Fairclough (ibid) menar att text handlar om det som skrivs eller sägs och som 

framkommer i diskursiva kontexter . Diskursiv praktik i sin tur, handlar enligt Fairclough 

(2010, s.95) om skapande, spridning och tillämpning av text som finns, det vill säga det som 

sägs och sprids i olika kontexter. Den sista delen i dimensionen är social praktik är 

formandet av olika typer av sociala element i specifika delar av samhället (Fairclough, 

2003, s. 25). Ytterligare en viktig aspekt inom diskursteorin är begreppet makt. De diskurser 

som framträder konstrueras fortlöpande av olika makthavande institutioner (Nilsson, 2008). 

Nilsson (2008) förklarar att de med makt skapar diskurserna och att det därmed är de med 

makt som bestämmer vad som är sant. För just kroppsideal innebär detta alltså att det är de 

med makt som bestämmer vad som är de eftersträvansvärda idealen. I denna undersökning 

blir det därför relevant att, utifrån elevernas resonemang, studera vilka som är makthavare i 

skapandet av de eftersträvansvärda idealen. 

 

Genom diskursteorin ges ett sätt att reflektera och se på det insamlade material som ska 

ligga till grund för analysen (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 57).  Fairclough (2003, 

s. 2) menar att samhällsvetenskaplig forskning bör ha den språkliga betydelsen i åtanke då 

språket har en oreducerbar roll i sociala kontexter. Användningen av diskursanalys kan 

bidra till nya perspektiv och social förändring, detta genom att lyfta fram och kritiskt 

ifrågasätta de normativa föreställningar som förmedlas genom språket (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000, s. 70). Vidare betonar också författarna att det rör sig om vad som brukar 

kallas en ömsesidig påverkan (Lantz, 2014, s. 151): diskurser formar individens sätt att 

tänka och agera, liksom individens sätt att tänka och agera formar diskurserna (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000, s. 71).  Diskursteorin ger på så vis möjlighet att i denna studie 

undersöka elevernas diskurser och dessas koppling till samhället i övrigt.  

 

Wetherell et al. (2001, s.284) menar att en av anledningarna att utföra en undersökning med 

koppling till samhället är språket och orden som framkommer. Wetherell et al. (2011, s.284) 

förklarar att språket och samhället har gemensamma egenskaper. Detta kan tolkas som att de 
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ord som framgår i en studie har en anknytning till samhället. Diskursanalys bygger på 

studier av kulturella- och samhällsfrågor, ideér, sätt att vara, som är värda att studera och 

detta menar Wetherell et al. (2011, s.285) är intressant och viktigt. Därför används i den här 

studien diskursanalys för att undersöka elevernas resonemang och konstruktioner av 

kroppsideal.  
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6. Metod 
 

Under denna rubrik presenteras val av metod, urvalet,  intervjuprocess, analysprocess, etik, 

trovärdighet och pålitlighet.  

 

6.1 Val av metod  

 
Denna studie har en kvalitativ ansats. Bryman (2011, s. 341) beskriver den kvalitativa 

forskningsstrategin med ett större fokus på ord och uttryck än på siffror. Då denna studie 

syftar till att undersöka hur elever konstruerar kroppsideal och vilka diskurser som 

framkommer i elevers resonemang kring de kroppsideal som finns i deras omvärld, 

möjliggör kvalitativ ansats att fokus blir på ord och uttryck som kommer till yttring i 

studien. Bryman (ibid) skriver att många forskare poängterar att kvalitativ forskning inte 

innebär frånvaro av siffror, men att ett övergripande fokus ligger på orden som förmedlas. 

Denna undersökning har valt semistrukturerade och individuella intervjuer med 

gymnasieelever. 

 

Denscombe (2016, s. 266) förklarar att semistrukturerade intervjuer har fördelen att vara 

mer flexibla än den för strukturerade intervjuer, samtidigt som den ger mer kontroll än den 

ostrukturerade intervjumetoden.  Genom semistrukturerad intervju så ligger fokus på den 

intervjuade och detta stärker möjligheten för denne att utveckla sina synpunkter och 

resonemang. Även Bryman (2011, s. 413) betonar att i kvalitativ forskning brukar man anta 

ett mindre strukturerat tillvägagångssätt. Då en viktig del i denna studie är elevers 

resonemang om kroppsideal är det därför av stor vikt att respondenterna får utrymme att 

utveckla sina tankar, för att på så vis kunna skapa sig en mer fördjupad bild av deras tankar 

och resonemang. Vidare skriver Denscombe (2016, s. 267) att den personliga intervjun gör 

att “de uppfattningar och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun härstammar 

från en källa: det vill säga från deltagaren” vilket via personlig intervju innebär att 

respondenternas egna, personliga resonemang får möjlighet att komma till i uttryck.  
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6.2 Urval 
 

Med utgångspunkt i studiens syfte, har ett målinriktat urval gjorts. Detta innebär att urvalet 

inte är slumpmässigt, utan respondenter och källor väljs med målet att “de samplade 

personerna är relevanta för de forskningsfrågor som formulerats” (Bryman, 2011, s. 392). 

Bryman (2011, s.392) menar att denna metod bygger på att forskaren väljer ut sina 

respondenter och övriga källor för att de är extra relevanta för studien. Kriteriet för denna 

studie var att respondenterna skulle vara elever i gymnasiets årskurs två och tre, vilket 

innebär att de inte just påbörjat gymnasiekursen idrott och hälsa 1. Till denna studie 

intervjuades 13 elever. Deltagarna var fördelade på fyra kvinnliga respondenter och nio 

manliga respondenter som gick i årskurs två och tre, från två olika gymnasieskolor. 

Inbjudan att delta gavs öppet till alla i klassrummet och de elever som uttryckte att de ville 

vara med fick följa med till den plats där intervjun skulle hållas. Deltagarna som 

intervjuades kom från tre olika klasser och hade olika inriktningar i sina program som de 

valt att gå. Nedanför finner ni tabell 1 med information om hur många av respektive kön 

deltog, respektive årskurs och program.  

 

Tabell 1.  

Antalet deltagare från 
respektive kön  

Antalet deltagare från 
respektive program 

Antalet deltagare från 
respektive årskurs  

Kvinnliga deltagare - 4 elever 

Manliga deltagare - 9 elever 

Juridik - 3 elever 
Ekonomi - 6  elever 

Samhäll/Beteende - 4 elever 

 Årskurs två - 5 elever  
Årskurs tre - 8 elever  

 

6.3 Intervjuprocess  

 
När studiens syfte hade framställts så kontaktades de handledare från respektive tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning via e-post. Vid kontakt med lärarna framfördes information 

kring vad studien handlade om och att eleverna skulle delta frivilligt. Tid och plats bokades 

för de tilltänkta intervjuerna utifrån elevernas möjlighet till medverkan. Innan intervjuerna 
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utfördes så skapades en egenkonstruerad intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden (ibid) 

innehåll inledande frågor av mer allmän karaktär, det vill säga frågor som berör deltagaren 

mer allmänt. Detta gjordes för att deltagaren skulle känna sig bekväm inför de frågor som 

skulle komma näst kring kroppsideal i allmänhet men även kopplat till media och ämnet 

idrott och hälsa. Intervjuguiden (ibid) avslutades med frågor som användes för att få en bra 

övergång till ett avslut på intervjun. Intervjuerna genomfördes individuellt och med en 

intervjuare per intervju. Intervjuerna utfördes på två skilda miljöer. Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes i avskild miljö för att minimera möjligheterna till att intervjuerna 

skulle bli avbrutna av yttre faktorer. Ett fåtal intervjuer genomfördes i en miljö där det 

framkom oljud på grund av brist på alternativa platser att utföra intervjuerna på. Vid 

intervjuerna användes en smartphone för att spela in samtalen.  Detta för att ge möjlighet att 

fokusera på elevernas resonemang och minska störning under intervjuns gång. Att spela in 

intervjuerna minimerade även risken att förlora den empiri som framkommit av elevernas 

resonemang. Intervjuerna tog i genomsnitt 20-30 minuter att genomföra.  

 

6.4 Analysprocess  
 

Efter insamlad empiri så transkriberades intervjuerna och lästes sedan igenom flera gånger i 

avsikt skapa en bättre helhetssyn på intervjun och för att identifiera teman, återkommande 

mönster, likheter och skillnader. Analysen genomfördes i ett antal olika steg. Först 

identifierades återkommande ord, meningar och uttryck i utsagorna. Därefter fördes 

markerade ord, meningar och uttryck samman så att de bildade teman till  olika teman. Det 

sista steget var att med hjälp av diskursanalys identifiera dominerande diskurser i elevernas 

resonemang. Nedanför finner ni tabell 2, som visar hur proceduren kring tematiseringen av 

citaten genomfördes. Tabell 3 visar exempel på hur ett tema skapades och diskurser 

identifierades.  

 

Tabell.2  Procedur kring tematisering 

Tillvägagångssätt kring tematisering 

1.Läste igenom intervjuutsagorna flera gånger för att öka helhetsförståelsen.  

2.Identifierade mönster genom att markera återkommande ord, meningar, uttryck. 
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3.Förde samman markerade ord, meningar uttryck till olika teman. 

4.Valde citat som passade in under respektive tema. 

5.Identifierade dominerande diskurser utifrån temana. 
 

 

Tabell 3. Exempel på hur ett tema skapades och diskurser identifierades: 

Ex. citat:  Ex. 
Innebörder 
som upprepas 

Ex. teman Dominerande 
diskurser 

Man får väldigt mycket 
bilder av modeller om att 
man ska vara smal och 
hur man ska se ut på ett 
visst sätt [...] Killar ska 
vara smala och 
vältränade och så. 
 
Ja, men det är väl att 
man ska vara jättesmal 
och, som tjej ska man ha 
mycket kurvor men vara 
jättesmal, och det går ju 
inte ihop alls. Killar ska 
ju vara vältränade och… 
det är de idealen jag fått i 
alla fall. Som man känner 
igen. 

smal 

smala 

vältränade 

jättesmal 

kurvor 

jättesmal 

vältränade 

Tjejer ska vara smala 

och kurviga 

 

Pojkar ska vara 

vältränade och smala 

Ytliga och 

särskiljande 

diskurser om 

kroppsideal 

 

Ovanstående citat visar två elever som trycker på att de manliga kroppsidealen handlar om 

att vara vältränad, men det framgår även i citaten om deras konstruktion kring de kvinnliga 

kroppsidealen, och hur de ska se ut så som smal och kurvor. Detta är två av många citat som 

betonar dessa kroppsideal, vilket ledde till att temat tjejer ska vara smala och kurviga och 

pojkar ska vara vältränade och smala skapades. De diskurser som var dominerande var 

ytliga och särskiljande diskurser om kroppsideal.  
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6.5 Trovärdighet 
 

Bryman (2008, s.50) menar att trovärdighet handlar om att en studie mäter det den avser att 

mäta. Till studien konstruerades en intervjuguide (se bilaga 1) med anknytning till 

frågeställningarna som skapades, för att säkerställa att undersökningen mätte det den var 

avsedd att mäta och på så sätt öka studiens validitet. De respondenter som deltog var elever 

i årskurs två och tre vilket var det som studien eftersträvade och avsåg att mäta då studiens 

fokus var på gymnasieelevers resonemang kring kroppsideal. Genom att empirin samlades 

in via direkt kontakt med deltagarna, gör att resultatet blir mer trovärdigt. Svagheten i denna 

studie gällande trovärdigheten är att den bara representerar elever i årskurs två och tre på 

gymnasiet. Det ska även nämnas att valet av smartphone som inspelningsinstrument, gjorde 

att den information som framgick och den empiri som samlades in, underlättade att 

transkribera i minsta detalj, detta för att ge möjlighet att återskapa en mer likvärdig bild av 

vad som framgick under intervjun. All empiri som samlades in fanns kvar och ingen 

information gick förlorad under studiens gång. Detta gjorde det möjligt att ta del av all 

empiri som sparats och använda den till studiens syfte.  

 

6.6 Pålitlighet  
 

Angående pålitlighet skriver Denscombe (2016, s.411) att det är viktigt att ställa sig frågan 

om forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat om det skulle användas av andra 

forskare, och pålitlighet handlar således om hur tillförlitlig ens studie är.  Vidare nämner 

han att för ökad pålitlighet så gäller det att försöka återspegla proceduren som utförts. För 

att öka pålitligheten användes intervjuguiden för att säkerställa att eleverna fick samma 

frågor och i den mån det var möjligt användes också avskilda rum till intervjuerna, för att 

minska risken för avbrott eller andra störningsmoment som kunde påverka respondenten 

negativt. Varje respondent fick samma villkor och information kring studien, dess syfte och 

de etiska principerna. Denscombe (2016,s. 411) tar upp att kvalitativa forskare har möjlighet 

att tillbringa en bra tidsperiod vid direkt kontakt med respondenten. Detta ger utrymme för 

en mer noggrann granskning av empirin vilket i sig leder till bra grund för slutsatserna. I 
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denna studie insamlades all empiri via direkt kontakt med respondenten och vid alla 

intervjutillfällen fanns det gott om tid för eleverna att ge uttryck för sina tankar. 

 

6.7 Etik  
 

Undersökningen utgick från Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer, vilka 

uppfylldes genom att respondenterna innan intervjun informerades kring de etiska 

principernas innebörd, för att säkerställa att deltagarna hade förstått deras rättigheter i 

undersökningen. Genom informationskravet så blev de deltagande respondenterna 

informerade kring studiens syfte och villkoren för deras deltagande. De blev även 

informerade om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien, och 

att den empiri som blev inspelad skulle raderas utan några konsekvenser, detta för att skapa 

en trygghet hos deltagaren att det är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta. Enligt 

samtyckeskravet så ska respondenten själv få bestämma över sin medverkan. Eleverna som 

deltog i studien var över 15 år, vilket innebar att de inte behövdes någon målsmans 

godkännande, och därmed riktades förfrågan direkt till respektive elev. Eleverna 

informerade om att deras medverkan skulle förbli anonym och att ingen annan skulle ta del 

av empirin förutom intervjuledaren, och att inga namn skulle nämnas i studien.  Eleverna 

som deltog fick även information om att den empiri som samlats in enbart skulle användas i 

studiens syfte vilket kan kopplas till vetenskapsrådets nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

2008, s. 14).  
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7. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet redovisas och analyseras utifrån studiens frågeställningar. 

Underrubrikerna är indelade med förankring till undersökningens frågeställningar. I 

analysen identifierades ett antal olika diskursiva teman, vilka handlade om kroppsideal 

kopplat till könstillhörighet, media samt ämnet idrott och hälsa. Winther Jörgensen och 

Philips (2000, s. 15) skriver att man genom att ta del av människors diskurser om olika 

fenomen ges möjlighet att se en reproduktion av verkligheten, och det är denna 

verklighetsreproduktion som står i centrum i analysen. Alla namn som återges är 

pseudonymer och har således ingenting med elevernas verkliga namn att göra. 

Exempelcitaten har också numrerats för att underlätta för läsaren i de fall det refereras till 

ett specifikt citat senare i texten. Detta kapitel kommer att redovisa resultaten från denna 

undersökning och även analyseras med koppling till de teoretiska perspektiv som 

presenterats i tidigare kapitel.  

 

7.1 Elevers konstruktion av kroppsideal 

 
Respondenterna gav uttryck för att idealen var könsspecifika och beskrev olika ideal för 

män respektive kvinnor. Ett antal olika ord återkom oftare än andra, beroende på vilket kön 

eleven åsyftade. Elevernas konstruktioner av manliga kroppsideal kretsade huvudsakligen 

kring att vara vältränad och muskulös. 

 

 (1) Sandra: Killar ska ju vara vältränade och… Det är de idealen jag fått i alla fall. 

 

      (2)  Robin: Ja, för killar är det muskulös och lite större då. 
 

Av citaten framgår att det manliga idealet framförallt handlar om att se muskulös eller 

vältränad ut - ett atletiskt yttre. Sandra uttrycker även att ideal är något man “får”, 

alltså något som förmedlas från en yttre källa. Förutom att vara vältränad ingår i det 

manliga kroppsidealet att vara smal. 

 

         (3)  Sara: Killar ska vara smala och vältränade och så. 
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Till skillnad från det manliga idealet som framkom, så konstruerades det kvinnliga 

kroppsidealet avsevärt mer betonat gällande smalhet men också att vara kurvig.   

 

(4) Alex: För tjejer tror jag det är, alltså, smalare är mycket och sen att, jag vet inte om 

det är mycket nu, men innan var det att långa ben, det är väl det sen vet jag inte vad man 

säger, om man nu ska säga “kurvor”.  
 

Eleverna signalerar även en ytlighet i konstruktionen av kroppsideal. Eleverna använde 

orden “se ut” när de beskrev vad kroppsideal innebär. Detta ordval pekar på att det handlar 

om det yttre, att det är det visuella intrycket vi gör på andra människor i vår omgivning som 

är det som är viktigast. 

 

(5) Sandra: Ja… Hur man ska beskriva dem? Hur man ska se ut har jag redan sagt. Smala, 

kurviga och sen vältränade och ja… 

 

En annan problematik handlar om likes, gilla-markeringar, på Instagram och att beroende på 

hur man ser ut så får man olika många gilla-markeringar. De som ser vältränade ut får fler 

gilla-markeringar än de som är överviktiga. 

 

(6) Christian: Det är just det där. Då får man ju direkt den känslan att fan då duger inte 

jag och de andra har ju då markerat att du duger inte. 

 

Christian konstruerar kroppsidealen som ytliga, och betonar att det är lätt att de får negativa 

påföljder som kan leda till en känsla av otillräcklighet. I detta resonemang talar Christian om 

social media som ett potentiellt problemområde. Även andra elever resonerade kring 

kroppsidealen och hur de hänger samman med att bli mer eller mindre omtyckt och 

accepterad. 

 

Eleverna förde även resonemang om kroppsideal kopplat till media och vilka kroppsideal 

som framställs där. De teman som framkommer om media kopplat till kroppsideal är smal, 

vältränad, lång och kurvig samt att de kroppsideal som förmedlas i media är overkliga. 

Angående just kroppsideal i media säger Niklas och Robin så här:  
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(7) Niklas: Sett utifrån mig så behöver man inte det, men samhället, om man nu inte 

tänker bara på idrottslektioner men sportreklamers syfte, så tycker jag man behöver se 

muskulös ut, och så man blir efter att man har tränat.  

 

(8) Robin: Bloggar är väl mer fit. Man ska vara smal, vad jag har sett. Sen sociala medier, 

Facebook och så, att man ska vara stor och ha mycket muskler. 

 

Det råder en samstämmighet när eleverna förklarar kroppsideal i media och vilka fysiska 

drag som är de ideala. Just ordet “smal” är ständigt förekommande i elevernas resonemang, 

likväl som ordet “vältränad” på frågor kring hur kroppsideal framställs i media.  

 

Eleverna i undersökningen gav uttryck för att idealen är i det närmaste ouppnåeliga. I sina 

resonemang valde eleverna att lyfta att det handlar om en på ett eller annat sätt förvrängd 

bild som förmedlas, framförallt av media. Eleverna betonade att de kroppar som framställs i 

media och sociala medier ofta är redigerade eller att dessa människor spenderar all sin tid åt 

sin kropp, något som de flesta helt enkelt inte har tid med.  

 

(9) Jacob:	Vi vill vara slimmade, tjej eller kille beror på, men som tjej vill du vara smal 

men ändå ha kurvor. Sen som kille vill du vara rippad och ha muskler, och alla tidningar 

lägger ut bilder på folk och sen redigerar så de blir perfekta, så det blir svårt att leva upp 

till de idealen. 

 

En annan elev uttrycker det så här: 

 

(10) Martin: Eh… photoshoppade! Överdimensionerade på det sättet som de vill 

framhäva dem. Så alltså typ killarna har kanske såhär framhävt, överdimensionerat 

musklerna och tjejerna framhäver överdimensionerade bröst och rumpa. Alltså du vet 

sen typ smalnat av allt annat typ, skurit av det typ. Även fast det kanske inte ser ut så i 

verkligheten. Sen lagt på en massa filter och grejer. Det är lite… det bygger på en lögn. 

 

Eleverna  i citaten ovan uttrycker att media förmedlar en skev bild av vad som är en 

eftersträvansvärd kropp. De ifrågasätter de kroppsideal som framförs i media och de visar  

att kroppsidealen bör ses kritiskt. 
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I sina konstruktioner särskilde eleverna kroppsidealen för män och kvinnor och i 

undersökningen framkom också att dessa ideal är ytliga. Allwood och Erikson (2010, s.122) 

beskriver sociala konstruktioner och förklarar det som att vår förståelse för ett visst 

fenomen, till exempel kroppsideal, beror på social interaktion och olika 

kommunikationsprocesser i samhället. En viktig hållpunkt är således att eleverna inte 

medvetet särskiljer kroppsidealen, utan att detta är resultatet av den sociala interaktion och 

de kommunikationsprocesser som de tar del av. På detta vis riskerar kroppsideal bli 

normativt godkända genom att de konstrueras omedvetet, utan att eleverna kritiskt 

reflekterar över dem. Winther Jörgensen och Philips (2000)  menar att de diskurser ofta blir 

normativa, med andra ord blir de kroppsideal som konstrueras i och av samhället de 

normativt godkända idealen. Med detta som utgångspunkt blir exempelvis media, familjen 

och skolan starka påverkansfaktorer i hur eleverna konstruerar kroppsideal. I denna 

undersökning uttryckte flera av eleverna att media kunde påverka, även om inte alla kände 

att de blev märkvärdigt påverkade.  

 

Winther Jörgensen och Philips och Hodge och Kress (1998) skriver att texter och diskurser 

har en anknytning till samhället som social konstruktion. Därmed kan elevernas resonemang 

och de konstruktioner som framkom, ses som sammanflätade med de konstruktioner som 

förs i exempelvis media. Elevernas konstruktioner av kroppsideal och de resonemang de för 

ligger nära de kroppsideal som media förmedlar och eleverna uttrycker även att media kan 

påverka. Något som pekar i motsatt riktning är däremot elevernas kritiska förhållningssätt 

till de kroppsideal som uttrycks i media. Vid flertalet tillfällen visar eleverna att de urskiljer 

vad som är realistiskt respektive orealistiskt och att det finns en viss motståndskraft i 

konstruktionen av deras egna kroppsideal. Eleverna uttrycker på flera olika sätt att 

kroppsidealen i media är orimliga. Med andra ord uttrycker eleverna att media, som 

makthavare i formandet av kroppsideal, bygger sina konstruktioner av kroppsideal på en 

illusion. Denna illusion påverkar i sin tur den diskursiva praktiken, vilken får konsekvenser 

i samhället (Fairclough, 2000, s. 25). Det är i detta avseende elevernas konstruktioner skiljer 

sig från de mediala. Eleverna uttrycker att de kroppsideal som konstrueras i media är 

ouppnåeliga, saknar verklighetsförankring och bygger på lögner. Trots detta så konstruerar 

eleverna samma ideal som de som konstrueras i media, vilket tyder på att media är en stark 

makthavare i formandet av vad som blir ett normativt godkänt kroppsideal (Nilsson, 2008).  
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7.2 Elevers resonemang om kroppsideal i idrott och hälsa 
 

Utifrån elevernas resonemang framkom det att vissa elever inte kände att kroppsideal 

påverkade i ämnet, men även att många elever upplevde att kroppsideal påverkade dem 

inom skolämnet idrott och hälsa, både i det som får ses som en del av undervisningen men 

också i samband med omklädningsrummen. I de resonemang som eleverna förde framkom 

att mycket handlade om osäkerheten kring sin egen kropp framförallt i 

omklädningsrummen. Denna osäkerhet kunde i sin tur leda till kränkande behandling. 

Dessutom framkom det i elevernas resonemang om en påtryckning att se ut på ett visst sätt 

för att kunna prestera på den nivå man kan och vill: 

 

(11) Lisa : De kan påverkas av att de känner att de inte passar in. De kan känna att de har 

lägre självförtroende och då kan det leda till att man inte presterar så bra som man 

egentligen vill, så att man får det betyget man vill ha. Sen duscharna och så att de inte 

vågar ställa sig naken framför alla, för att man inte passar in.  

 

I exempel (11) lyfter Lisa att kroppsideal kan påverka eleverna i idrottshallen, men också en 

problematik kring duscharna i omklädningsrummet. Denna uppfattning att 

omklädningsrummet var en särskilt känslig plats förekom också bland andra elever.  

 

(12) Josefin: Jag har alltid varit den som alltid vägt minst om man säger så, så jag har 

aldrig haft problem i idrotten. Jag har alltid idrottat flera sporter samtidigt och jag har 

alltid tyckt idrott är kul, men jag har haft dom vänner som kanske inte har följt sin kurva 

och tycker de är jobbigt att till exempel duscha och ha med sig sina kompisar och byta 

om, går hellre in på toan byter om och håller handduken runt sig.  

 

Även Josefin väljer i sitt resonemang att lyfta just duscharna som ett specifikt exempel, men 

andra elever nämner att det även finns en problematik kring kroppsideal i samband med 

simundervisningen i skolan:  

 

(13) Martin: Typ om vi skulle haft simlektioner och sånt. Då är det ju inte alla som vill 

delta. Vissa är sjuka då. De som har idrott här - alltså standard är att man har kanske 

shorts och en t-shirt - men vissa då kanske tar långbrallor och en riktigt tjock överärmad 

fast du inte behöver det, för att de inte vill visa för mycket av sig själva, för att de inte är 

nöjda med det de ser. 
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(14) Carl: Ja, i simhallen kan jag tänka mig. Man inte trivs med sig själv och man kanske 

inte vill vara med där och visa upp. Killar har ju badshorts och tjejer, ja… 

 

Just omklädningsrummen och duscharna är särskilt otrygga miljöer, där allmänt 

negativa och kränkande kommentarer förekommer oftare än i andra miljöer. I denna 

undersökning återfinns även liknande problem i samband med simundervisning, vilket 

enligt eleverna främst beror på dessa orsaker: omklädningsrum, duschar och 

simundervisning är tillfällen där man är som mest avklädd rent fysiskt, vilket i sin tur 

leder till en ökad risk att få elaka och kränkande kommentarer riktade mot sig. Även 

Christian talar om detta problem, att det förekommit kommentarer baserade på hur man 

ser ut kroppsligt, speciellt när man kommer högre upp i åldrarna:  

 

(15) Christian: Nu behöver man kanske inte se ut som David Beckham men absolut så 

måste man se ut på ett visst sätt och helst gärna också bete sig på ett visst sätt, för annars 

så känns det som man inte riktigt passar in i gruppen. Det kommer mycket med åldern 

helt enkelt. När vi är små, då tänker man inte riktigt så utan då är det ju typ, ja, ha roligt 

för dagen. Man dömer inte människor på samma sätt.  

 

I detta resonemang poängterar Christian att beroende på hur man ser ut, med koppling till 

åldern, riskerar man att utsättas för kränkande behandling. En annan elev, Sandra, säger 

också att beroende på hur man ser ut kan det leda till att man får nedvärderande 

kommentarer och att det finns en risk för social exklusion med koppling till kroppsideal:  

 

(16) Sandra: Det beror ju på vilka man umgås med och lite så. De jag umgås med bryr 

sig ju inte så mycket hur man ser ut, men vissa andra är ju lite: “du kan inte se ut så, för 

då kan vi inte umgås med dig”. Det är lite från person till person. 
 

(17) Sandra: Ja, men det kan ju vara liksom: du är för stor för att vara med oss men sen 

när man lär känna den här människan så kanske den människan är jättetrevlig istället 

och då kanske man ändrar sig, så personligheten gör jättemycket också.  

 

Sandra förklarar att beroende på hur man ser ut, med en specifik koppling till kroppsideal, 

att det kan leda till social exklusion i vissa grupper av människor, men att  i andra grupper är 
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det viktigare hur man är som person. Eleverna upplevde att kroppsideal även hade en 

koppling till ätstörningar, och då främst bland tjejer. Martin uttrycker det på följande vis: 

 

(18) Martin: Anorexia kommer ju mycket på grund av det, tror jag. Att dom kollar på 

modellerna och bara: Hur ser dom ut?. Så kollar de på sig själva och tänker att då måste 

jag vara jättesmal, sen så tänker de: Då måste jag börja äta mindre. Ja, du vet, bara nån 

slänger upp en bikinibild, så tänker de att jag kan inte slänga upp en sån. Jag är inte så 

pass smal, och så börjar de äta mindre. Omedvetet tänker de inte på det, sen blir det ju 

anorexia. Det är ju väldigt många som har det.  

 

Martin uttrycker här att på grund av de kroppsideal som framställs i samhället, så finns det 

de som far illa och blir sjuka som följd. Han beskriver här konsekvenser av kroppsidealen i 

samhället, vilket enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska diskuteras i ämnet idrott och hälsa. 

Ytterligare elever beskriver också hur kroppsideal kan leda till psykisk ohälsa och att man 

kan ha olika fysiska förutsättningar att nå upp till idealen. 

 

 

(19) Alex: Alltså det negativa är att det kan få personer att må extremt dåligt på grund av 

att man kan födas med gener så att man automatisk går raka motsatsen vilket kan leda till 

att man kan få extremt dåligt självförtroende och mår psykisk dåligt och därifrån födas 

tankar diverse saker som självmord på grund av att man känner att man inte passar in. 

 

Eleven ovan väljer att poängtera att det kan finnas olika anledningar till att man inte kan 

leva upp till de kroppsideal som förmedlas i samhället. De exempel man väljer att lyfta är 

att man antingen kan ha någon sjukdom eller medfödda genetiska förutsättningar vilket kan 

göra att man omöjligen kan motsvara kroppsidealen. Alex poängterar att detta, känslan av 

att inte passa in i idealen om att vara exempelvis smal eller vältränad, kan leda så långt som 

till självmordstankar och annan psykisk ohälsa.  Eleverna var överens om att ämnet idrott 

och hälsa var ett ämne där man specifikt borde jobba mer med kroppsideal trots att man i 

andra ämnen diskuterade detta fenomen. Eleverna fastställde att arbeta med kroppsideal just 

i ämnet idrott och hälsa skulle kunna påverka positivt och att det möjligen skulle kunna 

hjälpa till att motverka de ideal som förmedlas i media. 

 

I elevernas resonemang kring kroppsideal, kopplat till idrott och hälsa, framkom att pressen 

att se ut på ett visst sätt kunde innebära att man fick svårt att prestera på den nivån man vill i 
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ämnet och därmed riskerar ett lägre betyg på grund av kroppsidealen som finns. Att inte 

passa in i kroppsidealen kan leda till försämrat självförtroende och en dålig självkänsla, 

vilket i sin tur leder till att man inte vågar eller klarar av så mycket som man kunnat önska.  

 

Ur elevernas resonemang syns att kroppsideal kan påverka, framförallt i vissa miljöer inom 

idrott och hälsaundervisningen. På grund av känslan att man inte passar in i kroppsidealen 

föds en vantrevnad med sig själv och sin kropp, kan resultatet bli att man tar på sig en 

långärmad tröja eller inte vill simma tillsammans med de andra eleverna. Här syns hur 

diskurserna har makt att påverka elevernas sätt att tänka och agera, likt det Winther 

Jörgensen och Philips (2000, s. 71) skriver. Den diskursiva praktiken riskerar således bli att 

någon väljer att klä sig annorlunda eller inte vilja delta, till följd av de diskurser som 

framkommer kring kroppsideal (Fairclough, 2010). Känslan av att inte passa in kan komma 

ifrån de kroppsideal som konstrueras i samhället runtom (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, s. 71). Diskurserna kring kroppsideal har makt att påverka så att de resulterar i en 

känsla av icke-tillhörighet (Nilsson, 2008).   

 
I sina konstruktioner uttrycker eleverna beroende på hur man ser ut kan man komma att 

behandlas olika. I citat (6) samt (17) menar eleverna att beroende på hur man ser ut rent 

kroppsligt kan det leda till social utfrysning eller en känsla av att inte duga eller passa in. 

Kopplat till det Nilsson (2008) skriver om maktrelationer, pekar detta på att de med rätt 

kroppar, de kroppar som matchar kroppsidealen, även har makten att definiera vad som är 

idealt och eftersträvansvärt. Således får makthavarna, det vill säga elever med “rätt kropp”, 

rätten att styra diskursen om vad som är en acceptabel respektive en icke-acceptabel kropp, 

vilket i sin tur konstituerar gränserna för sociala relationer - ser man ut på ett visst sätt är 

man välkommen eller inte i en social gemenskap. De som inte passar in i normen riskerar att 

drabbas av socialt utanförskap och sjukdom som följd. 

 

Diskurserna kan, enligt elevernas resonemang, ha en oerhörd makt och påverkan på 

individer. I citat (19) talar Alex om att det finns en problematik kring psykisk ohälsa med 

förankring i de kroppsideal som förmedlas. Elevens resonemang visar att de diskurser som 

uppstår har så stark påverkan kring vad som är normativt godkänt, att om individen inte kan 

leva upp till kroppsideal  kan det leda till självmordstankar. Kopplat till det Nilsson (2008) 

skriver om maktförhållanden så framhäver Alex i sitt resonemang att det är någon annan 
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som är makthavare, främst media och därmed formar vad som är rätt ideal att sträva efter. I 

slutändan innebär denna  diskursiva praktik en risk för psykisk ohälsa på grund av att 

individen inte kan leva upp till kroppsidealen som makthavaren bestämt (Fairclough, 2010). 

Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 71) skriver att de diskurser som förs påverkar 

individens sätt att tänka och vice versa.  
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8. Diskussion 
 

Detta kapitel innehåller en resultatdiskussion, en metoddiskussion samt en diskussion om 

pedagogiska implikationer och framtida forskning och avslutas med en sammanfattning av 

de slutsatser denna studie lett till.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

 
Resultatdiskussionen är uppdelad efter de diskurser som framkommit i diskursanalysen av 

elevernas svar. Avsnittet har delats upp i två underrubriker baserat på undersökningens 

frågeställningar om hur elever konstruerar kroppsideal och deras resonemang kring 

kroppsideal med koppling till idrott och hälsa.   

 

8.1.1 Hur elever konstruerar kroppsideal 
 

Under intervjuerna uttryckte eleverna att det, utifrån deras eget perspektiv, inte spelade så 

stor roll hur man såg ut, men trots detta fanns ändå tydliga kroppsideal i elevernas 

resonemang. Eleverna uttryckte olika kroppsideal beroende på vilket kön de talade om. På 

frågan om hur dagens kroppsideal ser ut, resonerade samtliga elever kring det ur två olika 

perspektiv: manligt och kvinnligt, av den anledningen att det är den diskursordningen som 

används i samhället runt omkring, kroppsideal är kopplat till biologiskt kön (Fairclough, 

2003, s. 24). Att eleverna resonerar om könsspecifika kroppsideal, likt hur de upplever att 

kroppsidealen framställs i media, kan tolkas på några olika vis: att de påverkas av 

diskurserna i media, att media påverkas av elevernas diskurser, att de båda påverkas av 

någon utomstående faktor eller att det bara rör sig om en ren slump. Hade denna 

undersökning varit av större omfattning hade man möjligen även kunnat besvara vilken av 

tolkningarna som stämmer. Enligt Winther Jörgensen och Philips (2000, s.15) så hänger 

olika diskurser samman och på samma sätt som diskurserna i media kan påverka individer i 

samhället kan individer i samhället påverka diskurserna i media. Tidigare forskning 

(Lawrie, Sullivan, Davies & Hill, 2006; Fox & Rooney, 2014; Tiggemann & Slater, 2013) 

visar emellertid att media är en stark makthavare i formandet av kroppsideal bland unga, 

vilket skulle kunna stämma in även i denna undersökningen.  
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De kroppsideal som eleverna konstruerade i sina resonemang byggde på kvinnan med 

huvudsakligen två fysiska drag: smal och kurvig. Med “smal” avsågs ett lågt midjemått och 

med kurvig avsågs främst en kraftig byst och rumpa, då helst i kombination med en smal 

midja. För männen handlade kroppsidealen istället om att vara vältränad, muskulös, lång 

och, likt kvinnan, smal. Resultatet hade kunnat stärkas genom att använda bilder på olika 

kroppar och inte bara de resonemang de för. På detta vis hade man kunnat få en tydligare 

uppfattning av vad som räknas som exempelvis kurvig eller smal och en dimension utöver 

det ord kan beskriva. De kroppsideal som eleverna i undersökningen beskriver ovan 

stämmer väl överens med resultat från flertalet andra studier (Bottamini & Ste-Marie, 2006; 

Lawrie et al., 2006; Lundin et al., 2013;  Tatangelo & Ricciardelli, 2013). Dessa 

återkommande beskrivningar bygger på, likt det Grogan och Richards (2002, s. 228) 

undersökning visade, ett övergripande fokus att ytan, det visuella intrycket vi ger på 

människor i vår omgivning, är det som i första hand prioriteras. Ungdomar känner en 

påtryckning  att se bra ut, och att se ut att må bra för andra och inte för sig själva (Grogan & 

Richards, 2002, s.228; Pope, Corona & Belgrave 2014, s. 310- 311). Denna studie har 

emellertid inte syftat att besvara varför ungdomarna känner dessa externa påtryckningar, 

utan snarare konsekvenserna av dem, och därmed framgår i denna studie inte lika klart var 

påtryckningarna att se ut på ett visst sätt kommer från. Att vara vältränad och muskulös kan 

tolkas på (minst) två sätt: att se muskulös ut (ytligt) eller att vara stark/uthållig (funktion), 

men i denna studie konstruerade eleverna kroppsidealen som ytliga och utan fokus på 

funktion. När eleverna fortsatte sina resonemang använde de genomgående ord som “se ut”, 

vilket tyder på att kroppsideal konstrueras som något ytligt, vilket ligger närmare tolkningen 

att se muskulös ut.  

 

Eleverna uttryckte också ett kritiskt synsätt på dessa ideal, likt resultatet i Johnson et al. 

(2013) studie, och att dessa kroppsideal var orimliga och i det närmaste omöjliga att leva 

upp till, både på grund av fysiska förutsättningar och på grund av tidsbrist. I elevernas 

resonemang kring kroppsideal valde man att poängtera att vissa kan ha medfödda 

sjukdomar, ärr, eller på något annat sätt inte ha de fysiska förutsättningarna som krävs för 

att kunna passa in i dagens kroppsideal. I resonemangen betonades även att de kroppar som 

framställs, då främst medialt, är modeller som spenderar hela sin vardag till att träna, äta rätt 

och på andra sätt jobba på sin kropp så den ska matcha kroppsidealen så väl som möjligt, 

även till den gräns att vissa gör kirurgiska ingrepp för att bättre passa in i kroppsidealen. 
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Detta gör det i praktiken omöjligt för gemene man att kunna motsvara dessa kroppsideal, då 

det för många varken finns tid eller ekonomiskt utrymme att tillsätta för att matcha 

kroppsidealen. Likt det som redovisas i analysen så tyder detta på den extrema makt 

diskurserna besitter. Media, som en av de starka makthavarna i det normativa godkännandet 

av olika kroppsformer och konstruerandet av kroppsideal (Mastronardi, 2003, s. 84), kan 

därmed ses som en stark påverkansfaktor av många ungdomars hälsa och sätt att tänka. I 

elevernas resonemang av hur kroppsideal framställs i media idag kretsade diskussionen 

främst kring två olika diskurser, vilka handlar om att vara smal respektive vältränad. 

Kroppsidealet för mannen, som det enligt elever framställs i media, är att vara vältränad och 

respektive kroppsideal för kvinnan är i första hand att vara smal. Att de konstruerade 

kroppsidealen i media på ett så liknande sätt som de konstruerar sina personliga kroppsideal 

visar, likt det resultat som syns i flera andra studier (Mastronardi, 2003; Spurr, Berry & 

Walker, 2013; Lawrie, Sullivan, Davies & Hill, 2006), att det finns starka likheter mellan 

media och elevernas konstruktioner av kroppsideal. Detta kan tolkas som att det finns en 

viss motståndskraft i den sociala konstruktionen av kroppsideal hos eleverna, men att många 

trots detta ändå påverkas starkt av de kroppsideal som förmedlas runtom dem.  

 

I samtalen om kroppsideal, kopplat till media, uttryckte eleverna att media kunde vara en 

stark påverkansfaktor, inte minst på ett undermedvetet plan, vilket man finner i  flertalet 

studier (Fox & Rooney, 2014, s. 163; Spurr et al., 2013; Tiggemann & Slater, 2013; 

Verplanken och Tangelder, 2011). Eleverna hade svårt att säga vart deras åsikter om 

kroppsideal kom ifrån, men att media antagligen hade en viss del i deras konstruktioner och 

resonemang kring kroppsideal, vilket pekar på att de mediala diskurserna har stor makt. 

Som tidigare nämnts så kunde eleverna inte svara på vart de fått den bild av kroppsideal 

som de beskrev, vilket möjligen pekar på att de, trots sin egen uppfattning, har påverkats i 

viss utsträckning. Detta skulle kunna gå väl i hand med det flertalet tidigare studier säger: 

att media är en stark påverkansfaktor (Spurr et al., 2013, s.26; Tiggemann & Slater, 2013, s. 

631; Fox & Rooney, 2014, s. 163), men även det som framkom i Johnson et al. (2013, 

s.358) studie att det finns elever som i viss utsträckning bryter sig loss från de ideal som 

framställs i media. Att eleverna har svårt att säga vart deras uppfattning om kroppsideal 

kommer ifrån kan tolkas som att de förmedlas från många olika håll och på många olika sätt 

i samhället runtom dem, vilket kan göra det svårare att peka ut en specifik källa. Det kan 

också tolkas som att idealen förmedlas outtalat - de bara finns där. Utöver detta kan det även 

tyda på att de erhållit dem undermedvetet. I skolan och ämnet idrott och hälsa blir det därför 
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viktigt att medvetandegöra eleverna om kroppsidealen, lära dem att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till kroppsidealen och om konsekvenserna av dessa.  

 

8.1.2 Elevers resonemang om kroppsideal kopplat till idrott och hälsa 
 

Eleverna i undersökningen beskrev två områden där kroppsideal påverkade: 

omklädningsrum/duschar och i samband med simundervisning. Just dessa två områden var 

platser där eleverna kunde känna en särskild otrygghet och det var en extra stor risk att råka 

ut för negativa eller rentav kränkande kommentarer, ofta baserade på det kroppsliga 

utseendet och kroppsideal. Eleverna berättade att påhopp om hur man såg ut var vanligare 

än annars i just dessa miljöer. De anledningar undersökningen funnit till detta var att det är i 

dessa moment en elev inte kan dölja sin kropp med kläder, utan står blottad inför 

kamraterna. I just duschar och omklädningsrum är inte heller alltid en lärare eller någon 

annan vuxen närvarande, vilket gör miljön mer oskyddad även ur den synpunkten. De 

negativa kommentarerna i dessa miljöer bygger just på att eleven inte matchar de 

kroppsideal som finns i samhället, och att man därmed utsätts för en större risk att få dessa 

kommentarer riktade mot sig. Wertheim et al. (2009) menar att en osund bild av den egna 

kroppen och ett dåligt självförtroende kan resultera i en negativ inverkan på ungdomars 

hälsa, vilket i sin tur kan leda till negativa effekter från omgivningen och mobbning (Lunde 

et al., 2006; Phares et al.,  2004;  Ricciardelli et al., 2009). Detta visar hur viktigt det är att 

föra en diskussion kring de olika kroppsideal som framkommer i samhället och att oavsett 

hur man ser så ska man känna sig duglig och accepterad. Johnson et al.:s (2013, s.358) 

studie visar även att lärarna var medvetna om denna situation och att de kände ansvar att 

hjälpa eleverna att uppnå en förnuftig bild av hälsa och kroppsideal, samtidigt som de 

poängterade att skolan är en institution där elever ska lära sig att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till olika ideal som finns. 

 

Likt det man funnit i Johnson et al.:s (2013, s. 358) studie finner man även i denna studie att 

eleverna visar en viss förmåga att våga ifrågasätta de kroppsideal som konstrueras i media. 

Angående skolan och ämnet idrott och hälsas potential att påverka elevernas syn på 

kroppsideal så efterlyste eleverna att skolan och ämnet idrott och hälsa specifikt borde jobba 

mer med just kroppsideal. Eleverna beskrev att de inte upplevde att man jobbade särskilt 

mycket med det, men att det i vissa fall arbetades med i andra ämnen i skolan. Vidare 
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framkom också att eleverna trodde att arbete med kroppsideal just på idrott och hälsan 

kunde påverka positivt och vara en god motpol till det som förmedlas i media angående 

kroppsideal med koppling till träning och kost. Att skolan och ämnet idrott och hälsa 

specifikt är en plats där konsekvenser av kroppsideal ska belysas är något som även står 

uttryckligen i ämnesplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011, s. 83). Att eleverna 

uttryckte att man inte jobbade särskilt mycket med kroppsideal på idrott och hälsan kan 

tolkas som ett resultat av tre saker: de har inte jobbat med kroppsideal särskilt mycket i 

ämnet, att de inte riktigt förstått och kunnat ta till sig av det läraren har försökt förmedla, 

eller att de har tagit till sig detta undermedvetet och således inte uppfattar det som att det har 

jobbats med kroppsideal. 

 

Ur elevernas perspektiv finns ett utbrett problem vad gäller kroppsideal och ämnet idrott 

och hälsa. Undersökningens resultat visar att det finns ett behov av att vidta vissa åtgärder, 

exempelvis förebyggande arbete genom att föra en aktiv dialog med eleverna om 

kroppsideal, social utsatthet och respekt för sina medmänniskor. Ett exempel för att 

motarbeta problemet på kortare sikt är att bygga duschbås eller liknande, där eleverna har 

möjlighet att få byta om ifred. Att just omklädningsrummen och duscharna är särskilt 

otrygga miljöer, där allmänt negativa och kränkande kommentarer förekommer oftare än i 

andra miljöer och situationer är något man också fann i Skolinspektionens (2012, s. 23) 

kvalitetsgranskning. Varför dessa miljöer är särskilt känsliga framgår dock inte i 

Skolinspektionens granskning, vilket i denna studie utforskas närmare.  

 

Eleverna uttryckte även i sina resonemang kring kroppsideal att kroppsidealen påverkade 

dem i undervisningen i allmänhet. I citat (11) säger Lisa att man på grund av en känsla av att 

man inte passar in och ett lågt självförtroende, kan det vara svårt att prestera på den nivå 

man egentligen vill. Kopplingen mellan ett lågt självförtroende och prestation i ämnet, samt 

till vilken grad detta faktiskt påverkar eleverna framgår dock inte i denna studie och är 

således något som behöver studeras noggrannare. Att det kan bli svårare att nå upp till sin 

fulla potential i ämnet, på grund av kroppsidealen som framställs i mediala diskurser, är 

något som syns även i Hills (2015, s. 768) studie.  

 

Att inte stämma in och känna ouppnåelighet kring de kroppsideal som makthavarna 

konstruerar innebär ett flertal risker: social utfrysning, kränkande kommentarer, dålig 

självkänsla samt psykisk ohälsa som anorexia eller självmordstankar. Detta resonemang, att 
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kroppsideal har en koppling till ätstörningar, fann även Wertheim et al (2009, s. 68) i sin 

studie. Eleverna nämner även att det inte nödvändigtvis behöver gå så långt som att 

utvecklas till någon ätstörning, men att det finns en uppfattning att man behöver äta mindre 

för att på så vis kunna passa in i de kroppsideal som finns. Detta är något även 

Socialstyrelsen (2009, s. 250) funnit är vanligt, framförallt bland flickor. En möjlig orsak till 

elevernas uppfattning om sambandet mellan kroppsidealen och psykisk ohälsa kan vara just 

den ökade risken för sociala utfrysning och kränkande kommentarerna som det innebär att 

inte kunna matcha kroppsidealen, vilket skulle kunna leda eller bidra till psykisk ohälsa. 

Detta visar hur viktigt det är att lära eleverna dels om värdegrund och allas rätt att bli och 

känna sig accepterade.  

 

8.2 Metoddiskussion 
 

I denna studie har kvalitativ metod använts där semistrukturerade, personliga intervjuer har 

genomförts. Syftet med studien var att utveckla större kunskap kring hur elever i årskurs två 

och tre på gymnasiet konstruerar kroppsideal kopplat till ämnet idrott och hälsa. Studien 

syftar även till att undersöka elevers resonemang kring kroppsidealens påverkan i ämnet 

idrott och hälsa. Att enskilt sitta med deltagaren och en deltagare per intervjuare, gjorde att 

risken för att de blev påverkade av andra deltagare minimal, gentemot om valet hade fallit 

på gruppintervju. En gruppintervju, hade kunnat leda till att deltagarnas resonemang och 

konstruktioner av kroppsideal påverkats av de andra deltagarnas resonemang och därmed 

skapat en miljö där deltagarna enbart håller med föregående deltagares uttryck. För att öka 

studiens pålitlighet valdes individuell intervju, men inte enbart på grund av pålitligheten 

utan även för att fokus låg på deltagarnas personliga, individuella ord och uttryck. Deras 

egna resonemang var det  som var värdefullt för denna studie. Via semistrukturerad intervju 

gavs möjligheten att ställa följdfrågor till deltagarna för att få ut mer av respondenterna och 

gå mer djupgående i deras resonemang och konstruktioner.  Det ska även nämnas att med en 

större erfarenhet av intervjusituationen hade kvalitén på intervjuerna kunnat höjas. 

Undersökningen gjorde ingen pilotstudie utan intervjuguiden (se bilaga 1) användes direkt 

och i efterhand märktes att några av frågorna inte hade behövts vara med i intervjuguiden 

(ibid). Det positiva med intervju var att fokus låg på deltagarnas ord vilket även kan kopplas 

till vår teoretiska perspektiv diskursanalys där text och ord är det centrala, där studien ville 

undersöka vilka diskurser som framkommer i elevernas konstruktion och resonemang kring 
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kroppsideal. Det som hade kunnat ta undersökningen till en ny dimension är om studien 

hade gjort en diskursanalys på kroppsideal i media. Detta till skillnad från den nuvarande 

undersökning som använder sig av tidigare forskning som visar diskursanalys kopplat till 

kroppsideal i media.  

 

En kvantitativ ansats hade för denna studie kunnat ge andra resultat men det hade gjort det 

omöjligt att  ta del av lika djupgående resonemang och konstruktioner kring kroppsideal. 

Genom kvantitativ ansats hade resultatet istället kunnat visa ett större urval av elever med 

ett resultat som hade kunnat generaliseras, men detta hade också inneburit att studiens 

frågeställningar skulle bli svåra, om inte omöjliga att besvara, då de handlar om elevernas 

ord och uttryck i en mer djupgående dimension. Detta går att koppla Gratton och Jones 

(2009) som nämner att det är lättare att förstå helheten i respondentens resonemang i en 

kvalitativ studie, i jämförelse till en kvantitativ. Intervjuerna utfördes med 13 elever, detta 

för att få mer ingående resonemang och konstruktion och därmed även se ett starkare 

samband bland eleverna. Att inte fler elever har använts i undersökningen kan också ses 

som en svaghet, men å andra sidan gav 13 respondenter en stor mängd empiri att använda. 

När intervjuerna utfördes användes smartphones för att spela in. Som nämnts tidigare fanns 

det ett par intervjuer där det framkom oljud i bakgrunden. Detta är något som inte 

påverkade transkribering av intervjuerna utan det gick att höra deras resonemang och 

uttryck, men det ska även sägas att det finns chans att deltagarna blev störda av oljudet. 

Detta var dock inget som märktes under intervjuns gång att eleverna blev.  

 

8.3 Framtida forskning  
 

Utifrån denna undersökning är tankarna kring framtida forskning att utföra en diskursanalys 

kring media. Detta för att se vilka diskurser som framkommer i medias värld och möjligen 

se ett samband mellan medias diskurser och de diskurser som framkommer i elevernas 

resonemang. Denna studie undersökte elevers konstruktioner och de diskurser som framkom 

i deras resonemang kring kroppsideal, och därför hade de även varit intressant att se hur 

lärare arbetar för att motverka kroppsidealen som finns i samhället då det även står i 

läroplanen för gymnasiet  (Skolverket, 2011). Om lärarna inte gör detta: varför är det så? 

Vad kan det bero på? Slutligen hade framtida forskning även med en kvantitativ ansats varit 

intressant, detta för att kunna generalisera resultatet. 
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8.4 Pedagogiska implikationer och konklusioner 
 

Baserat på undersökningens resultat har ett antal slutsatser kunnat dras. Först och främst 

syntes det att diskurser i media har en stark makt att påverka elever. Eleverna upplever att 

det finns en koppling mellan dålig självkänsla, kränkningar och psykisk ohälsa med 

koppling till de kroppsideal som konstrueras i media. Dessa kroppsideal innebär även att 

elever riskerar att uppleva sig otillräckliga när det kommer till undervisningen i idrott och 

hälsa, en känsla av att man inte duger. Trots att eleverna i undersökningen visar 

medvetenhet att kroppsidealen som framställs i media är osunda och orealistiska påverkar 

idealen dem och ses som eftersträvansvärda. I sina resonemang framhäver eleverna flera 

exempel på hur långt vissa sträcker sig, exempelvis genom kirurgiska ingrepp eller 

ätstörningar, enbart för att matcha kunna kroppsidealen. Ämnet idrott och hälsa har en unik 

uppgift att medvetandegöra och utveckla kunskap hos eleverna om konsekvenser av olika 

kroppsideal (Skolverket, 2011), men enligt elevernas resonemang verkar det inte vara något 

som man lagt någon större vikt på, eller att budskapet man försökt förmedla inte har nått 

hela vägen fram.  

 

Genom denna undersökning och dess resultat, kan skolor och lärare få en bild av hur mycket 

av dagens fenomen egentligen påverkar dagens ungdomar och därmed en grund att stå på i 

sitt arbete för att motverka ovanstående problematik. Det som syns är att det finns en stark 

problematik kring psykisk ohälsa kopplat till kroppsideal, vilket givetvis är alarmerande och 

något som skolan som institution har tagit på sig att man ska undervisa eleverna om 

(Skolverket, 2011, s. 83). Elever som får ta del av och hjälp att kritisk ifrågasätta de 

normativa kroppsideal, kan man få till en social förändring (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, s. 70). 

 

Eleverna beskrev i sina resonemang att det fanns en risk för social exklusion med koppling 

till kroppsideal. Genom att läraren och skolan hjälper till att medvetandegöra och sätta saker 

i perspektiv, så finns de möjlighet att elevernas tankesätt förändras och att man därigenom 

kan minska risken för social exklusion. Exempel på hur man skulle kunna arbeta med detta 

är att skapa en förebyggande plan, där föreläsare kommer och föreläser kring detta fenomen 

och konsekvenser som kan uppstå. Detta för att skapa en trygg miljö för eleverna där de får 
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känslan att det är acceptabelt att se ut som man gör. Flera av eleverna i undersökningen 

efterlyste också mer diskussion om ämnet, där läraren kan sätta kroppsidealen i perspektiv: 

hur mycket bör man ta åt sig? Är en vältränad kropps nödvändigtvis en frisk kropp? Är en 

frisk kropp nödvändigtvis vältränad? Genom att sätta saker i perspektiv för eleverna hjälper 

läraren dem att skapa sig en sundare bild av kroppsideal och ett bättre förhållningssätt 

gentemot de ideal som finns runtom dem.  

 

När skolor och lärare diskuterar och pratar med eleverna kring kroppsideal som finns i 

samhället, kan det hjälpa eleverna att  utveckla en medvetenhet kring konsekvenser från 

olika kroppsideal som förmedlas av samhället. Det gäller att förmedla till eleverna att 

människor har olika kroppar och är formade på olika sätt, och att oavsett hur man ser ut så 

ska människor kunna känna sig och bli accepterade. Detta i sig kan resultera till mindre 

press och stress framförallt, men också förhoppningsvis färre fall av självmordstankar, 

anorexia och dylikt. Nilsson (2008) menar att de diskurser som förs blir konstruerade av 

olika makthavande institutioner och att de med makt skapar vad som är sant. Eleverna 

uttrycker i sina resonemang att de tror att skolan och ämnet idrott och hälsa kan vara en 

betydelse motpol till de diskurser som förs, vilket tyder på att de tycker skolan har en viss 

makt. Denna makt gör i sin tur att lärare har möjligheten att förmedla kunskap och diskutera 

kroppsideal med eleverna, vilket förhoppningsvis kan leda till ökad kunskap och förståelse 

hos eleverna  och i slutändan bättre hälsa.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Intervjuguide:  

 

Studien syftar till att intervjua respondenten om hens tankar om kroppsideal inom ämnet i 

idrott och hälsa med fokus på kroppsligt utseende och kroppslig funktion. Det material som 

intervjun erhåller studien med kommer att transkriberas och sammanställas i syfte att 

relatera innehållet till tidigare forskning. respondenten har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan då medverkan är frivilligt och respondenten kan när som helst avbryta intervjun 

och sitt deltagande om hen önskar vilket i så fall inte kommer leda till några som helst 

konsekvenser. Respondenten kan alltid avstå från delar av intervjun eller hoppa över frågor 

(informationskravet och samtyckeskravet). Materialet kommer endast att användas och 

bearbetas av författarna och kommer endast nyttjas i forskningsändamål (nyttjandekravet). 

respondenten avidentifieras genom att inte använda pseudonym. Detta för att skydda 

respondenterna då inget i innehållet av empirisk data kommer att kunna härledas tillbaka 

till respondenten (konfidentialitetskravet) (HSFR). 

 

Inledande frågor: 

-    Vilken årskurs går du på gymnasiet? 

-    vilket program går du på gymnasiet? 

-    vilka fritidsintressen har du? 

-    Är du fysisk aktiv? om ja, på vilket sätt? varför är du fysisk aktiv? (är det yttre eller 

inre motivationsfaktorer?) 

Frågor kring ideal: 

-    Kroppsideal har under åren sett annorlunda ut. Vilka ideal anser du finns idag? 

Om eleven inte lyfter något av fysisk färdighet och/eller  utseende så be eleven fortsätta 

resonemanget med avseende på det. 

-    Hur tror du dessa ideal påverkar dig? 

- Den syn du har på kroppsideal, vart tror du att du fått den ifrån? 

-    Hur upplever du att kroppsideal som finns i dagens samhälle skapas? 

-    Hur ser du på media och sociala mediers roll gällande kroppsideal? 

Om eleven inte lyfter något av fysisk färdighet och/eller  utseende så be eleven fortsätta 

resonemanget med avseende på det. 
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-    Hur skulle du resonera kring vilka kroppar och ideal som framställs i t ex reklam, 

blogg, sociala medier? vilka kroppar framställs som avvikande? 

-    Vad tycker du om samhällets ideal? 

-    Hur upplever du att de olika kroppsideal som finns påverkar dig på 

idrottslektionerna?   

- Behöver man se ut på något speciellt sätt för att passa in i idrott och hälsa? 

Hur då? Hur ser de ut som inte passar in?  

- Behöver man se ut på något speciellt vis för att få ett högre betyg?  

Hur då? 

-    Är kroppsideal något ni brukar jobba med på idrotten  i skolan? 

- Tycker du kroppsideal är något man borde jobba med på idrottslektionerna? 

Om ja: Varför väljer att jobba med det tror du? 

Om nej: Varför väljer man att inte jobba med det tror du? 

-    Hur brukar ni jobba med det? 

-  Hur tror du skolan och ämnet idrott & hälsa kan påverka din syn på kroppsideal?  

På vilket sätt? 

- Hur ser du på lärare i idrott och hälsa, behöver de se ut på något speciellt sätt?   

-       Den bilden du beskrev, vart tror du att du har fått den ifrån?  

-    Hur tror du det påverkar dig om läraren inte matchar den bild du beskrivit? Hur 

påverkar det din syn på läraren? 

-    Vad har den här personen för fysiska färdigheter? Vad kan hen göra? 

-    Hur tror du det påverkar om en lärare inte kan göra som du beskrivit? Hur påverkar 

det din syn på läraren? 

-    I er undervisning, hur går det till när ni ska lära er en ny rörelse?  Förklarar läraren? 

Visar läraren? Hur viktigt tänker du att det är att en idrottslärare kan visa? 

-    Vilka förväntningar anser du finns på idrottslärare? 

- Är det något mer du skulle vilja ta upp som vi inte redan pratat om? 


