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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att ge en bild av hur högstadietjejer ser på sin kropp 

med tanke på de ideal som vi har i samhället i dag. Genom en kvantitativ studie har 

jag även undersökt vilka erfarenheter och föreställningar som finns kring bantning och 

olika dieter, samt vilka faktorer som påverkar dessa erfarenheter och föreställningar 

hos dessa tjejer. Media samt vänner och familj är de faktorer som visade sig vara 

relevanta att ta med i arbetet. Därefter har jag studerat vilka konsekvenser en negativ 

självbild kan få när det gäller tjejernas hälsa. Anorexi, bulimi och benskörhet är några 

av de konsekvenser som nämns. Som en avslutande del har jag kopplat in skolan och 

bland annat lyft fram vad läroplanen säger om skolans roll när det gäller dessa 

områden.  

 

Hälften tjejerna i undersökningen har försökt eller vill gå ner i vikt och de flesta 

uppger att de vill ändra något på sig själva. Många av tjejerna skulle vilja se ut som 

någon annan och kändisar, i allmänhet, tycks vara det största idealet. Resultatet av min 

undersökning tyder på att många tjejer har en negativ självbild som till stor del 

påverkas av de ideal som finns i dag. Media, som lyfter fram dessa ideal, har med 

andra ord en betydande roll när det gäller tjejernas självbild men även vänner och 

familj är faktorer som påverkar.  

 

De flesta tjejer i undersökningen uppger att skolan inte tar upp frågor gällande 

bantning, kost och/eller ätstörningar i någon större utsträckning, och att de skulle vilja 

lära sig mer om dessa ämnen. Kost och ätstörningar är de ämnen som tjejerna uppger 

att de skulle vilja lära sig mer om i skolan.  
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1. Inledning 

Skolan innefattar lärande kring olika områden och då även innehåll som berör elevers 

hälsa och välmående. Eftersom jag är framtida lärare inom ämnet idrott och hälsa har 

jag ofta under utbildningen kommit i kontakt med begreppet hälsa. 

De flesta människor strävar efter att passa in i samhället, framförallt unga och 

identitetssökande människor. Det gäller att vara normal, men inte för normal. Man ska 

vara speciell, men inte avvikande. (Ambjörnsson:2004) Men vad är då normal och vad 

är avvikande? Det är samhället, alltså vi människor som agerar och verkar i samhället, 

som bestämmer normerna och därmed även det som är avvikande. Det är bl.a. bilder 

på vackra, smala och vältränade människor som omger oss i vår vardag som har blivit 

det som faller inom ramen av det vi kallar normalt. Och allt som är dess motsatts ses 

som avvikande. (a.a) De flesta människor är rädda för att betraktas som avvikande 

därför blir deras ideal det som samhället betraktar som norm. Människor i dagens 

samhälle matas ständigt med information om nya bantningsmetoder och dieter, 

framförallt från media, och det är svårt att inte låta sig påverkas av detta. Eftersom 

massmedia är en stor del av ungas vardag så påverkas även de till av vad som skrivs i 

media. (J.Gripsrud) Men det är inte alltid påverkan kommer direkt från media, utan 

även från andra människor i ungdomarnas omgivning som familj, skola och vänner. 

De som tycks påverkas mest är unga tjejer eftersom det oftast är kvinnor som 

bantningstipsen riktar sig till, samtidigt som det framförallt är tjejer som visas på 

bilderna när det gäller just detta. Även när det kommer till skvallertidningar, där 

kändisar ständigt är i fokus, så handlar större delen om kvinnliga kändisar. Deras 

kroppar synas och kritiseras och man får ta del av kändisarnas, i många fall, 

omänskliga dieter. Hur ska en tonårstjej förhålla sig till sin egen kropp när hon ser 

bilder på en, till synes perfekt, kändiskvinna som kritiseras över sin kropp? Media 

påverkar tjejer och deras syn på sig själva till stor del och många känner press på sig 

att uppnå de ideal media målar upp. (Ambjörnsson:2004) Eftersom ungdomarna 

spenderar en stor del av sin tid i skolan så påverkas de självklart av omgivningen där, 

och vi har som lärare en ganska stor inverkan på eleverna. (Sou 2000:19) Därför är det 

viktigt att man i skolan tar upp och diskuterar frågor som handlar om ideal, kropp och 

självbild etc.  
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Under de åren barn och ungdomar går i skolan utvecklas många av de vanor och 

livsstilar som får bestående effekt för vuxenlivets hälsa, det gäller matvanor, 

motionsvanor, bruk av tobak, alkohol och droger. (Sou2000:19) Hälsoperspektivet har 

blivit en viktig del inom ämnet idrott och hälsa, och därför har skolan en viktig roll när 

det gäller elevernas hälsa. Som idrottslärare måste man fundera över vad som är 

relevant att ta upp i undervisningen ur ett när det gäller hälsan, både ur ett större 

samhälleligt perspektiv och ett mindre mer individbaserat perspektiv. Vi måste ta 

hänsyn till och utgå ifrån barn och ungdomars egna intressen och erfarenheter så att de 

lättare kan sätta sig in i och förstå hälsobegreppet. Något som vi inte får glömma är att 

det skapas diskurser om kroppen även inom idrott och hälsa, och detta är något vi 

måste uppmärksamma i vår undervisning. (Meurling:2003) Det är även viktigt att vi 

funderar över våra val av aktiviteter, vad dessa ger för budskap och vad de kräver av 

våra elever. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att få en bild av hur högstadietjejer tänker 

kring ideal, kost och kropp och vad det är som påverkar dem. Min frågeställning är 

följande: 

*Hur ser högstadietjejer på sin kropp med tanke på de ideal som finns i samhället? 

*Vilka erfarenheter och föreställningar finns kring bantning och olika dieter? 

*Vilka faktorer påverkar tjejerna när det gäller deras självbild och föreställningar 

kring bantning?  

*Vad kan en negativ självbild ha för konsekvenser när det gäller tjejernas hälsa?  

*Vad är skolans roll när det gäller dessa områden? 
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3. Definitioner 

För att man som läsare lättare ska kunna följa med i och förstå texten i arbetet så 

förklaras här nedan ett par av de begrepp som nämns i arbetet. 

3.1 Ideal 

Ideal är en inre bild av begrepp om det i sin art fullkomliga. Det kan gälla en person, 

en sak, ett sätt att handla etc. I ett etiskt och socialt perspektiv kan ideal vara en 

mönsterbild att i möjligaste mån förverkliga och något som man i sitt handlande 

närmar sig.   (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 

3.2 Normer/normalitet 

Normer är allmänna regler för hur man bör uppföra sig och är oftast inte nedskrivna. 

Ett exempel på normer är etikettsregler, att man skall passa tider och inte ljuga. 

(http://www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/samhallsekonomi.html) 

 I Ambjörnssons studie (2004) I en klass för sig – Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer, står det att läsa att normen existerar inte bara i sig själv, utan finns 

endast i förhållande till en tänkt motpol. Det finns ingen stabil kärna för normaliteten 

eftersom normer hela tiden måste ställas mot avvikelser. Avvikelserna finns ständigt 

närvarande i vår kultur, vare sig du väljer att se dem eller inte. 

”Normalitet är egentligen inget statistiskt begrepp, den refererar till en norm, en fullkomlighetens 

modell, till det gyllene medlet som man bör anamma. Den pekar på vad vi borde vara, inte vad de flesta 

strävar efter. Därav följer att normalitet är ett tillstånd man bör sträva efter, ett mål. Det är det som 

människan skulle göra om hon levde enligt hennes mänskliga potential.” 

(http://www.livingislam.org/norm_sv.html) 

3.3 Anorexia nervosa 

Anorexi är något som drabbar främst flickor och unga kvinnor. Den drabbade känner 

sig ofta tjock, fastän hon väger för lite och tanken på att gå upp i vikt gör henne 

livrädd. Hela livet kretsar kring mat, ångest och rädslan för att gå upp i vikt. 

Sjukdomsförloppet kan ibland bli långdraget men går i de flesta fall över. Utan 
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behandling leder sjukdomen i en del fall till döden pga svält eller självmord. 

(http://www.medivia.se/AN/)  

3.4 Bulimia nervosa 

Bulimimi, eller hetsätning, är närbesläktat med anorexia. Den som av lider av denna 

sjukdom är livrädd för att gå upp i vikt och vräker ofta i sig stora mängder mat för att 

sedan ofta tvinga sig att kräkas upp den. Detta är ett problem som kanske inte syns på 

utsidan då de flesta hetsätare är normalviktiga. (http://www.medivia.se/AN/) 

3.5 Ortorexi 

Den som är drabbad av ortorexi lider av ett tvångsmässigt beteende att äta rätt mat, 

vilket innebär att de endast äter det som är nyttigt och undviker mat som innehåller 

sött och fett. Om de mot all förmodan skulle råkar äta "fel" måste de kompensera detta 

genom att motionera och banta. Den ensidiga kosten kan leda till näringsbrister och 

symtomen kan vara yrsel, huvudvärk, ont i magen och dålig blodcirkulation. 

(http://www.growingpeople.se/templates_GP/GP_page.asp?id=12489#Ortorexi) 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det har alltid funnits ideal och normer i vårt samhälle och de påverkar oss på olika 

sätt. Det är inget nytt att vi försöker tolka samspelet mellan kropp, identitet och 

samhälle, men forskning om kroppen tycks ha blivit allt mer framträdande. I 

forskningen läggs fokus bl.a. på hur olika ideal påverkar individens självbild och  

kroppsuppfattning och i förlängningen därav även kroppen. (Meurling:2003)   

4.1 Samhällets ideal och normer 

Kvinnoidealet har hela tiden förändrats från en tid till en annan och har nödvändigtvis 

inte något med hälsa att göra. Men i samhället ser vi ofta exempel på att budskapet om 

övervikt packas in i hälsokampanjer, som bidrar till att legalisera budskapet. I dessa 

vävs det sunda och det sköna samman, och tvingar många till att genomgå extrema 

bantningskurer för att leva upp till tidens krav på slankhet. (Meurling:2003) 

Vi har i alla tider alltid haft ideal att se upp till och försöka anpassa oss efter. Twiggy 

var det första idealet som slog igenom i modevärlden. Hon var en mager 15 åring med 

blont hår och stora ögon och kom att bli 60-talets ansikte. Hon ses som den första 

supermodellen och kom av vissa forskare att anklagas för att ha orsakat den första 

bantningsvågen bland unga kvinnor. Efter henne har en mängd modellertrender och 

ideal avlöst varandra. (Thulin, Östergren:2000) 

 

Under 80-talet kom modeller som Naomi Campbell, Cindy Crawford m.fl. som hade 

kravet på sig att uppfylla det klassiska idealet med måtten: 34-24-34, som avser 

måtten på bröst, midja och höfter. Och under 90-talet kom det s.k. heroinchic-modet, 

ett namn som kom utav att modellerna skulle pumpa i sig droger för att hålla hungern 

borta och förbli smal. (Thulin, Östergren:2000)  

 

Det var under 1920-talet som ett ideal, som kan liknas med de ideal vi kan se i 

samhället i dag, växte fram. Hälsan kom att hamna mer i fokus och det rådande 

skönhetsidealet var sportigt och ”naturligt”. Dessa ideal uppnåddes genom idog 

träning och bilden av hälsa blev lika med bilden av skönhet. Men detta ”naturliga” 

ideal har senare utvecklats till en hälsofixering som utgör grundvalen av vår tids 
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skönhetsnormer.(C.Brown:1994) Men hur kommer det sig att detta ideal har växt 

fram? 

 

I och med att kroppen inte uppskattas lika mycket i arbetslivet så har kroppen blivit ett 

slags investeringsobjekt. Det har därmed blivit mer naturligt att investera i kroppen på 

fritiden och ägna sig mer åt fysiska aktiviteter. Förutom med fysisk aktivitet kan 

kroppen även regleras genom födointaget, och intresset för kost och dieter ökat under 

de senaste femtio åren. Detta kommer framförallt till uttryck i media. I dag har det 

blivit ett moraliskt rättesnöre att kontrollera sin vikt och sitt födointag. Fettförbränning 

och födointag är det som ligger i fokus, samtidigt som kvinnoidealet blir allt tunnare. 

(Meurling:2003) Det gäller med andra ord att ha kontroll över sig själv, sitt födointag 

och den fysiska träningen.  

 

I Skönhetens mask (1994) skriver Carolina Brown att vi människor brukar dra en 

parallell mellan det vackra och det goda. Att skaffa sig kontroll över kroppen och 

därmed även skönheten tycks vara och förbli en ständig strävan. Hon menar att dagens 

offentligjorda kroppar uttalar i mycket samma budskap som tidigare i historien.  
 

”Skönheten rymmer en ständig kamp mellan insida och utsida, mellan ideal och verklighet, teori och 

praktik, kropp och själ, mellan liv och död. Skönheten tycks utgöras av människans strävan efter 

kontroll över kroppen, ett slags herravälde över naturen och dess lagar, i förlängningen över livet 

självt. En orimlig strävan efter  

odödlighet.” (C.Brown, 1994:12) 

 

Brown skriver vidare att människan tycks tro att själen blir lyckligare och starkare om 

hon lyckas erhålla den kropp som samhället och kulturen förväntar eller kräver att hon 

ska ha. Det gäller med andra ord att ha kontroll. Kontroll är eftersträvansvärt eftersom 

man genom detta besitter makt och utifrån makten upprättas normer och normsystemet 

utgör ordningen. Vi lever i ett tänkt klasslöst samhälle där utseendet blir en allt 

viktigare tillgång, när det inte längre kan upprättas av börd och förmögenhet. Kriteriet 

för skönhet utgörs fortfarande av kontroll, i dag allt mer symboliserat av fysisk 

kontroll. (a.a) 
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”Att formulera ett skönhetsideal har i alla tider i första hand handlat om ordning och kontroll. Det som 

avvikit från rådande normer har uppfattats som ett hot mot ordningen och därmed betraktats som fult 

och farligt.” (C.Brown, 1994:6) 

 

Kulturellt uppsatta normerna om vad som är rätt och fel respektive fult och vackert är 

seglivade strukturer som kommer att kräva lång tid att förändras och som förmodligen 

aldrig kommer att försvinna helt. Begreppet normalt är tvetydigt eftersom det avser 

det mest vanligt förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga 

och det ideala. Normalitet är ett begrepp som inte enbart är beskrivande, utan fungerar 

även i viss mån reglerande. Därigenom kan säga att det är gestaltningar av 

maktförhållanden. (C.Brown:1994) 

 
”Att, som tjej, som tjej klumpigt klampa fram i skolkorridoren, snarare än att återhållsamt vandra, kan 

vara ett sätt vilket normer ifrågasätts, förskjuts eller undermineras.” (F.Ambjörnsson, 2004:24) 

 

 

Meurling menar att det skapas diskurser om kroppen även inom ämnet idrott och 

hälsa, och detta får konsekvenser för hur människor förhåller sig till sig själva och sin 

omvärld. De handlingar som människor utför relateras till en norm som skiljer ut 

individerna med normen som utgångspunkt. Det som vi ser som normalt och onormalt 

är en social och kulturell konstruktion. Dessa konstruktioner innebär att exempelvis 

den ”maskulina kroppen”, den ”kvinnliga kroppen” och den ”klumpiga kroppen” 

skapas i den praktiska verksamheten inom skolämnet idrott och hälsa. 

(Meurling:2003) 

 

4.2 Identitetsskapande  

”Hur man än ser ut som tjej, är man, enligt de flesta tjejernas bedömning, missnöjd med sin 

kroppsform och sitt utseende. På denna väg blir missnöjet uppmärksammat, det blir ett relevant ämne 

på den samhälleliga dagordningen. Samtidigt kommer det att framstå som normalt, det normaliseras.” 

(F.Ambjörnsson, 2004:178) 

Citatet ovan är hämtat ur Ambjörnsson studie (2004), där vi som läsare får följa med 

henne i mötet med tjejerna i två olika gymnasieklasser. I boken får vi bl.a. ta del av 

tjejernas tankar kring kropp och mat. Ambjörnsson skriver att kroppen är något man 
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talar om, sysslar med, bedömer, granskar, uppskattar men, kanske framförallt, 

uttrycker missnöje över. Kroppen tycktes vara det mest frekventa samtalsämnet 

mellan tjejerna, och det var påfallande mest negativa uttalanden när det gällde den 

egna kroppen. Det verkade snarare vara en regel än undantag att uttrycka sitt missnöje 

över sin kroppsform. En av tjejerna i studien säger att hon har tänkt så mycket på hur 

missnöjd hon är med sin kropp att hon inte längre orkar tänka på det. Hon säger att 

hon har vant sig och att nästan alla tänker så, åtminstone tjejerna. Vidare säger hon att 

om det är någon som säger att hon inte tänker på det så är det bara för att hon inte vill 

visa det. En av de andra tjejerna i studien säger att hon tänker på vikten varje gång hon 

äter. Även hon påpekar att detta är vanligt och att de flesta hon känner tänker på vad 

de äter, oavsett hur de ser ut. 

Vid ett avsnitt i Ambjörnssons (2004) studie får man som läsare en inblick i hur det 

kan se ut och låt kring matbordet när ett gäng tjejer äter lunch i skolan. Avsnittet 

börjar med att en av tjejerna kommer lite sent och sätter sig vid bordet. Hennes tallrik 

är fylld med mat och när hon gett de andra flickornas tallrik en snabb blick ursäktar 

hon sig med att hon är så hungrig för att hon har mens. En annan tjej som redan ätit 

klart reser sig från bordet och uttrycker att hon inte kan sitta kvar bland alla äckliga 

matrester. Hon vill inte bli påmind om att man egentligen borde banta säger hon.  

 

Det är de tjejer som öppet påpekar sina egna kroppsliga fel och brister som har minst 

att oroa sig över. Istället är det den tjejen som verkligen är överviktig, slappbröstad 

eller kulmagad som tycks mindre snar att uttala sig. Men en tjej som verkar nöjd med 

sin kropp och inte uttrycker något missnöje ser andra tjejer snett på. Det tillhör inte det 

normala. (F.Ambjörnsson:2004)   

I en artikel i Aftonbladet (2006-04-25) skriver Jens Kärrman att enligt en ny 

undersökning oroar sig kvinnor över sin kropp var femtonde minut. I undersökningen 

deltog 5000 kvinnor i en medelålder på 34 år, och utav dessa var det endast två 

procent som var nöjda med sin kropp. Enligt tidningen Daily Telegraph är det så 

många som sju av tio kvinnor tror att deras liv skulle förbättras avsevärt om de hade 

en snyggare kropp.   

 13



4.3 Omgivningens inverkan 

Media 

Redan som små kommer vi i kontakt med olika former av medier där radio, TV, 

pekböcker, CD-spelare och föräldrarnas tidningar hör till vardagen. De konkurrerar 

om uppmärksamheten tillsammans med mamma, pappa, hunden och andra nära och 

kära, och blandar sig i samtal och samspel. Medierna bidrar till att definiera 

verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är. 

(J.Gripsrud,2000:17) Som mottagare av allt medierna sänder ut till oss måste vi bilda 

oss en uppfattning om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – eller 

vilka vi inte vill vara eller bli. Det är en sådan sammansatt självuppfattning som 

brukar kallas identitet. (J.Gripsrud:2000) 

I ett avsnitt i Ambjörnssons (2004) studie får vi som läsare följa med i en 

klassdiskussion som bl.a. handlar om kroppsideal. Tjejerna i studien säger att de 

känner en press på sig att vara snygga hela tiden och att media påverkar mycket. De 

säger även att man förmodligen väljer en snygg tjej över en ful när det gäller att söka 

jobb. Kroppsuppfattningen ställdes i relation till samhället. En av tjejerna säger att hon 

är förbannad över att alla vill få det till att det är kändisarnas fel att får anorexi. Hon 

menar att det är lika mycket tidningarnas fel eftersom det är dem som skriver om 

kändisarna. 

Skönhetens mask (1994) skriver Brown att i reklamen når i dag tusenåriga budskap 

ännu fram, att själens frälsning är beroende av en kontrollerad kropp. Den vackra 

kroppen är fortfarande ett tecken för en stark, vacker och god själ. Hon drar även en 

parallell till antikens gudinna och vår tids reklamflicka. Men reklambilden 

manipuleras på många sätt, och risken finns att vi lurar oss att tro att illusionen är 

verklig. 

I dag går det nästan inte att hitta damtidningar utan dieter och supersmala modeller. 

En kvinna som tittade i ett modemagasin på 60-talet såg modeller som liknade henne. 

I dag möts tonåringar av modeller som väger 20% mindre än de själva och börjar 

tänka på att banta för att få en lika åtråvärd kropp.  

(http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm) 

 14

http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm


I reklamen är det mannen som agerar och kvinnan som dekorerar. Om kvinnan för en 

gångs skull spelar huvudrollen i någon annan egenskap än blickfånget, så är det oftast 

i reklam för utpräglade kvinnoprodukter. Om man är osäker på sin identitet är det bara 

att ta en runda på stan och läsa tidningen för att kvalificera sig i rollen som kvinna. 

(Thulin, Östergren:2000) 

Familj och vänner 

”Eftersom man träffar sina föräldrar så mycket när man är ung, lär man sig mycket av hur man ska 

bete sig av dem. Det man lär sig av föräldrarna blir en del av ens egen personlighet. Även när man inte 

träffar föräldrarna, finns föräldrarnas uppfostran inne i hjärnan och styr ens handlande.” 

(http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm) 

I dag ses hälsa utav ungdomar som ett betydande värde både i ett kortare och ett 

längre perspektiv samt på ett individuellt och ett kollektivt plan. Men ingen aspekt på 

livet har så stor betydelse som familj och hemmiljön. (Sou 2000:19) 

I dag är barn och ungdomar mycket medvetna om det smalhetsideal som finns bland 

vuxna och det finns ett starkt samband mellan bantningsbeteenden bland barn och 

ungdomar och övriga familjemedlemmar. Av de ungdomar, både flickor och pojkar, 

som uppgivit att de bantar hade fler än de som inte bantade erfarenheter av att någon, 

eller båda, av deras föräldrar bantade. Flickorna som bantade hade oftare erfarenhet av 

bantningsbeteende bland syskon och kamrater. Mer än hälften av flickorna i 

högstadiet och nästan alla flickor i gymnasiet hade erfarit ett en kamrat bantat. Detta 

var en erfarenhet som delades även av pojkarna, vilket visar på att bantningsbeteende 

är en daglig erfarenhet bland ungdomar i dag. (Meurling:2003) 

I en av intervjuerna i Bimbobakslaget säger en av tjejerna att skönhetsidealen kommer 

mycket hemifrån. Hon säger att hennes mamma inte är utseendefixerad och att hon 

själv inte velat ändra på sig så mycket. En av de andra tjejerna håller med henne till 

viss del men menar att det är en blandning av det man får hemifrån och utifrån, samt 

att det handlar mycket om självförtroende. (Thulin, Östergren :2000) 

 

I dag kan det vara svårt som förälder att ha insyn i vad deras barn är med om eller inte 

är med om. Detta beror till viss del på att vård och omsorg om barn allt mer har 

institutionaliserats och övertagits av specialister. Men enligt många forskare behöver 
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barn sina föräldrar och sin familj minst lika mycket som tidigare, men däremot kan 

inte alltid barn använda sina föräldrar som förebilder. Därför blir barnen istället mer 

beroende av sina jämnåriga. (Sou:2000) 

   

4.4 Skolans roll – hälsoarbetets innehåll 

 

I Lpo 94 står det under mål att uppnå i grundskolan att ”skolan ansvarar för att varje 

elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan.” (Skolverket:2000) Hälsoundervisningen i skolan borde inte 

handla om att utveckla sunda barn, utan att snarare bidra till att barn förstår hälsans 

värde och öka elevernas handlingskompetens. (Sou:2000:19) 

 

Många ungdomar associerar ordet hälsa med att motionera, hålla sig i form, äta 

morötter, vitaminer och att inte vara stressad. Hälsa blir till något tråkigt och extremt 

som handlar om att avstå från roliga saker samt att bry sig väldigt mycket om sin 

kropp. Hälsofrågor får en negativ klang och hälsobudskap handlar om inte – och 

antifrågor. (Sou:2000:19) 

 

Agneta Nilsson skriver i en artikel, där hon utgår ifrån intervjuer med olika ungdomar, 

att ungdomar vill att hälsan i skolan ska handla mer om de existentiella frågorna – om 

relationer, sökande efter en egen identitet, självkänsla, kroppskänsla etc. Detta känns 

mer relevant för ungdomarna än hälsofrågor som rör medicinska frågor och 

sjukdomar. (Sou:2000:19) 

 

Känsla av sammanhang, KASAM, är en viktig bit när det gäller barn och ungdomars 

hälsa. Basen för hälsa utgörs av en känsla av sammanhang och meningsfullhet, och 

kan bara uppnås om skolans arbete utgår från elevernas egna kunskaper och 

erfarenheter och tar hänsyn till deras olika sätt att förstå och inhämta nya kunskaper. 

(Sou:2000:19) 

 

Bosse Pettersson, byråchef vid Folkhälsoinstitutet, menar att hälsa i skolan är mycket 

predikan, det handlar om att ge fakta om vad som är farligt eller bra för hälsan och för 

lite om att förverkliga idén om en god skola med trygg, stimulerande och kreativ 
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miljö, som kan stärka och utveckla elevernas hälsa och självkännedom. (Sou2000:19 

Från dubbla spår till elevhälsa) 

 

En sund och presterande kropp 

De flesta känner till att våra kroppar behöver fysisk aktivitet för att fortsätta att 

fungera på bästa sätt, och att det i längden är farligt att sitta still. Fysisk aktivitet är 

med andra ord nödvändigt för en framtida god hälsa. Men egenvärdet i att röra på sig, 

att ha roligt här och nu, framhålls sällan och inte det som är viktigt att lära sig i ämnet. 

Anvisningar om vad ämnet ska innehålla ges inte i styrdokumenten. Det är istället 

målen som ska styra undervisningen, och det är ett tydligt hälsoperspektiv som 

genomsyrar dessa mål. (Fagrell m.fl.:2007) 

 

Enligt Meurling (2003) är det inte alla människor som ägnar sig åt någon form av 

föreningsidrott på fritiden men i skolans värld möter alla idrotten, och har på så vis 

kommit i kontakt med idrott och kroppsrörelser i olika former. När det gäller 

skolämnet idrott och hälsa är kroppen iögonfallande och synliggjord i fysiska 

aktiviteter, och exponeras och bedöms såväl i idrottssalen som i omklädningsrummet. 

(Meurling:2003) 

 

I artikeln Tvetydig kropp från Pedagogiska magasinet nr2, skriver Birgitta Fagrell 

m.fl. om hur ämnet idrott och hälsa ser ut i dag. De skriver att ämnet idrott och hälsa 

bygger på rörelse och därför syns man extra tydligt. Det blir synbart vad man kan och 

inte kan. Om det så gäller att hoppa över plinten eller häcken, om man träffar eller 

missar bollen, om man kan dansa i takt eller otakt etc. Utöver att vara skolans mest 

kroppsliga ämne så är det även ett ämne där eleverna är mest exponerade och därmed 

som mest utsatta. (Fagrell m.fl:2007) 

 

Våra föreställningar om den sunda kroppen handlar om att bedöma kroppens fysiska 

status för att på så vis få ett mått på den sunda och hälsosamma kroppen. 

Styrdokumenten för gymnastik/idrott och hälsa har från mitten av 1900-talet och fram 

till i dag handlat om att ”det är nyttigt att träna kroppen så att den blir sund”, och att 

”det är viktigt att vara duktig och prestera goda resultat”. Vi vill ha ett mått på en 

normal och sund kropp, ett mått på prestationsförmåga och ett mått på rätt 
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kroppskonstruktion vilket får följden av en normalisering av kroppen. 

(Meurling:2003)  

De budskap som flickor möter i samhället i dag är motsägelsefulla. I dessa budskap 

framhålles det i vissa avseenden hälsofarliga ideal samtidigt som man lockar med fet 

och onyttig mat. (http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm) 

Ambjörnssons studie (2004) tyder på att tjejer och unga kvinnor i dag känner en press 

på sig att leva upp till dagens smala och vältränade ideal, vilket innebär att 

hälsoaspekterna blir högst centrala för dem.     

4.5 Ur ett hälsoperspektiv 

Hälsa berör frågor som går långt utanför ett medicinskt begrepp och handlar om 

mycket mer än information om olika hälsorisker. Det handlar om att må bra och att 

vara trygg i sig själv, att ha självförtroende och känna självtillit. Men det handlar även 

om yttre trygghet, om tillit och gemenskap, att vara sedd och känna sig uppskattad och 

att få möjligheter att lyckas. Att få känna gemenskap och att vara delaktig är något 

som alla människor vill, inte minst ungdomar. Hälsoforskare i Sverige har myntat ett 

nytt begrepp som beskriver detta, nämligen KASAM, vilket står för känsla av 

sammanhang. (Sou 2000:19)  

Enligt Antonovsky är en människa aldrig helt frisk eller helt sjuk utan att vi ständigt 

rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Antonovsky menar att det är graden av 

KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang)    

Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att 

det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade 

(begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga 

(hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i 

(meningsfullhet). (http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4nsla_av_sammanhang) 

Utifrån intervjuer gjorda med några ungdomar har det framkommit att det är det 

existentiella frågorna – som relationer, sökandet efter den egna identiteten, 
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självkänsla, kroppskänsla – som känns viktigast för ungdomarna när det gäller 

hälsofrågor. (Sou 2000:19)  

De vanor vi har grundläggs ofta i barn –och ungdomsår men konsekvenserna av dessa 

syns inte förrän vid vuxen ålder. Till dessa konsekvenser hör kostrelaterade sjukdomar 

och sjukdomar orsakade av rökning, alkohol och andra droger. Vanan att röra på sig, 

dvs. fysisk aktivitet både som nytta och nöje, är också något som hör hit. (Sou 

2000:19) 

Kost 

På Livsmedelsverkets hemsida, under länken om kost och matvanor för barn och 

ungdomar, kan man ta del utav rikstäckande enkätundersökningar gjorda 1994 och 

1996. Av måltidsvanor bland elever i årskurs 9, visar att ca två tredjedelar av 

ungdomarna på vardagarna äter lagad mat både till lunch och middag. Utav pojkarna 

var det 65 procent och av flickorna 50 procent som uppgav att de brukade äta 

skollunch varje dag, medan 26 respektive 33 procent åt skollunch 3-4 gånger per 

vecka. När det gällde frukosten så var det så många som var tionde elev som 

regelbundet hoppade över frukosten på vardagarna. Undersökningen visade att elever 

som åt en bristfällig frukost eller ingen frukost oftare hoppade över skollunchen och åt 

mer sällan lagad mat till lunch än elever som åt en mer ordentlig frukost.  

(http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV#Samma)  

I en artikel ur Smålandsposten (2007) har Johan Persson intervjuat Marie Lindwall, 

som är lärare i kost och näringslära. Marie säger att grundbehovet av kost i stort sätt är 

det samma oavsett om man tränar eller ej, men om man är fysiskt aktiv gäller det att få 

i sig mer energi. Hon anser att vi ska försöka få i oss energi från både kolhydrater, fett 

och protein. Vi får i dag oftast i oss för mycket energi men för lite näring, vilket 

många kompenserar genom att ta kosttillskott. Marie tycker att man istället för att ta 

tillskott bör tänka mer på den kost man stoppar i sig. Det är våra dåliga matvanor som 

är en viktig faktor när det gäller olika välfärdssjukdomar som cancer, benskörhet, 

diabetes och fetma. När det gäller bantningstips och mirakelmetoder är Marie 

Lindwall är skeptisk eftersom de oftast är ensidiga i sina regler. Hon menar att många 

bantningstips går ut på att utesluta kolhydrater, men det är en jätte viktig energikälla 

särskilt om man är fysisk aktiv. (Smålandsposten:2007) 
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Fysisk aktivitet 

 

Lars-Magnus Engström, som arbetar på Idrottshögskolan & Lärarhögskolan i 

Stockholm, skriver i artikeln Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck, att vi 

i dag vet att fysisk aktivitet har en betydelse för vårt hälsotillstånd och att en 

stillasittande livsföring innebär stora hälsorisker. Folksjukdomar som hjärt-

/kärlsjukdomar, åldersdiabetes, benskörhet etc. kan kopplas till fysisk inaktivitet. (a.a) 

Engström skriver även att den situation som uppstått har blivit paradoxal eftersom vi 

får säkrare kunskaper om att fysisk inaktivitet utgör en hälsorisk samtidigt som vi rör 

oss mindre. Skolschemat utrymmer mindre obligatorisk tid för fysisk aktivitet och 

Engström menar att utformningen av skolgårdar m.m. inte är utformade för att barns 

behov av fysisk aktivitet. (http://www.idrottsforum.org/articles/engstrom/engstrom050831.html) 
 

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida 

 (http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV#Samma) 

att barn behöver minst 60 min fysisk aktivitet varje dag. Det innebär inte att barnen 

måste vara aktiva 60 min i sträck utan att tiden kan delas upp i kortare perioder. 

Motion är viktigt för energibalansen men även för koncentrationsförmågan, 

konditionen och skelettet. Något som har blivit ett allt större problem är att många 

barn och ungdomar tillbringar allt för mycket tid framför TV och dator. (a.a) 

 

Andelen barn och ungdomar som motionerar regelbundet har ökat sedan mitten av 

1980-talet till mitten av 1990-talet. Av ungdomar i åldrarna 11-15 är det 3/4delar av 

pojkarna och 60% av flickorna som tränar två gånger i veckan eller oftare. 

(Sou:2000:19) 

Störda ätbeteenden och bantning 

Meurling skriver (2003) att en mängd studier visar på att bantningsbeteenden och 

attityder är vanligt förekommande över hela västvärlden och framförallt bland flickor. 

Det har visat sig att risken för att utveckla en ätstörning är fem gånger högre för 

måttligt bantande flickor i 14-15 års ålder än bland de flickor, i samma ålder, som inte 

bantar. (a.a) Bland de hårt bantande flickorna ökade risken 18-faldigt. 1-2 % av alla 
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tonårsflickor i västvärlden uppskattas lida av någon form av ätstörning. Studier visar 

på att dagens flickor redan tidigt i uppväxtåren känner till vilka metoder som finns för 

att kunna minska i vikt. (a.a) Att ett så stort antal flickor och unga kvinnor uppger att 

de bantat är oroande, eftersom bantningsbeteenden har visat sig ha ett starkt samband 

med utveckling av ätstörningar. (Meurling:2003) 

 

Bantning kan bidra till olika komplikationer i form av ätstörningar som anorexi, 

bulimi och ortorexi. På  Internetsidan www.medivia.se/AN/ står det under rubriken 

teorier att utan bantning utlöses inte någon ätstörning. Anorexi och bulimi debuterar 

vanligen i ungdomsåren, den tid då yttre normer och värderingar spelar stor roll för 

den egna identitetsbildningen, och drabbar främst flickor och unga kvinnor. Anorexi 

är den vanligaste ätstörningen bland yngre tonåringar och förekommer hos ca 1%, 

medan bulimi är vanligast bland kvinnor i åldrarna 18-30 år och drabbar ca 1-2% av 

dessa kvinnor. Sammanlagt drabbas ca 4-5% av alla kvinnor någon gång av en 

allvarlig ätstörning, och om man även räknar med lindrigare ätstörningar blir siffran 

kanske dubbelt så hög.( www.medivia.se/AN/) Ortorexi är en ”dold” ätstörning och 

betydligt mindre känd än anorexi och bulimi. Även denna form av ätstörning är 

vanligast bland unga tjejer. 

(http://www.arton.nu/guide_avd.php?gid=17&sid=106&arton_login=9bd0b346f0f386

d9adac08a44c8e1f44) 

I en artikel ur aftonbladet  (2004), skriver Carron att varannan kvinna i Sverige 

riskerar att drabbas av osteoporos, benskörhet. Bantning och dåliga kostvanor gör att 

sjukdomen kryper allt lägre ner i åldrarna. De flesta som drabbas av detta är äldre, 

men på grund av samhällets rådande skönhetsideal är detta något som håller på att 

förändras. Unga människor som drabbas av anorexi kan även utveckla osteoporos. När 

man bantar hårt anpassar sig skelettet till att bära upp en lätt person. Kvinnor som äter 

för lite och tränar mycket förlorar sin mens och kroppen luras att tro att hon är i 

klimakteriet och skelettet kalkas ur. 

Kosten i skolan 

I ett projekt i epidemiologi i folkhälsovetenskap på Umeå universitet, skriver Stig 

Wall en utvärdering om kostundervisning. Han menar att om man ska kunna 

förebygga ett antal sjukdomar som kan komma i vuxen ålder gäller det att ha goda 
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kostvanor från unga år. Han skriver även att skolan är en viktig arena för ett 

hälsofrämjande arbete. 

(http://www.info.umu.se/Forskningsdatabas/Projekt.asp?DokumentID=226) 

Livsmedelsverket lägger även dem en stor vikt vid skolan och skriver på sin hemsida, 

under Mat i förskola och skola, att skolan har en enastående möjlighet att på ett 

positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. 

Det grundläggande ansvaret ligger hos hem och familj, men eftersom barnen äter 

många av sina måltider utanför hemmet påverkar även andra vuxna barnens matvanor. 

En trevlig miljö där barn och vuxna äter goda och näringsrika måltider tillsammans 

ger personalen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och 

måltider. 

(http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV#Samma) 

Flera undersökningar tyder på att barn i både förskola och grundskola äter mindre än 

det rekommenderade dagliga intaget. En stor anledning till detta är att barnen anger att 

det inte smakar bra, att det finns för lite att välja mellan, att det är för långa köer och 

att matsalen är omysig.  

(http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=321539&printerfriendly=true&&shortV

ersion=true&kopiera=false) 

Annichen Kringstad, projektledare i organisationen Skolmatens Vänner, anser att 

hälsa prioriteras på många olika områden och borde omfatta även skolmaten i högra 

grad. Hälsoarbetet i skolan handlar i dag mest om fysisk aktivitet, men att göra 

attraktiv och bra skolmat är också en investering i barnens hälsa. 

(http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=321539&printerfriendly=true&&shortV

ersion=true&kopiera=false) 
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5. Metod  

5.1 Val av metod 

Jag kommer i nedanstående kapitel diskutera den metod som jag har valt att använda 

mig av för insamling av data till arbetet.  

För att nå ett så bra resultat som möjligt valde jag att göra en enkätstudie. Jag hade 

också tänkt att göra några uppföljande intervjuer men var tvungen att släppa det pga 

tidsbrist. Enligt många forskare är skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

ett sätt att klassificera olika tillvägagångssätt (Bryman,2004) Kvantitativ forskning 

beskrivs som en insamling av data och siffror som går att jämföra med varandra. I en 

kvantitativ studie utgår forskaren ofta från hypoteser som sedan undersöks genom 

enkät. En kvalitativ forskning beskriver Bryman som en förståelse av den sociala 

verkligheten på grund av hur deltagarna tolkar denna verklighet. (Bryman,2004) 

Då jag i min studie dels var intresserad av att få en bild över hur tjejernas erfarenheter 

och upplevelse va bantning och sin kropp såg ut men också ett intresse att i viss mån 

kunna jämföra dessa samt att få en djupare förståelse för denna bild valde jag ett i 

huvudsak kvantitativt instrument men med vissa frågor av mer öppen karaktär. 

Mitt val av enkäter som metod var till viss del beroende av att jag är ensam författare 

av detta arbete, och att det på ett sätt är mer hanterligt. Bryman (2001) menar att man 

kan skicka ut tusen enkäter vid ett enda tillfälle, vilket kan ställas mot den tid det tar 

att göra tusen intervjuer. En annan fördel med enkäter är att till skillnad från intervjuer 

finns det vid enkätundersökningen ingen intervjuare närvarande. Enligt Bryman har 

respondenterna en förmåga att försköna bilden av sig själva med en intervjuare 

närvarande. Studier som tyder på att enkäter fungerar bättre än direkta intervjuer i 

vissa falla då en viss fråga rymmer en viss risk för den typen av skevhet. (a.a)  

Nackdelar med den valda metoden 

I de fall som jag själv inte var närvarande vid tillfället då respondenterna besvarade 

enkäten, kunde respondenterna inte få hjälp med diverse frågor rörande 

undersökningen. Detta kan ha bidragit till att några respondenter hoppat över vissa 
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frågor och i och med detta då har viktig information gått förlorad. Detta är något som 

jag endast uppmärksammat vid ett par tillfällen på den sista frågan (se bilaga1, 

fråga11), vilket jag har tolkat som att respondenten inte har tillräckliga kunskaper i det 

ämne som den aktuelle frågan berör.  

För många öppna frågor i en enkät bör undvikas eftersom respondenterna ofta tycker 

att det är svårt att förstå den strukturen, och kan leda till att respondenterna hoppar 

över dessa frågor eller inte utvecklar sina svar på de öppna frågorna. (Bryman:2001) I 

enkäten syns detta bl.a. på frågan om skolan tagit upp de aktuelle ämnena (se blaga1, 

fråga 8). Detta kan tolkas på två olika sätt. Antingen har respondenterna inte förstått 

frågan eller så är det en fråga som inte engagerar dem. (a.a)   

5.2 Utformning av enkät 

Bryman (2001) rekommenderar att enkäten ser så kort och tun ut som möjligt för att 

inte respondenterna ska avskräckas från att besvara den. Men detta kan även motverka 

sitt syfte eftersom ett mindre radavstånd kan göra att enkäten uppfattas som tät och ser 

överfull ut.(a.a) Min enkät består av fyra sidor (1.5 radavstånd), vilket jag tror är 

precis lagom för respondenterna att besvara utan att de hinner tröttna. Jag har även 

försökt att få med så få frågor som möjligt som ändå täcker den information jag 

behöver.  

Enkäter är en bra metod där jag, till viss del, tog hjälp av slutna frågor som ledde in 

deltagarna i undersökningen på det aktuella ämnet, samtidigt som deltagarna fick 

chansen att utveckla sina svar i de öppna frågorna. Genom att använda mig av denna 

metod ökade jag validiteten (trovärdigheten) i arbetet och fick på ett snabbt och 

effektivt sätt in den information som arbetet krävde. (Thurén:1996) Även 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) i arbetet är stort eftersom ingen av respondenterna i 

undersökningen tycks ha misstolkat någon av frågorna. Att alla respondenter verkar ha 

tolkat frågorna på liknande sätt höjer reliabiliteten ytterligare. (Trost:2001) 

5.3 Urval 

Enkäten delades ut till ett antal tjejer i åk8 i en mellanstor stad i södra Sverige på tre 

olika skolor. Eftersom jag anser att arbetets ämnen till stor del berör unga tjejer så 

valde jag att avgränsa arbetet och endast inrikta mig på dem. Anledningen till att jag 
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valde att göra min enkätundersökning på högstadiet är dels för att jag i framtiden 

kommer att arbeta med högstadieelever, och dels för att jag anser att den 

åldersgruppen är mest intressant när det gäller arbetets ämne. Den första skolan jag 

valde ut var den skola jag hade min senaste VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på. 

De övriga två skolorna valde jag ut på grund av kontakter bland lärarna, och för att jag 

på så vis fick hjälp att dela ut enkäterna på ett snabbt och enkelt sätt.  

5.4 Genomförande av enkäter 

På en utav skolorna delade jag själv ut enkäterna, som sedan fylldes i av 

respondenterna på plats (i ett klassrum) med mig närvarande. På så vis kunde jag 

berätta för dem vad enkäten gick ut på samtidigt som jag kunde se till att de utfördes 

enskilt. Respondenterna hade även möjlighet att fråga mig om hjälp om det var något i 

enkäten som var oklart och jag kunde lättare se till att få in alla enkäterna. En nackdel 

med detta kan vara att respondenterna känner sig stressade och därför inte fyller i 

enkäten ordentligt. På de två andra skolorna hade jag ombud som delade ut enkäterna. 

Vid dessa till tillfällen fick respondenterna till uppgift att fylla i enkäten hemma och 

lämna in den vid ett bestämt tillfälle, vilket kan vara en fördel eftersom 

respondenterna får den tid de behöver för att fylla i enkäten ordentligt. En nackdel 

med att dela ut enkäten på detta sätt är det stora bortfallet när det gäller enkäter som 

inte lämnas in i tid, eller inte lämnas in alls.   

5.5 Bortfall 

Det blev ett ganska stort externat bortfall på grund av de lappar som delades ut till 

målsman. (Trost:2001) Flera av tjejerna tappade bort lapparna eller glömde att ta med 

dem hem eller tillbaka till skolan. Detta drog ut på tiden och gjorde att enkäterna 

delades ut väldigt sent. På skolorna där de deltagande tjejerna fick med sig enkäten 

hem blev det externabortfallet stort eftersom flera glömde att ta med enkäterna tillbaka 

till skolan. Detta gjorde att den uppföljande intervjun som skulle utföras utifrån 

enkäterna gick bort på grund av tidsbrist, vilket innebar att en del information gick 

förlorad. Av ca 60 enkäter som delades ut kunde endast 32 stycken samlas in och 

sammanställas. Det förekom ett visst internt bortfall i enkäten där vissa av deltagarna 

inte utvecklade sina svar i de öppna frågorna som följde vissa av de 
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slutna.(Trost:2001) Detta innebar att jag gick miste om en del information som hade 

varit intressant. 

5.6 Etik 

Eftersom eleverna fortfarande går på högstadiet skickas en lapp hem till målsman där 

de informerades om innehållet i enkäten och syftet. På lappen fanns även en 

svarstalong som målsman fyllde i om de tillät sitt/sina barn delta i 

enkätundersökningen. Enligt Bryman (2001) är det viktigt att deltagarna i en 

undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Därför informerades 

både elever och föräldrar informerades om att enkäten var frivillig och kunde avslutas 

när som helst, samt att namnen på eleverna, skolan och staden inte skulle användas i 

arbetet. Bryman (2001) skriver även att det är viktigt att respektera deltagarnas rätt till 

anonymitet, och därför informerades respondenterna även om att namnunderskriften 

på enkäten var frivillig. Det var endast de elever som kunde tänka sig delta i en den 

mindre studie (studien som nämnts ovan som senare föll bort) som uppmanades att 

skriva sitt namn på enkäten. Deras namn var tänkta att användas enbart för att 

underlätta uttagningen till studien.  
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6. Resultat och Analys 

 
För att läsarna lättar ska kunna se kopplingen mellan syftet och resultatet presenteras 

frågeställningen ännu en gång.   

Hur ser högstadietjejer på sin kropp med tanke på de ideal som finns i samhället? 

Vilka erfarenheter och föreställningar finns kring bantning och olika dieter? 

Vilka faktorer påverkar tjejerna när det gäller deras självbild och föreställningar kring 

bantning?  

Vad kan en negativ självbild ha för konsekvenser när det gäller tjejernas hälsa?  

Vad är skolans roll när det gäller dessa områden? 

 

6.1 Så ska man se ut 
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Fig.1 Självbild – tabellen visar hur många tjejer som försökt eller vill gå ner i vikt samt hur många som 

vill ändra något i sitt utseende. 

 

Ca 13 av alla 32 tjejer i undersökningen uppger att de skulle vilja se ut som någon 

annan, varav de flesta nämner kändisar som idealbild. Bland de kändisar som nämns 

är skådespelerskor det mest förekommande, men kändisar tycks även vara något som 

tjejerna i allmänhet kopplar samman med en perfekt och snygg kropp. En tjej skriver: 

”Jag skulle vilja se ut se ut som en kändis, de ser ut att vara rätt perfekta.” 
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Att fotomodeller och kända kvinnor, som pryder dagens tidningsomslag, är ideal för 

unga tjejer även i dag framkommer av enkätundersökningen. Thulin och Östergren 

skriver att ideal alltid har existerat och att många olika skönhetsideal har präglat vårat 

samhälle genom tiderna. På 60 – talet kom den första supermodellen vid namn 

Twiggy, som med sin tunna kropp anklagas för att ha orsakat den första 

bantningsvågen bland unga kvinnor. På 80 – talet pryddes modemagasin och tidningar 

av olika slag av modeller som Cindy Crawford, Naomi Campbell m.fl. Modellerna 

skulle då hålla de klassiska idealmåtten 34-24-34 (bröst, midja och höfter). 90 – talet 

förde med sig det så kallade heroinchicidealet, som syftade till att modellerna tog 

droger till hjälp för att hålla sig smala. (Thulin och Östergren:2000) 

 

Brown skriver i Skönhetens mask (1994) att under 1920 –talet växte ett ideal fram som 

kan liknas med de ideal som finns i vårt samhälle i dag. Fokus kom att hamna på 

hälsan och skönhetsidealet var sportigt och ”naturligt”. För att uppnå dessa ideal 

skulle man träna och hälsa kom att kopplas samman med skönhet. Men detta ideal 

utvecklades senare till en ”hälsofixering” som utgör grundvalen till vår tids 

skönhetsnormer. 

 

 Men som Meurling skriver i sin studie (2003) så kan kroppen förutom fysisk aktivitet 

även regleras genom födointaget, och under de senaste femtio åren har intresset för 

kost och dieter ar ökat. Att kontrollera sin vikt och sitt födointag har i dag blivit ett 

moraliskt rättesnöre. Fokus ligger på födointag och fettförbränning.  

 
”När vi åt på Mc Donalds så tog jag sallad och jag gjorde 60 situps varje dag. Gick riktigt bra.” 

 

Så skriver en av tjejerna i enkätundersökningen på frågan om hur hon gick till väga 

när hon försökte gå ner i vikt (se bilaga, fråga 4c). Detta kan jämföras med vad en av 

experterna skriver på Internetsidan Web 4 Health, om att de budskap som flickor 

möter i dag är motsägelsefulla. Dels lyfter man fram ett onormalt kroppsideal, 

samtidigt som man lockar med fet och onyttig mat. 

(http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm) 

 

Av alla tjejer i enkätundersökningen är det hälften som skriver att de har försökt gå 

ner i vikt, och alla dessa har uppgett att de tränade mer och åt nyttigare eller mindre. 
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Det syns klart och tydligt i enkäterna att träning och nyttigare och, i vissa fall, mindre 

mat är något tjejerna kopplar samman med viktnedgång och en slankare mer vältränad 

kropp. Dagens slanka och vältränade ideal verkar ha satt en tydlig prägel på hur 

tjejerna ser på sig själva och sin kropp. Detta är något som kan kopplas samman med 

vad C.Brown skriver om att människor drar en parallell mellan det vackra och det 

goda, och att det finns en ständig strävan att skaffa sig kontroll över kroppen och 

därmed även skönheten. Människan tycks tro att själen blir lyckligare av att erhålla 

den kropp som samhället förväntar eller kräver att hon ska ha. Hon menar att kriteriet 

för skönhet utgörs av kontroll, i dag allt mer symboliserat av fysisk kontroll. 

(C.Brown:1994) Detta stämmer även överens med vad Jens Kärrman skriver i sin 

artikel i Aftonbladet (2006-04-25), att så många som sju av tio kvinnor tror att deras 

liv skulle förbättras avsevärt om de hade en snyggare kropp. 

 

En tjej i enkätundersökningen svarar på följande sätt på frågan om hon skulle vilja se 

ut som någon annan: ”Ja, för att som min kropp ser ut är inte kul. Går man jämte sina 

smala kompisar känner man sig väldigt tjock”. I det här fallet utgör de smala 

kompisarna normen och tjejen i undersökningen ser dem som det ideala när det gäller 

hur kroppen ska se ut. Som människa vill man inte avvika från normen, speciellt inte 

när man är ung och identitetssökande. Enligt Brown utgör skönhetsidealen normen 

och den som avviker från den ses som ett hot mot ordningen och betraktas därmed 

som fult och farligt. Hon menar att kulturellt uppsatta normer om vad som är rätt och 

fel respektive fult och vackert seglivade strukturer som förmodligen aldrig kommer att 

försvinna helt. Begreppet normalt är tvetydigt eftersom det avser det mest vanligt 

förekommande och eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det ideala. 

(C.Brown:1994) Ambjörnsson skriver i sin studie (2004) att ett sätt varav normer 

ifrågasätts, förskjuts och undermineras, kan vara att som tjej klumpigt fara fram i 

skolkorridoren, snarare än att återhållsamt vandra.  
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6.2 Att vara tjej 
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Fig.2 Utseende – tabellen visar hur tjejerna uppfattar kraven på killar och tjejer när det gäller utseende. 

  

Även om flertalet tjejer i undersökningen uppger att de är nöjda med sin kropp skriver 

23 st att de vill ändra något på sin kropp (se fig.1, röd stapel), varav de flesta vill bli 

smalare eller mer vältränade. Ambjörnsson skriver i sin studiestudie (2003) att 

kroppen verkade vara det vanligaste samtalsämnet mellan tjejerna, och att uttrycka 

missnöje över den egna kroppen verkade snarare vare en regel än ett undantag. 

Samtidigt framstår detta som normalt, det normaliseras. Kärrman skriver i sin artikel i 

Aftonbladet (2006-04-25), att enligt en ny undersökning oroar sig var kvinnor över sin 

kropp var femtonde minut. I undersökningen deltog 5000 kvinnor i en medelålder på 

34 år, och utav dessa var det endast två procent som var nöjda med sin kropp.  

 

Det dubbla budskap tjejerna ger, att till en början uppge att man är nöjd med sin kropp 

för att sedan uppge att man vill ändra på något, kan ha att göra med det som en av 

tjejerna i Ambjörnssons studie (2003) uttalar sig om. Tjejen i studien menar att om det 

är någon som säger att hon inte tänker på hur missnöjd hon är med sin kropp, så gör 

hon endast det för att hon inte vill visa sitt missnöje utåt. (F.Ambjörnsson:2003) Detta 

kan även tolkas som att tjejerna inte vill ”lyfta fram” för mycket positiva saker om sig 

själva. När de skrivit något positivt om sig själva och sin kropp, lyfter de även fram 

det negativa. Detta kan jämföras med vad Brown skriver i Skönhetens mask (1994), 

om att en tjej som inte uttrycker missnöje över sin kropp ser andra tjejer snett på 

eftersom det inte hör till det normala.  
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”För visst, alla går på utseende först. Vad annars? Men sen när det gäller killar får man veta att de är 

grymma på det ena eller andra och då försvinner utseendefixeringen till en viss del. Men det är så 

konservativt med tjejer. Precis som för 200år sen ska vi vara tysta, lugna och vackra.” 

 

Citatet ovan är från en tjej i undersökningen som svarat på frågan om hon tror att det 

ställs högre krav på tjejer än på killar (se bilaga, fråga2). Hon har fått bilden av att 

tjejer bedöms utifrån sitt yttre medan killar bedöms utifrån vad de gör och presterar. 

Hon är en av de 26 tjejer som anser att tjejer har högre krav på sig än killar när det 

gäller utseendet (se fig.2). Flera tjejer i undersökningen uppger att en av de 

anledningar till att de tycker att det ställs högre krav på dem än på killarna, är ett det 

finns fler skönhetsideal för tjejerna. Detta stärks av vad man skriver i en artikel på 

sjukrådgivningens hemsida om att flickor och kvinnor utsätts i högre grad för 

skönhetsideal än vad pojkar och män gör. På reklambilder och i musikvideos etc. 

framställs kvinnorna ofta som vackra, avklädda och självsäkra. Det är svårt att inte 

påverkas även om man vet att dessa bilder inte speglar verkligheten. Jämför man sig 

med bilderna är det lätta att hitta fel på sig själv. 

 (http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=22483) 

 

Kvinnor framställs i reklam och musikvideos m.m. på ett sätt som innebär att de ska 

vara vackra och behagliga att titta på. Detta kan vara en av anledningarna till att flera 

av tjejerna i undersökningen uppfattar det som om killar bryr sig väldigt mycket om 

att tjejer är snygga och smala. De flesta av tjejerna har även uppgett att de tror att 

killarnas eget utseende inte spelar så stor roll för dem, inte heller när det gäller hur 

deras kompisar av samma kön ser ut.   
 

6.3 Föreställningar kring bantning och dess konsekvenser 

Hälften av tjejerna i undersökningen uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt och 

alla dessa skriver att försökt tänka på att äta nyttigare och/eller mindre och att de 

dragit ner på sötsaker och annat. Marie Lindwall, lärare i kost och näringslära, säger i 

en artikel i Smålandsposten (2007) att grundbehovet av kost i stort sätt är det samma 

oavsett om man tränar eller ej men om man är fysiskt aktiv gäller det att få i sig mer 

energi. Vissa tjejer har samtidigt som de ökat den fysiska aktiviteten även dragit ner 

på kosten vilket gör att de riskerar att få i sig för lite energi
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Av de 16 tjejer som försökt eller vill gå ner i vikt är det ingen som skriver att de följt 

någon diet eller använt sig av någon bantningsmetod. Däremot uppger 5 av dessa att 

någon/några i familjen använt sig av någon form av diet eller bantningsmetod, och 

merparten av dessa tjejer skulle kunna tänka sig att testa dessa dieter. Dieter och 

metoder som nämns är bl.a. viktväktarna, där man räknar hur många points maten 

innehåller, och herbalife, en metod som innebär att man använder sig av 

måltidsersättande drycker. Så många som 27 av alla tjejer i undersökningen har hör 

talas om någon eller några av dieterna som nämns i enkäten (se bilaga, fråga6), och 11 

uppger att de hört talas om andra dieter utöver de som nämns. Meurling skriver att 

studier visar på att dagens flickor redan tidigt i uppväxtåren känner till vilka metoder 

som finns för att kunna minska i vikt. (Meurling:2003) Den vanligaste dieten som 

tjejerna har hört talas om är GI-metoden, som innebär att man äter mat med lågt GI. 

Marie Lindwall är skeptisk när det gäller bantning och dieter eftersom kosten oftast är 

ensidig. Många dieter utesluter även kolhydrater som är en viktig energikälla speciellt 

om man är fysisk aktiv. (Smålandsposten:2007) 

Att det är så många som hälften av alla tjejer i undersökningen uppger att de försökt 

eller vill gå ner i vikt (och som dessutom skriver att de tränade mer och åt nyttigare) är 

oroväckande. Enligt Meurlings studie (2003) skulle detta innebära att dessa tjejer 

ligger i riskzonen att drabbas av någon form av ätstörning. Meurling skriver att en 

mängd studier visar på att bantningsbeteenden och attityder är vanligt förekommande 

över hela västvärlden och framförallt bland flickor. Det har även visat sig att risken för 

att utveckla en ätstörning är fem gånger högre för måttligt bantande flickor i 14-15års 

ålder, än bland flickor som inte bantaråldrarna i samma ålder, och bland de hårt 

bantande flickorna ökade risken 18-faldigt. Detta styrks ytterligare av det som Glant 

skriver om att bantning kan bidra till olika komplikationer i form av ätstörningar som 

anorexi, bulimi och ortorexi. Han menar att utan bantning utlöses inte någon 

ätstörning. (www.medivia.se/AN/)  

 

De tjejer i studien som uppger att de tränat mer samtidigt som de dragit ner på kosten 

riskerar även att drabbas av benskörhet. Carron skriver i sin artikel i Aftonbladet 

(2004) att risken för benskörhet ökar när man tränar mycket och äter för lite, och när 

man bantar hårt anpassar sig skelettet till att bära upp en lätt person.  
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Fig.3 kostkunskaper – tabellen visar vilka kostkunskaper tjejerna har samt hur dessa kunskaper 

förhåller sig till deras vilja att gå ner i vikt 

 

22 tjejer i undersökningen har fyra eller fler rätt på kostfrågorna i enkäten (se bilaga, 

fråga11), vilket tyder på att de har bra eller mycket bra kunskaper vad det gäller kost. 

Av dessa är det 10 som uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt. De resterande 10 

tjejerna i undersökningen har hälften, eller mindre än hälften, rätt på kostfrågorna 

vilket innebär att deras kostkunskaper är mindre goda. Av dessa tjejer, som har mindre 

goda resultat på kostfrågorna, uppger merparten att de försökt eller vill gå ner i vikt 

(se fig.3). De flesta tjejer har med andra ord bra kunskaper vad det gäller kost, men 

undersökningen tyder på att de tjejer som försökt eller vill gå ner i vikt har sämst 

kunskaper när det gäller kost. Detta kan jämföras med den rikstäckande 

enkätundersökning som man kan ta del av på Livsmedelsverkets hemsida, som visade 

att så många som var tionde elev hoppade över frukosten på vardagarna. 

Undersökningen visade även att de elever som åt en bristfällig frukost eller ingen 

frukost oftare hoppade över skollunchen och åt mer sällan lagad mat till lunch än 

elever som åt en mer ordentlig frukost.  

(http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV#Samma)  

 

Att eleverna hoppar över både frukost och lunch tyder på att de inte har tillräckliga 

kunskaper om kost och kostens betydelse när det gäller den egna hälsan.    
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Fig.4 Fysisk aktivitet – tabellen visar antalet tjejer som är med i föreningar på sin fritid. 

 

Hälften av alla tjejer i undersökningen uppger att ett av deras fritidsintressen är att 

umgås med vänner och/eller familj. Nästan alla tjejer är med i någon forma av 

förening varav lite mer än hälften av dessa är aktiva i någon form av lagidrott där 

samspelet med andra är viktigt. Men i dessa föreningar handlar inte bara om att utföra 

fysiska aktiviteter tillsammans, utan att möta andra ungdomar och att umgås. Tjejerna 

möter här andra ungdomar med samma intresse vilket innebär att det skapas någon 

form av gemenskap i varje förening. Vare sig det handlar om att umgås med vänner 

och familj eller delta i någon förening så kan slutsatsen dras att detta för tjejerna 

handlar om gemenskap, delaktighet och en känsla av sammanhang. Detta stämmer kan 

kopplas till vad Sou skriver i sin rapport (2000:19)om att alla människor, inte minst 

ungdomar, vill känna gemenskap och vara delaktig är något. KASAM är ett viktigt 

begrepp när det gäller hälsan, och enligt Antonovsky är det graden KASAM som 

ligger till grund för var vi befinner oss mellan de två polerna frisk och sjuk. 

 
Att så många som 27 av all 32 tjejer i undersökningen är med i någon form av 

idrottsförening är mycket bra eftersom det är i barn och ungdomsåren vi grundlägger 

de vanor vi har (se fig.4). Konsekvenserna av våra vanor, vare sig de påverkar hälsan 

på ett positivt eller negativt sätt, är något som visar sig först i vuxen ålder. 

(Sou2000:19) Tjejernas vanan att röra på sig är förmodligen något som de kommer att 

ta med sig in i vuxenlivet. Samtidigt som de flesta av tjejerna är med i någon form av 

idrottsförening tyder enkäterna på att de flesta av tjejerna kopplar samman fysisk 

aktivitet med en sund kropp. Den paradoxala situation som Engström skriver om i sin 

artikel på idrottsforum.org, när det gäller att vi får säkrare kunskaper om att fysisk 
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aktivet men samtidigt rör oss mindre, är inget som syns i enkätundersökningen. 

Däremot styrks detta av det som står i Sou:s rapport (2000:19) om att andelen barn 

och ungdomar som motionerar regelbundet har ökat sedan mitten av 1980-talet till 

mitten av 1990-talet. Av ungdomar i åldrarna 11-15 är det 3/4delar av pojkarna och 

60% av flickorna som tränar två gånger i veckan eller oftare.  
 

Nästan hälften av de tjejer som är aktiva på fritiden har uppgett att de är med i mer än 

en idrottsförening. Livsmedelsverket skriver att barn behöver minst 60min fysisk 

aktivitet varje dag. Slår man ut detta på den tiden tjejerna utövar sin föreningsidrott får 

förmodligen tillräckligt, eller mer än tillräckligt, med motion. Det gäller dock för 

dessa tjejer att hitta en balans mellan motion och födointag. Som tidigare nämnts så 

uppger flera av de tjejer som försökt eller vill gå ner i vikt att de vid detta/dessa 

tillfällen tränade mer samtidigt som de drog ner på kosten. Precis som Marie Lindvall 

säger i en artikel i Smålandsposten (2007), så är grundbehovet av kost det samma vare 

sig man rör på sig eller inte, men om man är fysiskt aktiv gäller det att man får i sig 

mer energi.   

 

6.6 Omgivningens roll 
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Fig.5 Informationskällor – tabeller visar ifrån tjejerna fått informationen när det gäller de dieter och 

bantningsmetoder som nämns i enkäten (se bilaga, fråga6). 

 

Media 
”Jag tror att det målas ut mycket mer i media och så hur en tjej ska se ut. Och då känner nog många 

tjejer att de måste se ut så för att bli omtyckta.” 
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Så svarade en av tjejerna i undersökningen på frågan om tjejerna tror att det ställs 

större krav på dem än på killarna när det gäller utseende (se bilaga, fråga2). 7 av 

tjejerna uppger media som en av orsakerna till att de tycker att det ställs högre krav på 

dem än på killarna. En annan tjej skriver att ”i media är alla tjejer skitsnygga och 

smala, och på grund av detta tycker alla att tjejer ska se ut så.”  Som Gripsrud skriver 

så måste vi som mottagare av allt medierna sänder ut till oss bilda oss en uppfattning 

om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – eller vilka vi inte vill vara 

eller bli. (J.Gripsrud:2000) Precis som tjejerna i Ambjörnssons studie (2004) känner 

tjejerna i enkätundersökningen press på sig att vara snygga eftersom det är detta 

budskap som förmedlas av media.  

 

Tjejerna i undersökningen verkar ha en uppfattning om att kändisar i allmänhet är 

snygga, vältränade och smala. Brown (1994) skriver att reklambilden manipuleras på 

många sätt, och risken finns att vi lurar oss att tro att illusionen är verklig. 

Undersökningen tyder på att, vare sig tjejerna är medvetna eller ej om att bilderna de 

ser manipuleras, verkar de tro att bilderna de ser återger verkligheten.       

 

8 av alla tjejerna i undersökningen skriver att musik, datorn och TV hör till deras 

fritidsintressen. Enligt Sou:s rapport (2000:19) ägnar ungdomar mer tid åt medier än 

någon annan fritidssysselsättning. De skriver även att massmedierna ofta används som 

stimulans i kombination med andra aktiviteter och har en självklar och naturlig plats i 

vardagen för ungdomarna. (Sou:200:19:266)  

 

Att tjejerna påverkas en hel del av media syns inte minst när det gäller hur de hört 

talas om de dieter eller bantningsmetoder som nämns i enkäterna (se bilaga 1, fråga6). 

Av de 27 tjejer som har hört talas om någon eller några av dessa dieter, uppger 22 att 

de fått informationen via någon form av media (se fig.5). De mest förekommande 

medierna som nämns är TV och tidningar. Endast 3 tjejer uppger att de själva köpt 

någon tidning på grund av att den informerat om bantnings – och träning. Bland tjejer 

som inte uppger någon form av media när det gäller dieter och bantningsmetoder är 

vänner och familj den största informationskälla.  
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Fig.6 Bantning i familjen – tabellen visar hur många tjejer som har någon/några i familjen som bantat 

och hur detta förhåller sig till om de själva försökt eller vill gå ner i vikt, samt hur många av dessa som 

kan tänka sig att testa dieten som familjemedlemmen/medlemmarna använt sig av. 

 

19 av alla tjejerna i undersökningen har någon eller några familjemedlemmar som 

bantat, och merparten av dessa är tjejer som uppger att de själva försökt eller vill gå 

ner i vikt (se fig.6). Tjejerna verkar vara mycket medvetna om vilken diet eller 

bantningsmetod som den bantande personen använt sig av, vilket kan ha att göra med 

att nästan alla tjejer uppger att de oftast äter tillsammans med familjen. 11 av de 19 

tjejer som har någon eller några i familjen som bantat, skriver att de skulle kunna 

tänka sig, eller kanske skulle kunna tänka sig, att testa den diet som 

personen/personerna i familjen använt sig av (se fig.6). Detta stärks av vad Meurling 

skriver i sin studie (2003), om att barn och ungdomar i dag är mycket medvetna om 

det smalhetsideal som finns bland vuxna. Det finns ett starkt samband mellan 

bantningsbeteenden bland barn och ungdomar och övriga familjemedlemmar. Enligt 

en artikel på Internetsidan Web4health är det inte konstigt att ungdomar tar efter sina 

föräldrars beteende eftersom man träffar sina föräldrar mycket när man är ung. Saker 

som man lär av föräldrarna blir en del av ens egen personlighet. 

(http://web4health.info/sv/answers/ed-causes-culture-example.htm) 

 

11 av tjejerna i undersökningen uppger att samtal om bantning bland vännerna 

förekommer ofta eller ibland, 14 att det inte förekommer så ofta och 7 att det aldrig 

förekommer. Resultaten i enkäten visar att i de fall tjejerna försökt eller vill gå ner i 

vikt förekommer samtal om bantning oftare. Att tjejerna svarar att dessa samtal inte 

förekommer så ofta, tyder på att de ändå förekommer. Ett annat resultat i enkäten som 
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tyder på att tjejerna samtalar kring kost och bantning, är att utav de 26 tjejer som hört 

talas om en eller flera av de dieter som nämns i enkäten (se bilaga, fråga6), är det 6 st 

som anger att de fått informationen via vänner. Detta stämmer överens med vad 

Meurling skriver i sin studie (2003) att flickorna som bantade hade oftare erfarenhet 

av bantningsbeteende bland syskon och kamrater.  

 

6.7 Hälsoarbetet i skolan 
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Fig.7 Kostkunskaper och skolans roll – tabellen visar hur tjejernas kostkunskaper är i förhållande till 

huruvida skolan tagit upp frågor rörande bantning, kost och/eller ätstörningar. 

 

Det är endast 7 av tjejerna i undersökningen som uppger att skolan har tagit upp 

frågor rörande bantning, kost och/eller ätstörningar, dock visar enkäterna på att så 

många som 4 av dessa har mindre goda resultat vad det gäller kostfrågorna (se bilaga, 

fråga11). 25 av alla tjejer i undersökningen uppger att skolan inte tagit upp, eller att de 

inte vet om skolan tagit upp, några av dessa ämnen. Av dessa visar 20 tjejer på att de 

har goda kostkunskaper. Av alla tjejer i undersökningen är det endast lite mer än 

hälften som visar på goda kostkunskaper (se fig.7). 

 

12 av de tjejer som menar att skolan inte tagit upp, eller att de inte vet om skolan tagit 

upp, något om de aktuelle ämnena uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt. Av 

dessa har hälften av tjejerna goda kostkunskaper och hälften mindre bra.  

14 av de tjejer som menar att skolan inte tagit upp, eller att de inte vet om skolan tagit 

upp, något om de aktuelle ämnena uppger att de inte försökt eller vill gå ner i vikt. Av 

dessa visar 12 på goda kostkunskaper. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att även om resultaten i enkätundersökningen inte visar 

på något direkt samband mellan skolans undervisning rörande bantning, kost och/eller 

ätstörningar, och tjejernas kostkunskaper är det oroväckande att så många som 25 av 

alla 32 tjejer i undersökningen uppger att skolan inte tagit upp, eller att de inte vet om 

skolan tagit upp, frågor som dessa ämnen. Dessa ämnen har i stor grad med hälsa att 

göra och i Lpo94 under mål att uppnå i grundskolan står det att ”skolan ansvarar för 

att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan.” (Lpo94)  

 

Mer än hälften av tjejerna i undersökningen visar på mindre bra kostkunskaper, och 

merparten av dessa uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt. Det syns med andra 

ord ett samband mellan mindre bra kostkunskaper och viljan att gå ner i vikt. Alla de 

tjejer som försökt eller vill gå ner i vikt skriver att de tränade mer och åt nyttigare, och 

i vissa fall mindre. Som tidigare nämnts så riskerar dessa tjejer att drabbas av någon 

form av ätstörning. Stig Wall skriver i en utvärdering om kostundervisning, att om 

man ska kunna förebygga ett antal sjukdomar som kan komma i vuxen ålder gäller det 

att ha goda kostvanor redan i unga år. Han påpekar att skolan är en viktig arena för ett 

hälsofrämjande arbete. 

(http://www.info.umu.se/Forskningsdatabas/Projekt.asp?DokumentID=226)  

 

Omgivningen påverkar barn och ungdomar i stor grad, och eftersom skolan är den 

plats där de spenderar större delen av sina liv har de som arbetar i skolan en viktig roll 

när det gäller barn och ungdomars vanor. Livsmedelsverket skriver att det 

grundläggande ansvaret för barns kostvanor ligger hos hem och familj, men eftersom 

barnen äter många av sina måltider utanför hemmet påverkar även andra vuxna barns 

matvanor.

(http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=14754&epslanguage=SV#Samma) 

 

Självbild 

Även om de flesta tjejer uppger i enkäten att de är nöjda med sin kropp så vill 23 tjejer 

ändå ändra något i sitt utseende. Merparten av dessa är tjejer som försökt eller vill gå 

ner i vikt. En skillnad som syns bland dessa tjejer är att de som uppger att de inte 

försökt eller vill gå ner i vikt till större del påpekar att de vill ändra saker som tänder, 
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längd eller hy. Tjejerna som uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt har nästan alla 

påpekat något som rör vikten som exempelvis mindre rumpa och plattare mage etc. 

Detta tyder på att de flesta av tjejerna har en negativ självbild och mår dåligt över 

något i sitt utseende. På frågan om vad de skulle vilja att skolan tog upp när det gäller 

bantning, kost och/eller ätstörningar svarar en tjej: ”att man är bra som man är. Att 

man själv ska må bra på insidan.” Agneta Nilsson skriver i en artikel, där hon utgår 

ifrån intervjuer med olika ungdomar, att ungdomar vill att hälsan i skolan ska handla 

mer om de existentiella frågorna – om relationer, sökande efter en egen identitet, 

självkänsla, kroppskänsla etc. Detta känns mer relevant för ungdomarna än 

hälsofrågor som rör medicinska frågor och sjukdomar. (Sou:2000:19) 

 

Skapandet av normer och diskurser om kroppen  

Nästan alla tjejer i undersökningen är med i någon form av idrottsförening, varav de 

flesta även uppger att de är med i flera olika föreningar. Detta tyder på att tjejerna 

verkar förstå vikten av att röra på sig när det gäller att bibehålla en god hälsa. De 

flesta känner till att våra kroppar behöver fysisk aktivitet för att fortsätta att fungera på 

bästa sätt, och att det i längden är farligt att sitta still. Fysisk aktivitet är med andra ord 

nödvändigt för en framtida god hälsa. (Fagrell m.fl.:2007) 

 

Endast 5 tjejer är inte med i någon idrottsförening, eller ingen förening alls. Precis 

som Meurling skriver är det inte alla människor som ägnar sig åt någon form av 

föreningsidrott på fritiden men i skolans värld möter alla idrotten, och har på så vis 

kommit i kontakt med idrott och kroppsrörelser i olika former. (Meurling:2003) 

 

Av de tjejer som är med i någon form av idrottsförening uppger mer än hälften att de 

försökt eller vill gå ner i vikt. Av de tjejer som inte är med i någon form av förening 

uppger endast en tjej att hon försökt eller vill gå ner i vikt. Merparten av de tjejer som 

är aktiva i någon förening uppger att de skulle vilja ändra något i sitt utseende. Detta 

kan tolkas som att de tjejerna som håller på med någon form av idrottsförening på sin 

fritid är mer missnöjda med sitt utseende.   

 

Ovanstående tolkning kan jämföras med om vad som tidigare nämnts om att alla 

någon gång i kontakt med idrott och kroppsrörelser i olika former i ämnet idrott och 

hälsa. När det gäller skolämnet idrott och hälsa är kroppen iögonfallande och 
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synliggjord i fysiska aktiviteter, och exponeras och bedöms såväl i idrottssalen som i 

omklädningsrummet. (Meurling:2003) Birgitta Fagrell m.fl. skriver att ämnet idrott 

och hälsa bygger på rörelse och därför syns man extra tydligt. Utöver att vara  skolans 

mest kroppsliga ämne så är det även ett ämne där eleverna är mest exponerade och 

därmed som mest utsatta. (Fagrell m.fl:2007) Meurling menar att det skapas diskurser 

om kroppen även inom ämnet idrott och hälsa, och detta får konsekvenser för hur 

människor förhåller sig till sig själva och sin omvärld. Normen blir en utgångspunkt 

som skiljer ut individerna utefter deras handlingar. Det som vi ser som normalt och 

onormalt är en social och kulturell konstruktion som exempelvis den ”maskulina 

kroppen”, den ”klumpiga kroppen” etc. Meurling menar att detta är konstruktioner 

som skapas i den praktiska verksamheten inom idrott och hälsa. (Meurling:2003) 

 

Som tidigare nämnt så uppger alla av de tjejer i undersökningen som försökt eller vill 

gå ner i vikt att de tränade mer än vanligt. Flera av tjejerna, även de som inte försökt 

eller vill gå ner i vikt, skriver att de skulle vilja bli mer vältränade. Detta kan kopplas 

till det Meurling skriver i sin studie (2003), om att våra föreställningar om den sunda 

kroppen handlar om att bedöma kroppens fysiska status för att på så vis få ett mått på 

den sunda och hälsosamma kroppen. Detta gäller även ämnet idrott och hälsa. 

Styrdokumenten för gymnastik/idrott och hälsa har från mitten av 1900-talet och fram 

till i dag handlat om att ”det är nyttigt att träna kroppen så att den blir sund”, och att 

”det är viktigt att vara duktig och prestera goda resultat”. Vi vill ha ett mått på en 

normal och sund kropp, ett mått på prestationsförmåga och ett mått på rätt 

kroppskonstruktion vilket får följden av en normalisering av kroppen. 

(Meurling:2003) 

 

Det framgår inte direkt i undersökningen vad som påverkat tjejerna när de uppger att 

de vill bli mer vältränade och att de i samband med att de försökt gå ner i vikt tränat 

mer än vanligt. Det är mycket möjligt att de diskurser om kroppen som finns i ämnet 

idrott och hälsa, och även i idrottsföreningar, bidrar till hur tjejerna ser på sig själva.  
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Fig.8 Manliga och kvinnliga idrotter – tabellen visar huruvida tjejernas vilja att gå ner i vikt förhåller 

sig till om de är aktiva i en vad som betraktas som typisk manlig respektive kvinnlig idrott.  

 

19 av alla tjejer som är aktiva i någon idrottsförening håller på med idrotter som 

kanske klassas som typiskt manliga. Detta kan ha att göra med det utbud av 

idrottsaktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa. Meurling skriver att i en nationell 

utvärdering från 1993 visar att de vanligaste aktiviteterna i ämnet idrott och hälsa är 

de som ansetts som manliga aktiviteter, som styrketräning och bollspel av olika slag, 

så som bandy, fotboll och basket. Det är de manliga aktiviteterna som utgör normen i 

undervisningen och pojkarnas utövanden och prestation är ofta en måttstock i 

förhållande till vilken flickors utföranden ska mätas. (Meurling:2003) Tar man då 

hänsyn till vad som står i kursplanen för ämnet idrott och hälsa? I kursplanen för 

ämnet idrott och hälsa framgår det att ”undervisningen skall ta hänsyn till elevernas 

skilda förutsättningar och bidra till jämställdhet genom att betrakta de könsskillnader 

som finns mellan pojkar och flickor när det gäller t.ex. fysisk förmåga, skaderisker, 

kroppsuppfattning och förutsättningar i övrigt.”  

 

3 av de 8 tjejer som håller på med någon form av idrott som kan klassas som typiska 

”kvinnliga idrotter”, och 12 av de19 tjejer som håller på med typiskt ”manliga 

idrotter”, uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt (se fig.8). 16 av de tjejer som är 

aktiva i föreningar med typiskt ”manliga idrotter” uppger att de tycker att det ställs 

högre krav på tjejer än det gör på killar när det gäller utseendet. Flera av dessa uppger 

även att de tror att det är viktigt för killarna hur tjejer ser ut. Detta kan ha att göra med 

att tjejerna befinner sig på en manlig arena där de killar utgör normen, och där de 

kanske känner press på sig att vara och se ut på ett speciellt sätt. Precis som Meurling 
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skriver så finns det fysiska skillnader mellan flickor och pojkar vilket även kan 

medföra att flickor känner att de skiljer sig från normen. (Meurling:2003) Fagrell m.fl. 

skriver att man måste försöka utmana och förändra föreställningarna om vilket 

innehåll, vilka arbetssätt och vilka bedömningsgrunder som ska gälla för ämnet idrott 

och hälsa. På så vis ger man alla möjligheten – oavsett kön – en chans att utveckla en 

positiv syn på den fysiska aktiviteten, och inte minst en positiv syn på sin egen kropp. 

(Fagrell m.fl.:2007) 

 

En tjej i undersökningen skriver att killar uppskattas för vad de gör och är duktiga på, 

medan tjejerna ska vara tysta, lugna och vackra. Detta tyder på att hon upplever att 

tjejer och killar blir bemötta på olika sätt. I Lpo94 under skolans värdegrund och 

uppdrag står det bland annat att ”det sätt på vilka flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt.”  Vidare står det att: 

”skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymma 

för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 

könstillhörighet.”  

 

Som tidigare nämnts så uppger 7 tjejer media som en av orsakerna till att de tycker att 

det ställs högre krav på tjejer än på killar vad det gäller utseendet. Tjejerna känner 

krav på sig att vara snygga eftersom de tjejer som visas i media alltid är snygga, smala 

och vältränade. Att kändisar i allmänhet betraktas som perfekta tyder på att tjejerna 

inte är medvetna, eller inte tänker på att många av bilderna som visas i media är 

manipulerade. De ser inte informationen de matas med från media med kritiska ögon. 

I Lpo94 står det under Skolans uppdrag att det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden samt att inse konsekvenserna för 

olika alternativ. Under mål att uppnå står det även att eleverna ska ha kunskap om 

medier och deras roll. 
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7. Slutdiskussion  
 

7.1 Ideal, normer och identitet 

 

I dagens samhälle, präglat av ideal och normer av olika slag, möts vi att ett snabbt och 

ständigt informationsflöde om hur vi som människor bör vara och bete oss och, 

kanske framförallt, hur vi bör se ut. De bilderna av vackra, smala och vältränade 

människor som vi möter genom olika medier, är de som kommit att utgöra normen när 

det gäller hur vi ska se ur i dag. Samfället har blivit allt mer ”hälsofixerat” och vart vi 

än vänder blicken matas vi ständigt med information om nya dieter och 

bantningsmetoder. Dagens ideal går ut på att man ska vara sund, smal och vältränad, 

och fokus läggs på fettförbränning och födointag. 

 

Precis som så många andra unga tjejer i dagens samhälle skulle de flesta av tjejerna, 

som medverkat i undersökningen till detta arbete, falla inom ramen för vad vi idag ser 

som normalt. Det hör till de flesta tjejers vardag att oroa sig för hur de är och hur de 

ser ut, framförallt betraktat ur andras ögon. Jag kan se en viss ambivalens hos tjejerna 

när de flesta till en början uppger att de är nöjda med sin kropp, men sedan skriver att 

de skulle vilja ändra något i sitt utseende. Jag tror att det har att göra med att flera av 

tjejerna vill vara stolta och nöjda över hur de ser ut. Men en tjej som inte visar att hon 

är missnöjd med något i sitt utseende faller utanför normen, hon betraktas som 

avvikande. Och vilken ung människa vill vara avvikande?  

 

Hälften av alla tjejer uppger att de försökt eller vill gå ner i vikt. Att alla dessa tjejer 

skriver att de tränade och åt nyttigare och, i vissa fall mindre, tyder på att de nåtts av 

den ”hälsofixering” som råder i samhället i dag. Tjejerna vill vara smalare, mer 

vältränade, ha plattare mage och mindre lår etc. vilket visar på att många av tjejerna 

har en negativ självbild.  

 

7.2 Hälsa – bantning och självbild  

 

Trots att det i dag har blivit allt vanligare att ungdomar sitter framför datorn eller 

TV:n, är fysisk aktivitet något som är vanligt förekommande bland de flesta tjejerna i 

 44



undersökningen. Nästan alla tjejer uppger att de är med i någon idrottsförening, och de 

flesta av dessa är med i fler än en förening. Att dessa tjejer är så aktiva på sin fritid 

innebär att de lägger grunden för en framtida god hälsa och att de förmodligen 

kommer att fortsätt vara fysiskt aktiva som vuxna.  

 

Samtidigt som man inte ska röra på sig för lite måste man även se till att man inte 

tränar för mycket. Den fysiska aktiviteten tjejerna ägnar sig åt på fritiden, tillsammans 

med idrotten de utövar i skolan, är mer än tillräcklig. De tjejer som uppger att de 

försökt eller vill gå ner i vikt skriver att de tränade mer än vad de brukar och åt 

nyttigare, och/eller mindre. Det gäller för dessa tjejer att inte låta detta gå överstyr 

utan att de försöker hitta en balans mellan födointag och träning. Studier har visat att 

risken att drabbas av en ätstörning är större bland tjejer som bantat än hos dem som 

inte bantat. Detta innebär att de tjejer i undersökningen som uppger att de försökt eller 

vill gå ner i vikt ligger i riskzonen att drabbas av någon ätstörning. Jag tror att goda 

kostkunskaper minskar risken att drabbas av ätstörningar. 

 

De frågor rörande kost som användes i enkäten för att få en inblick i tjejernas 

kostkunskaper, är relativt enkla och grundläggande. Trots var det endast 69% som 

hade goda eller mycket goda kunskaper gällande kost. Ett samband som visar sig i 

enkäterna är att de som tycks ha minst goda kostkunskaper är de tjejer som uppger att 

de försökt eller vill gå ner i vikt. Som tidigare nämnt så tror jag att man skulle kunna 

förebygga riskerna att så många tjejer drabbas av ätstörningar genom att ge dem 

grundläggande kunskaper om kost. Risken finns att ungdomar i dag, som matas för 

mycket med nya dieter och bantningsmetoder, inte vet vilken kost som är bra, eller 

mindre bra, för dem och deras hälsa.  

 

KASAM, känsla av sammanhang, har blivit ett allt viktigare begrepp när det gäller vår 

hälsa. Att få känna gemenskap och känna att man är en del av något kan till stor grad 

kopplas samman med vad många människor skulle kalla för god hälsa. Detta kan 

kopplas till att så många tjejer i undersökningen uppger att de vill ändra på något i sitt 

utseende. Detta har förmodligen till stor del att göra med att de vill passa in, känna 

gemenskap och att få vara en del av ett sammanhang. Nästan alla tjejer är med i någon 

forma av förening vilket innebär att de träffar andra ungdomar, framförallt tjejer, med 

samma intressen. På så sätt blir de en del av en gemenskap. Tjejerna skapar även en 
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form av gemenskap genom att ta del av de olika medier som finns i dag. På frågan om 

vad tjejerna har för intressen är det flera som uppger någon form av media, som 

exempelvis att chatta, se på TV och lyssna på musik. Tjejerna får ta del av en slags 

global gemenskap genom att chatta med andra och titta på TV-program som visas i 

andra delar av världen. Detta har blivit ett nytt sätt att umgås, och ett nytt sätt att få en 

känsla av sammanhang. 

 

7.3 Omgivningen påverkar oss 

 

Vi möter alla olika former av media i vår vardag och, vare sig vi vill eller inte, 

påverkar de oss på olika sätt. Är du osäker på din identitet är det bara att ta en titt 

omkring dig, slå på TV:n eller bläddra i en tidning, så får du genast reda på hur du bör 

vara och se ut för att betraktas för vad som skulle kallas normalt. Är man ung och 

identitetssökande är det lätt att man låter sig påverkas av sin omgivning, eftersom man 

vill passa in och vara som alla andra, som normen. Även om inte alla tjejer uppger 

någon form av media som sin fritidssysselsättning kan man ändå anta att detta hör till 

deras vardag, med tanke på att så många som 22% ändå uppger att de uppger att de 

känner press från media när det gäller utseende. 

 

Merparten av alla tjejer i undersökningen uppger att det ställs högre krav på dem när 

det gäller utseende än vad det gör på killar, och flera skriver att mycket av detta har 

med media att göra. De menar att media visar bilder på snygga, smala och vältränade 

kvinnor och uppger att de känner press på sig att se ut på detta sätt för att bli omtyckta 

av människor i sin omgivning. De verkar tro att de bilder de ser är verkligheten och 

glömmer att se den information de matas med ur ett kritiskt perspektiv. Flera av 

tjejerna skriver att de tror att killar vill att tjejer ska se bra ut, och till viss del är det 

säkert så. Vi får inte glömma att även unga killar är mottagare av informationsflödet 

från media och att även de glömmer att se detta med kritiska ögon. Så som kvinnor 

visas i media blir mångas sanning och utgör idealet för hur kvinnor ska vara och se ut. 

 

Oftast nämns media som en stor påverkandefaktor när det gäller ideal och normer, 

förmodligen för att detta syns och blir så uppenbart. Vi får inte glömma at vi påverkas 

av andra människor i vår omgivning, så som vänner, familj och andra vuxna. Oftast är 

familjen de människor som man står närmst eftersom man, i de flesta fall, lever 
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väldigt nära varandra och både föräldrar och syskon blir många gånger ungdomars 

förebilder. Unga människor påverkas väldigt mycket av sin familj, både positivt och 

negativt, och de värden och värderingar de växer upp med präglar deras personlighet.  

 

Att familjen är en stor påverkandefaktor syns inte minst bland de tjejer som 

medverkade i undersökningen. Mer än hälften av tjejerna uppger att någon eller några 

i deras familj bantat, och de flesta av dem skriver att de försökt eller vill gå ner i vikt. 

Dessa tjejer är även väl medvetna om de metoder och dieter den/de i familjen använt 

sig av, och flera av tjejerna skulle kunna tänka sig att själva testa detta. Detta kan 

mycket väl ha att göra med att många även uppgett att de oftast äter tillsammans med 

familjen. Jag tror att vuxna många gånger glömmer bort att barn inte gör man säger, 

de gör som man gör. Vuxna tänker inte alla gånger på att de är förebilder för barn och 

ungdomar i sin omgivning, och låter på så sätt deras egna dåliga vanor påverka dessa 

barn och ungdomar.  

 

7.4 Skolans roll 

 

Skolan är en del av samhället och den plats där barn och ungdomar spenderar större 

delen av sina liv. Eleverna präglas av de människor de möter, hur de blir bemötta, 

vilka värden och normer de stöter på och, kanske framförallt, vad vi väljer att lära ut 

till dem. Vi som arbetar i skolan har därför ett väldigt stort ansvar. Skolan är den 

institution som ska förbereda eleverna på livet ute i samhället, och detta gör vi genom 

att ta upp sådana saker som eleverna ska kunna hörhålla sig till när de lever och verkar 

i samhället.  

 

Vad det gäller hälsa så är detta ett brett begrepp som omfattar såväl kost som fysisk 

aktivitet, känsla av sammanhang och självbild etc. Ämnet idrott och hälsa har tidigare 

varit väldigt fokuserat på idrottsliga prestationer, men har på senare tid allt mer 

övergått åt att gälla hälsan i större perspektiv. Vi som idrottslärare ska välja aktiviteter 

där alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar och där elevernas svagheter inte 

exponeras. Vi får inte glömma att idrott och hälsa är ett ämne där kroppen synliggörs 

och exponeras, både i idrottshallen och i omklädningsrummet. För de elever som har 

en negativ självbild kan detta ämne därför vara väldigt ångestladdat. 
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Flera av dessa tjejer uppger även att de känner högre krav på sig att vara snygga och 

smala för att det är så killar vill att de ser ut. Detta kan bero på att de befinner si på en 

”manlig arena” där de måste anpassa sig efter killarna. Precis som en tjej skriver i 

enkäten så förväntas de att vara lugna, tysta och söta. 

 

Många av tjejerna i undersökningen visar på att de har en negativ självbild, och flera 

av dem tar upp media som en orsak till detta. Som tidigare nämnts så verkar det som 

om ungdomar i dag glömmer att ta på sig sina kritiska glasögon när de möter olika 

former av media. De bilderna ungdomar ser är många gånger en retuscherad bild av 

verkligheten. Informationsflödet i dag är så snabbt och stort och vi vuxna inte längre 

kan stå vid sidan av och se på. Att ungdomarna lär sig att kritiskt granska den 

information de får hör till ett av skolans uppdrag. 

 

Detta arbete har varit mycket spännande och intressant och det finns många områden 

inom detta som man skulle kunna forska vidare på. Eftersom denna undersökning blev 

mindre än väntat, på grunda av ett stort bortfall, så tycker jag att det skulle vara 

intressanta att göra en liknande undersökning fast i större omfattning. Jag gick miste 

om mycket intressant information när jag inte kunde utföra den mindre studie som var 

tänkt, där några av tjejerna skulle skriva en form av kost – och träningsdagbok. 

Med tanke på att bortfallet vid enkätundersökningar många gånger är stort så kan en 

sådan studie, eventuellt tillsammans med intervjuer, med fördel användas för vidare 

forskning kring detta område.   
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9. Bilaga: enkät 

Enkät om bantning och kostvanor 
Denna enkät är en del utav ett examensarbete och handlar framförallt om kost och bantning. 

Enkäten är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. Om det är så att du kan tänka dig att 

delta i en mindre studie som handlar om detta så fyller du i ditt namn på enkäten. Ditt namn 

används endast för uttagningen till studien och kommer inte att nämnas i arbetet.  

  

Enkäten består av 11 frågor, varav de flesta har följdfrågor (a,b,c etc.). Vissa av frågorna har 

flera olika svarsalternativ vilket innebär att du sätter ett kryss i den ruta som du tycker 

stämmer in bäst på vad du tycker. LYCKA TILL! 

 

Namn:__________________________________________ 

 

1     

a) Är du nöjd med din kropp?           

Mycket nöjd( ) Nöjd( ) Inte så nöjd( ) Inte alls nöjd( ) 

b) Om du skulle vilja ändra något på din kropp, vad skulle det vara? 

________________________________________________________________________ 

c) Skulle du vilja se ut som någon annan (kändis, kompis, familjemedlem etc.),och i så fall 

varför? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 

a) Tror du att det ställs högre krav på tjejer än på killar när det gäller utseende? Ja( ) Nej( ) 

b) Förklara varför du har svarat ja eller nej på frågan här ovan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3   

     a) Vad har du för fritidintressen? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Är du, eller har du varit, aktiv i någon förening?                                                

d) Ja( ) Nej( ) 

     c) Om ja, vilken förening är det?  

___________________________________________________________________________ 

 

4 

a) Har du någonsin försökt gå ner i vikt?                                                            Ja( ) Nej( ) 

b) Om ja, hur gick du till väga då? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5 

  a) Brukar du och din familj äta mat tillsammans?        Ja oftast( ) Ibland( ) Sällan( ) Aldrig( ) 

  b) Är det någon i din familj som bantar eller har bantat?                                         Ja( ) Nej( ) 

  c) Om ja, hur gick han/hon till väga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  d) Är detta något som du har testat eller skulle vilja testa?                     Ja( ) Kanske( ) Nej( ) 

  e) Pratar du och/eller dina kompisar om bantning?   

  Ja ofta( ) Ibland( ) Inte så ofta( ) Nej aldrig( ) 

  f) Om det är så att ni pratar om det, vad brukar ni prata om? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 

a) Har du hört talas om någon av följande dieter? 

GI-metoden                                                                                                            Ja( ) Nej( ) 

Atkinsdieten                                                                                                           Ja( ) Nej( ) 

Montignac-metoden                                                                                               Ja( ) Nej( ) 

Stenåldersdieten                                                                                                     Ja( ) Nej( ) 
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b) Om du svarat ja på någon/några av metoderna förklara kort vad dessa innebär. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

     c) Hur har du hört talas om dessa dieter/denna diet (vänner, familj, TV, tidningar etc.)?                              

     ________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

     d) Har du testat någon/några av de ovanstående dieterna?                                    Ja( ) Nej( ) 

     e) Har du hört talas om någon annan diet utöver de ovanstående?                       Ja( ) Nej( ) 

     f) Om ja, vad går den dieten ut på?    

     

_________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________ 

     

_________________________________________________________________________ 

 

7 

   a) Läser du några dags–vecko-och/eller månadstidningar?                                     Ja( ) Nej( ) 

   b) Om ja, i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  c) Har du köpt någon/några tidningar p.g.a. av att de skrivit om bantningstips?     Ja( ) Nej( ) 

  d) Om ja, ge exempel på bantningstips som du läst om. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 

     a) Har ni i skolan tagit upp något om bantning/kost/ätstörningar i skolan?  

     Ja( ) Vet ej( ) Nej( ) 
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     b) Om ja, vad har ni tagit upp? Om nej, skulle du vilja att ni tog upp detta i skolan, och i 

så       fal, vad är viktigt att ta upp? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

9  Kryssa i det svarsalternativ som du tycker passar bäst på följande påståenden. 

      Mina kunskaper om kost är..  

      Mycket goda( ) Goda( ) Inte så goda( ) Jag kan väldigt lite om detta   

10 

a) Vet du vad BMI (body Mass Index) är för något och hur du räknar ut detta? 

Ja( ) Nej( ) 

b) Om ja, räkna ut ditt BMI här under. 

 

11   Ringa in ett alternativ för varje fråga. 

a) Vilket av följande näringsämnen behöver din kropp för att bygga muskler? 

Kolhydrater                                      Järn                                                Proteiner 

      Fett                                                   Vitaminer                                       Kalcium 

b)  Vilket näringsämne behöver din kropp för att orka med ett längre träningspass? 

      Kolhydrater                                      Järn                                                Proteiner 

      Fett                                                   Vitaminer                                       Kalcium 

c) Vilken av följande produkter ska du äta för att få i dig mest protein? 

Fullkornspasta                                  Falukorv                                         Äpplen 

Tonfisk                                             Svamp                                             Bröd 

d) Vilken av följande produkt ska du äta för att få i dig långsamma kolhydrater?  

Grovt bröd                                        Gul banan                                        Torsk 

Kanelbulle                                        Tomat                                          Filmjölk 

e) Vilken av följande produkt innehåller det nyttiga fettet Omega-3? 

Lax                                                    Chokladboll                                    Ris 

Kyckling                                            Köttfärs                                          Rapsolja 

f) Vilken av följande produkt innehåller mest snabba kolhydrater? 

Grön banan                                         Knäckebröd                                   Lightläsk 

Råa grönsaker                                     Choklad                                         Kaffe 
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	Fig.4 Fysisk aktivitet – tabellen visar antalet tjejer som är med i föreningar på sin fritid.
	Hälften av alla tjejer i undersökningen uppger att ett av deras fritidsintressen är att umgås med vänner och/eller familj. Nästan alla tjejer är med i någon forma av förening varav lite mer än hälften av dessa är aktiva i någon form av lagidrott där samspelet med andra är viktigt. Men i dessa föreningar handlar inte bara om att utföra fysiska aktiviteter tillsammans, utan att möta andra ungdomar och att umgås. Tjejerna möter här andra ungdomar med samma intresse vilket innebär att det skapas någon form av gemenskap i varje förening. Vare sig det handlar om att umgås med vänner och familj eller delta i någon förening så kan slutsatsen dras att detta för tjejerna handlar om gemenskap, delaktighet och en känsla av sammanhang. Detta stämmer kan kopplas till vad Sou skriver i sin rapport (2000:19)om att alla människor, inte minst ungdomar, vill känna gemenskap och vara delaktig är något. KASAM är ett viktigt begrepp när det gäller hälsan, och enligt Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan de två polerna frisk och sjuk.
	Att så många som 27 av all 32 tjejer i undersökningen är med i någon form av idrottsförening är mycket bra eftersom det är i barn och ungdomsåren vi grundlägger de vanor vi har (se fig.4). Konsekvenserna av våra vanor, vare sig de påverkar hälsan på ett positivt eller negativt sätt, är något som visar sig först i vuxen ålder. (Sou2000:19) Tjejernas vanan att röra på sig är förmodligen något som de kommer att ta med sig in i vuxenlivet. Samtidigt som de flesta av tjejerna är med i någon form av idrottsförening tyder enkäterna på att de flesta av tjejerna kopplar samman fysisk aktivitet med en sund kropp. Den paradoxala situation som Engström skriver om i sin artikel på idrottsforum.org, när det gäller att vi får säkrare kunskaper om att fysisk aktivet men samtidigt rör oss mindre, är inget som syns i enkätundersökningen. Däremot styrks detta av det som står i Sou:s rapport (2000:19) om att andelen barn och ungdomar som motionerar regelbundet har ökat sedan mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet. Av ungdomar i åldrarna 11-15 är det 3/4delar av pojkarna och 60% av flickorna som tränar två gånger i veckan eller oftare. 
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