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ABSTRACT  
Karlsson, Jens & Walldén, Linus 

Spelar vikten någon roll? 
En kvantitativ studie om lärare i idrott och hälsas attityder och förväntningar till överviktiga 

elever  

Does weight matter? 
A quantitative study of physical educators´ attitude and perception towards overweight 

students 

                                                 Antal sidor:28 

Syftet med denna studie är att undersöka behöriga lärare i idrott och hälsas attityder till överviktiga 

elever samt om det finns någon skillnad i lärarens förväntningar på normalviktiga och överviktiga 

elevers allmänna idrottsliga prestation. Studien bygger på enkätsvar av 70 behöriga lärare i idrott och 

hälsa i södra Sverige. 

 

Resultatet visar att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ attityd mot elever med övervikt 

(N=69;M=3,59) och att det finns en skillnad i lärare i idrott och hälsas förväntning på överviktiga elever 

och normalviktiga elever i avseende, styrka (t=1,98;df;=69;P=0,05), rörlighet (t=9,95;df=69;P=0,01), 

uthållighet (t=10,48;df=69;P=0,01), koordination (t=8,71;df=69;P=0,01), förväntad allmän prestation 

(t=7,28;df=69;P=0,01) samt den totala förväntningen av elevernas prestation (t=10,35;df=69;P=0,01).  

 

Studien bekräftar tidigare forskning som även de funnit att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ 

attityd till överviktiga elever. 

 

Nyckelord: Förväntningar, attityder och övervikt  

 

The purpose of this study is to investigate certified physical educators attitudes towards overweight 

students and if there is any difference in the physical educators  expectations of normal weight and 

overweight students overall athletic performance. The study is based on a survey of 70 certified physical 

educators in southern Sweden. 

 

The result shows that physical educators has a certain negative attitude towards students with overweight 

(N = 69, M = 3.59) and that there is a difference in the physical educators expectation of overweight 

students and normal weight students in terms of strength (t = 1.98, df; = 69, P = 0.05), agility (t = 9.95, 

df = 69, P = 0.01), stamina (t = 10.48, df = 69 P = 0.01), coordination (t = 8.71, df = 69, P = 0.01), the 

expected general performance (t = 7.28, df = 69, P = 0.01) and total expectation of student achievement 

(t = 10.35, df = 69, P = 0.01). 

 

The study confirms previous research which also found that physical educators has a certain negative 

attitudes towards overweight students. 

 

Keywords: Expectations, attitudes and overweight 
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1. Introduktion 

Övervikt och fetma hos vuxna har länge varit ett ökande samhällsproblem, vilket flera studier 

från flera olika länder visar (Aronne et al. 2009, Lissau 2004, Matthiessen et al. 2008, Rasmussen 

et al. 1999,). Problemet ligger i att övervikt och fetma kan resultera i olika sjukdomar, bland 

annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer, astma och högt kolesterol (Bray, Bouchard & James 

1998) i (Trout & Graber 2009). Gunnel et al. (1998) menar att övervikt och fetma tenderar att 

även öka hos barn och ungdomar. Orsakerna till den ökade andelen överviktiga kan vara en allt 

mer stillasittande vardag blandat med dåliga matvanor (Aronne et al. 2009). Förutom de fysiska 

problem som kan uppstå i samband med övervikt har studier funnit ett samband mellan låg 

självkänsla och övervikt/fetma hos ungdomar (Melvinson & White 1985, Rasmussen et al. 2004, 

Stauss 2000).  

Studier (Greenleaf & Weiller 2005, Peterson, Puhl & Luedicke, 2012) har visat att lärare i idrott 

och hälsa i vissa länder, bland annat USA, tenderar att ha en negativ attityd till elever med 

övervikt eller fetma. Irwin et al. (2003) menar att lärare i idrott och hälsa måste ha en ökad 

förståelse för överviktiga barns och ungdomars liv. Samtidigt menar Raustorp (2000) att kunskap 

om elevens fysiska självkänsla påverkar hur läraren motiverar och ger feedback till eleven, vilket 

är av vikt när läraren planerar lektionsinnehåll samt svårighetsgrad vilket också i sin tur påverkar 

lärarstilen. 

Vi finner det därför intressant att undersöka vilken attityd lärare i idrott och hälsa, i den svenska 

skolan, har till överviktiga elever, samt om lärare i idrott och hälsa uppvisar en skillnad i 

förväntning mellan normalviktiga och överviktiga elever.  Ämnet bli än mer intressant och av stor 

vikt då skolan och dess personal har som uppdrag att bland annat ”[…]främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket
1 

2011:7, Skolverket
2
 

2011:5) och ”[…]främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket
1 

2011:7, Skolverket
1 

2011:5). Samtidigt som lärare även ska ”stärka varje elevs självförtroende 

samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket
2
 2011:10) och att ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket
2 

2011:6, Skolverket
1
 2011:8).
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka behöriga lärare i idrott och hälsas attityder mot överviktiga 

elever samt om det finns någon skillnad i lärarens förväntningar på normalviktiga och överviktiga 

elevers allmänna idrottsliga prestation.   

 

3. Hypotes 

Hypotes 1 

Behöriga lärare i idrott och hälsa har en negativ attityd mot elever med övervikt. 

 

Hypotes 2 

Det finns en skillnad i förväntning hos behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa på överviktiga 

elevers prestation jämfört med normalviktiga elevers prestation avseende styrka, uthållighet, 

rörlighet, koordination, den allmänna idrottsliga prestationen och den totala förväntningen av 

elevernas idrottsliga prestation. 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning  

4.1. Begreppsförklaringar 

Kroppssammansättning  

Kroppssammansättning definieras utefter den mängd muskler, fett, ben och andra vitala delar av 

kroppen som återfinns hos en individ. Det finns flera olika metoder för att undersöka 

kroppssammansättningen och en av de mer vanliga är Body Mass Index (BMI) som används för 

att undersöka om en person har övervikt eller fetma (Willmore och Costill 2004, WHO 2012-10-

04). 
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BMI 

BMI är en internationellt godkänd måttstock som används för att mäta hälsosam vikt och räknas 

ut enligt följande: vikten (kg) / längden x längden. Normalviktiga personer ligger inom 18,5 – 

24,9 kg/m
2 

medan överviktiga personer har ett värde mellan 25,00 – 29,9 kg/m
2
. Personer som 

klassas som feta har ett BMI-värde över 30 kg/m
2
 (WHO, 2012-10-04).  

BMI har dock begränsningar som gör att den inte ska användas vare sig på elitidrottare eller på 

barn. I elitidrottarnas fall handlar det om att de har en större muskelmassa som i sin tur har högre 

densitet än fett, vilket därför kan ge ett missvisande resultat vid uträkning av BMI-värde. Likaså 

kan ett uträknande av BMI-värde på ett barn eller en ungdom vara missvisande och därför har en 

speciell BMI-metod utformats, isoBMI. Metoden isoBMI beräknar BMI-värde på samma sätt 

som den ursprungliga metoden men värdena jämförs sedan med en skala som är mer anpassad till 

barn och ungdomar (Prentice & Jebb 2001,WHO 2012-10-04, IOTS 2012-10-04).  

Nihisher et al. (2007) menar att BMI-metoden måste utvecklas för att bli fullt tillförlitlig och att 

ett nuvarande enskilt BMI-test inte ger säker information. Testerna bör göras under en längre tid. 

Vidare menar (Nihisher et al. 2007) att BMI aldrig ska användas i skolan i syfte att utvärdera 

elevers framgång i t.ex. ämnet idrott och hälsa.

  

Normalvikt enligt BMI 

Normalvikt baseras på om en individs kroppssammansättning befinner sig inom BMI-värdena 

18,5 – 24,9 kg/m
2 

(WHO 2012-10-04). 

 

Övervikt enligt BMI  

Övervikt baseras på om en individs kroppssammansättning befinner sig inom BMI-värdena 25,00 

– 29,9 kg/m
2 

(WHO 2012-10-04). 

 

 

 



4 

 

4.2. Samhället och övervikt – epidemi eller moralpanik? 

Som tidigare nämnts så ses övervikt som ett stort samhällsproblem idag i såväl USA som Europa 

(Aronne et al. 2009, Lissau 2004, Matthiessen et al. 2008, Rasmussen et al. 1999). Det finns dock 

de som menar att det endast råder en moralpanik skapad av dagens samhälle. Ett samhälle där 

människor lever kring ständiga intryck av media att tjejer ska vara slanka medan killar ska vara 

synligt vältränade, vilket gör att övervikt ses som något tydligt avvikande (Thompson et al. 1999, 

Grogan 1999). Gard och Wright (2005) menar att moralpaniken som kretsar kring övervikt är mer 

skadligt för ungdomar än övervikt i sig. Likaså gör Pringle och Pringle (2012) och pekar på att 

framförallt unga individer drabbas mest av denna panik i sina försök att nå ett samhällsnormativt 

kroppsideal, vilket kan göra att de drabbas utav psykiska åkommor som exempelvis depression. 

 

4.3. Fördomar och attityder  

Fördomar förekommer överallt, de skapas direkt efter ett första intryck är gjort och bygger till en 

början mycket på utseendet, och handlar om att vi tillskriver individer egenskaper som vi tror den 

har utifrån den lilla andel information vi har (Passer & Smith 2011). 

Fördomar skulle kunna definieras som negativ attityd mot personer med en viss grupptillhörighet, 

som kön, etnicitet, religion och kroppsform (Passer & Smith 2011). Agerstöm et al. (2006) 

definierar begreppet fördom som positiva eller negativa bedömningar, föreställningar, tankar och 

känslor om olika sociala grupper i samhället. Denna definition inkluderar både negativa

stereotyper som negativa attityder. Med attityder avses en positiv eller negativ inställning till ett 

specifikt socialt objekt.  

Fördomar kan delas in i två under kategorier. Ibland är de explicita, vilket innebär att de är 

tydliga för omgivningen och uttrycks öppet. Men de kan också vara implicita och vara dolda och 

hemliga för omgivningen (Passer & Smith 2011). Akrami och Ekehammar (2005) menar att 

fördomar kan vara dolda för omgivningen av flera olika orsaker. Dels kan det vara så att många 

medvetet döljer sina fördomar eftersom man inte vill framstå som fördomsfull, utan istället 

uppger ett annat svar på grund av social önskvärdhet. Det kan också vara så att individen i sig 

inte är medveten om sina egna fördomar och tror sig själv vara fördomsfri. Greenwald och Banaji 

(1995) anser att kopplingen mellan de explicita fördomarna och de implicita inte är helt tydliga. 
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Fördomar kan ligga på en implicit nivå och är därmed inte synlig för individen själv vilket gör det 

svårt för denne att uttrycka dessa fördomar utåt till omgivningen och på så sätt göra dem 

explicita. Fördomar kan även leda till diskriminering som innebär att man behandlar personer 

orättvist på grund av deras grupptillhörighet (Passer & Smith 2011) 

 

4.4. Diskriminering av överviktiga individer 

I en rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) presenterar framkommer det 

att fetman har ökat kraftigt de senaste åren. Fetma medför en ökad risk för flera sjukdomar som 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar. Även den individuella livskvaliteten drabbas 

negativt hos personer med fetma. En bidragande orsak till den minskade livskvaliteten i samband 

med fetma är omgivningens negativa fördomar och attityder. Dessa negativa attityder kan bland 

annat utmynna i diskriminering på arbetsmarknaden, bli åsidosatt i sällskapslivet, bli betraktad 

som mindre fysiskt attraktiv och inte mötas med samma respekt. En av undersöknings personerna 

i rapporten uppger att:” När man blir så tjock som jag var slutar folk att se en. Man räknas inte” 

(SBU 2002).  

Diskriminering av överviktiga personer är allmänt förekommande i USA framförallt bland 

kvinnor och kan nästintill jämföras med den rasdiskriminering som finns i landet. Det har visat 

sig att individer med ett högt BMI-värde löpte större risk att diskrimineras (Puhl et al.2008). Puhl 

och Brownell (2001) menar att fördomar mot övervikt kommer sig av att människor ser vikt som 

en kontrollerbar faktor och att de som är överviktiga helt enkelt inte kan kontrollera sin vikt och

därför ses som svaga individer. Tiggeman och Anesbury (2000) utvecklar detta genom att 

beskriva att överviktiga individer allt som oftast ses på med en mer negativ syn där negativa 

personlighetsdrag så som lathet och brist på vilja men även brist på intelligens finns med. Flera 

studier visar på att det finns en negativ attityd till överviktiga personer. Studier som gjorts på 

sjukvårdspersonal har visat att sjukvårdspersonalen behandlar patienter olika beroende på om de 

är överviktiga eller inte (Schwartz et al. 2002, Wee et al. 2002, Hebl & Xus 2001, Teachman & 

Brownall 2001).  

Teachman och Brownall (2001) tittade i sin studie på 84 personer inom sjukvården, om de hade 

negativa attityder och värderingar mot överviktiga personer. De fann att personer inom vården 
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som jobbar med överviktiga personer ansåg att människor med fetma har dålig attityd och är lata. 

Även Hebl & Xu (2001) fann att patientens vikt påverkade det bemötande som läkaren skulle ge. 

I studien deltog 122 läkare som fick svara på två frågeformulär. Ett formulär stod för vilken 

behandlingspatienten skulle ha och ett formulär där läkaren skulle beskriva hur han/hon 

uppfattade patienten. Resultatet visade att normalviktiga patienter behövde genomgå färre tester 

än överviktiga patienter. Studien visade också att ju tyngre patienter var desto negativare var 

attityden mot dem. Läkarna hade mindre tålamod med tyngre patienter och ansåg att de följde 

läkarens råd sämre. De tyngre patienterna ansågs vara mindre hälsosamma och ansågs också 

besitta en sämre självdisciplin.  

Enligt Cramer och Steinwert (1998) så introduceras anti-fet-attityder i tidig ålder. Något som 

Frisén, Lunde och Hwangs (2009) undersökning på sambandet mellan kränkande behandling och 

kroppssammansättning, på 960 svenska 10-åringar, också visade. Deras resultat visade att 

överviktiga flickor får utstå pikningar och mobbning för sitt kroppsliga utseende medan 

överviktiga pojkar inte mobbas för sitt kroppsliga utseende men däremot, liksom flickorna, får 

utstå pikningar. Richardson et al. (1961) visade i sin studie att fördomar och negativa attityder 

mot överviktiga förekommer även hos barn. I sin studie fick barnen rangordna den de helst ville 

leka med utifrån sex bilder på andra barn. På den första bilden var det en bild på ett barn utan 

några synliga handikapp, den andra bilden föreställde ett barn med kryckor, tredje ett barn i 

rullstol, fjärde bilden visade ett barn som saknade en hand, den femte bilden visade ett barn med 

en ansiktsdeformering och den sjätte bilden visade ett överviktigt barn. I resultatet fann 

Richardsson (1961) att det överviktiga barnet var det barn som blev rangordnat sist och var 

därmed den som testpersoner sist skulle vilja leka med utav de uppvisade bilderna. Detta test har 

senare gjorts om av Latner och Stunkard (2003) som fann samma sak. Det till synes friska barnet 

var rankat högst och det överviktiga barnet blev rankat sist. Enligt Latner och Stunkard (2003) 

fann de en än större skillnad mellan det tillsynes friska barnet och barnet med övervikt jämfört 

med Richardssons (1961) studie. Att överviktiga skulle ha färre vänner och en sämre 

socialfunktion bekräftas av Strauss och Pollack (2003) som rapporterar att överviktiga ungdomar 

hade färre vänner än normalviktiga och det var mer sannolikt att dessa överviktiga ungdomar 

blev utestängda från olika sociala sammanhang än de normalviktiga. 

Att barn har tagit till sig samhällets attityder och fördomar mot överviktiga tydliggörs i Hill och 

Silvers (1995) studie bland 188 stycken 9-åringar. Barnen fick se siluettfigurer och beskriva dem. 
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I resultatet framkom att barnen associerade de överviktiga figurerna med dålig social funktion, 

sämre akademisk förmåga och lägre upplevd hälsa.  

4.5. Låg självkänsla hos överviktiga 

Självkänsla definieras av hur en individ ser på sig själv, det vill säga vilket egenvärde han/hon 

har och i vilken utsträckning individen uppskattar sig själv (Passer & Smith 2011).   

En Studie som gjordes år 2000 på 4188 ungdomar i Sverige fann ett starkt signifikant samband 

mellan låg självkänsla och fetma. Bland ungdomar med låg självkänsla var BMI värdet högre, än 

de med hög självkänsla. Studien undersökte bland annat individernas BMI, midjeomfång, 

fettprocent och självkänsla. De fann förutom en skillnad i självkänsla hos feta och normalviktiga 

personer också en könsskillnad. Här såg man ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

normalviktig, överviktig eller feta i uppskattad självkänsla hos flickor, även om det var en 

skillnad i uppskattad grad av självkänsla mellan feta och normalviktiga ungdomar. Däremot fanns 

en stark signifikant skillnad mellan gruppen feta och övriga grupper hos pojkar, där den gruppen 

med fetma hade en lägre självkänsla. Detta skulle innebära att sambandet mellan BMI och 

självkänsla är starkare hos pojkar än hos flickor (Rasmussen et al. 2004).  

En longitudinell studie som gjorts på 1520 barn i 9-10 års ålder av Strauss (2000) bekräftar att det 

finns en könsskillnad mellan pojkar och flickor i självkänsla hos överviktiga barn. Men till 

skillnad från Rasmussens et al. (2004) studie som visade att sambandet mellan BMI och 

självkänsla är starkare hos pojkar än flickor, så stod flickorna här för den stora skillnaden mellan 

överviktiga och normalviktiga i grad av självkänsla i denna studie. När man slog ihop 

könsgrupperna kvarstod en signifikant skillnad mellan överviktiga och normalviktiga i uppmätt 

självkänsla. Detta är något som bekräftar Rasmussens et al. (2004) studie. Studien av Strauss 

(2000) såg också en åldersskillnad i skillnaden mellan överviktiga och normalviktiga i uppmätt 

självkänsla. I åldersgruppen 9-10 år fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna, något som 

hade förändras fyra år senare. Då hade skillnaderna i uppmätt självkänsla mellan grupperna vuxit 

och blivit signifikanta hos flickor. I en studie som är gjord på 97 barn i åldrarna 8-17 år såg man 

att det finns en skillnad i uppmätt självkänsla beroende på BMI och ålder samt kön. I studien var 

barnen indelade i tre grupper (8.5-11.4år , 11.5-14.4 år, 14.5-17.4 år). Hos den yngre gruppen 

sågs ingen signifikant skillnad i självkänsla mellan normalviktiga och överviktiga. I gruppen 

11.5-14.4 hade överviktiga pojkar en signifikant lägre grad av självkänsla än normalviktiga. I den 
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senare gruppen 14.5-17.4 år visades en signifikant skillnad hos flickor mellan de olika 

viktgrupperna (Mendelson & White 1985). Denna studie pekar i samma riktning som (Rasmussen 

et al. 2004, Strauss 2000). Samtliga studier (Rasmussen et al. 2004, Strauss 2000, Mendelson & 

White 1985) menar att självkänsla är lägre hos feta och överviktiga individer än hos 

normalviktiga. Samtidigt visar de att det skiljer sig mellan pojkar och flickar och att 

förhållandena kan varierar med undersökningspersonernas ålder. Enligt Mendelson och White 

(1985) skulle det kunna vara så att idrott är en bidragande orsak till skillnaden mellan de 

normalviktiga och överviktiga i självkänsla. Kanske är det så att överviktiga pojkar som tycker 

idrott är svårt avvisas av sina jämnåriga kompisar, vilket leder till en lägre självkänsla. Även 

Rasmussen et al. (2004) pekar på sambandet mellan fysisk aktivitet, så som idrott, och individens 

självkänsla. De menar att fysisk aktivitet tycks vara en viktig komponent i utvecklingen av 

ungdomars självkänsla och att de ungdomar som var mer fysiskt aktiva hade en högre 

självkänsla. Samtidigt visar forskning att det finns ett samband mellan självkänsla och psykisk 

ohälsa (Guillon et al. 2003). Enligt Reddy et al. (2003) är det troligt att läraren påverkar 

ungdomars självkänsla. I den longitudinella studie som gjordes på 2585 amerikanska ungdomar 

fann man att upplevt stöd från läraren hade en positiv effekt på självkänslan, vilket i sin tur kunde 

leda till en minskad förekomst av depressiva symptom.  

 

4.6. Ämnet idrott och hälsa gentemot överviktiga elever 

Idrottslektioner kan skapa en kontext i vilken överviktiga elever kan utsättas för negativa attityder 

och social bortstötning av både andra elever och lärare (Fox & Edmunds 2000) i (Martínez-Lopez 

et al. 2010). Neumark-Sztainer (2005) menar till och med att skolan och då framförallt ämnet 

idrott och hälsa är en faktor som skapar viktrelaterade problem. Detta kan ställas mot skolans och 

dess personals uppdrag att bland annat ”[…]främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket
1 

2011:7, Skolverket
2
 2011:5). ”[…]främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket
1 

2011:7, Skolverket
2
 

2011:5). ”[…]stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket
2 

2011:10). ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket
2 

2011:6, Skolverket
1 

2011:8).  
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Ett av ämnet idrott och hälsas övergripande syften är också att ge varje elev positiva upplevelser 

av rörelser för att på så sätt bidra till en livslång fysisk aktivitet (Skolverket
1
 2011). 

”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt 

delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning 

och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket
1 

2011:51). I gymnasieskolan är ämnets syfte 

bland annat att ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna 

kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet” (Skolverket
2
 2011:83), men också att ”Undervisningen ska utgöras av fysiska 

aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar” (Skolverket
2
 

2011:83).     

 

4.6.1. Överviktiga ungdomars erfarenhet kring ämnet idrott och hälsa 

Trout och Grabers (2009) studie visade att överviktiga elever valde att inte gå på idrottslektioner 

på grund av traumatiska upplevelser som lett till att dessa elever utvecklat symptomen som kan 

ledas till learned helplessness, lärd hjälplöshet. Denna kognitiva depressionsteori pekar på att 

depression kan förekomma när man förväntar sig att dåliga saker ska ske och man känner att 

detta inte är något man kan påverka. Det vill säga att man ser negativa personliga attribut som 

misslyckanden i form av till exempel brist på intelligens samt motbjudande fysik och 

personlighet (Passer & Smith 2009). I Trout och Grabers (2009) studie framkommer det också att 

anledningen till undvikandet av lektionerna var synbarheten. 

 

4.6.2. Lärare i idrott och hälsa roll gentemot övervikt 

Enligt Neumark-Sztainer, Story och Harris (1999) känner idrottslärare att övervikt är något som 

är utanför deras kontroll. Trots detta menar Martínez-Lopéz et al. (2010) i sin studie att lärare i 

idrott och hälsa samt lärare i allmänhet spelar en avgörande roll i att skapa en positiv anda 

gentemot övervikt och fetma.  

Chambliss et al. (2004) fann i sin studie att blivande lärare i idrott och hälsa hade en viss explicit 

viktfördom mot överviktiga personer. Likaså gjorde O’brien et al. (2007) i sin studie där de fann 
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att blivande lärare i idrott och hälsa, nära sin examen, hade en sämre attityd till överviktiga 

personer än blivande lärare i idrott och hälsa som befann sig i början av sin utbildning. Dessa 

negativa attityder, av lärare i idrott och hälsa till överviktiga personer, kan överföras till eleverna 

(Yager & O’Dea 2005). Fördomarna från lärare i idrott och hälsa gentemot övervikt kan medföra 

att överviktiga elever undviker att deltaga i fysiska aktiviteter (Bauer et al. 2004, Peterson, Puhl 

& Luedicke 2011, Storch et al. 2007). Ett fynd även Bauer et al. (2004) gjorde i sin studie. Deras 

studie visade att lärare i idrott och hälsa gav ett stort antal negativa kommentarer till överviktiga 

elever, i så stor grad att dessa elever undvek att medverka på lektionerna i idrott och hälsa.  

Pringle och Pringle (2012) menar på att lärare i idrott och hälsa samt övrig skolpersonal är ett 

stort problem då de genom sina bekymmer för övervikt och fetma belyser kroppsideal på ett, för 

ungdomar, skadligt sätt. Pringle och Pringle (2012) menar vidare på att framförallt lärare i idrott 

och hälsa ser sig själva som korsriddare mot fetma och att deras kall är att se till att barn och 

ungdomar får verktygen till ett livslångt fysiskt aktivt liv. Puhl och Brownell (2003) menar att det 

på grund av sociala kontexter kan vara så att individer, däribland lärare i idrott och hälsa, bara 

tror att normalviktiga elever är mer fysiskt, kognitivt och socialt framträdande än överviktiga. 

Vilket tyder på en stigmatisering mot överviktiga individer.  

 

4.7. Skillnad i lärare i idrott och hälsa attityd och förväntningar beroende på 

ungdomars vikt 

I denna del presenteras två studier som undersökt lärare i idrott och hälsa förväntningar beroende 

på vikt. 

Greenleaf och Weiller (2005) 

Vid Greenleaf och Weillers (2005) studie undersökte de dels lärare i idrott och hälsas (n=105) 

anti-fat attitudes (anti-fet attityd), deras förväntningar på normalviktiga och överviktiga 

ungdomar gällande prestation och förmåga, samt deras förväntningar på problem för ung fetma 

och skolans samt ämnet idrott och hälsas roll gentemot problemen. Av de 105 lärare i idrott och 

hälsa var 50 män och 55 kvinnor. De slutförde alla fyra delar av frågeformulär kring attityder och 

förväntningar till ungdomars vikt och deras fysiska förmåga. Resultatet visade bl.a. att en viss 
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anti-fet attityd var förekommande bland lärarna i idrott och hälsa (M=3.03, SD=0.75) och att 

deltagarna tyckte att överviktiga individer har en personlig kontroll över sin vikt (M=76.39%, 

SD=15.22). Vidare visade studiens resultat att deltagarna, d.v.s. lärarna i idrott och hälsa, hade 

högre förväntningar på normalviktiga ungdomar än överviktiga ungdomar gällande prestation och 

förmåga, vilket också var signifikant (p<.001).  

Utifrån studiens resultat drog Greenleaf och Weiller (2005) slutsatsen att det finns lärare i idrott 

och hälsa som har en viss negativ attityd- och lägre förväntningar, gällande prestation och 

förmåga, till överviktiga ungdomar jämfört med normalviktiga ungdomar. Vidare menar 

Greenleaf och Weiller (2005) att lärare i idrott och hälsa måste vara mer medvetna om sina 

fördomar kring vikt och att de bör utveckla en undervisning som lär överviktiga ungdomar värdet 

av- och nöjet med fysisk aktivitet.          

Peterson, Puhl och Luedicke (2012) 

Vid Peterson, Puhl och Luedicke (2012) studie undersökte de deltagarnas, 162 lärare (78% lärare 

i idrott och hälsa, 27% lärare i övriga ämnen men med idrottsliga bisysslor), förväntningar 

gällande prestation och förmåga till överviktiga och normalviktiga ungdomar. Studien utgick 

ifrån delar av Greenleaf och Weillers (2005) enkätkonstruktion men inkluderade även testet Fat 

Phobia Scale (Bacon et al. 2001). Dessa tester utfördes i samband med att deltagarna fick se 

bilder på en normalviktig- och en överviktig ungdom där de sedan uttryckte en negativ eller 

positiv attityd i form av olika adjektiv som sedan värderades via olika Likertskalor. Resultatet 

visade att deltagarna godkände fler negativa adjektiv i samband med bilder på en överviktig 

ungdom (M=2.85, SD=.46) än i samband med bilder på en normalviktig ungdom (M=2.53, 

SD=.46) och var signifikant (p<0.001). 

Med studiens resultat menar Peterson, Puhl och Luedicke (2012) att ungdomars vikt kan påverka 

lärare i idrott och hälsas förväntningar och attityder till negativa sådana. De menar vidare på att 

potentiellt negativa fördomar från lärare till överviktiga ungdomar kan påverka ungdomarnas 

delaktighet vid fysisk aktivitet men även deras fysiska hälsa och deras sociala utveckling.        
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1. Det pedagogiska mötet – Förväntningar och makt 

I boken Motivation och motivationsarbete i skolan och behandling skriver Jenner (2004) att 

pedagogik oftast associeras med undervisning och uppfostran. Att det handlar om delaktighet, om 

hur människor blir delaktiga i sitt eget liv och i det omgivande livet. Men ingen blir delaktig av 

sig själv – det måste ske i dialog och samspel med andra. Detta samspel och dialog med andra 

sker i det pedagogiska mötet. Ett bra pedagogiskt möte menar Jenner (2004) innebär att eleven 

får grundläggande erfarenheter av respekt, hopp, tilltro och tillit.  Den som har ansvaret för att det 

sker en fruktbar relation mellan lärare och elev är alltid läraren.  Jenner (2004) menar att man 

som lärare bör vara uppmärksam på att man har ett bestämt uppdrag och det är därför inte en 

jämställd relation mellan dig och eleven. Läraren påverkar elevens motivation genom att se till att 

det ske ett bra pedagogiskt möte. Därför gäller det för läraren att vara uppmärksam på att denne 

har ett maktövertag så väl formellt som informellt och att det därför ligger på läraren att bära 

ansvaret för relationen. ”Det är pedagogens uppgift att försöka förstå sin elev eller klient, men det 

är inte hans/hennes uppdrag att försöka förstå pedagogen” (Jenner 2004:23). 

En del av denna relation mellan lärare och elev utgörs av lärarens förväntningar på elevens 

prestationer.  Där är det visat i forskning att elevens motivation påverkas av lärarens 

uppfattningar och undervisningsstil (Valås 2001).  Idag kan vi tala om en total enighet om att 

förväntanseffekter verkligen existerar, att lärarens positiva och negativa förväntningar påverkar 

elevers beteenden och prestationer (Jenner 2004).  

 

5.2. Pygmalioneffekten 

I lärarens skapande och vidmakthållande av elevens motivation är lärarens förväntningar på 

eleven av avgörande betydelse enligt Jenner (2004). 

På en skola i Kalifornien gjordes en studie där man tittade på självuppfyllande profetior. Studien 

gick ut på att intelligenstesta elever, för att sedan ge lärarna information om att vissa elever 

förutspåddes vara kommande stjärnor. Senare testades eleverna igen, och det visade sig att de 

eleverna som lärarna fått veta skulle blir stjärnor nu presterade bättre och beskrevs av lärarna som 
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mer begåvade än vid det förra testet. Forskarna drog slutsatsen att det var lärarnas förväntningar 

på eleverna som låg till grund för denna prestations förbättring jämfört med de klasskompisar 

som inte pekades ut som blivande stjärnor. Effekten av lärarnas förväntningar kom att kallas 

Pygmalioneffekten (Rosenthal & Jacobson 1992).  

På samma sätt som människor i allmänhet bildar sig uppfattning om och får intryck av samt 

förväntningar om andra människor formar troligen läraren sina förväntningar på samma sätt. 

Skillnaden mellan den ”vanliga människan” och läraren är enligt Jenner (2004) inte sättet att 

forma förväntningar utan konsekvenserna som förväntningar har. Baker och Crist (1971) i 

(Jenner 2004) nämner några allmänna principer i relationer mellan människor, principer som man 

som lärare bör betrakta som ”varningsflaggor”. Den första principen är att människor betraktar 

andra utifrån den egna personligheten. Vilket innebär att lärare utgår från sina egna värderingar 

och behov när de betraktar sina elever. Den stillsamma läraren kan föredra stillsamma elever och 

kan då uppleva de aktiva eleverna som störiga. Medan den mer aktiva läraren kan föredra aktiva 

elever och uppfatta de stillsamma eleverna som tråkiga. Den andra principen som Baker och Crist 

(1971) i (Jenner 2004) trycker på är att människor skapar stabila intryck på bias av begränsad 

information. Lärare baserar sina första intryck av eleverna på utseende och uppförande. Dessa 

första intryck har en påverkan av samspelet mellan lärare och elev under en lång tid. Den tredje 

principen är att människor formar sina intryck i globala termer. Elever kategoriseras som ”bra” 

eller ”dålig”, ”motiverad” eller ”omotiverad”, ”A-elev” eller ”E-elev”.  Den fjärde och sista 

principen är att information som strider mot rådande uppfattningar omorganiseras för att lösa 

motsättningar. Detta gör det möjligt att stå fast vid det första intryck som skapats, även om 

information pekar på det motsatta. Exempelvis om en ”duktig” elev misslyckas på ett prov så 

”hade han en dålig dag” likaså kan en elev som ses som ”dålig” kan göra bra ifrån sig på provet 

och det ses som en engångsföreteelse. Brophys och Goods (1970) menar att lärarens 

förväntningar avspeglas i elevernas beteenden.  I deras studie såg de att elever med positiva 

förväntningar på sig fick mer hjälp och mer betänketid om de inte kom på svaren. Samtidigt som 

när de svarat rätt fick mer och oftare beröm än de elever som läraren hade lägre förväntningar på. 
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5.3. Stigmatisering 

I antiken användes ofta olika medel för att skilja människor med låg status från människor med 

hög status, ett av dessa medel var stigma. Genom att bränna eller skära tecken på personer som 

hade en låg status i samhället visade man övriga i samhället att denna person var avvikande och 

någon som borde undvikas. I nutid används inte dessa medel på samma sätt men stigmatisering 

finns ändå runt omkring oss i vårt samhälle för att särskilja olika personers sociala status eller 

social identitet (Goffman 2011). 

Goffman (2011) menar på att vi, människor, redan vid första intrycket förutsätter vissa 

förväntningar och ställer krav. Men dessa krav blir inte synliggjorda för oss förrän de verkligen 

uppfylls eller inte.  

Det är troligen först då som vi blir varse om att vi hela tiden hade vissa föreställningar om hurudan 

den här individen borde vara. Den karaktär vi tillskriver honom via våra intryck och genom 

möjligheten till återblickar bör alltså hellre benämnas hans virtuella (skenbara) sociala identitet. Den 

kategori och de egenskaper han faktiskt visar sig vara förbunden med kommer här att kallas hans 

faktiska sociala (actual) identitet (Goffman 2011:10).  

Vid detta första intryck så blir avvikande egenskaper tydliga och p.g.a. att denna individ inte är 

förenlig med vårt normativa mönster hur en person bör vara kan det leda till att denna individ, via 

vårt medvetande, placeras i en grupp bland icke-önskvärda personer. Denna individ blir därför 

stämplad, stigmatiserad, som något avvikande (Goffman 2011). 

Goffman (2011) lyfter fram tre typer av stigmatisering. Den första typen rör kroppsliga 

missbildningar. Den andra typen rör negativa föreställningar kring den personliga karaktären, 

bland annat viljesvaghet eller bristande hederlighet genom personens förflutna etc. Den tredje 

typen rör stambetingade stigman som förs vidare från generation till generation som till exempel 

ras, nationalitet och religion.  

Då vi utifrån vår bakgrund kan utläsa att övervikt i dagens samhälle anses vara avvikande från 

det normala, det vill säga normalviktiga individer, kan överviktiga individer placeras i alla de tre 

typer av stigmatisering som Goffman (2011) lyfter fram. Därför finner vi det relevant att använda 

stigmatisering som en av våra teoretiska utgångspunkter.           
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6. Metod 

6.1. Val av metod 

I studien utgår vi från en kvantitativ metod, det som känner tecknar en kvantitativ metod är bred 

men ytlig information (Bryman 2008). I denna studie har vi valt att samla in information genom 

enkäter, som är en kvantitativ insamlingsmetod. Designen av studien utgörs av en 

tvärsnittsdesign. Enkäter utgör det instrument vi använder för att undersöka lärares attityd till 

överviktiga elever.  

 

6.2. Deltagare/ Respondenter 

Enkäterna delades ut till behöriga lärare i ämnet idrott och hälsa, från såväl grundskolan som 

gymnasieskolan, i södra Sverige. I studien har lärare i idrott och hälsa från Blekinge län, 

Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län ingått. Valet av lärare och skolor 

skedde genom ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att urvalet består av 

respondenter som råkar finnas tillgängliga för forskaren just för tillfället (Bryman 2008).  

Totalt tillfrågades 186 lärare i idrott och hälsa. Det externa bortfallet bestod av 109 individer, 

som tackade nej till enkäten. Det interna bortfallet bestod av 7 individer som hade fyllt i enkäten 

på ett felaktigt sätt. Detta resulterade i att 51 män och 19 kvinnor, totalt 70 individer utgör den 

data som vi grundar vårt resultat på i vår studie. Enligt Esaiasson et al (2010) är fler personer 

normalt sett villiga att ställa upp i intervjuer än i postenkätundersökningar. Enligt författarna kan 

man i bästa fall få en svarsfrekvens kring 80% i intervjuundersökningar och 65% i 

postenkätundersökningar. I vår studie har vi ett bortfall på nästan 60 % vilket ligger i linje med 

Esaiasson et al (2010) resonemang. Ejlertsson (2005) menar vidare att denna skillnad i 

svarsfrekvens beroende på val av insamlingsmetod kan förklaras med i att det är lättare att 

”glömma av” eller slänga bort ett opersonligt enkätformulär än att exempelvis tacka nej till en 

intervjuare som knackar på dörren eller som ringer på telefonen. Författaren menar vidare att 

storleken på enkäten också har betydelse för svarsfrekvensen i enkätundersökningar.  
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6.3. Instrument (Bilaga 1) 

Instrumentet vi använt för att undersöka lärares attityd till överviktiga elever bestod av fyra delar. 

Den första delen utgjordes av en demografisk undersökning, skapad av Greenleaf och Weiller 

(2005), där vi bland annat frågade efter ålder, kön och behörighet till att undervisa inom ämnet. 

Den andra delen, vars syfte var att mäta den explicita attityden mot överviktiga, bestod av 14 

påståenden. Dessa påståenden bestod i sin tur av par av adjektiv och/eller beskrivningar som 

ibland används i beskrivningar av överviktiga människor. Paren består av ord som är varandras 

motsats och lärarnas uppgift var att med ett kryss markera vilket av orden i paren som bäst 

beskriver vad han eller hon tyckte och trodde om överviktiga personer. Ett exempel på ett sådant 

par kan vara lat/flitig eller otålig/tålmodig (se bilaga 1).  Påstående 3,4,5,6,7,10 och 12 poängsätts 

1-5 och påstående 1,2,8,9,11,12,13 och 14 poängsätts 5-1. Poängen summerades för hela deltestet 

och delades på antalet påståenden, vilket i detta fall var 14. Detta gav ett värde mellan 1-5, där ett 

högt värde visar på en mer negativ inställning till överviktiga och där ett lågt värde visar på en 

mer positiv inställning till överviktiga. Denna del är tagen från Bacon et al. (2001). Den 

ursprungliga versionen består av 50 påståenden där försökspersonen får ta ställning till hur de ser 

på överviktiga. Vi har valt att använda oss av den kortare versionen som består av 14 påståenden. 

Den kortare versionen är testad av Bacon et al. (2001) och visar på en hög reliabilitet. I deras 

tester fann man ett Cronbach´s alpha mellan 0.87 och 0.91. Testet översattes från en 

engelskversion till en svenskversion av Widenfors och Olsson (2006), vilken vi utförde en 

pilotstudie på innan studien startades. I pilotstudien ingick 14 personer, och resultatet visade på 

ett värde liknande den engelska versionen (Cronbach´s alpha 0.88). 

 

Den tredje och fjärde delen i enkäten, konstruerade av Greenleaf och Weiller (2005) utifrån 

Physical Self-Descrpition Questionnaire (Marsh, Richards, Johnson, Roche & Tremayne 1994), 

syftar till att undersöka de explicita attityderna mot överviktiga elever. I den tredje delen skulle 

lärarna ta ställning till 30 påståenden, med tillhörande sex poängs Likert-skala (1-6): (1) falskt, 

(2) mestadels falskt, (3) mer falskt än sant, (4) mer sant än falskt, (5) mestadels sant och (6) sant. 

Deltagarna fick, enligt instruktioner, endast markera ett svarsalternativ. I del fyra fick lärarna ta 

ställning till 8 påståenden, med tillhörande sju poängs Likert-skala (1-7), 1=ungdomar förväntas 
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prestera väldigt dåligt till 7=ungdomar förväntas prestera väldigt bra. Här skulle de ange på en 

skala 1-7 (sina förväntningar på elevernas prestation och beteende i samband med 

undervisningstillfällen i ämnet idrott och hälsa) (Greenleaf & Weiller 2005)  

 

6.4 Procedur 

Enkäterna som användes i undersökningen delades ut till lärare i ämnet idrott och hälsa runt om i 

södra Sverige. Utlämningen gick till på följande sätt: lärare i idrott och hälsa kontaktades via 

kontaktuppgifter på skolors digitala hemsidor, alternativt kontaktades rektorer för att få 

kontaktuppgifter till de lärare som han eller hon hade på sin skola. Därefter kontaktades lärarna 

via e-post eller telefon. I e-post förklarades vårt syfte med arbetet och vi frågade om det gick bra 

att vi kom ut och delade ut enkäten till dem. Liknande förklaring skedde vid kontakt via telefon. 

Vid godkännande skickade vi ut enkäten via e-post, och bad läraren skriva ut enkäten för att 

sedan fylla i dem för hand. Det förekom också att vi personligen åkte ut till flertalet skolor 

personligen för att överlämna enkäten. Enkäten beräknades att ta ca 15 min att fylla i. Vi återkom 

ca en vecka efter utlämningen för insamling. Insamlingen skedde antingen genom att deltagaren 

postade enkäten till oss eller att vi personligen åkte till skolan för att hämta enkäten och tacka 

läraren för hjälpen. Därefter matades informationen från enkäten in i SPSS (Brace, Kemp & 

Snelgar 2012) för att bearbetas.   

Innan lärarna började fylla i enkäten, fick de läsa ett försättsblad. Här presenterades 

undersökningens syfte samt en kort presentation av enkätens uppbyggnad. Lärarna fick genom 

försättsbladet information om att deltagandet var helt frivilligt och att de hade möjlighet att när 

som helst avbryta undersökningen utan någon motivation. De informerades också om att 

deltagandet i denna undersökning är helt anonymt, samt att svaren kommer utvärderas och 

statistiskt redovisas som siffror i detta examensarbete vid Linnéuniversitet i Växjö (Bilaga 1) 

(Vetenskapsrådet 2002). 
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6.5. Etiska överväganden 

Vid undersökningar av vetenskaplig form finns det vissa etiska principer som forskningen ska 

förhålla sig till. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som forskare ska ta hänsyn till 

vid undersökningar. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet genomfördes skriftligt på det informationsbrev som följde med enkäten då 

den delades ut. Samtliga deltagares enkäter är också anonyma. Alla undersökningsdeltagare som 

redovisas i detta arbete gav även samtycke till att räknas in i undersökningsgruppen. De uppgifter 

som erhållits vid denna undersökning kommer endast att nyttjas i denna uppsats. Således har 

direktiven från Vetenskapsrådet (2002), CODEX (2012) och Johansson och Svedner (2006) följts 

i denna studie. 

 

7. Resultat 

I tabell 1 visas beskrivande data av medelvärdet gällande de olika variabler studien syftar att 

undersöka samt variabler för undersökningsgruppen.  Ett positivt medelvärdevärde för 

variablerna styrka, rörlighet, uthållighet, koordination, allmän idrottslig prestation samt den totala 

förväntade prestationen innebär en mer positiv förväntning på de normalviktiga eleverna jämfört 

med de överviktiga eleverna. Ett negativt värde visar på en mer positiv förväntad prestation av de 

överviktiga eleverna jämfört med de normalviktiga. Ett värde nära noll innebär att skillnaden 

mellan övervikta och normalviktiga elever är liten. I tabell 1 visas också antal, standard avvikelse 

och variationsvidd. 

Tabell 2 redovisas skillnaden mellan variablernas medelvärde genom ett t-test. Här presenteras 

även frihetsgraden och signifikansnivån. 

 

Resultat 1 

Lärare i idrott och hälsa har en negativ attityd mot elever med övervikt (N=69;M=3,59) (se tabell 

1). Vi kan därmed förkasta H0.  
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Resultat 2 

Det finns en skillnad hos lärare i idrott och hälsas förväntning på överviktiga elever och 

normalviktiga elever i avseende, styrka (t=1,98;df;=69;P=0,05) (se tabell 2), rörlighet 

(t=9,95;df=69;P=0,01) (se tabell 2) uthållighet (t=10,48;df=69;P=0,01) (se tabell 2), koordination 

(t=8,71;df=69;P=0,01) (se tabell 2), förväntad allmän prestation (t=7,28;df=69;P=0,01) (se tabell 

2) samt den totala förväntningen av elevernas prestation (t=10,35;df=69;P=0,01) (se tabell 2). Vi 

kan därmed förkasta H0. 

I del C i enkäten (se bilaga 1) bad vi respondenterna besvara en rad påstående. Påståendena 

kategoriseras i styrka, rörlighet, uthållighet, koordination, förväntad idrottslig prestation. Varje 

kategori består av tre påståenden för normalviktiga och tre påståenden för överviktiga.  I analysen 

av resultatet har vi adderat poängen för normalviktiga för sig och poängen för överviktiga för sig 

inom varje kategori. Därefter subtraherade vi poängen för normalviktiga med poängen för 

överviktiga. På detta värde räknade vi sedan ut ett medelvärde.   

För att få fram ett värde på lärares attityd mot överviktiga elever användes 14 adjektivpar. De 

olika adjektivparen poängsattes från 1-5 där 5 stod för en mer negativ attityd till övervikt. 

Poängen adderades och dividerades med antalet adjektivpar. Detta leder till ett värde mellan 1-5 

där ett värde nära 3 innebär liten skillnad mellan en positiv och en negativ attityd.  Ett resultat 

nära 5 visar på en negativ attityd till överviktiga elever och ett värde på 1 eller nära ett vittnar om 

en positiv inställning (Bacon et al.2001). 

För att analysera om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena i de olika variablerna 

undersöktes standardvärdet. Detta gjordes genom att titta på fördelningen inom de olika 

variablerna och därigenom se om fördelningskurvan var skev eller inte. Genom att dela 

variabelns med dess standard error fick vi fram ett standardvärde. Inget standardvärde översteg 

1,96 vilket gjorde att vi kunde använda oss av ett parametriskt test för att analysera om det finns 

en skillnad lärare i idrott och hälsas förväntning av normalviktiga och överviktiga elevers 

prestation. Analysen skedde genom ett paired sampel t-test för att se om det finns någon 

signifikant skillnad i variablernas medelvärde.   
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N= Antal          M= medelvärde SD= standard avvikelse V= Variationsvidd 

 

 

 

Tabell 1. Beskrivande data 

av medelvärdet 

 N M SD                  V 

Lägsta Högsta 

Styrka  70 0,70 2,90 -7 7 

Rörlighet  70 3,31 2,76 -4 10 

Uthållighet  70 3,59 2,76 -2 10 

Koordination  70 2,34 3,35 -6 8 

Förväntad idrottslig 

prestation 

 70 2,29 2,63 -5 10 

       

Total förväntning normalvikt  70 51,56 1.01 32 67 

Total förväntning övervikt  70 39,29 1,01 15 53 

Den totala förväntade 

prestationen 

 70 12,20 9,95 -2 10 

       

Förväntning förmågor        

Förväntad samarbetsförmåga   70 0,09 0,62 3 7 

Förväntad fysiskförmåga  70 1,25 0,95 2 7 

Förväntad förmåga att tänka 

logiskt 

 70 0,13 0,49 3 7 

       

Ålder  70 40,29 11,66 24 64 

Attityd överviktiga  69 3,59 0,33 2,64 4,36 

Män  51     

Kvinnor  19     
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t= t-värde df= frihetsgrad P= signifikansnivå 

 

 

 

 

Tabell 2 Jämförelse medelvärden t-test  T df p 

Styrka, normalviktig - överviktig  1,98 69 0,05 

Rörlighet, normalviktig - överviktig 9,95 69 0,01 

Uthållighet, normalviktig - överviktig 10,48 69 0,01 

Koordination, normalviktig - överviktig 8,71 69 0,01 

Förväntad idrottslig prestation, normalviktig - överviktig 7,28 69 0,01 

Total förväntning, normalvikt- överviktig  10,35 69 0,01 

Förväntad samarbetsförmåga, normalviktig- överviktig 1,18 67 0,24 

Förväntad fysiskförmåga, normalviktig - överviktig 10,83 67 0,01 

Förväntad förmåga att tänka logiskt, normalviktig - 

överviktig 

2,25 67 0,03 
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8. Analys och diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Validitet och reliabilitet  

För att resultat av vår studie ska ha något vetenskapligt värde måste mått, parametrar, 

mätinstrument, test och undersökningsmetoder uppfylla krav på att vara reliabla och valida. Med 

begreppet validitet syftar man på att se om forskaren mäter det som är tänkt att mätas. Med andra 

ord är val av metod viktigt i en undersökning för att få en hög validitet (Ejvegård 2009). Enligt 

Ejlertsson (2005) ska en fråga med hög validitet ha inget eller litet systematiskt fel. Enligt honom 

finns det tre typer av validitet som är det mest använda vid kvantitativa studier, kriterievaliditet, 

innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Med kriterievaliditet menas att det finns en hög 

korrelation mellan instrument och kriteriet, som frågan avses spegla. Om denna korrelation är 

hög är också kriterievaliditeten hög. Enligt Bryman (2008) kan kriterievaliditet delas upp i två 

underkategorier. Där samtidig validitet innebär att forskaren har ett kriterium som ligger 

parallella i tiden. Medan den andra underkategorin av kriterievaliditet som är prediktiv validitet 

och handlar om kriterier som mäter exempelvis framtida beteenden. Ejlertsson (2005) förklara 

begreppet Innehållsvaliditet som något som bygger på att frågorna mäter ”korrekt” enligt 

samstämmiga experters bedömning. För att begreppsvaliditeten ska bli hög i en undersökning ska 

frågekonstruktionen kunna betraktas operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen i så stor 

utsträckning som möjligt. Reliabilitet handlar i grunden om måttens och mätningarnas pålitlighet 

och följdriktning Bryman (2008). Ejlertsson (2005) menar att med reliabilitet menas huruvida 

upprepade mätningar ge samma resultat. Har frågan hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet 

vara litet. Ett sätt att undersöka om en enkätundersökning har en hög reliabilitet är enligt 

Ejvegård (2009) att göra en återtestning. Att man testar samma individer två gånger för att se om 

resultatet skiljer sig. Visar det sig att det är en stor skillnad i resultat kan slutsatsen dras att testet 

inte är reliabelt. Här bör dock nämnas att tiden mellan testen är vikiga, går det för lång tid mellan 

testen är risken större att respondenten har fått andra erfarenheter och ändrat sin uppfattning. En 

annan metod som kan användas för att testa om instrumentet är reliabelt är halveringsmetoden. 

Detta fungerar genom att slumpmässigt dela upp svaren i två halvor och sedan jämföra dem mot 

varandra. Ju mindre avvikelse desto bättre reliabilitet anses instrumentet ha. Man kan också 
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använda sig av kontrollfrågor för att testa om instrumentet är reliabelt. Detta går ut på att ett 

mindre antal frågor omformuleras men med fortsatt efterfråga samma sak som tidigare i enkäten. 

Om svaren är identiska med övriga frågor är reliabiliteten hög. För att stärka studiens validitet 

och reabilitet användes instrument som används av tidigare forskare, där reabiliteten och 

validiteten har testats (Bacon et al. 2001, Greenleaf & Weiller 2005).   

Faktorer som kan ha påverkat resultatet i vår studie är valet av undersökningsgrupp. Det är 

möjligt att lärare i idrott och hälsa inte besvara vår enkät fullt sanningsenligt. Att på grund av 

socialönskvärdhet angivit ett annat svar för att inte framstå som en sämre lärare. Det finns också 

en risk för att respondenten haft ont om tid för att fylla i vår enkät. Eftersom många enkäter inte 

returnerades gissar vi att många helt enkelt inte hunnit besvara dem. Då är det också möjligt att 

vissa som har besvarat enkäten har gjort det i tidspress och därmed inte angivit ett helt 

sanningsenligt svar. Det kan finnas en risk finns att respondenterna varit osäkra på vissa 

begreppen och val av ord i vår enkät. Bland annat ber vi dem besvara påståenden som syftar till 

elevernas styrka, utan att ge en definition på vilken typ av styrka vi menar. Det är alltså möjligt 

att vissa respondenter haft uthålligstyrka i åtanke när de besvarat påståendet och andra har tänkte 

på maxstyrka vilket gör att de olika respondenterna inte besvarar samma sak. 

 

På grund av arbetets storlek har vi inte hunnit göra ett test- retest. Detta medför en risk att 

resultatet vi fått fram endast är en engångsföreteelse. Att om vi ger samma enkät, vid ett nytt 

tillfälle till respondenterna, finns en risk resultatet inte blir detsamma.    

  

Vårt val av urvalsmetod kan ha haft en inverkan på resultatet. Eftersom urvalet skedde genom ett 

bekvämlighetsurval och där med inte var slumpmässigt, kan vi inte generalisera vårt resultat till 

en någon annan grupp än den som utgör vår data.   

 

8.1.2 Fördelar och nackdelar med enkät 

Fördelen med att dela ut enkäter ligger i att nå ut till ett större antal personer (Johansson & 

Svedner 2006). Ejlertsson (2005) menar vidare att några av fördelarna med enkäter som 

insamlingsmetod är att kostnaden per respondent är begränsad och att enkätundersökningen kan 
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göras på ett stort urval på en relativt kort tid och att kan hämtas från ett stort geografiskt område. 

Använder man sig av postenkäter som är den distributionsform som tar längst tid av de olika 

distributionsformerna är 1,5-2 månader en vanlig mängd tid som läggs på datainsamlingen. 

Denna tid är oberoende av antalet respondenter. Ejlertsson (2005) menar vidare att en annan 

fördel med enkäter sim datainsamlingsmetod är möjligheten för respondenten att begrunda och 

överväga svarsalternativen i enkäten. Likaså eliminerar man intervjuareffekten, vilket innebär att 

respondenterna vid en intervju mer eller mindre påverkas av hur intervjuaren ställer sina frågor 

och följdfrågor. I enkäter kan respondenten känna sig mer anonym, vilket underlättar för vissa 

”känsliga” frågor, till exempel kriminalitet, inkomst, vikt. Detta eftersom respondenten inte 

behöver uttala sig i ord till en främmande person. Men en förutsättning är dock att det inte finns 

några som helst tveksamheter kring att respondenten är anonym.  

Andra nackdelar med enkätundersökning jämfört med intervjuundersökningar är möjligheten för 

respondenter att ställa frågor, det går inte korrigera svar som grundar sig på uppenbara 

missuppfattningar. Johansson och Svedner (2006) pekar på de svårigheterna som finns med att 

konstruera bra frågor till en enkät. De menar också att enkäten är en väldigt ytlig information 

vilket innebär att det kan vara svår och se vad som orsakar de undersökta fenomen. Därför anser 

de att enkätmetoder passar till undersökningar med faktafrågor. Medan vill man ha svar på frågor 

av mer existentiell karaktär, som inställning, attityd och upplevd mening är intervjumetoder att 

föredra. 

Eftersom enkäter utgör datainsamlingsmetoden i denna studie har vi haft en större möjlighet att 

använda oss av en större respondentgrupp än om vi istället använt oss av intervju som metod 

vilket bekräftas av (Ejlertsson 2005). Vi har också haft möjlighet att undersöka ett större 

geografiskt område eftersom vi snabbare kan nå ut till fler. En annan fördel med enkät menar 

Ejlertsson (2005) är att man kan undersöka ”känsliga” frågor utan att respondenten behöver uttala 

sina tankar i ord till en främmande person. Eftersom vi intygar att respondenterna är anonyma i 

vår studie hoppas vi att respondenterna kan känna sig än mer trygga i att uttrycka sina 

förväntningar via än en enkät istället för exempelvis en intervju, vilket i så fall skulle ge ökade 

möjligheter till ett ärligt svar.  

Nackdelarna är dock att respondenterna inte kan ställa frågor. Ett problem vi stött på eftersom det 

har förekommit att vissa respondenter skrivit frågor på enkäten och där efter angivit två 

svarsalternativ vilket ledde till att enkäten räknades som ett internt bortfall. Detta visar på ett 
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behov till att ställa frågor till oss som ansvariga för studien. En annan svårighet men enkäter är 

enligt Johansson och Svedner (2006) att konstruera frågor eller påståenden. Detta är dock detta 

problem vi kringgått då vi använde oss av ett sedan tidigare testat instrument. 

Vi ansåg att fördelarna med en enkät vägde mer än nackdelarna i för vår design av denna studie, 

av denna anledning valdes enkäter som datainsamlingsmetod.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vår studie finner att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ attityd till överviktiga elever. 

Våra resultat bekräftar därmed Greenleaf och Weillers (2005) samt Peterson, Puhl och Luedickes 

(2012) studier som även de fann att lärare i idrott och hälsa har en viss negativ attityd till 

överviktiga elever. Vår studie kan även bekräfta Greenleaf och Weillers (2005) studie, vad gäller 

skillnaden i förväntning hos lärare i idrott och hälsa mellan normalviktiga elever och överviktiga 

elever. Vår studie finner liksom Greenleaf och Weiller (2005) att lärare i idrott och hälsa har en 

högre förväntning på normalviktiga elever än på överviktiga elever vad gäller prestation (styrka, 

rörlighet, uthållighet, koordination och förväntad idrottslig prestation) på lektioner i idrott och 

hälsa.  

Våra resultat kan tyda på att överviktiga elever utsätts för stigmatisering på grund av sin övervikt. 

Precis som Goffman (2011) nämner så kan det vara så att lärare i idrott och hälsa redan vid första 

intrycket har en lägre förväntning till överviktiga individer, i detta fall deras elever. Den 

bakomliggande orsaken till detta kan vara den samhällsnormativa synen på att övervikt i 

allmänhet är något avvikande (Thompson et al. 1999, Grogan 1999). Detta kan ställas mot Puhl 

och Brownell (2003) antydan att lärare i idrott och hälsa, på grund av sociala kontexter, bara tror 

att normalviktiga elever är mer fysiskt, kognitivt och socialt framträdande än överviktiga. Vi kan 

därför anta att lärare i idrott och hälsas negativa attityd och förväntningar till överviktiga elever 

skulle kunna utmynna i olika konsekvenser för de överviktiga eleverna. 

En av dessa konsekvenser skulle kunna vara att det utav lärare i idrott och hälsas negativa attityd 

kan ske en diskriminering mot överviktiga elever, vilket kan ställas mot Fox och Edmunds (2000) 

i (Martinez-Lopez et al. 2010) pekande på att överviktiga elever riskerar att utsättas för negativa 

attityder och social bortstötning utav lärare, något som skulle kunna leda till diskriminering, 

vilket Schwart et al. (2003) menar på. Att lärare skulle diskriminera överviktiga elever är inte 
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underbyggt i vår studie men man kan dra paralleller till det, med våra resultat, och att människor i 

vårt samhälle tenderar att diskriminera överviktiga individer (Schwartz et al. 2002, Wee et al. 

2002, Hebl & Xus 2001, Teachman & Brownall, 2001).  

En annan konsekvens kan vara att överviktiga elever, på grund av lärare i idrott och hälsas 

negativa attityder, utvecklar en låg självkänsla. Enligt Reddy et al. (2003) pekar de på att lärare 

kan påverka elevers självkänsla. Samtidigt visar flera studier (Rasmussen et al. 2004, Strauss 

2000, Mendelson & White 1985) på att övervikt och låg självkänsla har ett samband. Det skulle 

också kunna vara så att överviktiga elevers låga självkänsla kan vara bidragande till att de väljer 

att inte ens närvara vid lektioner i idrott och hälsa, vilket i sin tur kan tyda på att eleverna 

utvecklat lärd hjälplöshet (Trout & Graber 2009). Låg självkänsla bland överviktiga elever kan 

också ha att göra med att lärare i idrott och hälsa fäller negativa kommentarer som leder till ett 

undvikande (Bauer et al. 2004, Peterson, Puhl & Luedicke 2011, Storch et al. 2007). Dessa 

negativa kommentarer skulle kunna vara påverkade av en negativ attityd och låg förväntning 

samt också kunna följas upp av en pygmalioneffekt på lärare i idrott och hälsas synsätt på 

överviktiga elever som innehavare av negativa personlighetsdrag så som lathet och brist på vilja 

(Jenner 2004, Tiggeman & Annesbury 2000). Denna pygmalioneffekt skulle i sådana fall 

förklaras utifrån att lärare i idrott och hälsa har en lägre förväntan på överviktiga än 

normalviktiga, vilket skulle kunna leda till att överviktiga individer inte får lika mycket beröm 

som normalviktiga elever. Människor bildar sig förväntningar men, precis som Jenner (2004) tar 

upp, en lärares förväntningar ger konsekvenser för eleverna.  

Lärare har ett ansvar gentemot eleverna att t.ex. ”[…]främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket
1 

2011:7, Skolverket
2 

2011:5) och 

att ”[…]stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket
2 

2011:10). 

Vad gäller specifikt för lärare i idrott och hälsa har de även ett ansvar att ge varje elev positiva 

upplevelser av rörelser samt bidra till ”[…]att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket
1
 2011:51). Men risken är att överviktiga elever, 

på grund av lärarnas negativa attityd och lägre förväntning, undviker lektioner och kanske även 

annan fysisk aktivitet (Bauer et al. 2004, Peterson, Puhl & Luedicke 2011, Storch et al. 2007). 

Risken finns också att den negativa attityden förs över till eleverna och därmed kan 

stigmatiseringen öka gentemot överviktiga individer. Eftersom läraren är i en maktposition kan 

det tänkas att lärarens förväntningar får större inverkan på eleven än vid ett tillfälle där 
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maktbalansen är mer lika. Det är också så att läraren i idrott och hälsa i och med denna 

maktposition har ansvaret för det pedagogiska mötet (Jenner 2004). Vårt resultat visar på att 

lärare har en negativ attityd och olika förväntningar på eleverna beroende på om de anses 

överviktiga eller normalviktiga. Detta gör att läraren bör vara uppmärksam på vilka förväntningar 

denna har gentemot sina elever. Eftersom läraren bär detta ansvar är det av vikt att noga tänka 

efter vilka attityder och förväntningar denne har mot sina elever. 

 

8.3 Vidare forskning 

Vårt resultat antyder om att det finns en skillnad i förväntning hos läraren i idrott och hälsa 

beroende på om eleven bedöms som överviktig eller inte. Ett förslag till vidareforskning skulle 

kunna vara att undersöka orsaken till denna skillnad i förväntning hos läraren. Kanske är det så 

att lärarna har erfarenheter av att de elever med övervikt faktiskt prestera sämre vilket skapar 

denna förväntansskillnad. Men det kan också vara så att lärarens lägre förväntning på överviktiga 

elever påverkar eleverna till att prestera sämre, vilket leder till en självuppfyllande profetia. I en 

vidareforskning skulle fokus kunna ligga på vilka faktorer som påverkar denna potentiella 

skillnad i förväntning till elever beroende på övervikt eller inte. Faktorers som ålder, kön kan 

påverka förväntningen och attityden på överviktiga personer. Tidigare forskning som (Martin et 

al. 2011, Rukavina & Li 2011, Teachman & Brownall 2001) har bland annat visat på att en rad 

olika faktorer påverkar attityden och förväntningen av övervikna personer. Denna tidigare 

forskning tillsammans med vår skulle kunna mynna ut i en studie om vilka faktorer som ligger 

bakom denna eventuella skillnad i förväntning. 

Vidareforskning skulle också kunna fokusera på om det bara är läraren i idrott och hälsa som har 

denna möjliga skillnad i förväntning på normalviktiga och överviktiga elever. Kanske är det så att 

det finns en skillnad i förväntad prestation i andra ämnen än idrott och hälsa. Flera studier som 

(Puhl et al. 2008, Teachman & Brownall 2001, Strauss & Pollack 2003, Richardssons 1961) har 

visat att det finns en negativ attityd med personer med övervikt i såväl sjukvården som ibland 

mindre barn. Detta gör det möjligt att tänka att det kanske också finns en negativ attityd till 

överviktiga i hela lärarkåren samt att förväntningarna skiljer sig beroenden på om eleven bedöms 

som överviktig eller inte.  
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Det skulle också vara intressant att låta vidareforskning ta reda på om det finns en skillnad i 

förväntning på eleverna beroende på övervikt eller inte i hela landet. Även om vår studie bara kan 

visa på en potentiell skillnad i förväntnings hos idrott och hälsa läraren beroende på elevens vikt i 

södra Sverige, så skulle vårt resultat kunna vara en stig som leder till en större forskning om hur 

det verkligen ser ut i hela landet.  

 

8.4. Slutord 

Våra resultat visar att lärare i idrott och hälsas attityd och förväntningar på överviktiga elev är till 

viss del negativ och av vikt att ta notis om och göra mer utvecklade studie kring för att ge en 

bredare bild av- och mer djupgående analys om vad orsakerna kan vara. Greenleaf och Weiller 

(2005) tar också upp att lärare i idrott och hälsa måste vara mer medvetna om sina fördomar kring 

vikt, något vi utifrån vårt resultat kan hålla med om. För precis som Martinez-Lopez et al. (2010) 

tar upp i sin studie, lärare i idrott och hälsa samt lärare i allmänhet spelar en avgörande roll i att 

skapa en positiv anda gentemot övervikt.  
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Bilaga 1   Enkät för examensarbete vid Linnéuniversitet 

Vi är två studenter ifrån Linnéuniversitet som just nu arbetar med vårt examensarbete och vore 

tacksamma om just du skulle kunna hjälpa oss med detta genom att delta i denna 

enkätundersökning. Vi ber dig därför besvara några frågor om överviktiga och normalviktiga 

elever. Enkätundersökningen är uppdelad i fyra olika delar, till varje del följer en kort instruktion 

som vi vill att ni läser noga. Vi vore tacksamma om ni inte hoppa över någon fråga och var vänlig 

och svara så uppriktigt som möjligt, tänk på att det finns inga rätt eller fel svar. Din medverkan är 

helt och hållet frivillig och anonym. Du får när som helst avbryta utan någon motivering. Dina 

svar kommer att utvärderas statistiskt och redovisas som siffror i tabeller i vårt examensarbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.   

 

Denna enkätundersökning bygger på delar av två enkäter konstruerade av Greenleaf & Weiller 

(2005) samt Bacon et al. (2001) och är översatt från engelska till svenska.   

 

Med vänliga hälsningar 
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Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap  
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Postadress: Jens Karlsson  Stallvägen 7 lgh 210  352 52 Växjö 
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Demografiskundersökning 

 

1.  Ålder ________ 

 

2.  Kön  (ringa in)    Man      Kvinna   

3.  Längd _______ 4. Vikt  _______ 5. Föredragen eller idealvikt ________ 

 

6.  Hur nöjd är du med din nuvarande vikt? (kryssa i en) 

           Inte alls            Någorlunda                            Mycket 

_____      _____     _____     _____     _____    _____     _____ 

 

7. Hur nöjd är du med din nuvarande kroppsfigur? (kryssa i en) 

           Inte alls           Någorlunda                           Mycket 

_____     _____     _____     _____     _____    _____     _____ 

 

8.  Hur många dagar i veckan ägnar du 30 minuter eller mer åt fysisk aktivitet? (kryssa i en) 

        _____ < 1 dag  _____ 1-2 dagar _____ 3-4 dagar _____ 5-7 dagar 

 

9. Vad beskriver bäst din intensitet vid dina tillfällen då du är fysisk aktiv? (kryssa i en) 

_____ låg _____ låg-medel  _____ medel-hög  _____ hög 

 

10. Kryssa i de tre viktigaste orsakerna till varför du är fysiskt aktiv. 

 

 ____ Viktkontroll  ____ Styrka och/eller uthållighet 

 ____ Utseende  ____ Nöje/njutning 

 ____ Fysiska hälsofördelar  ____ Utmaning/tävling 

 ____ Social interaktion  ____ Mental hälsa/stresshantering 
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Sysselsättning & Yrkeserfarenhet 

 

11. Antal år av erfarenhet att undervisa i 

ämnet idrott och hälsa.   

____ Grundskolan  ____ Högstadiet  ____ Gymnasiet 

 

12. Har du behörighet att undervisa i ämnet 

idrott och hälsa. (ringa in en) 
 Ja                            Nej                      Är under utbildning 

13. Nuvarande skolmiljö (ringa in en) Stad                         Förort                        Landsbygd 

Attityder & Övertygelser 

 
14. Var snäll och ange vilken grad av egenkontroll du anser en överviktig person har (d.v.s., 

beteendemässig och livsstilskontroll kontra gener och miljö). Till exempel, om du anser att 

en person är helt ansvarig för att vara överviktig, ange 100%. 

______ % 
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A) Här nedan finner du 14 par av adjektiv/ beskrivningar som ibland används i beskrivningar av 

överviktiga människor. 

Adjektivparen består av ord som är varandras motsats. Markera med ett kryss på ett av de fem 

strecken som bäst beskriver vad du tycker och tror om överviktiga. Vi ber dig att inte hoppa 

över någon fråga 

 

1 Lat __ __ __ __ __flitig 

 

2 viljesvag __ __ __ __ __viljestark 

 

3 attraktiv __ __ __ __ __oattraktiv 

 

4 bra självkontroll__ __ __ __ __dålig självkontroll 

 

5 snabb __ __ __ __ __långsam 

 

6 tålmodig __ __ __ __ __otålig 

 

7 aktiv __ __ __ __ __inaktiv 

 

8 svag __ __ __ __ __stark 

 

9 njutningslysten__ __ __ __ __ självuppoffrande 

 

10 ogillar mat __ __ __ __ __gillar mat 

 

11 formlös __ __ __ __ __välformad 

 

12 äter för lite __ __ __ __ __äter för mycket 

 

13 osäker __ __ __ __ __säker 

 

14 dåligt självförtroende__ __ __ __ __bra självförtroende  
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Förväntningar 

 

B) 

Syftet med följande frågor är att se hur människor beskriver andra ur ett fysiskt perspektiv. I de 

följande frågorna ber vi dig att ha dina elever och unga personer i åtanke. Till exempel, hur starka 

de är, hur bra de är på idrott, och så vidare. Det finns inga rätta svar och alla kommer att svara 

olika. Vi ber dig att inte hoppa över någon fråga. 

 

 

 

 

 

 Falskt Mestadels 

Falskt 

Mer 

Falskt 

än 

Sant 

Mer 

Sant 

än 

Falskt 

Mestadels 

Sant 

Sant 

1 Överviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån sig 

på ett styrketest. 

1 2 3 4 5 6 

2 Överviktiga ungdomar är flexibla nog för de 

flesta idrotter. 

1 2 3 4 5 6 

3 Normalviktiga ungdomar är fysiskt starka. 1 2 3 4 5 6 

4 Normalviktiga ungdomar kan löpa en lång 

sträcka utan att stanna. 

1 2 3 4 5 6 

5 Överviktiga ungdomar är fysiskt starka. 1 2 3 4 5 6 
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6 Normalviktiga ungdomar är bra på koordinerade 

rörelser. 

1 2 3 4 5 6 

7 Överviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån sig 

på tester för fysisk uthållighet. 

1 2 3 4 5 6 

8 Normalviktiga ungdomar har flexibla kroppar. 1 2 3 4 5 6 

9 Överviktiga ungdomar är starkare än andra i sin 

ålder. 

1 2 3 4 5 6 

10 Normalviktiga ungdomar är starkare än andra i 

sin ålder. 

1 2 3 4 5 6 

11 Överviktiga ungdomar kan löpa en lång sträcka 

utan att stanna. 

1 2 3 4 5 6 

12 Normalviktiga ungdomar kan med lätthet 

kontrollera sina kroppsrörelser.  

1 2 3 4 5 6 

13 Normalviktiga ungdomar är bra på de flesta 

idrotter. 

1 2 3 4 5 6 

14 Överviktiga ungdomar kan vara fysiskt aktiva 

under en lång tid utan att bli trötta. 

1 2 3 4 5 6 

15 Normalviktiga ungdomar har goda färdigheter i 

idrott. 

1 2 3 4 5 6 

16 Överviktiga ungdomar är bra på koordinerade 

rörelser. 

1 2 3 4 5 6 

17 Normalviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån 

sig på tester för fysisk uthållighet. 

1 2 3 4 5 6 

18 Överviktiga ungdomar kan med lätthet 

kontrollera sina kroppsrörelser. 

1 2 3 4 5 6 



42 

 

 

 

Falskt Mestadels 

Falskt 

Mer 

Falskt 

än 

Sant 

Mer 

Sant 

än 

Falskt 

Mestadels 

Sant 

Sant 

19 Överviktiga ungdomar är bra på de flesta 

idrotter. 

1 2 3 4 5 6 

20 Normalviktiga ungdomar kan utföra rörelser 

smidigt i de flesta fysiska aktiviteter.  

1 2 3 4 5 6 

21 Normalviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån 

sig på ett styrketest. 

1 2 3 4 5 6 

22 Överviktiga ungdomar har flexibla kroppar. 1 2 3 4 5 6 

23 Överviktiga ungdomar kan utföra rörelser 

smidigt i de flesta fysiska aktiviteter. 

1 2 3 4 5 6 

24 Normalviktiga ungdomar kan vara fysiskt aktiva 

under en lång tid utan att bli trötta. 

1 2 3 4 5 6 

25 Överviktiga ungdomar har goda färdigheter i 

idrott. 

1 2 3 4 5 6 

26 Normalviktiga ungdomar är bättre på idrott än 

flertalet av sina vänner. 

1 2 3 4 5 6 

27 Överviktiga ungdomar är bättre på idrott än 

flertalet av sina vänner. 

1 2 3 4 5 6 

28 Överviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån sig 

på ett flexibilitetstest. 

1 2 3 4 5 6 

29 Normalviktiga ungdomar är flexibla nog för de 

flesta idrotter. 

1 2 3 4 5 6 

30 Normalviktiga ungdomar skulle göra bra ifrån 

sig på ett flexibilitetstest. 

1 2 3 4 5 6 
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C) 

Vid sidan av varje påstående, ange hur du förväntar dig att elever beter sig och/eller presterar 

under lektioner i ämnet idrott och hälsa. 

 

Mycket dåligt  1 2 3 4 5 6 7 Mycket bra 

 

31 Den allmänna prestationen i fysiska färdigheter bland normalviktiga ungdomar. ____  

32 Överviktiga ungdomars förmåga att tänka logiskt.                ____ 

33 Samarbetsförmåga bland överviktiga ungdomar under lektionstid                ____  

34 Normalviktiga ungdomars förmåga att tänka logiskt                ____   

35 Den allmänna prestationen i fysiska färdigheter bland överviktiga ungdomar     ____   

36 Överviktiga ungdomars sociala relationer med sina kamrater                   ____ 

37 Samarbetsförmåga bland normalviktiga ungdomar under lektionstid               ____ 

38 Normalviktiga ungdomars sociala relationer med sina kamrater               ____  

 

 

 

 

 

 

TACK för din medverkan! 

Vi uppskattar din tid och ansträngning. 

 

 

 


