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Abstract 

In this study, emphasis was situated around pupils’ expectations regarding body shape and 

physical proficiency among teachers within the subject of physical education. Additionally, 

possible outcomes of failure to uphold such demands were put in relation to aspects of 

legitimacy. To enable such study a qualitative study including semi-structured interviews was 

conducted and carried through, involving six pupils in the third grade of upper secondary 

education. The pupils were mainly selected through a convenience sample with. The applied 

theory did in the current case derive from the theoretical concepts of discourse, stigma and 

legitimacy. These concepts were then intertwined through the creation of a theoretical model, 

which was applied when analyzing the received material. The results showed that the pupils 

had – with a few exceptions – expectations on teachers in physical education to withhold a 

body shape that represents the subject. This meant that a fit body shape was preferred over an 

overweight body shape. Also, statements concluded that a teacher in physical education 

should be able to uphold a certain level of physical proficiency, to demonstrate in front of the 

pupils. Lastly, if a teacher in physical education fails to comply with the demands, the results 

showed a negative effect concerning aspects of legitimacy. 
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Abstrakt 

I denna studie undersöktes elevers förväntningar på lärare i idrott och hälsa gällande 

kroppsform och fysisk förmåga att utföra fysiska moment i undervisningen. Därutöver 

undersöktes även vad möjliga misslyckanden att tillmötesgå eventuella, kan ha för effekter på 

lärare i idrott och hälsa gällande legitimitetsaspekter. För att möjliggöra en sådan 

undersökning genomfördes en kvalitativ studie bestående av semi-strukturerade intervjuer, 

som genomfördes med sex elever i årskurs tre på gymnasiet. Eleverna valdes primärt genom 

ett bekvämlighetsurval. Den teorin som applicerades i studien innefattade begreppen diskurs, 

stigmatisering samt legitimitet. Dessa teoretiska begrepp sammansattes sedan till en teoretisk 

modell som applicerades då materialet analyserades. Resultaten visade att eleverna hade – 

med ett fåtal undantag – förväntningar på lärare i idrott och hälsa att vidhålla en kroppsform 

som representerar ämnet. Detta innebar en vältränad kroppsform före en överviktig 

kroppsform. Dessutom konkluderade uttalandena att en lärare i idrott och hälsa borde kunna 

upprätthålla viss fysisk kompetens, i syfte att demonstrera inför eleverna. Slutligen, om en 

lärare i idrott och hälsa misslyckas med att tillmötesgå kraven, så visade det sig ha negativa 

effekter kopplat till lärarens legitimitet.  
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1. Introduktion 
Ett aktuellt samhällsämne som omgärdar människor är den vikt- och utseendehets som 

förmedlas genom löpsedlar i dags- och veckotidningar men även annan media. Budskapet är 

tydligt och utgår ifrån att människor bör göra sig av med övervikt, till förmån för en smal och 

vältränad kropp (Grogan, 1999:121).  

 En arena som avspeglar samhället är skolan, och det ämne som har starkast samband 

med dessa ideal är idrott och hälsa, då ämnet behandlar hälsa genom både kost och träning. 

Enligt Annerstedt (1991:160) är ämnet även en integrationsarena av kontextuellt bundna 

värderingar och ideal i samhället. De ideal som förknippas med idrott och hälsa har ett 

utpräglat fokus på kroppen, vilket medför vissa konsekvenser för bland annat lärare i idrott 

och hälsa. Delvis bör läraren i egenskap av ambassadör för ämnet, besitta viss fysisk 

kompetens. En ytterligare följd är att läraren förväntas ha en tränad fysisk kroppsform. Detta 

är förväntningar som lärare i idrott och hälsa har på sig själva, men som även delas av 

omgivningen i stor utsträckning. I sammanhanget blir en ytterligare konsekvens att 

undervisningen som bedrivs i ämnet privilegierar en tränad kropp (Webb et al. 2008:367-

368). Rådande kroppsideal påverkar elever, och de är väl medvetna om vilka kroppsideal som 

förknippas med idrott och hälsa. Bland annat Frisén et al. (2009:338) nämner att unga 

människor i stor utsträckning värdesätter dessa kroppsideal högt. 

 Läraren i idrott och hälsa förväntas i sin tur bedriva undervisning som sätter kroppen i 

fokus. Med gällande ideal som bakgrund blir då elever en del av den omgivning som i olika 

utsträckning har förväntningar på lärare i idrott och hälsa. Kroppsform och fysisk kapacitet är 

i sammanhanget aspekter som ständigt förknippats med lärare i idrott och hälsa, både ur ett 

historiskt och nutida perspektiv (Annerstedt & Bergendahl, 2002:27-28).  

 Mot bakgrunden av detta är det intressant att undersöka om elever har några 

förväntningar på lärarens kroppsform och förmåga att demonstrera fysiska moment i 

undervisningen, samt vilka förväntningar de i så fall har. Ytterligare en aspekt av intresse är 

huruvida det kan få några konsekvenser för lärarens legitimitet i idrott och hälsa, om 

eventuella förväntningar inte uppnås. Om så är fallet, vilka konsekvenser får dessa 

förväntningar för lärarens legitimitet. 

  



 

 

 

 2 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka sex gymnasieelevers förväntningar på lärare i idrott och hälsa utifrån 

rådande samhällsideal och normer inom ämnet, gällande kroppsform och förmåga att utföra 

fysiska moment i undervisningen. Vidare är även syftet att undersöka huruvida lärarens sätt 

att förhålla sig till dessa ideal och normer kring kroppsform och förmåga att utföra fysiska 

moment kan ha någon betydelse för dennes legitimitet. Om så är fallet vilken betydelse har 

detta ur gymnasieelevers perspektiv. 

 

•   Vad har gymnasieelever för förväntningar på lärare i ämnet i idrott och hälsa gällande 

kroppsform? 

•   Vilka förväntningar har gymnasieelever på lärare i idrott och hälsa angående deras 

förmåga att utföra fysiska moment som en del av undervisningen? 

•   Har lärarens kroppsform och förmåga att utföra fysiska moment i undervisningen i 

idrott och hälsa, någon betydelse för lärarens legitimitet enligt gymnasieelever och i så 

fall vilken? 
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3. Bakgrund 
I denna del kommer en bakgrund belysas kopplat till idrott och hälsa. Inledningsvis kommer 

centrala begrepp för studien att förklaras. De perspektiv som lyfts kommer att behandla de 

fysiska krav som ställs på lärare i ämnet, både i nutid samt ur ett historiskt perspektiv. 

Kroppsideal i samhället kommer belysas utifrån de fördomar och attityder som präglar ämnet. 

Lärarens behov av att hålla sig vältränad kommer därmed även det klarläggas och läroplanen 

som en bidragande faktor för förmedlingen av samhällsideal att lyftas. 

 

3.1 Begreppsförklaring 
Tanken med detta avsnitt är att förklara några begrepp som är centrala för studien och som är 

återkommande. Begreppens definitioner kommer att förklaras mer ingående längre fram i 

studien. 

• Norm: Norm innebär kortfattat en slags regel eller ett rättesnöre, det som anses vara 

normalt och godtagbart i exempelvis en social grupp (NE, 2013a).  

 

• Normalitet: Normalitet innebär att överensstämma med en norm. Det omfattar en 

norm som är kulturellt - och historiskt specifik, och innebär att anpassa sina 

handlingar till sociala krav (Von Brömssen, 2010). Normalitet kan även lite förenklat 

förklaras med hur pass mycket något lever upp till en viss norm eller regel (Öhman 

2007:33).  

 

• Diskurs: I förenklad form kan diskurs förklaras som socialt konstruerade och 

bestämda mönster i världen, inom dessa mönster finns det bestämda normer som är 

rådande. Dessa normer kan utgöras av sådant som hur man ska se ut, hur man ska 

prata eller hur man ska bete sig. (Winther et al.1999/2000:7; Nilsson 2008:55). 

 

• Legitimitet: Legitimitet kan förenklat sammanfattas som ett mått för hur mycket 

något anses vara ”lagenligt” och ”äkta” (NE, 2013b).  
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3.2 Fysiska krav på lärare i idrott och hälsa genom tiderna 
År 1813 startades den första gymnastiklärarutbildningen. Institutet gick under benämningen 

Gymnastiska Centralinstitutet vilket under åren ändrats och nu är mer känt som GIH, eller 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Den utbildning som bedrevs under 1800-talet är inte helt 

känt men från sekelskiftet år 1900 och framåt går det att utläsa vissa mönster i utbildningen. 

Dessa mönster pekar mot att skolningen av blivande lärare i ämnet var starkt präglad av fysisk 

bildning (Annerstedt & Bergendahl, 2002:11). 

 Under 1800-talet och till viss del 1900-talet var skolgymnastikens främsta funktion att 

förbereda elever inför framtida militärutbildning. Detta medförde att undervisning i 

exempelvis linjegymnastik, värjförning, och bajonettfäktning var bestående inslag. Genom 

åren förändrades synen något på ämnet och i mitten av 1950-talet innefattade även ämnet 

inslag i form av olika lekar och idrotter. Fokus hade flyttats från militära ändamål till att 

gymnastiken nu ämnade utveckla styrka och kondition. Detta steg kan ses som en separation 

från tidigare fokus som baserats på Ling-gymnastikens ideal. Ett snarlikt fokus präglade sedan 

ämnet fram till år 1994 då ämnet, i samband med införandet av Lpo94, bytte namn från Idrott 

till idrott och hälsa. I och med denna reform försköts ämnets centrala utgångspunkt från fysisk 

aktivering till ett fokus på begreppet hälsa (Annerstedt & Bergendahl, 2002:11-15). 

 Parallellt med den förskjutning som skett av ämnets centrala utgångspunkt, så har 

kraven på lärare i ämnet till stor del förändrats. Trots detta har lärarens fysiska förmåga 

ständigt varit central inom diskursen. Under tidigt 1900-tal ansågs bland annat lärarkompetens 

bestå i att vara praktiskt duktig inom de moment som skulle läras ut. Detta ideal förblev sedan 

oförändrat genom seklet och under 1970-talet genomfördes bland annat studier som visade att 

idrottslig kompetens ansågs vara fullständigt essentiellt för lärare i ämnet. Under 1990-talet 

förändrades ämnets centrala utgångspunkt till ett fokus på hälsa. Detta faktum har 

hursomhelst inte bidragit till att kraven på lärarens fysiska förmåga förpassats till periferin.  

Förväntningarna på idrottsläraren har därmed växlat genom historien, men kvarstående 

faktum har alltid varit att läraren i idrott och hälsa ska besitta goda idrottsliga förmågor i syfte 

att demonstrera praktiska övningar inför eleverna (Annerstedt & Bergendahl, 2002:27-28). 

Lärare i idrott och hälsa har ett indirekt krav att hålla sig i sådan form, så att de både kan visa 

övningar och delta i aktiviteter (Annerstedt 1991:164). 

 En indikation på att dessa ideal fortfarande är aktuella går att finna på lärarutbildningen 

för idrott och hälsa. Det ställs fysiska krav på studenterna då många av examinationerna är 

praktiska och kräver en till viss del god fysik (Annerstedt, 1991:164-166). I gällande 
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utbildning för blivande lärare i idrott och hälsa är dessa krav aktuella. För att klara 

utbildningskraven är det inte endast teoretisk skolning som är centralt, utan även praktiska 

och fysiska utföranden. Det historiska fokus kring fysisk kompetens inom ämnet är därmed ett 

inslag som alltjämt genomsyrar utbildningen för blivande lärare i idrott och hälsa (Annerstedt 

& Bergendahl, 2002:11-28; Linnéuniversitet 2013). 

 

3.3 Kroppsideal i samhället 
Angående de kroppsideal som i början av 1900-talet var aktuella, framhäver Hovelius och 

Johansson (2004:211) att en stor och kraftig kropp ansågs eftersträvansvärd, då detta var 

tecken på hälsa och välstånd. Synen på kroppen har dock förändrats drastiskt under seklet och 

i nutid privilegieras istället den smala, slanka och tränade kroppen. Det var bland annat 

”Twiggy-modet” under 60-talet som framhöll och cementerade det tunna kvinnokropps-

idealet vilket sedan dess varit gällande. För män har kroppsidealet under en längre tid varit 

bestående, vilket har inneburit att en lång och muskulös kropp förespråkats (Hovelius & 

Johansson, 2004:211). 

 Gällande kvinnoidealet så beskrivs det att den kvinnliga tunna kroppen dessutom bör 

vara någorlunda atletisk. Med detta förknippas då värden som rörlighet, idrottsintresse och 

handlingskraft, vilket sätts i ett direkt motsattsförhållande till det mjuka och lösa 

överskottshullet som enligt veckopressen bör åtgärdas. Gymmet blir då en arena som många 

människor söker sig till för att bygga en snyggare kropp. I detta avseende är männen 

överrepresenterade, vilket är en följd av det aktuella idealet som förespråkar muskelbyggnad. 

I västerländska samhällen har det i relation till kroppsliga ideal även tillkommit ytterligare 

dimensioner som förknippar kroppens form med personlighet. Kroppen blir en avspegling av 

personens identitet vilket i förlängningen lett till allt större hets kring vikt- och 

utseendefaktorer bland både män och kvinnor (Hovelius & Johansson, 2004:212).         
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3.4 Fördomar och attityder kopplat till kroppsideal 
Agerström, Carlsson och Rooth (2007:6) behandlar begreppet fördom och förknippar det med 

negativa förväntningar och attityder gentemot vissa grupper i samhället. Dessa är ofta 

kopplade till ett första intryck och skulle kunna definieras som en negativ attityd mot personer 

som bryter mot vissa normativa sociala mönster (Agerström, Carlsson & Rooth, 2007:6). 

Fördomarna kan då till exempel kopplas till kön, etnicitet, religion och kroppsform (Passer & 

Smith, 2009:24).  

 Angående fördomar kopplat till kroppsform så lyfter Sutin och Terracciano (2013:1-3) 

att överviktiga människor i synnerhet är en grupp som drabbas av omgivningens negativa 

attityder. Detta beror delvis på att det är enkelt för omgivningen att uppfatta huruvida en 

människa är överviktig eller ej. Dessutom tillskrivs människor med övervikt enligt Tiggeman 

och Anesbury (2000:1977) vissa personlighetsdrag, på grund av att vikten ses som något 

kontrollerbart. Svag viljekraft och bristande intelligens är exempel på föreställningar som 

förknippas med den överviktiges personlighetsdrag. 

 Vidare beskriver även Sutin och Terracciano (2013:1-3) hur övervikt kopplas till fysisk 

inaktivitet samt dålig kosthållning. På så vis sorteras människor med övervikt in i ett fack som 

präglas av negativa attityder. Samtidigt placeras individer som uppfattas som normalviktiga in 

i ett fack präglat av positiva attityder, kopplat till god hälsa och fysik. Konsekvensen blir att 

fysisk aktivitet, god kosthållning och normalvikt hamnar i ett motsatsförhållande till 

inaktivitet, dålig kosthållning och övervikt. Samhället präglas av starka åsikter kring dessa 

faktorer vilket medför att människor uppfattas och bemöts på olika sätt, beroende på deras 

kroppsform (Sutin & Terracciano, 2013:1-3). 

 

3.5 Lärare i idrott och Hälsa – behovet av att hålla sig vältränad 
Det har genom historien ställts fysiska krav på lärare i idrott och hälsa och utbildningskraven 

på lärarutbildningen är även i nutid inriktade mot att examinera blivande lärares fysiska 

kompetenser. Inom ämnet förekommer dessutom en slags ideologi, där det framstående 

perspektivet många gånger är att utbilda studenterna i fysiska kvaliteter. Inom en sådan ansats 

kretsar den huvudsakliga studieinriktningen för blivande lärare i ämnet kring att lära sig 

tekniska färdigheter i idrott. Dessa förutsätter dessutom att läraren besitter en viss fysisk 

förmåga (Annerstedt & Bergendahl, 2002; Annerstedt, 1991:142-151).  
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 En bakomliggande orsak till detta är enligt Webb och Quennerstedt (2010:786-788) att 

staten såväl som samhället i stort, kontinuerligt förmedlar budskap kring hälsa, som riktas mot 

att övervikten i samhället måste åtgärdas. I detta fall intar lärare i idrott och hälsa en roll som 

vidarebefordrare av dessa budskap. Syftet är då inte endast att inrätta undervisning 

innehållande samma budskap, utan även att konstruera, upprätthålla och övervaka både 

elevers hälsa såväl som den egna hälsan. I förhållande till detta har röster höjts kring de 

upplevelser lärare har av att behöva leva hälsosamt, både för egen del och för omgivningens 

skull. Lärarna i studien känner att de blir övervakade och ständigt bedömda utifrån vad de 

köper för mat, vad de dricker och hur mycket de väger. Dessa upplevelser kan 

sammankopplas med de krav som ställs från omgivande samhälle (Webb & Quennerstedt, 

2010:786-788). 

 

3.6 Läroplanens normaliserande effekt 
Webb et al. (2008) undersökning, tar upp att skolans läroplan bland annat medför att 

normalisera vältränade och smala kroppsformer. Webb et al. (2008:367) menar på att i 

skolans styrdokument, tydligt går att utläsa avsnitt där en vältränad och smal kroppsform är 

att föredra. Detta innebär att läroplanen bidrar till hur ämnets diskurs ser ut.   

 I Lgr11 finns det delar som dels är kopplade till samhällets demokratiska normer och 

värderingar, dels kopplade till den fysiska kroppen. Skolan är en arena som ska fostra elever 

till att kunna delta i samhället. En av skolans uppdrag är att förmedla rådande värden och 

kunskaper till eleverna för att de ska kunna verka i samhället. Dessa värden och kunskaper 

ska vara inom samhällets referensramar (Skolverket, 2011:6).  Detta förtydligas ytterligare i 

avsnittet om normer och värden där det återigen poängteras att skolan avsiktligt ska influera 

eleverna med samhällets normer och värderingar som ett praktiskt inslag i vardagen 

(Skolverket, 2011:11).  

 Samtidigt som skolan har i uppdrag att förmedla bland annat samhällets rådande normer 

och värderingar, har även varje ämne ett syfte som ska omfattas och utveckla kunskaper hos 

eleverna. I läroplanen för gymnasieskolan kan man utläsa ämnenas syften. I syftet för ämnet 

idrott och hälsa, står det bland annat att eleverna ska utveckla kunskaper kring livsstilens 

betydelse för kroppen, samt konsekvenserna av fysisk aktivitet kontra fysisk inaktivitet. 

Vidare går det att utläsa att ämnets syfte är att förtydliga konsekvenserna av olika kroppsideal 

(Skolverket 2011:83).  
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 Det går givetvis att problematisera tolkningen av dessa punkter som tas upp i läroplanen 

för gymnasieskolan. Sett ur Webb et al. (2008:367) tidigare nämnda perspektiv, går det att se 

kopplingen till hur dessa punkter kan bidra till att normalisera den rådande diskursen i ämnet 

idrott och hälsa. I delen där samhällets normer och värderingar behandlas, kan kopplingen 

jämföras vid samhällets normer gällande att alla idag bör motionera och hålla sig vältränade. 

Detta förstärks av ämnets syfte i den andra delen där eleverna ska lära sig fördelarna av fysisk 

aktivitet och konsekvenserna av olika kroppsideal. 

3.7 Undersökningens relevans 
Inom det område som undersöks existerar kunskapsluckor och förhållandevis lite forskning. I 

relation till liknande undersökningar går det att finna forskning som fokuserat på det 

omvända, och därmed berört lärares bild av elever kopplat till bland annat övervikt. Med detta 

arbete sker en förskjutning från ett sådant fokus. Då denna studie kopplas till elevers bild av 

läraren i idrott och hälsa, så fokuserar studien på elevens livsvärld och föreställningar. Det blir 

då delvis intressant att förstå vilka förväntningar elever har på lärare i idrott och hälsa, kopplat 

till kroppsform och fysisk kompetens. Dessutom är det relevant att i ett vidare resonemang 

undersöka vad detta, ur elevers perspektiv, får för konsekvenser kopplat till lärarens 

legitimitet i ämnet. Genom en sådan undersökning kan ökad förståelse nås kring den påverkan 

diskursens normer och ideal har på elever, i relation till idrott och hälsa och dess 

yrkesverksamma lärare. Detta kan i sin tur hjälpa blivande- och yrkesverksamma lärare att nå 

ökad förståelse kring dessa faktorers betydelse. 
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4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer forskning lyftas kopplat till syftet med detta arbete. De perspektiv som 

behandlas kommer att utgå ifrån de krav som ställs på lärare i idrott och hälsa, både gällande 

fysisk kompetens och kroppsform. Vidare kommer forskning kring kroppsideal kopplat till 

skolan och elever lyftas, samt studier som ur ett generellt perspektiv berör kroppsidealens 

koppling till samhället i stort. Den forskning som bedrivits delas in i tre olika tematiserade 

delar. 

 

4.1 Kroppsideal och individen kopplat till samhället 
I en studie genomförd av Wangqvist och Frisén (2013) undersöktes upplevelser kring den 

fysiska framställningen av kroppen bland 18 åriga män och kvinnor i Sverige, och dess 

koppling till samhällets rådande kroppsideal. I relation till detta beskrivs det hur västvärldens 

kroppsideal är så pass cementerat att kvinnor så väl som män är medvetna om vilka ideal det 

enligt samhällsnormen är värt att sträva efter (Wangqvist & Frisen, 2013:485). För kvinnor 

innebär det att vara smala – främst runt midjan – medan den långa och muskulösa kroppen 

utgör idealet bland män. Det har bland annat visat sig att män och kvinnor många gånger har 

en negativ uppfattning kring kroppens utseende, vilket ofta är ett resultat av jämförelsen 

mellan den egna kroppen och rådande kroppsideal. Det finns därtill även indikationer på att 

de människor som är nöjda med den egna kroppens framställning lägger mindre vikt vid 

jämförelsen mellan denna och gällande kroppsideal (Wangqvist & Frisén, 2013:485-486; 

Hovelius & Johansson, 2004:211; Frisén et al. 2009:338).  

 Bland de 923 deltagare som involverades i Wangqvist och Friséns (2013:490) studie 

kunde relationen mellan ovan nämnda faktorer rotas än djupare. Resultaten visar att kvinnor i 

synnerhet, men även män i allmänhet, överlag har en negativ uppfattning kring 

framställningen av den egna kroppen, i de fall då betydande vikt läggs vid rådande 

kroppsideal. De deltagare som i mindre utsträckning påverkades av detta, och i större 

utsträckning prioriterade värden som exempelvis personliga relationer, hade som motsats en 

mer positiv bild av den kroppsliga framställningen överlag. De deltagare som i högre grad 

slukats av samhällets kroppsideal är därmed mindre benägna att belysa den egna kroppen ur 

ett positivt sken. Trots att detta även gäller män så är kvinnorna i denna grupp 

överrepresenterade. Kvinnokroppen blir i större utsträckning och i fler sammanhang föremål 
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för budskap som kretsar kring tunna ideal och sexualisering, vilket medför att kvinnor i större 

omfattning påverkas negativt (Wangqvist & Frisén, 2013:490-491). 

 I en liknande studie av Mills et al. (2012) framhävs det faktum att individens 

uppfattning om den egna kroppen, tydligt kan relateras till de sociala jämförelser som görs 

mellan individer, kopplat till viktrelaterade samhällsnormer. Dessa jämförelser sker utifrån 

vad som anses vara det ideala att uppnå, vilket innebär att den kulturellt fastställda 

kroppsnormen som i många fall eftersträvas, blir en målbild som den egna kroppen ständigt 

jämförs med. De människor som i omfattande grad uppfattar idealen som eftersträvansvärda 

är generellt mer kritiska till den egna kroppsformen, och bedömer därutöver även andra 

individer mot bakgrunden av samma ideal. Jämförelserna sker därmed inte endast i relation 

till omdömen som kretsar kring den egna kroppsformen, utan aktualiseras även när individer i 

omgivningen bedöms (Mills et al. 2012:366).  

 Enligt Frisén et al. (2009:338) är det liknande mekanismer som verkar då framförallt 

unga människor utsätts för mobbning i olika sammanhang. Med utgångspunkt i de 

samhälleliga kroppsidealen och jämförelsen med dessa så visar studier att överviktiga 

individer ofta utsätts för denna negativa särbehandling. Detta är en konsekvens av att rådande 

kroppsideal blir utgångspunkten då jämförelser görs mellan människor, vilket i sin tur kan 

leda till negativa konsekvenser för de individer som i relation till idealet, omgivningen och 

kontexten, kan anses ’fysiskt underlägsna’. Därmed går det att fastställa en koppling mellan 

kroppsideal, sociala jämförelser och olika former av utanförskap (Frisén et al. 2009:338). 

 Det genomgående fokus som kan utläsas är att individer – framförallt unga människor – 

påverkas av rådande kroppsideal i samhället. Graden av påverkan varierar och ju större 

betydelse individer lägger vid att efterlikna idealen, desto mindre nöjda ter sig dessa 

människor vara med den egna kroppen (Wangqvist & Frisén, 2013:485-491; Mills et al. 

2012:366). Utöver påverkan som angår individens egen kropp, så blir samma ideal även 

gällande när omgivningen bedöms. Sociala jämförelser utgör då den determinerande 

utgångspunkten som individer bedömer varandra utifrån. Detta kan bland annat få 

konsekvensen att människor som anses avvikande i relation till idealen och omgivningen, 

utsätts för negativ särbehandling (Mills et al. 2012:366; Frisén et al. 2009:338). 
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4.2 Kroppsideal och eleven kopplat till ämnet idrott och hälsa 

2007 skrev Marie Öhman sin doktorsavhandling i sociologi, vid namn Kroppar och makt i 

rörelse. I sitt syfte skriver Öhman att enligt studier som gjorts är skolan en arena som ingår i 

ett politiskt sammanhang som förmedlar specifika kunskaper, karaktärsegenskaper och olika 

sätt att förhålla sig till kropp och hälsa. Andra studier visar på hur nya makt- och 

styrningsformer har utvecklats i det västerländska samhället. Syftet med hennes avhandling 

var att undersöka om det finns vissa specifika budskap som erbjuds eleverna i undervisningen 

och hur kroppen konstitueras i ämnet idrott och hälsa. Utifrån Foucault ville Öhman studera 

makt- och styrningsprocesser i samspelet mellan lärare och elever (Öhman 2007:18).  För att 

undersöka detta använde Öhman sig av videoinspelade lektioner i ämnet idrott och hälsa. 

Öhman utformade även begreppsapparat som bland annat består av begreppet 

”governmentality”, inspirerat främst utav Michel Foucault för att kunna analysera hur makt- 

och styrningsprocesserna framträder i ämnet (Öhman 2007:19).  

I resultatet framkommer det att det är naturvetenskaplig kunskap om kroppen som 

hänvisas till i undervisningen. Detta syns på språkbruket som råder inom ämnet där det bland 

annat talas om effekter på muskler och syreupptagning och detta kopplas samman med de 

fysiska aktiviteterna (Öhman 2007:159). Kroppen anses vara ett objekt som kan kontrolleras 

och skötas på vissa bestämda sätt och är något som bör tas hand om. Eleverna uppmanas till 

att styra sina handlingar mot detta. Vissa handlingar anses vara mer accepterade och 

förnuftiga än andra och blir på så sätt mer vägledande för elevernas sätt att tänka. Detta bidrar 

till att skapa olika gränsdragningar och normer för rätta rörelser och önskvärda kroppar. 

Normen utgörs av att ha en balanserad och fysiskt aktiv kropp som ska tränas och underhållas 

(Öhman 2007:160). När eleverna agerar gör de det i enlighet med de normativa handlingarna 

och kunskaperna som är accepterade inom ämnet idrott och hälsa. Dessa handlingar och 

kunskaper som ges företräde i undervisningen av ämnet kan enligt Öhman förstås i relation 

till makt på det sättet att makt är kopplat till den sanna kunskapen, då det skapar begräsningar 

för handling (Öhman 2007:161).  

Slutsatsen som Öhman utgår från i sitt resultat är att det råder vissa normer inom ämnet 

idrott och hälsa som uppmuntras. Begreppet governmentality framträder inom ämnet genom 

att få eleverna att eftersträva ett ideal utifrån deras egen vilja och inte tvinga dem till det. 

Tanken är att få denna viljan att bli en innerlig vilja och inte ett tvång (Öhman 2007:199). 

Detta görs genom att idrottsläraren uppmuntrar fysisk aktivitet och träning, och ser ner på det 

motsatta. Deltagande och ansvar är det som förväntas av eleverna. Eleverna ska delta i fysiska 
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aktiviteter för att de är hälsofrämjande och visar på en god karaktär. De som kan ta hand om 

sin kropp utifrån dessa premisser är de som har en bra vilja och karaktär (Öhman 2007:202). 

 Inom ämnet så råder det normer att en tränad kropp är att föredra istället för en otränad 

(Öhman 2007:201). Öhman tar upp hur dessa normer härstammar från samhället och sedan 

reproduceras av skolan och ämnet idrott och hälsa (Öhman 2007:202). Detta bidrar till idrott 

och hälso-diskursen ser ut som den gör och eleverna av egen vilja eftersträvar de normer som 

är gällande för diskursen. 

  Sammanfattningsvis, det essentiella i denna studie är att den pekar på hur samhället 

speglar av sig i ämnet idrott och hälsa, och därmed påverkar eleverna gällande kroppsideal 

och normer. Det riktas ett stort fokus på hur detta påverkar eleverna och hur ämnet idrott och 

hälsa uppmuntrar detta, då det anses tillhöra normaliteten inom ämnet (Öhman 2007). 
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4.3 Hälsosamma och vältränade lärare i idrott och hälsa 
Webb, Quennerstedt och Öhman (2008:357) genomförde en omfattande studie som 

innefattade yrkesverksamma lärare i Sverige och Australien. Syftet med studien var att belysa 

hur samhälls-ideal kopplat till ”friska kroppar” tar sig uttryck i ämnet idrott och hälsa. För att 

undersöka detta genomfördes semi-strukturerade intervjuer men även enkäter delades ut till 

lärarna. Dessutom dokumenterades undervisning i form av videoinspelningar (Webb, 

Quennerstedt & Öhman, 2008:357). 

 Ur ett generellt perspektiv fanns det likheter mellan de lärare som verkade i Sverige 

kontra de australiensiska lärarna. Bland dessa likheter så hamnade framförallt uppfattningar 

kring kroppen som verktyg i undervisningen i fokus. Den bild som uppenbaras är att inom 

båda kontexterna sätts den kroppsliga träningen i fokus. Fysisk aktivitet prioriteras och ur ett 

generellt perspektiv visar resultaten att fysisk träning inom diskursen idrott och hälsa är ett 

dominant inslag. Dessa resultat är en följd av att lärare i ämnet uppfattar den fysiska 

aktiviteten som främjande för den fysiologiska kroppen, vilket i sin tur ses som 

hälsofrämjande. Detta resonemang ifrågasätts inte, utan ses som en otvivelaktig sanning inom 

ämnet (Webb, Quennerstedt & Öhman, 2008:359-360).  

 Bland de resultat som kunde finnas i den videodokumentation som genomfördes visade 

det sig bland annat att många svenska lärare hade ett utpräglat fokus på relationen mellan 

träning, muskelbyggnad och fysisk kapacitet. Detta illustrerar den tydliga koppling som görs 

mellan kroppens anatomi och hälsobegreppet inom ämnet. En snarlik bild anges i Australien, 

då även dessa lärare ser den fysiska aktiviteten och kroppens anatomi som centralt i ämnet. 

Detta tar sig dels uttryck i undervisningen som likt den svenska gör en självklar koppling 

mellan fysisk aktivitet och hälsa, och därför ges en dominant roll. Dessutom uttrycker de 

australiensiska lärarna bokstavligen att de känner höga krav på att hålla sig i god fysisk form 

och därigenom framstå som en förkroppsligad förebild i ämnet. En av de intervjuade 

kvinnorna i studien uppgav bland annat att hon inte upplevde vikten som helt avgörande i 

yrket, men att hon trots det kan tänka sig gå ner runt tio kilo i vikt. Detta är något som belyser 

de starka ideal som omger ämnet och de yrkesverksamma lärarna.  Att vara en hälsosam 

förebild med rätt kroppsform ansågs av lärarna vara centralt överlag, något de delvis tillskrev 

de yttre förväntningar som kopplas ihop med yrkesrollen (Webb, Quennerstedt & Öhman, 

2008:361-363). 

 Den slutsats som dras kopplat till de resultat som går att finna i studien relateras till 

makt och normalisering. Främst uppfattas fysisk aktivitet som en självklarhet i syfte att uppnå 
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en tränad kropp och därigenom hälsa. Detta faktum gör att kroppens anatomiska form och 

fysiska förmåga anses vara centrala delar i ämnet som avspeglar hälsa. Lärarna upplever krav 

på att förmedla detta budskap till eleverna, men de anser dessutom att de själva behöver 

upprätthålla en god fysisk kroppsform i syfte att framstå som förebilder i ämnet. Dessa krav 

uppstår ur de kroppsideal samhället kopplar till diskursen och som en del i detta måste lärarna 

förhålla sig till gällande normer. Bilden av en hälsosam kropp är inom diskursen så pass 

cementerad och normaliserad, att en vältränad lärare tillskrivs både dominans och acceptans 

som yrkesverksam i ämnet idrott och hälsa (Webb, Quennerstedt & Öhman, 2008:366-369).  

 En annan studie av Webb och Quennerstedt (2010:789-797) fokuserar på 

förkroppsligandet av hälsa inom ämnet idrott och hälsa, och involverar lärare från USA. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes i syfte att belysa vilka uppfattningar lärarna hade 

av att behöva framstå som förkroppsligade förebilder i ämnet. En av de aspekter som då 

berördes var kroppar kopplade till övervikt, något som överlag ansågs vara riskfyllt och 

därmed skulle motverkas i största möjliga utsträckning. Svaren bland de sex lärarna var 

samstämmiga gällande uppfattningen att de behöver besitta fysiska färdigheter och vara 

vältränade förebilder (Webb & Quennerstedt, 2010:789-797). 

 I undersökningen understryks tydligt att kroppens form anses vara en återspegling av 

hälsostatusen. Det framhävs även i resultaten att det är viktigt som lärare i ämnet att äta 

hälsosamt, framförallt inför eleverna, men även att uppvisa en aktiv livsstil och fysisk 

kompetens. Att vara en aktiv och hälsosam förebild lyfts av en respondent fram på följande 

vis: 

”[…] So I eat healthy foods all the time. I would never eat unhealthy foods in front of 

the students…I think that’s important. I’m running out there and they see me out there. 

In class I warm up. I’m running with them  so they see that […] he’s actually doing 

these things.” (Webb & Quennerstedt, 2010:792) 

Resonemangen kring att den egna kroppen måste hållas i god form är ständigt återkommande 

bland lärarna. Dessutom understryker resultaten något som även framgått i tidigare studier 

kring liknande ämne, nämligen att lärarna känner sig övervakade av omgivningen. Detta 

upplevs vara sammankopplat med yrkesrollen och för att anses vara en förebild som lärare i 

idrott och hälsa blir förkroppsligandet av hälsa en viktig punkt.  Pressen att ”vara” en specifik 

kropp för att framstå som en lämplig ambassadör i ämnet är då ett krav som lärarna upplever. 

Förkroppsligandet av hälsa, eller ’embodiment of health’ som författarna benämner det, är 
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därmed en aktuell företeelse som lärarna i undersökningen förhåller sig till och uppfattar som 

centralt (Webb & Quennerstedt, 2010:792-797). 

 Författarna utgår i studien ifrån bevakning som en form av makt-verktyg. I förenklade 

ordalag bevakas lärarna av omgivningen och förväntas därmed förhålla sig till de 

förväntningar som ställs. På samma gång reproduceras diskursens ideal vilket gör att 

elevernas bild av vad hälsa är förstärks ytterligare, som en konsekvens av lärarens 

förhållningssätt. Denna cirkel återskapas ständigt vilket gör att förkroppsligandet av hälsa 

inom ämnet idrott och hälsa förblir ett återkommande inslag (Webb & Quennerstedt, 

2010:797). 

 En annan studie som behandlar lärares vikt är Greenleaf och Weiller (2005:413-415) 

studie där 250 lärare i idrott och hälsa bland annat tillfrågades huruvida de kände att de 

behövde gå ner i vikt. Trots att endast 12 lärare av dessa, enligt skalan BMI, kunde betecknas 

som överviktiga så var den genomsnittliga uppfattningen bland både män och kvinnor att de 

behövde gå ner mellan 3-4 kilo, för att känna sig nöjda med sin vikt. Detta antydde inte bara 

att vikten bland de tillfrågade uppfattades som väsentlig i deras yrkesroll, utan innebar även 

att lärarna trots normalvikt enligt skalan ansåg att ytterligare förbättring av de fysiska 

attributen vore fördelaktigt (Greenleaf & Weiller, 2005:413-415). 

 Studierna kan sammanfattas med hur samhällets syn på hälsa speglas i ämnet idrott och 

hälsa, hälsa förknippas med en vältränad kropp. Lärarna i ämnet känner kravet av att hålla sig 

vältränade dels för att de ska fungera som förebilder för ämnet samt för att den rådande 

uppfattningen av hälsa är kopplat till en viss kroppsform (Greenleaf & Weiller, 2005;Webb & 

Quennerstedt, 2010;Webb, Quennerstedt & Öhman, 2008).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer tre begrepp presenteras som tillsammans utgör den teoretiska utgångspunkten 

för denna studie. Dessa begrepp är diskurs, stigmatisering samt legitimitet. Tanken kring hur 

begreppen kommer att sammanfogas och brukas som analysverktyg framkommer sist under 

avsnittet teoretisk syntes.  

 

5.1 Diskurs 
Diskurs är ett begrepp som betraktas vara mångtydigt och som kan förstås på olika sätt 

beroende vilken definition som används. Begreppet diskurs brukar ofta associeras med en 

känd professor inom sociologi vid namn Michel Foucault (Nilsson 2008:10-20). Foucault har 

försökt definiera begreppet diskurs och det är hans definitioner av begreppet som är av 

relevans för denna studie. 

I ett av Foucault tidigare arbeten definierar Foucault diskurs som ”en mängd utsagor i 

den mån de beror på av samma diskursiva formation” och för vilka man därigenom kunde 

definiera olika existensvillkor (Nilsson 2008:54 jmf Foucault 2011:133). Öhman definierar 

lite förenklat begreppet utifrån Foucault och menar på att diskurs innebär ”en regelstyrd 

framställning av utsagor som har en föreställning om någonting” (Öhman 2007:58 jmf 

Foucault 1971/93). Webb et al. (2008:354) ger definitionen ytterligare bredd och definierar 

diskurs på följande sätt:  

 

[…] as sets of meanings that are produced through written, spoken and/or visual 

representations (including media images, styles of dress, ways of moving, and patterns 

of consumption) and that circulate and constitute knowledge around the cultural and 

social practices of communities and institutions (Webb et al. 2008:354).  

  

Kortfattat innebär diskurs, socialt konstruerade och bestämda mönster inom ett specifikt 

sammanhang, dessa mönster kan innefatta sådant som utseende, språkbruk och handlingssätt. 

Dessa mönster definierar gränserna och normerna för vad som är acceptabelt kontra 

oacceptabelt inom det specifika sammanhanget. En diskurs kan förklaras lika mycket genom 

vad den exkluderar och avgränsar som vad den inkluderar (Nilsson 2008:55). Varje diskurs 

har sitt bestämda mönster som är det normativa. Ett exempel på detta kan vara hur man beter 

sig när man befinner sig i ett bibliotek, där man inte får prata högt och störa andra. 
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 Foucault har även utvecklat begreppet diskurs och kopplat det till makt och normalitet 

(Öhman 2007:62). Webb et al. menar på utifrån Foucault, att alla diskurser har gränser för vad 

som betraktas som normalitet i respektive diskurs. Det som anses vara en normalitet inom en 

diskurs ges enligt Foucault mer dominans och legitimitet inom diskursen (Webb, 

Quennerstedt, Öhman, 2008:367-369). Foucault menar att med normalisering skapas även 

avvikelse. De som inte lever upp till en diskurs normalitet blir avvikelser med tillhörande 

konsekvenser (Öhman 2007:32-34).   

Inom en diskurs där en vältränad kropp tillhör normaliteten, innebär det att de personer 

som innehar en sådan kropp inom diskursen, blir mera accepterade. Denna acceptans innebär 

lite förenklat mer legitimitet och dominans inom diskursen och dess aktörer (Öhman 2007:58-

59).  

Sammanfattningsvis en person som tillträder en tidigare okänd diskurs och som stämmer 

in på diskursens normalitet gällande exempelvis dress kod, ges indirekt mer legitimitet och 

dominans. Detta innebär att personen kommer accepteras av de övriga inom diskursen utan att 

ifrågasättas på samma sätt och få en högre status inom gruppen än en person som avviker från 

diskursens dress kod. 

 

5.2 Stigmatisering 
En av de teoretiska utgångspunkterna utgörs av begreppet stigmatisering, som oftast kopplas 

till socialpsykologi. Stigmatisering innebär kortfattat att en individ på något sätt avviker från 

en normativ uppfattning (Goffman, 2011:1). Enligt Goffman finns det i varje samhälle sociala 

miljöer vars syfte är att kategorisera människor. Det är den sociala miljön som bestämmer 

vilken kategori man som människa kommer hamna i (Goffman 2011:11). När en utomstående 

person kommer i kontakt med en social miljö, kategoriseras denne utifrån de första 

förväntningarna och intrycken och den sociala identiteten fastställs. Varje social miljö har 

sina normativa förväntningar som motsvarar den sociala miljöns diskurs. Om personen i fråga 

på något sätt avviker från den sociala miljöns förväntningar, stämplas personen med ett 

stigma (Goffman 2011:12). Begreppet social miljö kommer användas som en synonym för 

begreppet diskurs som tidigare har nämnts.  

Ett stigma innebär inte bara egenskaper hos en människa, Goffman  (2011:13) delar upp 

stigma i tre delar, kroppsliga missbildningar, karaktär och tribala. Kroppsliga stigman innebär 

utseende-baserade stigman, som fetma eller ett fysiskt handikapp. Karaktärs-stigman förklaras 
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med drag som viljesvag. Den sista delen av stigma är tribala stigman som innebär ras, 

nationalitet och religion (Goffman 2011:13). Av dessa tre anses det kroppsliga stigmat vara 

den formen av stigma som är svårast att kringgå i en social miljö, då individen bärandes på ett 

kroppsligt stigma, snabbare och effektivare stigmatiseras Detta på grund av att det kroppsliga 

stigmat är enklare att uppfatta, då det är synligt (Goffman 2011:56). Då studien handlar om 

elevers förväntningar på idrottslärares kroppsform så är den första definitionen av stigma 

d.v.s. kroppslig stigma, det stigma som är mest relevant för denna studie. 

Stigmatisering är inte något som enbart sker vid första kontakten i en social miljö, utan 

är en social process som berör alla aktörerna i den sociala miljön. En människa kan gå in och 

ut ur en social miljö i olika faser av livet, där denne i vissa miljöer uppfattas som 

stigmatiserad och i vissa inte (Goffman 2011:142-143). Detta skulle exempelvis kunna vara 

när en lärare vistas i en annan yrkestillhörighet. När läraren umgås med andra lärare, så bär 

denne inte stigmat ”lärare”, medan i umgänget med andra yrkesgrupper så får läraren en 

avvikande roll.  

Att vara stigmatiserad i en social miljö medför en del konsekvenser. Enligt Goffman 

(2011:18) så får den personen som bär ett stigma, en reducerad status inom den sociala miljön 

som denne befinner sig i. Den reducerade statusen beror på att personer som bär ett stigma 

inte accepteras fullt ut och bemöts inte på en jämlik nivå (Goffman 2011:18). Även om den 

stigmatiserade personen väljer att korrigera det som anses vara avvikande, finns det inga 

garantier att personen kommer att accepteras i högre utsträckning eller höja sin status 

(Goffman 2011:22). 

 

5.3 Legitimitet 
Ur ett generellt perspektiv skulle legitimitet kunna beskrivas som samspelet mellan normer 

och värderingar inom ett socialt strukturerat system och de förväntningar externa aktörer har 

på samma system (Suchman, 1995:574). Detta kan innebära att en organisation som styrs av 

vissa normer har krav på sig från omgivningen att förhålla sig till dessa. Konsekvensen om 

organisationen inte upprätthåller ett av omgivningen accepterat förhållningssätt, blir att 

organisationens budskap inte accepteras. Detta leder i sin tur till att organisationens legitimitet 

minskar. För att upprätthålla legitimitet är det därför essentiellt att arbeta efter de ideal och 

normer som delas av samhället (Deegan, Rankin & Tobin, 2002:326). Även Kapland och 

Ruland (1991:370) beskriver att legitimitet är något som är helt nödvändigt att sträva efter. 
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Den bild som anges är strävan efter att vinna omgivningens godkännande, men framförallt 

utgår upprätthållandet av ett accepterat förhållningssätt ifrån att undvika repressalier från 

omgivande samhälle. Det finns en medvetenhet kring att de budskap, normer och värderingar 

som gäller inom organisationens olika delar, även ska spegla konsumenternas ideal. 

 I förhållande till detta resonemang blir lärare i skolans olika ämnen delar av en 

organisation som drivs av ett normstyrt system. Dessa gäller det för lärare inom varje ämne att 

förhålla sig till, och för att upprätthålla legitimitet som lärare i ämnet är det även av vikt att 

efterleva de krav som omgivningen ställer. Den ”konsumentgrupp” som dagligen utsätts för 

skolans budskap är elever. Det blir därför viktigt att som lärare upprätthålla sin legitimitet 

gentemot dessa, delvis genom att förhålla sig till gällande normer kopplat till yrkesrollen. 

Efterlevs inte dessa finns risken att det förmedlade budskapet ignoreras. Denna konsekvens 

blir enligt Deegan et al. (2002:326) produkten av att den verksamma aktören inom 

organisationen, inte uppfyller omgivningens ställda förväntningar.  

 

5.4 Teoretisk syntes 
Ovan har tre centrala begrepp beskrivits och förtydligats, diskurs, stigmatisering och 

legitimitet. Dessa tre begrepp och deras beskrivna betydelser utgör kärnan av den tänkta 

teoretiska utgångspunkten för denna studie. Tanken är att använda begreppet diskurs, som en 

referensram samt en beskrivning, för vilka normer och vad som räknas som normalitet inom 

ämnet idrott och hälsa. För att möjliggöra detta kommer delar av den tidigare forskningen 

som belyser ämnets diskurs användas. Webb et al. (2008), Webb och Quennerstedt (2010) 

samt Öhman (2007) kommer därför involveras i analysavsnitten. Utifrån detta går det sedan 

att analysera konsekvenserna av något som tillhör samt avviker från en diskurs normalitet. 

Här kommer då begreppet stigmatisering appliceras, då de individer som avviker från rådande 

normer stämplas med ett stigma. De konsekvenser som stigmat medför kommer sedan 

kopplas till legitimitetsaspekter. Legitimitet blir i sammanhanget relevant, eftersom minskad 

acceptans och reducerad status är exempel på konsekvenser, som avvikelse från normerna kan 

medföra. Om exempelvis en persons klädstil överensstämmer med en diskurs normer och 

normaliteter blir följden att denne privilegieras, ges ökad status och får ökad legitimitet. 

Skulle personens klädstil som motsats avvika från diskursens normer och normaliteter, så blir 

denne istället stigmatiserad. Detta kan leda till att individen inte bemöts på en jämlik nivå 

samt får reducerad status och acceptans.   
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metodform och tillvägagångssätt att redogöras. De delar som 

innefattas är val av metod, urval, genomförande, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. 

Även en metoddiskussion kommer senare lyftas, men då under avsnittet Diskussion. 

 

6.1 Val av metod   
Studien utfördes med hjälp av intervjuer, anledningen till att en kvalitativ metod prefererades, 

baseras på studiens syfte samt frågeställning. Både syfte och frågeställningar är kopplade till 

elevers förväntningar på en lärare i idrott och hälsa att utföra fysiska moment i 

undervisningen och dennes kroppsform, samt om detta påverkar dennes legitimitet. Därför 

valdes intervjuer som metod, då intervjuer är att föredra när studiens syfte och 

frågeställningar är kopplade till människors upplevelser och tankar (Repstad 2008:83; Kvale 

& Brinkmann 2009:17-19). Hade en kvantitativ metod istället valts, som exempelvis enkäter, 

hade svaren blivit mer översiktliga och möjligheten att få mer djupgående svar hade fallit bort 

(Eliasson 2010:30).  

Intervjuformen som valdes var dels semi-strukturerad, dels tematiserad för att 

intervjuaren skulle kunna ställa följdfrågor och bygga vidare på intressanta svar. Enligt 

Repstad (2008:85) är fördelen med en temaguide att frågorna på en intervjuguide kan 

uppfattas som fyrkantiga och leda till att intervjuaren kan bli låst till frågorna, vilket kan 

påverka flytet på intervjun (Repstad 2008:85). Semistrukturerade intervjuer innebär att det 

finns intervjuguide med intervjufrågor, dock kan intervjuaren följa upp intressanta svar 

genom följdfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer får informanten en chans att tolka 

frågorna på sitt sätt, vid ett eventuellt missförstånd kan intervjuaren ingripa och förtydliga 

frågan (Alvesson 2011:16). Denna intervjuform användes på grund av dess flexibilitet och 

informanternas mera djupgående svar. De utformade frågorna i intervjuguiden finns bifogat 

som bilaga 1.  

 Tanken med frågorna som utformades till intervjun var att de skulle vara av öppen 

karaktär. Öppna frågor innebär kortfattat frågor som kräver mer utvecklade svar än enbart ja 

och nej. De öppna frågorna bidrog till mer ingående svar samt att det var lättare att etablera en 

konversationsartad intervju (Bryman 2011:413 jmf Kaijser & Öhlander 2011:101). Frågorna 

utformades på ett sätt som skulle göra det lättbegripligt för informanten och för att undvika 

förvirring och oklarhet. Detta gjordes genom att många begrepp som kunde uppfattas som 
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svårbegripliga och mångtydiga bröts ner och förenklades för att informanten lättare skulle 

kunna tillgodogöra sig frågornas betydelse. Även frågornas längd var något som togs hänsyn 

till och kortades ner, detta testades till slut med ett par testintervjuer (Kaijser & Öhlander 

2011:101-102).  

 

6.2 Urval 
Till denna studie har det utförts urval kring valet av skolor, samt valet av elever. Gällande 

valet av skolor användes ett bekvämlighetsurval då det utfördes intervjuer i närliggande och 

tillgängliga gymnasieskolor. Ett bekvämlighetsurval innebär kort att man använder sig utav 

det som är nära tillhands och lättåtkomligt. De skolor som valdes var de skolor som det först 

etablerades en kontakt med. Problematiken med en sådan självselektion kan vara att 

informanterna som väljs ut, kan innebära hög grad av egenartade individer (Trost 2005:140). 

Då studien är av kvalitativ karaktär är detta inte någon direkt negativ faktor, då det är de 

utvalda elevernas erfarenheter som är i fokus. Mera kring problematiken av urval och 

liknande kommer att diskuteras i avsnittet Metoddiskussion.  

I urvalet bland skolor etablerades kontakt med rektorer och lärare för att därmed få 

tillträde till en miljö på skolan där den tänka målgruppen av elever förekom. Det är vanligt att 

kontakt först etableras med så kallade ”gate keepers” för att sedan få tillgång till informanter. 

Problematiken med detta tillvägagångssätt är att det kan leda till att dessa ”gate keepers” 

väljer ut de informanter som de finner är mest lämpade för undersökningen, som indirekt kan 

påverka urvalet (Repstad 2008:88). På grund av denna anledning valdes slumpmässigt 

tillfrågade elever, som frivilligt och utan påverkan av lärare eller rektor, som informanter. 

Genom att göra på detta sätt minimeras eventuell agenda och urvalet förbättras (Repstad 

2008:89).  

Slutligen skedde inget urval kring elevernas kön, etnicitet eller religion, utan som 

tidigare nämnt så valdes det ut frivilliga elever som gick i årskurs tre på gymnasiet och var 

arton år. Detta innebär att de variationerna som har skett, skedde slumpmässigt (Trost 

2005:141).  

 

 

 



 

 

 

 22 

6.3 Genomförande 
I syfte att få tag på respondenter så kontaktades olika gymnasieskolor och dess rektorer i 

Växjö kommun. Den ursprungliga kontakten togs via mejl och inkluderade information som 

var viktigt att medvetandegöra rektorerna kring. I det mejl som skickades till rektorerna 

nämndes då aspekter som bland annat Trost (2005:81) uppmärksammar som tongivande. I 

mejlet presenterades inledningsvis våra namn samt anknytning, i detta fall lärarstudenter på 

Linnéuniversitetet. Därefter nämndes kortfattat arbetets omfattning samt en mer utvecklad 

förklaring kring studiens syfte. Detta är av vikt för att väcka kontaktpersonens intresse och 

följaktligen öka möjligheterna till positiv respons (Trost, 2005:81-82). Vidare innehöll mejlet 

en förfrågan om att få besöka skolorna i syfte att intervjua elever, samt information om vilka 

elever undersökningen avsåg rikta sig till. I detta fall efterfrågades gymnasieelever som var 

arton år fyllda, vilket var det enda kriteriet. Utöver det framfördes även önskemål om att få 

tillgång till namn och telefonnummer till lärare som undervisade i årskurs 3 på gymnasiet, för 

att därigenom ordna med tid för intervjuer. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002:5-14) och 

Repstad (2008:96) framfördes därutöver de etiska aspekter som undersökningen förhöll sig 

till. Av de skolor som kontaktades återkom två skolor med svar. I de båda svaren var 

responsen positiv, vilket innebar att dessa skolor utgjorde basen för urvalet. Vidare angav 

även mejlen förslag på lärare som vi rekommenderades att kontakta. 

 Då de mejl som mottog angav förslag på lärare, så upptogs kontakt med dessa snarast 

vilket skedde via telefon. Lärarna delgavs i likhet med rektorerna relevant information, 

identiskt med vad som meddelades via mejlet (Vetenskapsrådet, 2002:5-14; Repstad, 

2008:96). När lärarna tagit del av informationen och gett klartecken om att intervjuer i deras 

klasser kunde genomföras, så planerades därefter tider för besök. När intervjubesöken 

sedermera genomfördes så skedde dessa i samband med lärarnas lektionstid. Läraren på den 

första skolan skulle vid ankomsten inleda en lektion i engelska, medan läraren på den andra 

skolan höll en lektion i samhällskunskap. Lärarna hade i förberedande syfte meddelat 

eleverna om vår närvaro och syftet med denna. Informationen förstärktes sedan ytterligare då 

de aspekter som lärare och rektorer delgivits, muntligt förklarades inför klassen. Detta 

beskrivs av Trost (2005:81-83) som viktigt för att den eventuella intervjupersonen ska kunna 

avgöra huruvida den är intresserad, har något att bidra med samt om undersökningen på något 

sätt kan inkräkta på dennes integritet. Därefter fick eleverna frivilligt överväga huruvida de 

ville ställa upp på intervjun eller ej. Repstad (2008:92) och Trost (2005:143) anger att det kan 

vara värt att sträva efter färre ingående analyser snarare än ytliga analyser från flera 
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respondenter. Anledningen till detta är att i det senare fallet kan det vara svårare att få grepp 

om allt material. Detta medförde att de intervjuer som genomfördes omfattade sex elever 

sammanlagt, från två olika skolor. 

 I samband med att intervjuerna skulle påbörjas så meddelades deltagarna återigen om 

deras rättigheter samt undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002:5-14). För att på ett 

relevant sätt förklara detta så var det viktigt att på förhand vara väl insatt på det ämne studien 

behandlar. Enligt Svensson och Starrin (1996:54) kännetecknas en bra intervju av att 

intervjuaren kan bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang med relevanta 

frågor. Detta förutsätter att personen som genomför intervjun är väl inläst i det ämne som 

undersökningen avser (Svensson & Starrin, 1996:54).  

 Ytterligare aspekter att ha i åtanke är maktförhållandet under intervjun. Enligt Trost 

(2005:66) så kan det å ena sidan anses positivt att två intervjuare närvarar. Detta kan bland 

annat medföra att större förståelse nås kring den information som framkommer genom 

respondenten, förutsatt att intervjuarna är samspelta. Detta kan dock ur respondentens 

perspektiv upplevas som ett maktövergrepp, på så vis att individen upplever sig hamna i 

underläge. Även åldersaspekten spelar roll, och en upplevelse av maktunderläge kan 

förstärkas då en yngre individ exempelvis intervjuas av två äldre. Därav gjordes valet att varje 

intervju skulle utföras enskilt (Trost, 2005:66-67; Repstad, 2008:111). För att ytterligare 

förstärka respondenternas trygghetskänsla så fick de välja en plats för intervjun där de kände 

sig bekväma, vilket i enlighet med Repstad (2008:95) är viktigt. Innan intervjun påbörjades så 

gjordes även en förfrågan om att få spela in intervjun. Enligt Repstad (2008:93) underlättar en 

sådan möjlighet chansen att få ut mesta möjliga av intervjun. Transkriptionerna omfattar 42 

sidor text med enkelt radavstånd. 
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6.4 Trovärdighet & genomförbarhet 
Med trovärdighet (validitet) avses huruvida det mått som används i en undersökning verkligen 

mäter det som undersökningen syftar mäta. I gällande studie har ett kvalitativt mått i form av 

intervjuer validerats genom att de frågor som ställts har riktat sig till informanternas livsvärld 

och deras synpunkter. Enligt Repstad (2008:83) och Stukát (2011:43) bör i sådant 

strävanssyfte intervjuer prioriteras. För att studien ska kunna mäta det som avses är det även 

av vikt att kunna ställa pricksäkra frågor i förhållande till ämnet. Detta innebär att 

intervjuaren behöver nå en viss grad av kunskap inom ämnet för att på så vis veta vilken typ 

av frågor som är relevanta att ställa. I denna undersökning har många olika studier och 

litteratur om ämnet tagits fasta på, för att på bästa sätt kunna genomföra en intervju som mäter 

det som avses (Svensson & Starrin, 1996:54). Vidare har två gymnasiestudenter ställt upp på 

två pilotintervjuer med syftet att identifiera eventuella brister i intervjuguide. Detta uppges av 

Stukát (2011:44) vara väsentligt för att få ut mesta möjliga av den slutgiltiga intervjun. Den 

feedback som gavs i samband med pilotintervjuerna handlade främst om språket, då några av 

frågorna uppfattades som otydliga. Dessa frågor omformulerades därefter så att de skulle bli 

tydligare. 

Genomförbarhet (reliabilitet) innebär kortfattat hur pålitligt sättet en studie har 

genomförts är. Det är svårt att uppnå en hög grad av reliabilitet i studier, framförallt på grund 

av den subjektiva tolkningen som sker vid kvalitativa studier. Därför är det av vikt att 

eftersträva en så objektiv tolkning av materialet som möjligt (Markula & Milk 2011:204-205).  

För att höja studiens reliabilitet har alla val under arbetets gång, samt arbetets 

tillvägagångssätt redovisats. Det har även skrivits citat från informanterna för att visa på att 

det inte är några fiktiva svar som redovisas. Detta möjliggjordes genom att ljudkvalitén på de 

inspelade intervjuerna var god. Genom att ha intervjuerna tillgängliga i god kvalité har det 

bidragit att ytterligare höja studiens reliabilitet, då de finns i tillgängliga i sin helhet för analys 

(Markula & Silk 2011:205).  

Ytterligare en aspekt som har bidragit med att höja studiens reliabilitet är den 

slumpmässiga faktorn i urvalet då eventuell agenda från exempelvis rektor eller lärare har 

minimerats (Repstad 2008:89).  
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6.5 Etiska aspekter       
Med etiska aspekter avses forskningsetiska principer som innefattar forskningskrav och 

individskyddskrav. Forskningskravet handlar om att förbättra och utveckla de kunskaper som 

redan finns tillgängliga. Individskyddskravet innebär fyra huvudkrav som kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). 

 Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska delges information om 

undersökningens syfte samt informeras om vilken roll och rättigheter de har. Det ska därmed 

framgå att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, samt att deltagandet är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002:7-8). Dessa krav har uppfyllts i arbetet genom att de 

deltagare som medverkat har delgetts information om deras roll, rättigheter och 

undersökningens syfte. Detta har då skett genom att intervjupersonerna informerats vid första 

kontakten, samt muntligt i samband med inledandet av intervjun.  

 Samtyckeskravet handlar om intervjupersonernas rättighet att själv bestämma över deras 

inverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Detta uppfylldes då deltagarna fick information om att 

de ska uppleva kontroll över händelseförloppet och samtycka med detta för att intervjun ska 

kunna genomföras i enlighet med samtyckeskravet. Utöver detta har även maktförhållandet i 

samband med intervjuerna övervägts noggrant. För att respondenterna i enlighet med 

samtyckeskravet skulle uppleva kontroll, var det av vikt att de inte upplevde någon form av 

maktunderläge gentemot intervjuarna. Därav gjordes valet att varje intervju skulle 

genomföras enskilt, vilket innebar en intervjuare och en informant. Då intervjupersonerna var 

elever i årskurs 3 på gymnasiet och 18 år fyllda så räckte det med deras samtycke. Därmed 

behövde inte ytterligare personer informeras, som exempelvis vårdnadshavare (Trost, 

2005:66-67; Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Konfidentialitetskrav innebär, som namnet antyder, att deltagarna har full rätt till 

konfidentialitet. Detta kan förknippas med frågan om sekretess och innebär bland annat att 

intervjupersonernas personuppgifter inte ska förvaras där de är åtkomliga för obehöriga. Det 

är viktigt att den enskilde informanten inte ska kunna identifieras och för att förhindra detta 

vidtas då vissa åtgärder (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att upprätthålla denna etiska aspekt 

har de medverkande informanternas riktiga namn och andra känsliga uppgifter exkluderats ur 

arbetet. Skolorna informanterna går på nämns inte heller med namn och endast de uppgifter 

informanterna frivilligt delat med sig av i samband med intervjuerna har använts i arbetet. 
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Detta innefattar då allmänna frågor som ställts om exempelvis informantens ålder och 

utbildning. 

Nyttjandekravet innefattar insamlade uppgifter om enskilda personer och det faktum att 

dessa endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002:14). Intervjupersonerna 

försäkrades om att inget som uttrycktes under intervjun skulle missbrukas, utan endast 

användas i forskningssyfte. Enligt Kajser och Öhlander (2011:100) är det viktigt att delge 

sådan information för att intervjupersonen ska känna sig bekväma. Gällande detta krav har 

intervjupersonerna meddelats i samband med den första kontakt som togs. Dessutom har 

information om anonymiteten och data-användningen lyfts fram ytterligare en gång innan och 

i samband med intervjun. Vidare har även deltagarna upplysts om att de kan få tillgång till 

studien efter att den färdigställts. 
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7. Resultat & Analys 
Detta avsnitt kommer inledningsvis innehålla en kort introduktion av samtliga informanter. 

Vad som då innefattas är fiktiva namn på informanterna samt kortfattad information om deras 

sociala bakgrund och fritidsintressen som i framskridandet av resultat – och senare även 

analys – är relevant för att förstå respondenternas diskurser. Därefter följer tre olika 

tematiserade delar, där presentation av resultat och analys kommer att innefattas. Slutligen 

kommer en analytisk syntes konkludera samtliga analyser i de tre tematiserade delarna. 

 

7.1 Presentationer av informanterna 
Nedan följer presentationer av informanterna samt en sammanfattning av informanternas 

diskurser. 

7.1.1 Kalle 

Kalle är en elev på gymnasiet som läser ekonomisk linje, på sin fritid föredrar Kalle att umgås 

med vänner, familj och styrketräna på gym. Hans mål med träningen är att bli större och 

starkare för att sedan kunna vara med och tävla i olika fitnesstävlingar. När det gäller 

förebilder, så är det inte någon bodybuilder som är Kalles förebild utan det är Zlatan. 

Anledningen till detta är för att Zlatan är sig själv hela tiden och är en avslappnad person. 

Kalles mamma anser att han inte borde styrketräna för mycket, hon vill inte att han ska bli för 

stor. I Kalles familj är pappan den som är mest sportintresserad främst av fotboll, detta 

intresse delas även av de övriga i familjen dock inte i samma bemärkelse.  

På sin fritid umgås Kalle mycket med sina vänner som även de delar hans intresse för 

styrketräning. Det pratas mycket om kost och om hur ska träna för att bli större och starkare i 

hans umgängeskrets. Både Kalle och hans vänner använder sig mycket av sociala medier som 

Twitter och Facebook, där det är alldeles för stort fokus på att skaffa sig en snygg kropp anser 

Kalle. Enligt Kalle är en snygg kropp en kropp som inte är för stor och muskulös som 

bodybuilders utan ett mellanting, med lagom stora muskler och konturer.  

 

7.1.2 Maria 

Maria pluggar ekonomisk linje på gymnasiet, hon ville egentligen plugga 

samhällsvetenskaplig linje men valde ekonomisk på grund av att hennes pappa arbetar inom 

den branschen.  Om Maria inte pluggar på sin fritid så umgås hon helst med familj och vänner 
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samt tränar. Hela familjen är sportfånar enligt Maria, alla i familjen tränar väldigt mycket och 

är aktiva inom olika idrotter. Detta var enligt henne en stor faktor till att hon var aktiv inom 

både fotboll och innebandy. Däremot har hon lagt båda idrotterna på hyllan då skolan krävde 

för mycket av hennes tid. Maria är fortfarande aktiv, nu är det styrketräning och kondition 

som gäller. Hennes mål med träningen är att hon tänker på framtiden och vill därför ha en 

stark och stabil kropp, hon anser att hon mår bra av att träna både på utsidan och på insidan. 

Marias förebild inom både idrott och utanför är hennes pappa för att de är så lika och de båda 

kör sitt egna race.  

Träningsintresset är något som även delas utav Marias umgängeskrets, det talas mycket 

om vad man ska äta och hur man ska träna. Det är inget gäng som kör på dieter och liknande, 

utan de försöker unna sig på helgerna för att de tycker det är hälsosamt att belöna sig själv 

ibland. Maria anser att godis och mat är det bästa som finns och skulle därför inte följa dieter 

och liknande som det dagligen görs reklam för på Twitter och Instagram. Hon anser att det är 

alldeles för stort hets kring träning och kost på de sociala medier som hon och hennes vänner 

använder sig utav. Enligt Maria så är en vältränad och muskulös kropp en snygg kropp vare 

sig det gäller en man eller kvinna. Det är inte vidare snyggt att vara alldeles för muskulös eller 

smal.  

 

7.1.3 Anna 

Anna läser samhällsprogrammet på gymnasiet med inriktning beteendevetenskap, detta valde 

hon för att då kunde hon läsa det hon vill samt spela handboll då det är en idrottsprofil. På sin 

fritid föredrar Anna att umgås med sina vänner och träna handboll. Handbollen är något som 

tar upp mycket av hennes fritid då hon spelar på en relativ hög nivå. Handboll är ett intresse 

som delas av hela familjen då båda föräldrarna är eller har varit aktiva inom sporten. Utöver 

handboll så tränar Anna styrketräning och kondition, även detta intresse delas av familjen då 

de ibland åker och styrketränar tillsammans. Annas mål med träningen utöver handbollen är 

att bli starkare, snabbare och mer uthållig, egenskaper som hon hoppas få nytta av både på 

och utanför handbollsplanen. Familjen är en bidragande faktor till Annas intressen, speciellt 

hennes pappa som hon även har som förebild både inom handboll och utanför.  

Förutom det stora intresset för handboll så försöker Anna tillbringa resterande av sin 

fritid med sina vänner. Hennes umgängeskrets delar inte hennes handbollsintresse, hennes 

vänner föredrar att ibland styrketräna på gym. Enligt Anna pratas det inte så mycket om 
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träning bland henne och hennes vänner. Däremot anser hon att det är stort fokus på sådant i de 

medier hon använder sig. Det förekommer i sådana medier som tidningar och Instagram, där 

hon och hennes vänner är aktiva inom. Anna anser att det är alldeles för stort fokus på dieter 

och bilder på hur man borde se ut. Enligt henne innefattar en snygg kropp en kropp som inte 

är för smal, det ska vara synliga muskler och former vare sig det gäller män eller kvinnor.  

 

7.1.4 Bosse 

Bosse studerar på samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Under fritiden ägnar han sin tid åt 

att styrketräna på gymmet, med syftet att bygga så mycket muskler som möjligt och slutligen 

tävla i Athletic Fitness. Bosse är även intresserad av fotboll och hans stora förebild är Zlatan 

Ibrahimovic. Inom familjen så kretsar mycket kring idrott då föräldrarna varit aktiva inom 

både fotboll och badminton. De vänner Bosse umgås med är också idrottsintresserade och de 

brukar gymma mycket tillsammans. I kompiskretsen är det stort fokus på kost och 

muskelbyggnad. De medier Bosse tar del av är internetbaserade och gäller främst hemsidorna 

gymgrossisten.se samt bodybuilding.com. Han anser att en snygg manskropp är lång och så 

muskulös som möjligt, alla muskelgrupper ska synas. En kvinna bör enligt Bosse vara tränad, 

utan att ha muskler som syns allt för mycket. 

 

7.1.5 Sven 

Sven studerar samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet med inriktning lagidrott. Under 

fritiden ägnar han sin tid åt att framförallt spela handboll. Han ägnar även många timmar i 

gymmet med syftet att bli en bättre handbollsspelare men också för att bygga en snyggare 

kropp. Sven har ingen direkt förebild men skulle han nämna någon så är det Peter Forsberg. I 

familjen har både mamma och pappa idrottat som unga och detta intresse har de vidhållit 

genom åren. Svens lillebror saknar dock helt intresse för idrott och spelar hellre datorspel. I 

kompiskretsen är det en del fokus på träning, men det gäller främst bland de vänner som 

också tränar handboll. Bland övriga vänner diskuteras det aldrig om sådant. När Sven tar del 

av olika medier så används Facebook och Instagram i tämligen stor utsträckning, men han 

läser även olika träningstidningar för att få tips och idéer. Sven anser att en snygg manskropp 

är vältränad och muskulös, medan en kvinna bör vara vältränad utan att musklerna syns.      
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7.1.6 Stina 

Stina studerar samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Under fritiden umgås hon främst med 

kompisar och gillar hemmakvällar framför Tv:n. Hon har ett stort modeintresse och 

motionerar dessutom ungefär fyra gånger i veckan. Målet med träningen är att gå ner från 60 

kilo till 57 kilo i vikt, se lite mer vältränad ut och dessutom få bättre kondition. Stina har 

många olika förebilder och dessa är Zlatan Ibrahimovic, Courtney Kardashian och Harvey 

Spector. Inom familjen finns det spridda intressen där pappa gillar fotboll och datorer, 

mamma gillar hushållssysslor, medan systrarna gemensamt delar ett stort modeintresse. Inom 

kompiskretsen så är det mycket fokus kring träning, kost och mode vilket Stina tycker är 

roligt eftersom kompisarna på så vis pushar varandra till att vara hälsosamma. Hon använder 

sig av Instagram och läser dessutom olika tidningar om sport, kost och mode. Enligt Stina ska 

en snygg manskropp vara lång och det ska synas tydligt att han har mycket muskler. En 

kvinnokropp bör ha former, framförallt rumpa och bröst, medan låren och vaderna ska vara 

ganska smala. Det ska vara en fast kropp med muskler, men utan att musklerna syns för 

mycket. 

 

7.2 Informanternas diskurser 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att samtliga informanter på något sätt är aktiva och 

tränar på sin fritid. Majoriteten tränar på gym för att bli starkare, uthålligare och bli större 

muskelmässigt. Anna och Sven är de som skiljer sig från de övriga, då de tränar på gym för 

att främst bli bättre handbollsspelare, men även de delar de övriga informanternas syfte med 

träningen på gym. Alla informanterna har vänner som delar deras intresse av träning på gym 

och i allas umgängeskrets diskuteras det kring kost och träning. Bland de sociala medier som 

används utav alla informanter, är det stort fokus på hur man ska se ut och vad man ska äta 

enligt samtliga informanter. Det går att finna att informanterna delar många likheter och detta 

gäller även hur de beskriver vad en snygg kropp är enligt dem. Samtliga informanter anser att 

en manlig kropp ska ha synliga muskler och vara fast, dock inte för muskulös. När det gäller 

den kvinnliga kroppen ska även den vara fast och innehålla kurvor, men inte lika synliga 

muskler som hos den manliga kroppen.  
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7.3 Elevernas förväntningar på läraren i idrott och hälsa beträffande 

kroppsform 
Det framkom genom informanterna utvecklade synpunkter kring vilka förväntningar de har på 

lärare i idrott och hälsa, kopplat till kroppsform. De resonemang som i många av fallen 

framfördes var att kroppen ska avspegla ämnet, och att en överviktig kropp i ett sådant 

sammanhang inte kan anses optimalt. Vad som ur respondenternas synpunkt istället bör 

privilegieras är en kropp som ser tränad ut. I förhållande till huruvida en överviktig individ 

kan anses vara en bra förebild och ambassadör för ämnet, resonerar Anna på följande vis: 

 

Det är ingen bra förebild tycker jag, eftersom det den är speglar inte ämnet överhuvudtaget 

utan det är tvärtom  […] Idrott och hälsa, då utspelar den läraren någonting som har med idrott 

att göra. 

 

Även Maria ger uttryck för liknande åsikter: 

 

 […] kommer det en idrottslärare som kanske är lite överviktig så kanske man känner att, ”oj, 

är du en idrottslärare?” […] Han behöver inte komma där och se ut som värsta biffen, men ska 

han stå där och prata om kost så ska han inte se ut som någon som inte äter så. Det ska stämma 

överens med det han undervisar i och hans ämne. 

 

Då övriga respondenter uttrycker åsikter kring samma faktorer, så går dessa i samklang med 

vad både Anna och Maria uppger. Resonemangen utgår då ifrån att övervikt anses ohälsosamt 

och kan få konsekvenser som bland annat leder till att läraren i ämnet får minskad ork och 

energi. Dessa två faktorer är i sin tur något som tillskrivs viss vikt eftersom läraren i ämnet 

måste inspirera eleverna till att vilja röra sig. Bosse uppger bland annat att:  

 

Är han överviktig kanske han inte orkar så mycket och då smittar det av sig. 

 

De åsikter som uttryckts i intervjuerna inriktar sig mot att läraren i idrott och hälsa ska ha en 

så pass tränad kroppsform, att den återspeglar de områden läraren undervisar i. För att 

ytterligare förstärka detta uppger Stina följande: 
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Alltså jag tycker ändå att det han pratar om, att äta nyttigt och vara nyttig så tycker jag ändå 

han ska ha med sig det när man ser honom. Om han är duktig teoretiskt borde han ju i så fall ta 

sig i kragen och göra något åt sig själv. Det är ändå viktigt att läraren ser ut som en 

idrottslärare, och jag har liksom aldrig sett en som är typ tjock så nej, han måste vara tränad. 

När Kalle resonerar kring en liknande fråga uttrycker han att: 

  

Idrott är idrott och det är inte hälsosamt att väga 150 kg. För religionsläraren spelar det ingen 

roll, hon ska inte lära mig om hälsa därför spelar hennes kroppsform ingen roll. 

 

Respondenternas utsagor kring läraren i ämnet kopplat till kroppsform, har därmed gett 

uttryck för ett negativt förhållningssätt till övervikt. Trots samstämmiga åsikter kring detta 

bland informanterna så är Stina den som starkast gett uttryck för dessa åsikter, då hon som 

citatet ovan visar, anser att läraren bör se ut som en idrottslärare och därmed vara tränad. 

Liknande åsikter kan även dras till respondenternas bild av hur läraren i idrott och hälsa ser 

ut. Även i detta fall utmålades en bild som privilegierar en vältränad kropp. Bosse anger då 

exempelvis följande föreställning: 

 

Den ska vara lång, alltså säg typ 1.90 lång om man säger manliga könet. Sen, alltså hyfsat 

muskulös då! 

Angående kroppsform, vare sig det gäller föreställningen av eller förväntningar på denna, så 

har respondenterna gett uttryck för att läraren i idrott och hälsa bör vara tämligen vältränad, 

och framförallt inte överviktig. 

 Det är dock en respondent som skiljer sig helt från övriga respondenter, nämligen Sven. 

De åsikter som han istället framhäver är att läraren i idrott och hälsa kan se ut på vilket sätt 

som helst så länge denne besitter pedagogiska kompetenser. Ur ett utseendemässigt perspektiv 

uttrycks det att den enda viktiga aspekten är idrottskläder, att läraren ser ut att vara redo för 

idrott och på så vis inspirerar elever till att också vilja röra på sig. Kroppsformen är däremot 

inget som Sven lägger någon vikt vid: 

 

Alltså utöver kläderna tycker jag faktiskt inte det gör det. Dom kan vara långa, korta, stora, 

smala. Så länge dom är intresserade av idrott och kan mycket om det så spelar inte kroppen 

någon roll… 
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Vidare resonerar Sven kring vad som utmärker en lärare som kan anses vara en bra förebild 

för ämnet idrott och hälsa. Även mot bakgrunden av detta framskrider bilden av att 

kroppsform inte på något sätt är en relevant faktor. Istället beskriver han att så länge 

kunskapen om ämnet finns och läraren någon gång under sitt liv varit aktiv, så är det 

tillräckligt: 

Så länge dom har varit aktiva liksom och kan mycket om träning och sånt så tycker jag inte 

kroppen spelar någon roll. Är han pedagogisk och har sina kunskaper så kan han ju liksom 

kompensera med det då. 

När Sven sedan förklarar den bakomliggande anledningen till dessa åsikter framträder ett väl 

utvecklat resonemang. Han påstår då att lärare inom varje ämne undervisar för att de har vissa 

kunskaper att förmedla. Detta måste dock inte innebära att läraren i idrott och hälsa ska ha en 

viss kropp, trots att ämnet handlar mycket om träning och hälsa. Varje lärare ska få göra sina 

egna val, utan att det ska få den typen av negativ påverkan. Enligt Sven skulle det på sitt sätt 

vara en form av diskriminering: 

[…] liksom om läraren i matte ska kunna vara överviktig så ska läraren i idrott kunna vara det 

också, det väljer ju personen själv, vad den vill äta och så. Det kan ju bli lite diskriminerande 

mot idrottsläraren annars för han vet ju säkert mycket om hälsa och träning ändå. 

Det är möjligt att uppfatta Svens utsaga som att han inte har några förväntningar alls gällande 

kroppsformen bland lärare i idrott och hälsa. Det han istället framhäver är värden som 

pedagogisk kompetens och ämneskunskap samt varje lärares rätt att göra sina egna val utan 

att det ska få negativa konsekvenser, oavsett vilket ämne denne undervisar i. 
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7.3.1 Analys  

Vad som framkommer bland respondenterna är att en lärare i idrott och hälsa bör vara tränad, 

och att det vore olyckligt om läraren i ämnet är överviktig. I förhållande till dessa åsikter 

framhävs bakomliggande anledningar som kretsar kring behovet att som lärare i idrott och 

hälsa, med hjälp av kroppen, avspegla ämnet. Respondenterna ger uttryck för att läraren bör 

avspegla de värden som ämnet representerar och att läraren i ämnet ska ”se ut som en 

idrottslärare”. I ett sådant sammanhang blir då övervikt ett attribut som enligt informanterna 

står i motsats till vad ämnet representerar.  

 I en analytisk ansats kan sådana resonemang belysas utifrån de rådande ideal och 

värderingar som aktualiseras inom diskursen idrott och hälsa. Dessa ideal belyser Webb et al. 

(2008:367) och beskriver då hur samhällets bild av diskursen idrott och hälsa är starkt präglad 

av att en vältränad kropp ska anses representativ. Denna föreställning är så pass cementerad 

och normaliserad inom ämnet att den lärare som uppfyller sådana attribut automatiskt 

tillskrivs acceptans och dominans som yrkesverksam. I detta sammanhang blir de åsikter 

respondenterna ger uttryck för aktuella. Anna anser att en överviktig lärare i idrott och hälsa 

inte kan ses som en förebild, då läraren i ett sådant fall avspeglar det motsatta. Läraren ska 

som hon beskriver det, utspela något som har med idrott att göra. Hon sätter på detta vis den 

överviktige läraren i ett motsatsförhållande till vad ämnet enligt henne står för. Gällande ideal 

och normer inom idrott och hälsa så förespråkas en vältränad kropp, eftersom en sådan anses 

avspegla vad diskursen representerar. Detta är även den idealbild som delas av respondenterna 

(Webb et al. 2008:366-369).   

 Den cementerade bild som anges gällande hur kroppar inom diskursen bör se ut, 

aktualiseras bland annat då Maria påstår att om läraren i ämnet vore överviktig så skulle hon 

förvånas över att så faktiskt var fallet. I vidare resonemang lyfter hon sedan att om läraren i 

idrott och hälsa undervisar om kost så ska denne ”inte se ut som någon som inte äter så”, 

eftersom det ska stämma överens med vad läraren undervisar i. Även Stinas åsikt är intressant 

då hon uppger att läraren i ämnet ska ”se ut som en idrottslärare”. Uttalandet förutsätter att 

det finns en faktisk bild av hur idrottsläraren ska se ut. I Stinas fall, så väl som i den gällande 

idrotts- och hälsa diskursen, existerar en sådan bild. Denna föreställning privilegierar en 

tränad kropp och motsätter sig den överviktiga (Öhman, 2007:199-202). Övervikt anses enligt 

informanterna inte representativt för gällande normaliteter inom diskursen, vilket medför 

konsekvenser. I gällande fall innebär detta att respondenterna motsätter sig lärare i idrott och 

hälsa med en sådan kroppsform. En överviktig lärare i idrott och hälsa uppfattas som 
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avvikande, och stämplas därmed med ett stigma vilket medför reducerad status inom 

diskursen (Goffman, 2011:12; Öhman 2007:32-34). 

 I förhållande till informanternas utsagor så blir begreppet stigmatisering alltså aktuellt. 

Övervikt anses ohälsosamt och sätts i ett motsatsförhållande till vad diskursen representerar. 

Kalles åsikter förstärker detta då han jämför lärare i olika ämnen och uttrycker att idrott är 

idrott, och att väga för mycket är ohälsosamt. För läraren i religion anses dennes kroppsform 

dock vara helt oväsentlig, då en sådan lärare inte har i uppdrag att undervisa om hälsa. Baserat 

på de uppdrag läraren i idrott och hälsa har – däribland att undervisa om hälsa – så ställs det 

därmed förväntningar som går i samklang med diskursens normaliserade kroppsform (Webb 

et al. 2008:366-369; Webb & Quennerstedt, 2010:797; Öhman, 2007:199-202). 

Utifrån de normaliteter angående kroppsform som uppges vara rådande inom diskursen, 

så går Svens förväntningar på lärare i idrott och hälsa inte i linje med dessa. Att som lärare i 

idrott och hälsa avspegla ämnet genom en tränad kroppsform, blir alltså en faktor för 

periferin. Resonemangen han istället för, hänvisar till rätten att ta egna beslut och ett  

förhållningssätt till diskriminering. Svens åsikter kommer ur ett diskursperspektiv lyftas 

ytterligare i avsnittet diskussion. 
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7.4 Förväntningar på lärare i idrott och hälsa att utföra fysiska moment i 

undervisningen 
Fem av sex informanter anser att det är viktigt att lärare i idrott och hälsa kan utföra fysiska 

moment i undervisningen. Enligt dessa informanter ska läraren i idrott och hälsa vara aktiv 

och hålla sig så pass tränad att denne kan delta och visa upp olika övningar. Detta är av vikt 

enligt informanterna för att de anser att det bland annat bidrar till ökad förståelse. Läraren i 

idrott och hälsa behöver och måste kunna utföra fysiska moment till den nivån att det är 

förståeligt för eleverna, något som förstärks av Bosse när han förklarar  

Jag bryr mig inte om hur bra han är på den sporten, så länge han kan visa så alla förstår.  

 

Enligt dessa informanter behöver inte lärare i idrott och hälsa vara några experter på alla 

idrotter, utan ha tillräckligt utvecklade färdigheter för att kunna visa exempelvis hur en smash 

går till i badminton. 

Den sjätte informanten Anna har inte några direkta förväntningar på lärare i idrott och 

hälsa, att utföra fysiska moment i undervisningen. Anna menar istället på att lärare i idrott och 

hälsa behöver besitta pedagogiska och teoretiska kunskaper inom ämnet, dessa förväntningar 

värdesätter hon mer än utförandet av fysiska moment. Däremot förväntar sig Anna att läraren 

i idrott och hälsa behöver vara i god fysisk form. När Anna talar om lärarens deltagande 

nämner hon: 

[…] tycker jag inte det är så att man behöver göra det. Om någon inte kan vara med. Bara visa 

vissa grejer och inte stå och prata bara.  

 

Enligt Anna har hon inte några direkta krav på att läraren i idrott och hälsa behöver vara med 

och utföra fysiska moment i undervisningen. Istället menar Anna på att läraren ska kunna var 

med om någon annan elev inte kan vara med och delta samt för att göra lektionerna mer 

intressanta. 

Synen på att det är viktigt att lärare i idrott och hälsa behöver delta och utföra fysiska 

moment i undervisningen förklaras vidare utav Maria och Stina. Båda informanterna nämner 

detta och menar på att det är viktigt att lärare i idrott och hälsa är fysiskt aktiva människor på 

sin fritid och föregår med gott exempel genom att vara noggranna med kost och förespråkar 

ett hälsosamt sätt att leva.  
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Kalle, Maria och Stina menar på att lärare i idrott och hälsa behöver utföra fysiska 

moment i undervisningen i sådan utsträckning att de kan utföra sådant som de lär ut. Dessa tre 

informanter anser att lärare i idrott och hälsa ingår i ett ämne som är praktiskt och behöver 

därför kunna visa allt som tas upp i undervisningen för att ämnet kräver det utav dem. En av 

dessa elever som framhåller vikten utav detta är Kalle, hen förklarar: 

[…] han ska kunna göra sitt eget pass och inte bara komma dit och säga ni ska göra såhär och 

såhär. Han ska kunna visa vad man ska göra.  

De resterande två informanter Stina och Maria delar denna åsikt och menar på att om en lärare 

i idrott och hälsa säger åt sina elever att springa fem kilometer eller göra tio armhävningar, 

ska de själva också kunna utföra det. Enligt dessa två informanter är detta viktigt annars tas 

inte läraren på allvar i samma utsträckning om denne inte kan utföra vad denne lär ut. Även 

om alla informanter inte nämner det lika ordagrant som de tre informanter ovanför, så 

förekommer det på ett eller annat sätt att det finns flera förväntningar på lärare i idrott och 

hälsa att genomföra fysiska moment i undervisningen.  

Stina och Anna lyfter också i sina svar en viss förståelse gentemot lärare i idrott och 

hälsa som är äldre, och inte kan genomföra vissa moment på grund av fysiska hinder. Stina 

förklarar det på följande vis:  

 

Alltså är det typ en ung lärare så antar man ju att han pluggar mycket och tränar mycket på 

fritiden… Är det en äldre lärare så kanske han typ är ute och går med hunden och sånt. Men 

alltså att man ändå är hälsosam och aktiv, typ noggrann med kosten och sånt. 

 

Anna anser att läraren i ämnet behöver vara i god fysisk form oavsett om de har arbetat i 

tjugofem år, däremot behöver inte läraren utföra fysiska moment i samma utsträckning som 

när denne var yngre. Samtidigt som det finns en förståelse för lärare inom ämnet som är äldre, 

så ställs krav även på de äldre lärarna att på något sätt vara aktiva, då även de ska föregå med 

gott exempel och vara förebilder för ämnet.  
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7.4.1 Analys 

I resultatet går det att utläsa att majoriteten av informanterna har förväntningar och anser att 

det är viktigt att lärare i idrott och hälsa kan utföra fysiska moment i undervisningen för att 

det leder till ökad förståelse. Enligt dessa fem informanter tillhör detta det normativa inom 

ämnets diskurs och är något som de förväntar sig utav läraren i ämnet. En lärare i idrott och 

hälsa, behöver kunna utföra fysiska moment i undervisningen i den utsträckning att läraren 

kan visa sådant som denne lär ut. Detta innebär att lärare i idrott och hälsa inte behöver vara 

expert på alla fysiska moment av undervisningen, däremot vara tillräckligt tränade för att 

kunna utföra dem. Dessa informanters svar kan utifrån diskurs förklaras som normativa inom 

ämnet. De normer som råder inom diskursen är det enligt informanterna viktigt att läraren 

förhåller sig till. För att göra det blir det därför viktigt att lärare i idrott och hälsa kan utföra 

fysiska moment i undervisningen (Webb & Quennerstedt, 2010:789-797).  

Eleverna har inte bara förväntningar på att lärare i idrott och hälsa ska genomföra 

fysiska moment i undervisningen, utan de anser även att det är väsentligt för undervisningen 

att de genomförs. De anser att om läraren inte kan genomföra sådant som denne lär ut blir 

konsekvensen att läraren inte tas på allvar i samma utsträckning. En sådan syn kan kopplas till 

hur Foucault förklarar att det som tillhör normaliteten i en diskurs ges mer dominans och 

legitimitet. (Webb et al. 2008:367-369).  Majoriteten av eleverna anser att om lärare i idrott 

och hälsa inte tillmötesgår deras förväntningar på att kunna utföra fysiska moment i 

undervisningen tas denne inte på allvar i samma utsträckning. Diskursens normer som 

förespråkar att en lärare i idrott och hälsa kan utföra fysiska moment, blir därför aktuella för 

informanterna. Detta medför att läraren bör tillmötesgå förväntningarna, för att inte anses 

avvikande från diskursens ideal och därmed stämplas med ett stigma. Misslyckas läraren i 

idrott och hälsa med det så får det viss påverkan på lärarens legitimitet, då denne inte 

accepteras till fullo (Deegan et al. 2002:326; Goffman 2011:18; Webb et al. 2008:367-369; 

Öhman 2007:58-59). 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att det som anses vara det normativa inom ämnets 

diskurs gällande utförande av de fysiska momenten bland lärare i idrott och hälsa, kan 

sammankopplas och överensstämmer med informanternas förväntningar. Inom ämnet idrott 

och hälsa har fem av eleverna förväntningar på att läraren i ämnet ska både kunna utföra 

fysiska moment och vara så pass tränad för att kunna utföra dessa. Detta anses vara så pass 

cementerat att det utgör det normativa inom ämnets diskurs och tas för givet utav majoriteten 

av informanterna. Det går tydligt att se hur majoriteten av informanterna tillger lärare som 
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utför fysiska moment i sin undervisning ökad legitimitet och acceptans (Webb et al. 

2008:367-369). De lärare i idrott och hälsa som inte utför fysiska moment i undervisningen 

bryter mot något som anses vara det normativa inom ämnets diskurs. Konsekvenserna för 

dessa lärare blir att deras legitimitet påverkas och reduceras, då de inte tas på lika allvar och 

accepteras inte till fullo (Deegan, Rankin & Tobin, 2002:326; Goffman 2011:18).  

 

7.5 Kroppsformens betydelse i idrott och hälsa, för lärarens legitimitet 
Fem av de sex informanterna anser att kroppsformen för en lärare i idrott och hälsa är av 

betydelse för huruvida de tar åt sig av lärarens undervisning och av det som läraren säger. 

Dessa fem informanter menar på att om lärare i idrott och hälsa inte innehar den 

kroppsformen som de förväntar sig, vilket enligt dem innebär en någorlunda vältränad kropp 

så tappar de respekt för läraren. En lärare i idrott och hälsa enligt informanterna bör besitta en 

kroppsform som är representativ för ämnet. I de flesta fallen menar dessa fem informanter på 

att den kroppsformen som anses vara representativ för ämnet är en vältränad kropp, då ämnet 

associeras med träning och kost. Stina har i förhållande till detta uttryckt att om läraren pratar 

om att äta nyttigt och vara nyttig, så är det viktigt att läraren avspeglar detta med sin egen 

kropp. Hon förklarar sedan vidare: 

Jag menar, hade det varit en typ såhär vältränad kille så hade man nog kunnat relatera mer till 

det och lita på honom liksom. 

Även Bosse har givit uttryck för att kroppsformen bland lärare i idrott och hälsa är väsentlig. 

Han uttrycker sig såhär gällande den betydelse kroppsformen har, relaterat till hur sättet 

undervisningen påverkas: 

 […] är han jättefet så tycker jag inte att det är någon bra förebild om jag får vara helt ärlig, 

ehh, det kan ju liksom påverka lektionen med för många elever tar ju åt sig också av hur 

läraren också är […] är han liksom inte pigg och aktiv blir inte eleverna heller det och då blir 

det negativ energi liksom och man kanske inte bryr sig lika mycket. 

Utöver dessa resonemang är även Maria och Kalle tydliga i sina synpunkter. I likhet med vad 

Stina uppger, så anser Maria att om en lärare i idrott och hälsa talar om kost, och inte ser ut att 

vara i bra form själv, så kan det få konsekvensen att läraren blir misstrodd:    
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Det är kanske om man pratar om olika dieter, om han ger tips och exempel. Så kanske man tar 

åt sig av någon som ser ut att vara i bra form annars kan det kännas som att han står och hittar 

på. 

Kalle har en liknande ståndpunkt: 

Om idrottsläraren kommer dit och ser ohälsosam ut så påverkar det mig negativt för det är 

idrott. För då märker man att han snackar bara skit för att han håller inte det själv. 

Respondenterna anser alltså att om läraren i idrott och hälsa är överviktig, så finns det risk för 

att lärarens budskap misstros. Åsikter sammankopplas i de flesta fall framförallt med lärarens 

uppdrag att undervisa om kost. Här blir även Annas åsikter aktuella då hon anser att läraren 

inte kan se ut hur som helst och exempelvis dricka massa läsk. Lever läraren inte upp till 

förväntningarna menar hon vidare att viljan och inställningen att gå på lektionen minskar. 

Dessa åsikter råder det konsensus kring bland de fem informanterna.  

 Sven uttrycker, som tidigare belysts, inga som helst förväntningar på kroppsformen 

bland lärare i idrott och hälsa. Han anser inte att eventuell övervikt är ett kriterium som 

läraren bör bedömas utifrån. Därmed ger han inte heller någon bild av att han exempelvis 

skulle lita mindre på läraren i ämnet, vilket övriga respondenter som motsats ger uttryck för. 
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7.5.1 Analys 

Respondenterna har vissa förväntningar på kroppsformen för läraren i idrott och hälsa. Dessa 

förväntningar relateras i sin tur till den normaliserade bilden av kroppen, som gäller inom 

diskursen (Webb et al. 2008; Webb och Quennerstedt, 2010; Öhman, 2007). Avvikelse från 

rådande normalitet leder till att informanterna stämplar den överviktige läraren med ett 

stigma, som medför vissa konsekvenser (Goffman, 2011). I gällande sammanhang har detta 

inneburit att överviktiga lärare skulle misstros, samt att undervisningen som förmedlas hade 

betvivlas och inte accepterats fullt ut, vilket kan relateras till legitimitetsaspekter.  

 För att upprätthålla legitimitet som aktör inom en normstyrd organisation, är det 

essentiellt att i förhållande till idealen vidhålla ett förhållningssätt som accepteras av 

konsumenten. Detta är av största relevans då det annars finns risk för repressalier. Om den 

verksamma aktören (läraren) inte uppfattas som representativ för den del av organisationen 

som denne representerar (ämnet idrott och hälsa), så vinner aktören inte heller konsumentens 

(elevens) godkännande. Läraren lever inte upp till de förväntningar som denne i förhållande 

till yrkesrollen förväntas representera. Detta kan i sin tur medföra att det budskap som aktören 

förmedlar ignoreras, som en följd av att de ställda förväntningarna inte uppfylls. (Deegan et 

al. 2002:326; Kapland & Ruland, 1991:370; Suchman, 1995:574) 

 De konsekvenser informanterna då ger uttryck för, är bland annat att en överviktig 

lärare i ämnet hade tagits på mindre allvar och inte accepterats på ett fullvärdigt vis. Kalles 

åsikter är talande för detta då han anser att om läraren ser ohälsosam ut så påverkas han 

negativt, eftersom läraren troligtvis ”snackar skit”. Respondenterna ifrågasätter även 

huruvida en överviktig lärare verkligen har den koll på träning och kost som krävs i ämnet. 

Marias resonemang understryker detta, då hon säger att om en lärare som undervisar om kost 

är i dålig form, kan det kännas som att denne ”står och hittar på”. Enligt Stina är det också 

misstänksamt om läraren är överviktig. Om läraren som motsats är vältränad blir det dock 

lättare att ”lita på honom”. Utifrån övervikt, satt i förhållande till diskursen idrott och hälsa, 

reduceras i ett sådant fall lärarens status då övervikten blir ett stigma. Acceptansen minskar 

och budskapet som läraren förmedlar både betvivlas och misstros (Deegan et al. 2002:326; 

Goffman 2011:11-18; Kapland & Ruland, 1991:370; Suchman, 1995:574).  

 Genom utsagorna kan det därmed fastställas att legitimiteten för läraren i idrott och 

hälsa enligt respondenterna påverkas beroende på kroppsformen. Är läraren vältränad 

tillskriver respondenterna denne acceptans, då läraren troligtvis går att lita på. Skulle läraren i 

idrott och hälsa vara överviktig betvivlas dock de budskap gällande träning och hälsa som 
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denne förmedlar. Dessa resonemang och åsikter kan alltså relateras till Deegan et 

al.(2002:326) men även Kapland och Ruland, (1991:370), då de belyser sambandet mellan 

förväntningar och legitimitet. Den överviktige läraren i idrott och hälsa lever genom sin 

kroppsform inte upp till de ställda förväntningarna, vilket leder till att dennes legitimitet 

reduceras. 

 Att på något vis koppla begreppet legitimitet till Svens åsikter är svårare. Sven anser att 

läraren i idrott och hälsa kan besitta vilken kroppsform som helst, utan att han skulle påverkas 

av det. Då Sven anser att övervikt inte på något sätt skulle vara anledning att reducera lärarens 

status inom diskursen, så skulle därmed inte heller legitimiteten hos läraren i idrott och hälsa 

påverkas negativt på grund av kroppsformen. Trots övervikt anser Sven att läraren att läraren i 

idrott och hälsa är fullvärdig så länge de rätta ämneskunskaperna och pedagogiska 

kompetenserna upprätthålls. De aspekter angående godkännande och acceptans som Kapland 

och Ruland, (1991:370) belyser relateras därmed i Svens fall till värdena kunskap och 

pedagogik. I gällande sammanhang blir därför inte kroppsformen relevant. 
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7.6 Analytisk syntes 
Utifrån syftet att undersöka gymnasieelevers förväntningar på lärare i idrott och hälsa, kopplat 

till rådande samhällsideal och normer inom ämnet, så har det genom respondenterna 

framkommit att förväntningar ställs på kroppsformen bland lärare i idrott och hälsa. Det ställs 

även förväntningar på förmågan att utföra praktiska moment som en del i undervisningen. 

Dessa förväntningar går tydligt i linje med diskursens normaliteter (Webb et al. 2008:366-

369; Webb & Quennerstedt, 2010:797; Öhman, 2007:199-202), vars rådande ideal läraren i 

idrott och hälsa enligt respondenterna bör representera. Lever läraren inte upp till dessa 

förväntningar, utan istället upprätthåller övervikt eller oförmåga att på ett yrkesfunktionellt 

vis utföra fysiska moment i undervisningen, så uppfattas denne som avvikande. I förhållande 

till rådande ideal inom diskursen, så sätts sådana attribut i ett motsatsförhållande till vad som 

anses representativt, nämligen att besitta en tränad och fysiskt aktiv kropp. Avvikelsen leder 

till att läraren stämplas med ett stigma, vilket medför vissa konsekvenser (Goffman 2011:18).  

 Andra delen av syftet var att undersöka huruvida lärarens sätt att förhålla sig till dessa 

ideal och normer kan ha någon betydelse för dennes legitimitet, och i så fall vilken betydelse 

det har ur ett elevperspektiv. I förhållande till detta har gällande studie möjliggjort en 

koppling till legitimitetsaspekter. Den överviktige läraren i idrott och hälsa anses inte pålitlig, 

och undervisning som förmedlas angående kost och träning betvivlas. Respondenterna 

uppfattar inte läraren som fullvärdig i förhållande till normaliteterna inom diskursen. Därmed 

reduceras lärarens status inom diskursen, och de budskap som förmedlas misstros och 

betvivlas i större utsträckning. Detta blir då följden av att de ställa förväntningarna inte 

efterlevs (Deegan et al. 2002:326; Kapland & Ruland, 1991:370; Suchman, 1995:574). 
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8. Diskussion 
I detta avsnitt kommer aspekter kopplat till metoddiskussion och resultatdiskussion lyftas. I 

metoddiskussionen kommer den metod som använts i studien problematiseras angående bland 

annat urval. I resultatdiskussionen kommer sedan även de resultat som framkommit genom 

respondenterna problematiseras. 

 

8.1 Metoddiskussion 
I metodavsnittet diskuterades argument för de val som har gjorts som exempelvis val av 

metod samt urval. Dessa val och andra delar i metodavsnittet har problematiserats till viss del 

och problematiken kring dem har redovisats. Under detta avsnitt riktas fokus på eventuella 

lärdomar under studiens process.   

I studien gjordes en iakttagelse som egentligen inte var menad när intervjuerna 

planerades. Vid utformningen kring urvalet av informanter tillades en slumpmässig faktor till 

urvalet, detta för att dels minimera eventuell agenda och dels få en heterogen grupp (Repstad 

2008:89). Iakttagelsen som hade gjorts var att den grupp av informanter som studiens resultat 

är baserat på var en relativt homogen grupp, trots att en slumpmässig faktor hade tagits i akt 

(Trost 2005:140). Det som var gemensamt för samtliga informanterna och som utgjorde deras 

likheter var deras bakgrunder och intressen var likartade. Ytterligare indikationer på 

informanternas likformighet var att deras hemförhållanden var snarlika samt deras 

fritidsintressen. Givetvis finns alltid risken att en sådan tillfällighet uppstår när olika typer av 

urval sker, sannolikheten för detta ökar också när ett bekvämlighetsurval används.  En annan 

anledning till den homogena gruppen kan ha varit att respondenterna, i enlighet med 

informationskravet grundligt informerades om studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002: 7-8). De 

elever som då sysselsätter sig med fysiska aktiviteter på fritiden, kan ha varit de som ansåg 

studien mest intressant och därför valde att ställa upp.  

Då studiens syfte var att lyfta fram sex informanters förväntningar på lärare i idrott och 

hälsa och är på grund av detta inte generaliserbar så ses detta inte som ett något ogynnsamt 

utan mer som något värt att nämna (Repstad 2008:83; Kvale & Brinkmann 2009:17-19.  
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Informanternas diskurser och förväntningar på läraren i idrott och hälsa 

Med respondenternas resonemang i åtanke kan det utan kontrovers påstås att åsikterna går i 

linje med de rådande idealen inom diskursen idrott och hälsa. I detta sammanhang blir även 

de diskurser informanterna beträder på fritiden relevanta. Då samtliga varit aktiva inom 

idrottsliga diskurser så bidrar detta till att ytterligare förstärka deras bild av gällande 

normalitet. Det går bland annat att se kopplingar mellan informanternas utsagor, och det som 

tas upp av Hovelius och Johansson (2004:211) gällande samhällets kroppsideal. Den första 

kopplingen som kan sammanfogas är kroppsidealen för män och kvinnor. Kroppsidealet för 

män är en lång och muskulös kropp, medan för kvinnor bör kroppen vara tunn och fast men 

ändå något atletisk (Hovelius & Johansson 2004:211; Öhman 2007:32-34).  

 Detta efterliknar vad informanterna nämner kring hur en snygg kropp bör se ut. Det går 

även att finna likheter mellan informanternas stora intresse för träning på gym både bland 

dem själva och i deras umgängeskretsar. Enligt Hovelius och Johansson (2004:212) söker sig 

många till gym för att bygga en snyggare kropp, vilket är en följd av det aktuella 

kroppsidealet som förespråkas. Med tanke på att stor betydelse läggs vid gällande kroppsideal 

så kan detta även relateras till forskning som belyser att i fall då dessa ideal uppfattas som 

eftersträvansvärda, så bedöms i många fall även omgivningen mot bakgrunden av samma 

ideal. Då diskursens normalitet representerar aktivitet och hälsa, vilket förknippas med 

vältränade kroppar, så riskerar därför överviktiga individer att ses som avvikande i 

förhållande till diskursen (Mills et al. 2012:366; Öhman 2007:33).  

 I gällande fall kan alltså de diskurser informanterna själva vistas inom på fritiden, 

relateras till den rådande idrott- och hälsa diskursen. Respondenterna söker sig aktivt till 

miljöer där träning och kost privilegieras, vilket innebär att även fritiden präglas av ett fokus 

på den diskursbundna kroppen. Dessa kroppsideal och normer är aktuella även i skolans 

värld, då skolan är en avspegling av samhället. Enligt Öhman (2007:201) reproduceras sådana 

normer och ideal från samhället till skolan och ämnet idrott och hälsa. Konsekvensen utav 

detta blir att rådande normer inom diskursen idrott och hälsa, bidrar till att en tränad och 

muskulös kropp föredras, och elever eftersträvar därför dessa normer frivilligt (Öhman, 

2007:201).  

  Som ett led i detta är det föga överraskande att de åsikter som redovisats varit starka. 

Kropp och hälsa utgör en omfattande del av respondenternas livsvärld och de ideal som 
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begreppen präglas av värdesätts högt. Detta innebär att idrott och hälsa blir ett ämne som 

respondenterna anser viktigt, och därmed ställer höga förväntningar kring. I gällande studie 

har sådana förväntningar belagts kring lärarens kroppsform och fysiska förmåga. Är läraren 

oförmögen att utföra fysiska moment i undervisningen, eller om läraren innehar en överviktig 

kroppsform, så uppfattar respondenterna detta som negativt. I ett sådant fall upprätthålls inte 

de ideal som, inom diskursen och enligt respondenterna själva, anses viktiga att efterleva. 

Konsekvenserna detta medför har visat sig negativa, då den överviktige läraren får reducerad 

status och betvivlas. En intressant fråga att ställa mot bakgrunden av detta, är huruvida en 

grupp respondenter som vistas inom andra diskurser, utan samma utpräglade fokus på kropp 

och hälsa, hade haft lika starka åsikter?  

8.2.2 Hälsobegreppet och okunskap 

Det vältränade kroppsidealet är inte endast något respondenterna anser betydelsefullt, utan 

även Webb et al. (2008:366-369) och Öhman (2007:160) har tagit upp dessa aspekter kopplat 

till hälsa. Även ur ett generellt samhällsperspektiv så är samma ideal gällande, både ur 

hälsosynpunkt såväl som skönhetssynpunkt. Den ytliga framställningen av kroppen anses 

viktig i rådande samhälle och löpsedlar förmedlar ständigt hur du kan göra dig av med den 

”ohälsosamma” övervikten (Hovelius & Johansson, 2004:211; Sutin & Terracciano, 2013:1-

3; Wangqvist & Frisén, 2013:485-486).  

 En fråga att ställa är om detta sätt att placera övervikt i ett motsatsförhållande till hälsa 

(Sutin & Terracciano, 2013:1-3), kan leda till en bild av hälsobegreppet som baseras på 

okunskap? Först och främst finns det olika perspektiv på hälsa, exempelvis social och psykisk 

hälsa, vilket ofta glöms bort i sammanhanget. För det andra så kan även överviktiga individer 

ha goda hälsovärden, en vetskap som verkar ligga dolt för många människor, då budskapen 

kring hälsa oftast framhävs som ett stigma. Att i likhet med respondenterna upprätthålla en 

negativ attityd gentemot lärare i idrott och hälsa på grund av eventuell övervikt, skulle därför 

kunna ses som ignorant i viss mening.  

 I sammanhanget kan detta även kopplas till hur elever bedömer varandra utifrån de 

rådande idealen. Bland annat tar Mills et al. (2012:366) och Frisén et al. (2009:338) upp hur 

individer som avviker från rådande ideal ofta utsätts för negativ särbehandling och mobbning. 

Kopplingen mellan rådande kroppsideal och utanförskap gör sig i sammanhanget därmed 

gällande. Enligt Wangqvist och Frisén (2013:485-486) görs jämförelserna utifrån rådande 

ideal men sätts därutöver i relation till sociala jämförelser med individer i omgivningen. 
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Enligt Frisén et al. (2009:338) finns risken att den elev som i sammanhanget anses fysiskt 

underlägsen i förhållande till idealet och omgivningen, utsätts för negativ särbehandling. 

Diskurser definieras lika mycket genom vad de exkluderar som vad de inkluderar, och i idrott 

och hälsa anses övervikt vara avvikande (Nilsson, 2008:55). Detta kan säkerligen leda till att 

ämnet uppfattas som exkluderande för många elever. Att idrott och hälsa präglas av ett fokus 

på kroppen som kan leda till både olust och ångest över att närvara på lektioner i ämnet, är 

därför fullt tänkbart.     

8.2.3 Traditionens makt – ett ständigt fokus på kroppen 
Kraven att som lärare i idrott och hälsa se vältränad ut och kunna utföra fysiska moment har 

genom tiden varit ständigt närvarande. Från den tidiga militära fostran som utgjorde grunden 

för utformningen av den första idrottslärarutbildningen, fram till nuvarande utbildning som 

fortfarande har ett fokus på att examinera fysiska kvaliteter. Fysisk kompetens har alltså varit 

centralt för lärare i idrott och hälsa genom tiden. Läraren ska enligt tradition besitta förmågan 

att utföra fysiska moment, i syfte att demonstrera för eleverna (Annerstedt & Bergendahl, 

2002:11-28; Linnéuniversitet 2013). Med ett sådant fokus i åtanke blir traditionens makt en 

aspekt värd att lyfta. Lärare i idrott och hälsa har ständigt förväntats vara fysiskt tränade och 

aktiva individer. Tidigare hade ämnet inte heller något utpräglat fokus på hälsa, utan hette 

endast idrott. Detta innebar att aktivitet och rörelse var de centrala delarna i ämnet 

(Annerstedt & Bergendahl, 2002:11-15).  

 Trots att ämnet numera har ett utpräglat fokus på hälsa enligt ämnesplanerna, så verkar 

ordet idrott ändå vara det bestående begreppet i folkmun. Uppfattningen verkar ofta vara att 

läraren i idrott och hälsa ska lära elever att hoppa, springa, simma eller spela fotboll, och detta 

gör läraren bäst genom att med den egna kroppen som instrument, demonstrera hur olika 

moment ska genomföras. Då en tränad kropp som kan utföra praktiska moment i 

undervisningen är något som över tid ansetts essentiellt, så kan säkerligen traditionens makt 

vara en bidragande orsak till de förväntningar som ställs. Bland respondenterna har dessa 

förväntningar visat sig gå i linje med både traditionella föreställningar, så väl som diskursens 

aktuella ideal. Den tradition som existerar inom idrott och hälsa aktualiseras även i nutid, då 

kroppsform och fysisk kompetens anses avspegla lärarens hälsostatus och kunskaper inom 

ämnet. Läraren förväntas därmed kunna använda kroppen som ett pedagogiskt redskap i 

undervisningen (Annerstedt & Bergendahl 2002:27-28; Annerstedt 1991:164-166; Webb et al. 

2008:366-369). 
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8.2.4 Diskursens krav på läraren i idrott och hälsa, att vara en förebild 
Det tas upp ytterligare aspekter i resultatet som associeras med förväntningarna att utföra 

fysiska moment i undervisningen. Informanterna Maria och Stina nämner hur lärare i idrott 

och hälsa behöver föregå med gott exempel gällande saker som kost och träning för att 

fungera som accepterade förebilder inom ämnet. De två informanterna ger exempel på hur, 

när de tar upp att lärare i idrott och hälsa behöver ta hänsyn till deras kroppsform, kost och 

tränar aktivt på sin fritid. Webb et al. (2008:361-363) tar i sin studie upp liknande aspekter, då 

lärare i idrott och hälsa kände höga krav på att hålla sig god fysisk form för att kunna fungera 

som förebilder inom ämnet. I studien som Webb och Quennerstedt (2010:789-797) utförde 

med sex lärare i ämnet idrott och hälsa, kände lärarna att de behövde besitta fysiska 

färdigheter och vara vältränade förebilder. Detta är också något som förstärker bilden av vad 

informanterna anser tillhöra det normativa inom ämnets diskurs. För två av informanterna var 

det viktigt att lärarna inom ämnet idrott och hälsa är aktiva på sin fritid, ser vältränade ut och 

är måna om sin kosthållning, då detta är starkt förknippat med ämnet. Enligt Maria och Stina 

blir detta sådant som tillhör det normativa inom ämnets diskurs och som förväntas av lärarna i 

ämnet idrott och hälsa (Öhman 2007:58 jmf Foucault 1971/93). 

Anna tillsammans med Stina tog upp en aspekt som de resterande informanterna inte 

tog upp vilket var en förståelse för de lärare i idrott och hälsa som är äldre. Båda 

informanterna tar i resultatet upp att de inte har några direkta förväntningar på lärare i idrott 

och hälsa som är äldre, att genomföra fysiska moment i undervisningen. Däremot menar båda 

informanterna att lärarna i ämnet behöver vara i god fysisk form även om de är äldre och har 

jobbat som lärare i idrott och hälsa i många år. Denna förståelse var inget som togs hänsyn till 

av de resterande informanterna, dessa informanter gjorde ingen skildring på äldre och yngre 

lärare i idrott och hälsa. Bristen på förståelse för äldre lärare i ämnet idrott och hälsa är något 

som tas upp bland lärarna som medverkade i Webb et al. studie (2008:361-363), då det finns 

en tydlig orolighet bland lärare att åldras inom ämnet. Lärarna i studien upplevde det 

problematiskt att åldras som lärare i idrott och hälsa då det försvårade deltagandet i ämnet och 

deras sätt att vara förkroppsligande förebilder inom ämnet.  
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8.2.5 Svens och Annas åsikter ur ett diskursperspektiv 

Då åsikterna Sven uttrycker går helt emot övriga informanters utsagor, blir det även av vikt att 

utifrån ett diskursperspektiv, diskutera de värden Sven lyfter fram. De åsikter som framhävs 

är att kroppsformen bland lärare i idrott och hälsa helt saknar betydelse. Det Sven istället 

lägger vikt vid är demokratiska värden, så som lärarens frihet att göra egna val och att dessa 

inte på något sätt bör få diskriminerande konsekvenser (Skolverket, 2011:5).  

 Då individer ständigt rör sig mellan olika diskurser och influeras av dessa på olika sätt, 

är det svårt att pricksäkert synliggöra vad som fått Sven att utveckla de åsikter han ger uttryck 

för (Nilsson 2008:55). Det skulle hursomhelst kunna sättas i relation till skolans 

fostransuppdrag. Skolan har ett uppdrag att reproducera samhälleliga demokratiska värden, 

som att exempelvis motverka all form av diskriminerande särbehandling. Demokratiska 

värden som dessa är gällande i samhället och förmedlas även i skolan. Det är sådana 

värderingar Sven genom sina resonemang ger uttryck för (Webb et al. 2008:366-369; 

Skolverket, 2011:6-11).  

  För Sven är lärarens ämneskunskaper och pedagogiska kompetenser viktigast och det 

vore därför diskriminerande att upprätthålla en negativ attityd mot läraren, endast på grund av 

eventuell övervikt. Att stämpla en överviktig lärare med ett stigma och reducera dennes status 

inom diskursen är därmed inget Sven ger uttryck för. Perspektivet Sven utgår ifrån ligger 

istället närmre de demokratiska värden, som i likhet med kroppsidealen, genomsyrar en 

mångfald av samhällets olika diskursbildningar. Åsikterna kan därmed inte relateras till 

rådande normer inom en specifik diskurs. Det skulle däremot kunna förstås utifrån att 

demokratiska värden står i förgrunden, medan den normaliserade kroppsformen inom 

diskursen blir en perifer faktor som Sven anser betydelselös (Goffman, 2011:12-18; Webb et 

al. 2008:367; Webb & Quennerstedt, 2010:797; Skolverket, 2011:6-11). 

 Ytterligare en aspekt att lyfta i sammanhanget är att Sven tycker att läraren bör kunna 

visa övningar. För att besitta förmågan att göra detta behöver eventuell övervikt inte vara ett 

hinder. Detta till trots skulle exempelvis fetma kunna försvåra eller omöjliggöra sådana 

praktiska demonstrationer. Svens åsikter kring att kroppsformen bland lärare i idrott och hälsa 

är oväsentlig, kontra resonemangen om att läraren bör klara av att visa övningar skulle på så 

vis kunna uppfattas som motstridiga. Frågan att ställa är om det enligt Sven finns en gräns för 

hur pass överviktig läraren i ämnet får vara, och huruvida kroppsformen fortfarande anses 

betydelselös i ett fall då kapaciteten att visa övningar påverkas negativt? 
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 Sett ur ett diskursperspektiv är det inte enbart Svens åsikter som skiljer sig gentemot de 

andra informanternas, även Anna har ståndpunkter som är olik de övriga informanterna. I 

intervjun med Anna gällande om hon har några förväntningar på att lärare i idrott och hälsa att 

utföra fysiska moment i undervisningen, tar hon upp hur detta inte har någon större betydelse 

utan lägger istället större vikt vid pedagogiska och teoretiska kunskaper inom ämnet. Anna 

finner det ovidkommande om läraren i ämnet kan utföra fysiska moment så länge denne 

innehar har de pedagogiska kunskaperna, samt är i god fysisk form. Annas sätt att resonera är 

av intresse då hon anser att lärare i idrott och hälsa inte behöver utföra fysiska moment i 

undervisningen, samtidigt anser hon att läraren behöver vara i god fysisk form för att kunna 

fungera som god förebild.  

 När Anna talar om att lärare i idrott och hälsa inte kan vara överviktiga och behöver 

istället vara i god fysisk form, bekräftar hon som tidigare nämnts ämnets diskurs och 

samhällets ideal. Det normativa inom ämnet enligt Anna är att läraren ska ha en god fysik för 

att kunna avspegla ämnet. Det avvikande enligt henne inom ämnet, är en lärare som är 

överviktig (Goffman; 2011:12-18; Webb & Quennerstedt 2010:792; Öhman 2007:58-59, 201-

202).  

 Annas och Svens sätt att resonera kan tyckas vara motsägelsefulla då de ger svar som 

kan vara motstridiga, som exempelvis Sven där han först menar på att lärarens kroppsform 

inte har någon betydelse men samtidigt anser de att det är viktigt att läraren kan utföra fysiska 

moment i undervisningen. Detta kan uppfattas som motsägelsefullt då det skulle innebära en 

viss problematik för en lärare i idrott och hälsa som innehar en överviktig kroppsform att 

utföra vissa fysiska moment i undervisningen. Anna och Svens sätt att resonera kontra övriga 

informanter på varsin punkt, kan snarare ses mer som en indikator på ökad kunskap än 

motsägelsefullt. Det är dock svårt att fastslå om så är fallet, ett sådant svar skulle kräva mer 

ingående datamaterial. Däremot sett till det material som finns till förfogande så har dessa två 

informanter något gemensamt, som till viss del skulle kunna vara klarläggande till deras 

avvikande svar från de övriga informanternas.  

 Sett till informanternas diskurser som nämns efter presentationerna av informanterna, 

går det att utläsa att Sven och Anna delar ett intresse för handboll och gym. De tränar båda på 

gym för att de vill bli bättre handbollsspelare, detta för att de båda tränar handboll på en hög 

nivå. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför Anna värdesätter det 

pedagogiska och teoretiska hos en lärare i idrott och hälsa och Sven inte anser att 

kroppsformen hos läraren är av betydelse. Att träna på hög nivå kan ha bidragit till att både 



 

 

 

 51 

Anna och Sven har fått ökade kunskaper inom idrott och på så sätt mer vågat komma förbi 

både idrott och hälsa-ämnets diskurs samt samhällets ideal.  Kanske är denna ökade kunskap 

något som borde förmedlas vidare av lärare i idrott och hälsa och andra verksamma aktörer 

inom idrott till alla elever och ungdomar. En sådan aktion kan bidra till att motverka fördomar 

gentemot lärare i idrott och hälsa och få dem att ställa sig kritiska mot samhällets bild av vad 

som är hälsa och vilken kroppsform som associeras med hälsa. 
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9. Framtida forskning 
Då det finns relativt lite forskning kring detta område, finns det mycket intressant att 

undersöka vidare och granska närmare. En intressant aspekt att undersöka hade varit huruvida 

lärarutbildningen inom ämnet idrott och hälsa ser ut gällande kroppsform och fysisk förmåga. 

Om diskursen inom ämnet har normer som innebär att vissa kroppsformer föredras, hade det 

varit intressant att undersöka hur lärarutbildningen ser ut? Har studenter som studerar till 

lärare i idrott och hälsa tränade kroppsformer eller är sådant inte väsentligt? Om så är fallet, 

hur förhåller sig lärarutbildningen till detta?  

 Några frågor som också hade varit intressant att undersöka närmare hade varit vilken 

den vanligaste kroppsformen lärare i idrott och hälsa har, och vad de själva anser om sin 

kroppsform? Detta hade kunnat undersökas närmare genom att undersöka om de lärare som 

inte har tränad kroppsform har en reducerad status på grund av detta?  

 Ytterligare en fråga som hade varit intressant att granska hade varit om lärare i idrott 

och hälsa fortsätter att reproducera dessa normer kring kroppsform i undervisningen eller om 

de arbetar med att motverka dem?  
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11. Bilaga 1 

11.1 Intervjuguide 
Allmänna frågor/Uppvärmningsfrågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vart bor du? 

Vilken linje går du? 

Varför valde du att söka till den utbildningen? 

 

Hem- och Fritidsmiljö 

När du har som roligast på din fritid, vad gör du då? 

- Vad gör du mer på din fritid? 

- Vad har familjen för intressen? 

- Hur mycket liknar det dina egna intressen? 

- Hur stort inflytande har din familj haft när du utvecklat dina intressen? 

- Har du gjort egna val när du utvecklat intressen? 

- Vad har du för förebilder som du ser upp till? – Några förebilder inom idrottens värld? 

- Om du styrketränar eller motionerar, vilka övningar gör du då och varför? – Vad är 

målet med träningen? 

 

Vilka medier använder du på fritiden? (Internet, tidningar, TV, datorspel) 

- Bland de medier du använder, hur mycket fokus är det på att skaffa en ”snygg kropp”?  

- Hur mycket tror du att du påverkas av det och på vilka sätt? 

- Vad är en snygg kropp för dig? (Både man- och kvinnokropp) 

- Om jag säger att: ”En vältränad kropp är en hälsosam kropp”? – Hur tänker du då? 

- Hur mycket tycker du att hälsa hör ihop med att se vältränad ut? 
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Skolan 

Vilket ämne tycker du är roligast i skolan och varför? 

- Vilket ämne i skolan tycker du mest hör ihop med kropp och hälsa? 

- Tycker du att undervisningen i Idrott och Hälsa är annorlunda mot andra ämnen och i 

så fall på vilka sätt? 

- Hur mycket skiljer sig dina förväntningar på läraren i Idrott och Hälsa jämfört med 

läraren i t.ex. engelska? (exempelvis kompetens, kunskap). 

- Vilka kvaliteter tror du är viktigast i Idrott och hälsa för att få ett bra betyg? 

- Är det någon/några som ibland får visa upp hur man ska göra olika övningar under 

lektionerna? Varför tror du att dessa väljs ut? Vad tycker du om det? 

- Talar dina vänner ibland om träning och vad man ska äta? Vad talar de om då?  

- Vad tycker du om detta? 

 

Ideal 

Om du tänker dig en lärare i Idrott och Hälsa, hur ser läraren då ut?  

 

- Varför tror du din bild av idrottsläraren ser ut som den gör? 

- Kan du beskriva din idrottslärare? Vilka fritidsintressen tror du att din idrottslärare 

har?  

- Hur viktigt tycker du det är att en idrottslärare ser ut som du förväntar dig? 

(exempelvis kroppsform). 

- Om en lärare inte skulle göra det, hur tror du att du skulle reagera? 

- Om jag säger att: ”Det spelar inte någon som helst roll hur en lärare i Idrott och Hälsa 

ser ut!”? – Hur tänker du då? 

 

Hur pass fysiskt duktig anser du att en lärare i Idrott och Hälsa behöver vara? 

- Hur fysiskt aktiv behöver en lärare i idrott och hälsa vara? 

- Hur mycket behöver en lärare i idrott och hälsa delta på lektionerna och de olika 

momenten? 
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Påverkan 

Om en lärare inte lever upp till dina förväntningar, hur tror du det påverkar ditt sätt att ta till 

dig det som lärs ut? 

- Hur mycket tycker du att en lärares kroppsform påverkar ditt sätt att ta till dig det som 

läraren lär ut? 

-  Hur mycket tycker du att en idrottslärares kroppsform påverkar ditt sätt att ta till dig 

det som läraren lär ut? 

- Vad tror du detta beror på? 

- Om jag säger att: ”En otränad och fysiskt inaktiv lärare i Idrott och Hälsa är en bra 

förebild i ämnet.” – Hur tänker du då? 

- Vad har du för förväntningar gällande hur en lärare ser ut i exempelvis engelska 

kontra idrott och hälsa?  

 

 

 


