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Sammanfattning  
 

Forskningen visar att flickor är en grupp elever som upplever en stor oro inför 

idrottslektionerna i skolan. De erfarar ett dilemma kring sitt eget kroppsidentitetsskapande och 

hur det krockar med idrottsdiskursen som finns. Syftet med litteraturstudien är att analysera 

och systematisera tidigare vetenskaplig litteratur kring flickors erfarenheter och upplevelser av 

sina kroppar i samband med idrottsundervisningen. Vi har valt att utgå ifrån tre 

forskningsfrågor i vår studie: 1) Vilka positiva erfarenheter upplever flickor i 

idrottsundervisningen och vad är det som genererar dessa positiva upplevelser? 2) Vilka 

negativa erfarenheter och problem upplever flickor att det finns i idrottsundervisningen och 

vad är det som genererar dessa negativa upplevelser? 3) Vilka bakomliggande samhällsfaktorer 

har identifierats som kan förklara flickornas erfarenheter och upplevelser?   

För att besvara dessa frågor har vi valt ut 20 vetenskapliga artiklar inom området. Dessa har 

valts ut genom databassökning och manuell sökning. Artiklarna valdes ut efter väl valda 

inklusions- och exklusionskriterier. I dataanalysen sammanfattades varje vetenskaplig artikel i 

en artikelmatris (se bilaga, C). Därefter kategoriserades artiklarnas olika huvudfynd utifrån de 

ställda forskningsfrågorna.      

Vårt resultat visar att flickor som är fysiskt aktiva på fritiden upplever bättre självförtroende 

och kroppsuppfattning vilket leder till positiva erfarenheter i idrottsundervisningen. Dock visar 

resultatet på att de negativa erfarenheterna dominerar flickors upplevelser av sina kroppar i 

idrottsundervisningen. Huvudfynden som identifierades vara negativa är 1) den socialt 

konstruerade idealkroppen och 2) kroppen som en display i relation till omgivningen. Slutligen 

visar resultatet också att det finns tre samhällsfaktorer som förklarar flickors erfarenheter i 

idrottsundervisningen. Dessa är: 1) sociala samhället och hur det är konstruerat, 2) media som 

en arena och 3) den maskulina diskursen.     

Vår slutsats är att flickor upplever ett dilemma gällande deltagande på idrottsundervisningen. 

Flickorna upplever att de antingen kan delta och då framstå som maskulina och muskulösa eller 

anpassa sitt deltagande och framstå som feminina och heterosexuellt önskvärda. Det 

sistnämnda alternativet är det som flickor oftast strävar efter att uppnå.     

 

Nyckelord: Flickor, upplevelser, kroppsuppfattning, idrottsundervisning  
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1. Introduktion  

 

1.1 Inledning 
 

Idrottsämnet i skolan ska bidra till att eleverna får kunskap om och inspireras till ett livslångt 

intresse av fysisk aktivitet. Ämnet ska även bidra till en ökad självkänsla och att eleverna får 

en stark tilltro till deras egna kroppsliga förmåga (Skolverket, 2011). Flera undersökningar 

visar dock att det finns grupper elever som inte upplever idrottsämnet som positivt utan istället 

upplever oro inför lektionerna (Redelius, 2004; Bråkenhielm, 2008). En av de större grupper 

av elever som känner denna oro och obehag är flickor. Flickors erfarenheter berör negativ 

kroppsuppfattning och självkänsla gällande kroppens rörelseomfång vilket leder till en 

upprepad frånvaro och problematiken kring flickornas egna kroppsidentitetsskapande 

(Bråkenhielm, 2008). Kerner, Haerens och Kurk (2018) indikerar att hela 70 % av flickor som 

går i skolan i Storbritannien upplever att de är missnöjda med sina kroppar. Även Johansson 

(1999) menar att 66 % av svenska sextonåriga flickor upplever missnöje med sin kropp. Ett 

socialt problem har skapats då samhället har konstruerat ett ideal om hur kroppen ska se ut och 

framställas utifrån ett fysiskt perspektiv. Det sociala samhällsproblemet skapar normer och ger 

uttryck för ett specifikt förhållningssätt som kan anses begränsa flickors erfarenheter och 

synsätt gällande deras kroppar. Istället för att förlika sig med sin kropp strävar flickor efter 

samhällets kvinnoideal. I idrottsämnet blir begreppet kropp och dess aspekter ett känsligt ämne 

eftersom kroppen ofta upplevs som ett offentligt objekt då det är kroppens rörelseförmåga som 

utvärderas (Azzarito & Solomon, 2006; Fisette, 2011). 

 

Det finns forskning om flickors erfarenheter av sina kroppar i relation till 

idrottsundervisningen. Forskningen kan tolkas som spretig och utgår från ett flertal olika 

teorier. Olika forskningsinstitutioner så som samhälls- och idrottsvetare studerar vilka 

individuella faktorer som påverkar flickors deltagande i idrottsundervisningen (Azzarito & 

Katzew, 2010; Wright, O´Flynn & Macdonalds, 2006; Azzarito, 2009; Hill & Azzarito, 2012). 

Exempelvis har Hill och Azzarito (2012) studerat hur elever uppfattar och skapar sin 

kroppsidentitet i idrottsundervisningen och hur det påverkar elevernas självförtroende. Även 

Mitchell, Gray och Inchley (2013) har studerat hur flickors egen känsla av kompetens och 

sociala interaktioner med andra påverkar den egna uppfattningen av kroppen i relation till 
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idrottsundervisningen. Forskningen är begränsad inom detta område och det finns få 

systematiska litteraturstudier som berör flickors erfarenheter av idrottsundervisningen i 

relationen till kroppen. Med denna litteraturstudie vill vi därför bidra med att stänga de 

kunskapsluckor som identifierats.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Flickors identitetsskapande och oro blir ett dilemma i den praktiska idrottsundervisningen och 

samhället behöver få mer kunskap kring hur detta dilemma ger sig uttryck. Syftet med denna 

litteraturstudie är därför att analysera och systematisera tidigare vetenskaplig litteratur kring 

flickors erfarenheter och upplevelser av sina kroppar i samband med idrottsundervisningen. 

 

Våra specifika forskningsfrågor är: 

 

1) Vilka positiva erfarenheter upplever flickor i idrottsundervisningen och vad är det som 

genererar dessa positiva upplevelser? 

2) Vilka negativa erfarenheter och problem upplever flickor att det finns i 

idrottsundervisningen och vad är det som genererar dessa negativa upplevelser? 

3) Vilka bakomliggande samhällsfaktorer har identifierats som kan förklara flickornas 

erfarenheter och upplevelser?  

 

1.3 Bakgrund 
 

I läroplanen för idrott och hälsa i grundskolan står det “att eleverna utvecklar en god 

kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga” (s. 47, Skolverket, 2011). Även i 

läroplanen för gymnasiet är det utskrivet att “Undervisningen ska medvetandegöra [...] samt 

belysa konsekvenserna av olika kroppsideal” (s. 83, Skolverket, 2011). Detta innebär att 

undervisningen ska ge eleverna kunskaper om det rådande sammanhang som finns kring 

kroppsuppfattning. Då tolkningen är fri kan undervisning och dess innehåll variera. Det kan 

innebära en positiv miljö där elever får uttrycka sin kroppsidentitet och därigenom skapa en 

mening och förståelse över att alla kroppar är olika. Det kan även innebära att eleverna får 
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kunskaper om det aktuella kroppsidealet, de får dock inte förståelse för hur de ska kunna 

appliceras på dem själva. Det kan därför i detta fall leda till att undervisningen främjar den 

socialt konstruerade normen och därmed försummas lärandet om elevernas kroppsidentitet 

(Fisette, 2011). I idrott och hälsas ämnesplan strävas det dock mot att eleverna ska utveckla en 

god förkroppsligande (embodiment) föreställning kring kroppen. Med det menas att individen 

i fråga känner en tillit till sin egen kropp och hur den framställs (Menzel & Levine, 2011). 

 

Dock skriver Larsson och Fagrell (2010) att läroplanen framställer kroppen som ett ‘ting’, 

vilket innebär att eleven studeras och blir bedömd utifrån den visuella kroppen och dess 

förmågor. Idrottsämnet blir unikt då eleverna blir bedömda framförallt utifrån bland annat sin 

kroppsliga förmåga och inte bara utifrån tänkandet som sker i elevens huvud (Fagrell, Larsson 

& Redelius, 2012). Fisette (2011) menar att kroppen konstant är offentlig, en så kallad 

‘display’. Med ‘display’ menar hon att omgivningen kan ifrågasätta och döma kroppen utifrån 

ett visuellt perspektiv (Fisette, 2011).  

 

I likhet med förklaringen av ‘display’ framhäver Öhman (2007) att man kan se på kroppen som 

ett yttre skal. Hon menar på att man i dagens samhälle konstant är i offentligheten med sin 

kropp, oavsett om det är en samhällelig produkt eller en produkt för varje individ. Samhället 

formar föreställningar om hur människan ska reagera med sina kroppar och vilket budskap 

kroppen ska förmedla genom sina handlingar. Öhman (2007) skriver att kroppen per automatik 

blir människans identitet och bär med sig olika symboliska värden utifrån sitt sociala ursprung. 

Genom socialisation med andra individer, miljöer och upplevelser formas erfarenheter och 

förhållningssätt till framtida värderingar och handlingar. 

 

Under flickors skoltid sker en stor förändring i deras kroppar och utseende, framförallt i 

ungdomsåren. Under denna period blir även kroppen och dess utseende en central aspekt i 

flickors vardag (Johansson, 1999). Här utvecklas en kroppsuppfattning vilket generellt blir mer 

negativ med ungdomsåren då idealbilden inte uppnås. Den här medvetenheten, redan i lägre 

åldrar, har ökat och visar på att det skett en negativ förändring över tid (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Allt fler flickor anser sig vara missnöjda med sina kroppar och har därför försökt skapa 

en förändring framförallt genom viktnedgång. Det visar sig även att en större andel flickor i 

högre tonåren upplever sig som överviktiga då samhällsidealet inte överensstämmer med deras 

kroppar (Folkhälsomyndigheten, 2014). I Folkhälsomyndighetens (2014) rapport skrivs det att 

den negativa kroppsuppfattningen ofta relaterar till framtida hälsoproblem, som exempelvis 
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högt BMI, psykisk ohälsa och låg grad av fysisk aktivitet i vardagen. Även Ungdomsrapporten 

(2013) uttrycker att ungdomar i Sverige upplever att de har dåligt självförtroende och för flickor 

är kroppen, vikten och dess utseende en stressfaktor och blir därför ett orosmoment i vardagen. 

Johansson (1999) kallar relationen mellan flickors förståelse av deras kroppar samt oron och 

stressen av denna diskurs för “Slankhetens tyranni” (s. 27, Johansson, 1999). Det innebär att 

en kvinnlig kropp har vissa krav på sig. Det finns en idealbild som har varierat historiskt men 

den är sällan realistisk då den ofta är en färdigutvecklad kvinna som inte stämmer överens med 

flickors utveckling av kroppen under sina ungdomsår. Exempelvis ska kroppen vara smal och 

kroppsstorleken har en stor betydelse i att skapa en feminin kropp. På senare år har en 

utveckling av diskursen skett genom begreppen ‘hälsa och fitness’ (Webb, Quennerstedt, 

Öhman, 2008; Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017). Det innebär att man ska skapa sig en 

hälsosam kropp genom att vara fysisk aktiv samt vara medveten om sitt kostintag. Walseth, 

Aartun & Engelsrud (2017) menar på att “A beautiful female body is often described as slender 

but shapely, soft but strong” (s. 445). 

 

En arena som under de senaste åren har påverkat att flickor redan i ung ålder är mer medvetna 

om sina kroppar är den samhälleliga mediakonsumtionen. Åtkomsten av det offentliga rummet 

har gått från väldigt svårt åtkommet genom fysiska kvällstidningar till sociala nätverk som 

konstant finns i den dagliga rutinen (Carlsson, 2010). Det har uppstått en norm att flickor 

jämför sig och sin kropp med andra på sociala medier. Det finns därför ett starkt samband 

mellan kroppsmissnöje, hälsa, fitness och medias framställning av kvinnoidealet. Som ett 

resultat övertygar flickor sig själva om att de inte ingår i ramen för det förutbestämda idealet 

(Cohen & Blaszczynski, 2015). 
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2. Metod  

Den här studien har genomförts via en sammanställning och analys av tidigare forskning. 

Tillvägagångssättet vi utgått ifrån är taget från en systematisk litteraturstudie. En förutsättning 

för att kunna genomföra en sådan litteraturstudie är att det finns tillräckligt med tidigare 

kvalitetsgranskad forskning inom det valda forskningsområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2018). Det aktuella ämnesområdet innehöll tillräckligt med forskning för att vi 

skulle få ut ett relevant resultat. 

 

2.1 Urvalsprocess  
 

Urvalsprocessen har utgått ifrån inklusions- och exklusionskriterier, vilka framgår av figur 1. 

Ytterligare begränsningar genomfördes i databaserna för att på en gång få ett reducerat antal 

träffar (se nedan). 

 

Figur 1: Urvalsprocess  

 
 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor ansåg vi att det var viktigt att ta del av kvalitativa 

studier. Detta på grund av att våra forskningsfrågor är utformade för att undersöka och ta del 

av erfarenheter, upplevelser och problem. Det skapas en djupare förståelse när kvalitativa 
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metoder så som intervjuer, fokusgrupper och observationer används. Med detta sagt har vi valt 

att exkludera kvantitativa studier och begränsat vår sökning till tolkningsforskning med 

kvalitativa forskningsmetoder. Vi har också valt att begränsa vår forskning till endast flickor. 

Detta betyder inte att pojkar aldrig upplever positiva/negativa erfarenheter utan det har att göra 

med att flickor tenderar att oroa sig mer över kroppen och dess identitet (Bråkenhielm, 2008). 

Vi ansåg också att flickorna bör vara mellan 12–18 år då det är en period i skolan där iallafall 

barn i Sverige har idrottsundervisning på skolschemat. Under detta åldersspann sker det en stor 

utveckling av kroppen. Vi anser därför att flickor innan 12 år inte påbörjat sin kroppsutveckling 

och därigenom inte kan bidra med erfarenheter till vår studie. För att kunna analysera artiklarna 

har vi valt ett tidsspann på 19 år. Detta för att vi vill analysera så aktuell forskning som möjligt 

samt att läroplanerna ska ha någorlunda samma utgångspunkt. Ytterligare en anledning till det 

valda tidsspannet är utvecklingen av de sociala medierna. De etablerades inte i samhället förrän 

på 2000-talet. Specialskolor är också något vi valt att exkludera. Det på grund av att 

undervisningen ofta har andra förutsättningar. Andra begränsningar under urvalsprocessen som 

gjordes i databasen var 1) att kryssa för rutan “Peer reviewed”, 2) markera vilka årtal de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara under (2000–2019) samt 3) välja att språket skulle vara på 

engelska eller eventuellt svenska. 

 

2.2 Databassökning 
 

Genom Örebro universitetsbibliotek ges det tillgång till ett flertal databaser. Dessa går att 

använda för att få fram vetenskapliga artiklar inom ramen av det vetenskapsområde databasen 

berör (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2018). De kvalificerade databaser vi har 

använt i vår sökning var: Swepub, Sportdiscus, Web of Science, Eric och PsykINFO. Vi har 

valt dessa databaser då de innehåller vetenskapliga artiklar kring idrottsvetenskap, 

folkhälsovetenskap, pedagogik och utbildningsvetenskap, det vill säga artiklar som berör vårt 

område. Se bilaga A och B för mer information angående sökningen. Sökningarna 

genomfördes med olika ordkombinationer. För att ringa in ämnesorden och få en större träffyta 

användes ämnesordlistan Thesaurus. I Thesaurus används så kallade MeSH-ord som ringar in 

sökordet och dess underkategorier för att få en mer specifik sökning. Vi sökte både i fritext 

men också på enskilda ord och sedan kopplades de orden samman genom sökhistoriken. I 

sökning av den fria texten användes ibland trunkering och ibland inte. Urval av sökord: 
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rekommendation av expert och ‘Thesaurus’. Sökorden var: “Embodied”; “Physical education”; 

“adolescents girls”; “body experience”; “girls experience”; “body”; “embodied experience”; 

“girls”; “body image”; “body esteem”; “body image disturbance”; “curriculum” samt 

författarnamn “Azzarito” och “Hills”. I vår bilaga för databassökning kan man ta del av specifik 

databas, sökord, antal träffar och urvalsprocessen (se bilaga, A). 

 

Figur 2: Sökprocessen 

  
n = antal vetenskapliga artiklar 
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2.3 Manuell sökning 
 

Det går att genomföra manuella sökningar på olika sätt och det är vanligast att de görs genom 

att studera referenslistor i aktuella vetenskapliga artiklar (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2018). Den manuella sökningen utfördes genom att leta vetenskapliga artiklar 

utifrån redan hittad vetenskaplig litteratur. Sökningen genomfördes genom att studera 

referenslistan där det fanns andra vetenskapliga artiklar som berörde det valda ämnet. Ett annat 

sätt manuell sökning utfördes på var att utgå från vilken tidskrift artikeln var publicerad i. En 

tidskrift vilket publicerar artiklar med god kvalité och inom ämnesraden av området är Sport, 

Education and Society. Vi använde denna tidskrift för att genomföra en manuell sökning där 

referenslistan studerades. I vår bilaga för manuell sökning kan man ta del av specifik databas, 

vilka referenslistor vi använt oss av, antal träffar och urvalsprocessen (se bilaga, B). 

 

2.4 Kvalitetsgranskning 
 

Detta är vad vi har gjort för att kvalitetsgranska våra vetenskapliga artiklar. För det första har 

vi använt oss av kvalitetsgranskade databaser, inte minst Web of Science. För det andra ska 

studierna vara ‘peer reviewed’ och vara författade på engelska. För det tredje bör författarna 

haft mer än en publicering. Detta för att anses inneha expertis inom området och därmed kan 

kvalitén på de vetenskapliga artiklarna påvisas. Har författaren även fått ett flertal citeringar 

anses detta som en kvalitetsindikator. För det fjärde kollade vi efter tidskrifter som återkommer 

och upprepas. Det innebär oftast att de är av högre kvalité. För det femte har vi också analyserat 

framsidan av varje vetenskaplig artikel för att kontrollera dess äkthet. Vi har även haft 

möjlighet att diskutera artiklarnas kvalité med vår handledare som själv arbetar inom detta 

område och därför är sakkunnig. Avslutningsvis bekräftade hon våra 20 artiklar innan vi 

påbörjade vår analys. 

 

2.5 Etiska överväganden  
 

När vi valt ut artiklarna för vår litteraturstudie har vi haft ett flertal etiska överväganden i 

åtanke. Alla artiklar måste ha publicerats i tidskrifter som anses vara av god kvalité (se våra 
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kvalitetsgranskingsåtgärder ovan). I och med att artiklarna publiceras måste studierna fått ett 

etiskt godkännande. Ett flertal artiklar har även i sina studier påvisat vilka etiska överväganden 

de har genomfört (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). När vi manuellt 

analyserade artiklarna har vi haft vetenskapsrådets etiska överväganden i åtanke. Dessa 

överväganden är bland annat att artiklarna ska ha informerat sina deltagare om studiens syfte, 

fått in samtycke från samtliga deltagare samt att deltagarna förblir anonyma både under 

studiens genomförande men också efter studiens slut (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

2.6 Dataanalys  

 

Dataanalysen genomfördes efter urvalsprocessen. Som ett första steg lästes de insamlade 

vetenskapliga artiklarna igenom ett flertal gånger. Under läsningens gång antecknade vi på 

sidorna och markerade stycken vi ansett vara av värde för vår studie. Efter detta fyllde vi 

tillsammans i en artikelmatris (se bilaga, C) och sammanfattade resultatet av varje artikel. Med 

hjälp av artikelmatrisen kunde vi sedan hitta likheter och skillnader artiklarna emellan.  

 

Genom artikelmatrisen (se bilaga, C) och artiklar vi läst kunde vi identifiera bakomliggande 

samhällsfaktorer. Dessa samhällsfaktorer har en inverkan på de mer lokala idrottsanknutna 

förklaringsfaktorer som har identifierats i forskningsfråga ett och två. De i sin tur är 

förklaringar till flickors positiva och negativa erfarenheter av idrottsundervisningen. Figur tre 

illustrerar de tre forskningsfrågorna i grön färg, bakomliggande samhällsfaktorer i röd färg, 

idrottsanknutna förklaringsfaktorer i blå färg och flickors positiva och negativa erfarenheter i 

gul färg.  

 

I första forskningsfrågan (Vilka positiva erfarenheter upplever flickor i idrottsundervisningen 

och vad är det som genererar dessa positiva upplevelser) har vi identifierat tre lokala 

idrottsanknutna förklaringsfaktorer 1) starkt självförtroende, 2) god kroppsidentitet och 3) 

fysiskt aktiv på fritiden. Den andra forskningsfrågan (Vilka negativa erfarenheter och problem 

upplever flickor att det finns i idrottsundervisningen och vad är det som genererar dessa 

negativa upplevelser) har identifierat två idrottsanknutna förklaringsfaktorer 1) den socialt 

konstruerade idealkroppen och 2) kroppen som en display i relation till omgivningen. Den 

tredje och sista forskningsfrågan (Vilka bakomliggande samhällsfaktorer har identifierats som 
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kan förklara flickornas erfarenheter och upplevelser) har identifierat tre bakomliggande 

samhällsfaktorer 1) samhällets konstruktion av kroppsidealet, 2) media som en arena och 3) 

den maskulina diskursen.  

 

Figur 3: Resultatöversikt  
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3. Resultat  

 

Resultatet kommer att presenteras utifrån våra tre forskningsfrågor. För varje forskningsfråga 

har vi identifierat faktorer som beskriver studiens resultat. De två första forskningsfrågorna har 

identifierat mer lokala idrottsförklaringar som är anpassade till varje individ. Den sista och 

tredje forskningsfrågan har däremot identifierat samhällsfaktorer som är en förklaring till de 

lokala idrottsanknutna förklaringsfaktorerna. För en mer detaljerad bild av varje vetenskaplig 

artikel, se bilaga C för artikelmatris samt figur 3 för resultatöversikt. 

 

3.1 Forskningsfråga 1: Vilka positiva erfarenheter upplever flickor i 
idrottsundervisningen och vad är det som genererar dessa positiva 
upplevelser?  
 

Vi har funnit att flickor upplever idrottsämnet positivt och några av dessa positiva erfarenheter 

är engagemang, bekräftelse, kompetenta rörelser och positiv uppmärksamhet. Vi har även 

urskilt tre idrottsanknutna förklaringsfaktorer som påverkar flickors positiva erfarenheter av 

idrottsundervisningen. De tre förklaringsfaktorerna är 1) starkt självförtroende, 2) god 

kroppsidentitet och 3) fysisk aktiv på fritiden. Dessa bidrar till en positiv atmosfär samt ett ökat 

deltagande i skolans idrottsverksamhet hos flickor. 

 

3.1.1 Starkt självförtroende 
 

Den första identifierade förklaringsfaktorn (starkt självförtroende) var en viktig faktor till att 

flickor hade positiva erfarenheter av idrottsämnet. Walseth, Aartun & Engelsrud (2017) samt 

Azzarito & Katzew (2010) uttrycker att de flickor som har ett gott självförtroende och utstrålar 

det gentemot sina klasskamrater påverkar idrottslektionernas dynamik på ett positivt sätt. 

Självförtroendet bidrar även till att flickorna känner sig engagerade att delta i aktiviteter som 

är nya för dem då de vågar utmana sig själva (Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017; Azzarito & 

Katzew, 2010). Wright, O’Flynn och Macdonald (2006) uttrycker att flickor får ett förstärkt 

självförtroende av sin omgivning genom positiva kommentarer och blickar gällande deras 
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kroppar från sina klasskamrater. Exempelvis uppmärksammas och kommenteras viktnedgång 

som något bra och ett steg närmare det feminina idealet som finns. Efter att ha fått dessa 

kommentarer och bekräftelser från sin omgivning stärks flickornas självförtroende och de vill 

fortsätta delta i undervisningen och förbättra sina kroppar ännu mer därigenom (Wright, 

O’Flynn & Macdonald, 2006). 

 

3.1.2 God kroppsidentitet 
 

Walseth, Aartun och Engelsrud (2017) påvisar att de flickor som upplever ett gott 

självförtroende har lättare att skapa en god kroppsidentitet, vilket vi identifierat som 

förklaringsfaktor två. Flickor uttrycker att en god kroppsidentitet innebär att de känner sig 

tillfreds med sin kropp och dess utseende. Walseth, Aartun och Engelsrud (2017) framhäver 

att kroppen har en viktig del i identitetsskapandet. När denna tillfredsställelse uppnåtts infinner 

sig ett lugn och en känsla av att kunna delta utan att oroa sig över hur kroppen ser ut visuellt 

för andra (Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017; Azzarito & Katzew, 2010). Velija och Kumar 

(2009) menar att de flickor som valt till extra idrott upplever ämnet som ett positivt avbrott i 

det annars teoretiska skolschemat. De menar på att flickorna i denna grupp har en positiv 

atmosfär och bedömer inte varandras utseende eller handlingar under idrottslektionerna. Det 

leder till att flickorna upplever en förstärkt kroppsidentitet då de tillsammans känner 

lustfylldhet och därigenom upplever deras kroppar som tillräckligt kompetenta för ämnet. 

 

3.1.3 Fysiskt aktiv på fritiden 
 

Den tredje förklaringsfaktorn som bidrar till att majoriteten av flickorna upplever positiva 

erfarenheter under idrottsundervisningen, är att de är fysiskt aktiva på fritiden. Det visar på att 

flickor som är vana med att vara fysiskt aktiva och har en social umgängeskrets inom idrotten 

känner sig mer bekväma under idrottslektionerna och har generellt en godare 

kroppsuppfattning (Azzarito & Katzew, 2010; Garrett, 2004). Även Flintoff och Scraton (2001) 

framhäver att flickor som är fysiskt aktiva på fritiden upplever att de är mer kompetenta och 

skickliga i sina rörelser. Detta gynnar flickorna i idrottsundervisningen då de har flera 

färdigheter och känner en positiv känsla då de klarar av flera aktiviteter. Garrett (2004) håller 

med Flintoff och Scraton (2001). Hon menar att fysiska erfarenheter från flickornas fritid bidrar 
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till en större delaktighet samt ett större engagemang i idrottsundervisningen. Både Flintoff och 

Scraton (2001) samt Walseth, Aartun och Engelsrud (2017) menar på att flickor framförallt 

bedriver gym och fitnessträning på sin fritid. I och med detta skapas en grundkapacitet som gör 

att flickorna inte behöver uppleva oro inför idrottslektionerna. 

 

3.1.4 Sammanfattning positiva erfarenheter 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att de primära anledningarna till att flickor deltar och har positiva 

erfarenheter från idrottsundervisningen är 1) att inneha självförtroende, 2) en god 

kroppsidentitet och 3) vara fysisk aktiv på fritiden. Dessa förutsättningar bidrar tillsammans 

till att flickorna förändrar och formar kroppen för att närma sig det socialt konstruerade 

kroppsidealet. Flickor uppskattar, värderar och deltar i idrottsundervisningen för att hålla sig i 

form eller förbättra sitt utseende (Azzarito & Solmon, 2006).  

 

3.2 Forskningsfråga 2: Vilka negativa erfarenheter och problem 
upplever flickor att det finns i idrottsundervisningen och vad är det som 
genererar dessa negativa upplevelser? 
 

Även då vår analys har framhävt ett flertal positiva erfarenheter har litteraturen dominerats av 

negativa erfarenheter och problem i samband med idrottsundervisningen. Exempel på negativa 

erfarenheter som flickor upplever är problem, trakasserier, sämre färdigheter och känsla av att 

inte uppnå kroppsidealet. Två identifierade lokala idrottsanknutna förklaringsfaktorer som 

påverkar dessa erfarenheter är 1) den socialt konstruerade idealkroppen och 2) kroppen som en 

display i relation till omgivningen.  
 

3.2.1 Den socialt konstruerade idealkroppen 
 

Det är uppenbart efter att ha läst litteraturen att den ideala kroppen samhället har konstruerat 

styr och påverkar flickors handlingar och syn på sig själva och andra. Fisette (2011) menar att 

flickor primärt fokuserar på att uppnå den socialt konstruerade kroppen av en kvinna. Det 

innebär att idrottsundervisningen endast ses som ett verktyg för att uppnå eller sträva mot det 
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uppsatta idealet (Azzarito & Solmon, 2006). Dock upplever många flickor att de inte uppnår 

den eftersträvansvärda kroppen vilket leder till negativa erfarenheter och upplevda problem i 

samband med idrottsundervisningen. Flera författare kom överens om att många flickor 

upplever två olika sätt att handla på och delta i idrottsundervisningen (Hills, 2007; Hill & 

Azzarito, 2012; van Daalen 2005; Larsson, Redelius, Fagrell, 2011; Azzarito & Solmon, 2006; 

Azzarito & Katzew, 2010; Azzarito, Solmon & Harrison, 2006). Den ena är att följa den norm 

som finns i samhället och sträva efter att vara feminin och önskvärd. Den andra innebär att vara 

mer atletisk, muskulös och visa på ett stort engagemang gällande fysisk aktivitet. Följs dock 

den senare normen upplevs flickor inte som heterosexuellt önskvärda utan de anses mer som 

maskulina och benämns som pojkflicka (Hills, 2007; Hill, 2015; Azzarito & Katzew, 2010; 

Azzarito, Solmon & Harrison, 2006). Hills (2007) finner samma resultat som Flintoff och 

Scraton (2001), vilket innebär att det eftersträvansvärda bland flickor främst är att framstå som 

feminina vilket ofta innebär att flickor anpassar sina förmågor och rörelser till den norm 

samhället skapat. 

 

De svenska forskarna Fagrell, Larsson och Redelius (2012) menar att idrottsundervisningen 

har en maskulin dominans som inte är uppbyggd för den feminina normen som finns. Det 

innebär att flickor inte utmanar denna diskurs och att den feminina normen förstärks både av 

flickorna, deras klasskamrater men också av läraren. Majoriteten av flickorna uttrycker att den 

feminina kroppen är smal, slank och absolut inte tjock (Garrett, 2004; Azzarito & Solmon, 

2006). Exempelvis skriver Azzarito (2009) “these features of the female body (i.e. ‘skinny’, 

‘sexy’, ‘fashionable’, ‘fit’, ‘beautiful’ and ‘popular’) are linked to ideals of happiness” (s. 27). 

Det vill säga uppnår man dessa krav är man glad. Uppnår man inte dessa krav har van Daalens 

(2005) forskning visat att flickor upplever att stora kroppar inte passar in i idrottsämnet. Med 

denna idrottsdiskurs upplevs negativa erfarenheter som bidrar till att flickorna inte deltar i 

idrotten utifrån sin riktiga kapacitet eller ämnesplanens kursmål utan endast vill delta i 

aktiviteter som gynnar deras kropp och utseende (Velija & Kumar, 2009). 

 

Forskningen har dessutom visat på hudfärgens betydelse för hur flickor tänker på sina kroppar 

och hur de anser att de kan leva upp till det feminina idealet som finns. Hill (2015) menar att 

den vita huden uppfattas som det vackra och enda idealet som bör förekomma i samhället. 

Även Azzaritos (2009) resultat visar att idealkroppen är en vit, slank kvinna, vilket leder till att 

det skapas en dubbel svårighet för mörkhyade flickor att uppnå idealet. Flickorna behöver både 

ha den kroppsform idealet framhäver samt den rätta hudfärgen. Vår analys visar därför att 
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mörkhyade flickor försöker skyla kroppen under idrottsundervisningen. Det leder till att de får 

negativa erfarenheter och en känsla av exkludering på grund av att de inte har möjlighet att 

uppnå det vita idealet (Hill, 2015; Azzarito, 2009). 

 

Den tredje och sista aspekten för att uppnå den feminina normen innebär att flickorna anses 

vara sämre än pojkar på idrott. Det resulterar i att flickorna tänker på sina handlingar och lägger 

mer vikt på att vara inaktiva och passiva än aktiva under idrottslektionen (Hill & Azzarito, 

2012; Larsson, Redelius & Fagrell, 2011). Även Hill (2015) säger att flickor begränsar sitt 

engagemang och gör aktiva val i idrottsundervisningen för att inte avvika från det feminina 

idealet. Vår analys har dock visat på en skillnad i uppförande och engagemang under 

idrottsundervisningen. Hill (2015) menar på att flickor upplever stress och press att delta aktivt 

och därmed frångå den feminina normen och istället inta identiteten ‘pojkflicka’ för att uppnå 

ämnets kursmål och därmed få betyg. van Daalen (2005) framför att flickor upplever att deras 

kroppar inte är korrekt konstruerade för de aktiviteter som genomförs i undervisningen. Även 

Beltrán-Carrillo, Devís-Devís, Peiró-Velert och Brown (2012) har kommit fram till att 

idrottsundervisningen utgår ifrån den maskulina heteronormaliteten. För att flickorna ska 

lyckas inom idrottsämnet krävs vissa färdigheter och de uppmanas till att ha en vältränad 

atletisk kropp. Detta leder till att flickor får negativa erfarenheter av idrottsundervisningen samt 

hamnar i ett dilemma över vilken identitet de ska sträva efter (Beltrán-Carrillo et al., 2012). Å 

andra sidan har Larsson, Redelius och Fagrell (2011) fått fram att flickor uttrycker att en rörelse 

ska kännas bra, rätt och meningsfull. Rörelsen ska vara lämplig för den socialt konstruerade 

normen och den ska inte upplevas som obekväm eller påtvingad. Exempelvis är en social regel 

att flickor inte kan spela boll och därmed väljer de att avstå från dessa aktiviteter i 

undervisningen. 

 

3.2.2 Kroppen som en display i relation till omgivningen  
 

Den andra förklaringsfaktorn vi har kategoriserat är kroppen som en display och hur den 

interagerar genom sociala relationer. Från att kroppen varit varje individs egendom menar 

Garrett (2004) att kvinnans kropp idag ständigt är i offentligheten och bedöms utifrån det 

visuella perspektivet. Hill och Azzarito (2012) kallar det för att kroppen är ett objekt av display. 

De menar att flickors kroppar konstant exponeras i skolan och speciellt under 

idrottsundervisningen. Det leder till att flickor upplever lektionerna obekväma och med en 
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jobbig känsla av att ständigt bli bevakade. Flickors kroppar bedöms utifrån olika perspektiv, 

bland annat, genom klasskamraternas syn på kroppen som ett yttre skal men också utifrån 

idrottslärares syn på kroppen som ett redskap. Walseth, Aartun och Engelsrud (2017) skriver 

att “The girls viewed PE [Physical Education] and the fitness centre as environments in which 

their bodies were observed and judged by others” (s. 453). Vår analys visar att det finns tre 

centrala aspekter där flickor uttrycker att kroppen som objekt av display blir speciellt markant 

och besvärligt. De tre aspekterna är 1) omklädningsrummet, 2) simundervisning och 3) 

skoluniform.  

 

Fisette (2011) skriver att flickor upplever en stor oro när de ska byta om tillsammans med andra 

i omklädningsrummet. Även då denna del inte är själva undervisningen i sig, blir det en negativ 

erfarenhet och en problematik hos flickorna som kopplas samman med idrottsundervisningen 

då detta moment krävs. Det behövs alltså inte alltid vara självaste idrottsundervisningen som 

upplevs negativ utan Velija och Kumar (2009) menar på att när flickor pratar om negativa 

erfarenheter kring idrottsundervisningen åsyftar de även momentet att byta om inför sina 

klasskamrater. Klimatet i omklädningsrummet gör att många flickor känner sig trakasserade 

och skäms över sin kroppsstorlek och dess form (van Daalen, 2005). Exempelvis skriver van 

Daalen (2005) “I remember being intimidated by this one girl. She used to make fat jokes about 

me” (s. 117). 

 

Simundervisning är ett annat orosmoment som flickorna känner en negativ erfarenhet ifrån 

(Flintoff & Scraton, 2001). I simning upplever flickor att det visas för mycket av kroppen och 

det blir därför svårare att dölja de kroppsliga brister flickorna upplever sig ha. Dock anser 

flickor att de som väljer att delta på simundervisningen vill visa upp sina kroppar. Det innebär 

att dessa flickor frångår det feminina idealet då de väljer att exponera sig. Det skapas tabu med 

att vara nöjd med sin kropp och inte uppleva problem med att exponera kroppen (Fisette, 2011). 

Fisette (s. 191, 2011) ger följande exempel för att illustrera denna punkt:  

 

“Jamaica did not have a bathing suit on the first day of the swimming unit so she 

observed the class from the bleachers. At the end of the class she reflected upon her 

observations in her journal, ‘They’re [girls in her class] too young to wear bikinis 

because they don’t need to show off their bodies to people”.   
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Den tredje aspekten flickor anser vara problematiskt med idrottsundervisningen är skoluniform. 

Velija och Kumar (2009) menar på att flickor i England känner sig obekväma i att själva inte 

få bestämma över vilken typ av klädsel de ska ha på sig under idrottsundervisningen. De är 

rädda över sin ‘body image’ och att deras kroppar ska exponeras på ett sätt som inte är enligt 

det feminina idealet. Larsson, Redelius och Fagrell (2011) skriver att även om svenska flickor, 

som får välja klädsel själva, anser att det finns oskrivna regler kring hur flickor bör klä sig vid 

idrottsundervisningen. Exempelvis menar författarna att man sällan ser flickor som självmant 

väljer att bära korta shorts då det går emot idealet om att visa upp sin kropp. Dock finns det de 

skolor som har krav på skoluniform. Velija och Kumar (2009) framhäver att de flickor som har 

skoluniform tvingas bära korta shorts och därmed upplever de sig ofrivilligt tvingade att 

exponera sina ben. Även van Daalen (2005) som forskat i Kanada uttrycker att flickor motsätter 

sig att behöva bära korta shorts i undervisningen. Skoluniform är alltså en nyckelfaktor till 

varför flickor känner sig obekväma och upplever idrottsundervisningen negativ (Flintoff och 

Scraton, 2001). Brooks och Magnusson (2006) håller med. De upplever att flickor inte kan 

uppnå ett gott förkroppsligande av sina kroppar då de kontrolleras genom att behöva ha på sig 

skoluniform. De två sistnämnda aspekterna upplevs starkare när idrottsundervisningen sker i 

mixade klasser med flickor och pojkar. Flickor beskriver en stark oro över att exponera sin 

kropp i en klädsel som de själva inte bestämt. De upplever situationen okontrollerbar då de 

själva inte får möjlighet att bestämma hur mycket den egna kroppen ska exponeras. Framförallt 

är det utseende och pojkars visuella uppfattning som skapar orosmomentet (Fisette, 2011; 

Velija & Kumar, 2009).  

 

Kroppen anses också som ett objekt av display i relation till den sociala kontexten vänner 

emellan. Med kroppen tillkommer flera aspekter såsom kompetens, hierarki och status. 

Kroppen blir en del av flickornas identitet och flera uppfattar det som en jobbig del främst i 

idrottsundervisningen (Hills, 2007). Kompetensen ses som diskurs där pojkar ska inneha 

kompetens och flickor inte. Det finns tydliga stereotypa föreställningar kring vilka aktiviteter 

som är manliga och kvinnliga, vilket innebär att kompetensen inte blir individuell utan baserad 

på vilket kön du innehar (Azzarito, Solmon & Harrison, 2006; Fagrell, Larsson, Redelius, 

2012). Dock motsäger sig Beltrán-Carrillo et al. (2012) denna diskursfråga och menar att elever 

bör inneha vissa färdigheter för att anses ha kompetens i idrottsämnet oavsett kön. 

Kompetensen och elevernas färdigheter är en central betygsgrundande del. Oavsett om du är 

flicka eller pojke är kursmålet att du ska utveckla dina färdigheter och därmed kompetens 

(Skolverket, 2011). Det är inte önskvärt att frångå detta bara för att uppnå det feminina idealet.  
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En annan problematik som flickor upplever är hur kroppen sätts in i en hierarkisk rangordning 

efter den visuella kroppen (Hills, 2007; Azzarito, 2009). Flickor som anses stå högt i hierarkin 

tilldelas högre status och det innebär att deras kroppar är närmast det samhälleliga idealet. De 

flickor som hamnar långt ner i hierarkin får negativa erfarenheter av idrottsundervisningen då 

de känner sig underordnade samt exkluderade av sina egentligen jämlika klasskamrater. Detta 

upplevs extra i idrottsundervisningen när eleverna själva får ansvar att fördela lag (Hills, 2007). 

 

3.2.3 Sammanfattning negativa erfarenheter  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstateras att det finns två olika sätt att delta och handla under 

idrottsundervisningen. Antingen följer flickorna samhällets socialt konstruerade ideal och blir 

därmed feminina samt heterosexuellt önskvärda eller så blir de betraktade som maskulina och 

därigenom muskulös, atletisk och visar ett stort intresse av idrotten i skolan. En annan negativ 

erfarenhet som dominerar är att flickor upplever sina kroppar som ständigt i offentligheten och 

därigenom ett visuellt objekt för klasskamrater att betrakta. Den visuella synen på kroppen 

påverkar individens kompetens och sociala status. Flickorna känner sig speciellt exponerade i 

omklädningsrummet, under simundervisningen och när det finns krav på att bära skoluniform.   

 

3.3 Forskningsfråga 3: Vilka bakomliggande samhällsfaktorer har 
identifierats som kan förklara flickornas erfarenheter och upplevelser? 
 

Tre bakomliggande samhällsfaktorer som förklarar flickors erfarenheter är identifierade från 

den aktuella litteraturen. Dessa är 1) samhällets konstruktion av kroppsidealet, 2) media som 

en arena och 3) den maskulina diskursen. Dessa bakomliggande samhällsfaktorer ger oss en 

helhetssyn över vad som kan inverka på de lokala idrottsanknutna förklaringsfaktorerna ni läst 

om ovan i forskningsfråga ett och två. Faktorerna har listats separat för att specificera att varje 

faktor har individuella förklaringar dock kan vi tillägga att samtliga integrerar med varandra. 
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3.3.1 Samhällets konstruktion av kroppsidealet 
 

Beltrán-Carrillo et al. (2012) menar att de erfarenheter som flickor har är relaterade till 

samhällets konstruktion av kroppsidealet. I Spanien har det konstruerats ett system där man i 

bedömningen av idrottsämnet utgår ifrån att de framgångsrika är vältränade. Tanken är att 

övriga elever ska sträva efter och uppnå detta ideal för att få betyg. Det innebär att idrottsämnets 

bedömning utgår ifrån hur samhällets kroppsideal är konstruerat och inte utifrån varje enskild 

individs utveckling och förmågor (Beltrán-Carrillo et al., 2012). Webb, Quennerstedt och 

Öhmans (2008) resultat kommer både från en svensk och en australiensk studie. De menar att 

den socialt konstruerade normen styr över vad som anses vara en hälsosam kropp och som 

ingår i det feminina idealet. Den smala kroppsformen och idealet skapar ett samband mellan 

mat och träning. Till skillnad från Beltrán-Carrillo et al. (2012) menar Webb, Quennerstedt och 

Öhman (2008) att idrottsundervisningen är viktig för att konstruera ett bra ideal som passar för 

varje individ och inte enbart för de mest vältränade. Wright, O’Flynn & Macdonald (2006) 

styrker Webb, Quennerstedt och Öhmans (2008) argument om att flickor bör skapa sitt egna 

ideal utifrån sina förutsättningar. De hävdar också att flickor med ett gott tankesätt kring sina 

kroppar är en del av hälsobegreppet inom idrottsundervisningen. 

3.3.2 Media som en arena  
 

En annan central samhällsfaktor till problematiken är media som en arena. Media ger sig 

uttryck på flera olika sätt och finns överallt i samhället. Exempelvis finns media i tidningsform, 

reklam och via sociala medier. Media bidrar till det feminina idealet och hur flickor ska se ut 

och bete sig. Flickor omges av den perfekta kroppen genom att ständigt vara uppkopplade via 

media och därför influeras till att sträva efter att uppnå det samhälleliga idealet (Azzarito, 

2009). Oavsett om man är medveten om det eller inte påverkas man av det som framställs 

genom media. Ofta påverkar flickornas perspektiv, övertygelser och förkroppsligande 

identiteter och det dröjer inte länge förrän de själva omedvetet bedriver propaganda för det 

feminina idealet. Media blir en verklighet och påverkar flickorna många gånger negativt 

(Fisette & Walton, 2014).  
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3.3.3 Den maskulina diskursen  
 

Att den maskulina diskursen dominerar idrottsundervisningen är en tredje samhällsfaktor till 

problematiken. Redan innan idrottslektionen upplever flickor att deras kroppar inte fysiskt är 

gjorda för att delta och de anser därför att de inte platsar in i den här kontexten. Det finns 

stereotypa föreställningar för vad som anses manligt och kvinnligt och den kontext som 

idrottsundervisningen bedrivs i ingår inte under föreställningarna för vad som är kvinnligt 

(Azzarito, Solmon & Harrison, 2006; Brooks & Magnusson, 2006). Flera flickor utmanar 

därför inte kontexten utan väljer därför istället att avstå undervisningen. Flickor uttrycker att 

de ändå inte deltar i undervisningen på lika villkor som pojkar. Detta kan resultera till att flickor 

utnämner sig som sämre idrottsutövare på grund av den maskulina dominansen (Fagrell, 

Larsson & Redelius, 2012). 

 

3.3.4 Sammanfattning av bakomliggande samhällsfaktorer 
 

Sammanfattningsvis har litteraturen identifierat tre samhällsfaktorer som förklarar flickors 

erfarenheter gällande idrottsundervisningen. Flickor påverkas negativt av hur samhället har 

konstruerat kroppsidealet då det i princip är omöjligt att uppnå. Flickor påverkas också negativt 

av medias framställning av idealkroppen. Även den maskulina diskursen har en negativ 

inverkan på flickors upplevelser i idrottsundervisningen. Flickors negativa erfarenheter är 

starkt kopplad till rädslan att uppfattas maskulin. Det kan också konstateras att dessa tre 

samhällsfaktorer har ett starkt samband och tillsammans påverkar flickors upplevelser. 

Exempelvis blir den maskulina diskursen mer förstärkt genom att den reproduceras i media. 
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4. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer vi inleda med att diskutera resultatet och dess huvudfynd. Vi kommer 

presentera svaret på våra forskningsfrågor i termer av huvudfynd 1 som forskningsfråga 1, 

huvudfynd 2 som forskningsfråga 2 och huvudfynd 3 som forskningsfråga 3. Därefter kommer 

studiens metod att diskuteras. Vi kommer även att problematisera våra huvudfynd och hur de 

påverkar den faktiska praktiken i skolan. Avslutningsvis kommer vi att dela med oss av 

studiens slutsats samt vilket kunskapsbidrag studien bidragit med. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

I inledningen av denna studie beskrivs idrottsämnets mål enligt läroplanen. Dessa innebär att 

eleverna ska inneha hälsa, träningsglädje och livskvalité hela livet. Ämnet ska även vägleda 

eleverna till en god självkänsla, kroppsuppfattning samt en tilltro till sin egen kompetens 

(Skolverket, 2011). För vissa flickor är idrottsundervisningen en positiv upplevelse och anses 

vara ett roligt och uppskattat ämne. Några positiva erfarenheter som upplevs är engagemang 

och bekräftelse. Trots detta visar ett flertal studier att flickors erfarenheter i skolan domineras 

av negativa erfarenheter och upplevelser, som exempelvis trakasserier och problem. I denna 

studie har vi undersökt vilka förklaringsfaktorer som påverkar flickors positiva och negativa 

upplevelser av idrottsundervisningen i relation till deras kroppar. Vi har också identifierat tre 

samhällsfaktorer samt försökt förklara vilket samband de har i relation till flickors upplevelser. 

 

Huvudfynden är både lokala idrottsanknutna förklaringsfaktorer och bakomliggande 

samhällsfaktorer som påverkar hur flickor upplever sina kroppar i relation till 

idrottsundervisningen. Resultatdelen har även kommit fram till att faktorerna kan verka var för 

sig, men ofta finns det ett starkt samband dem emellan. Vi kommer sedan att problematisera 

och resonera kring huvudfyndens konsekvenser och hur de påverkar idrottsundervisningens 

praktik i dagens samhälle. 
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4.1.1 Huvudfynd 1: Självförtroende, god kroppsidentitet och aktiv fritid  
 

Resultatet visar att självförtroende, god kroppsidentitet och en aktiv fritid har en positiv 

påverkan på flickors erfarenheter i idrottsundervisningen (Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017; 

Azzarito & Katzew, 2010). För att flickorna ska uppleva ett gott självförtroende och en god 

kroppsidentitet krävs det en känsla av välbefinnande och trygghet under idrottslektionerna. Det 

goda välbefinnandet menar både Walseth, Aartun och Engelsrud (2017) samt Azzarito och 

Katzew (2010) exempelvis kan skapas genom att flickor är aktiva på sin fritid. Det innebär att 

de flickor som har god erfarenhet av fysisk aktivitet kommer känna sig tillfreds med sina 

kroppar och innehar en känsla av att kunna kontrollera sin kropp i fysiska rörelser. Detta anser 

vi dock skapar ett dilemma. Skolan har inte befogenhet att kräva att alla flickor ska vara fysisk 

aktiva på fritiden. Det finns bland annat olika aspekter som spelar in så som socioekonomisk 

bakgrund, tillgänglighet och sociala faktorer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Eftersom skolan 

inte kan påverka flickornas fritidsintressen behöver skolan hitta ett annat tillvägagångssätt för 

att idrottsmiljön ska bidra till ett bra klimat gällande självförtroende och god kroppsidentitet. 

Ett tillvägagångssätt kan vara att införa flera idrottslektioner i veckan. Detta skulle exempelvis 

innebära att alla flickor får möjlighet till att vara fysisk aktiva under flera tillfällen, vilket kan 

bidra till ett större välbefinnande och en känsla av att kunna kontrollera sin kropp. Det här 

resonemanget anser även Velija och Kumar (2009) vara ett alternativ till flickors positiva 

erfarenheter av idrottsundervisningen. De har i sin studie har fått fram att flickor som har flera 

idrottslektioner i veckan upplever idrottsämnet mer positivt. 

 

Resultatet visar även att flickor som upplever idrottsundervisningen positiv ofta deltar för att 

konstruera sin kropp (Velija & Kumar, 2009). Flickorna vill antingen behålla sin kroppsform 

eller sträva mot att forma kroppen likt det feminina idealet. Velija och Kumar (2009) har i sitt 

resultat även fått fram att flickor som är positiva till idrottsundervisningen upplever det som ett 

bra avbrott i skoldagen. Även Wright, O`Flynn och Macdonald (2006) menar på att flickor 

upplever positiva erfarenheter då de genom idrottsundervisningen får möjlighet att förändra sin 

kroppsform och närma sig det feminina idealet. En problematik med detta tankesätt anser vi 

vara flickornas ohälsosamma mål med idrottsundervisningen. Att använda 

idrottsundervisningen som ett redskap för att sträva efter ett samhälleligt ideal som nästintill är 

omöjligt att uppnå anser vi blir en feltolkning av ämnet. Tittar man på ämnesmålen för idrott 
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och hälsa i Sverige framför de inte att målet med utbildningen är att vara ett redskap till flickors 

idealkroppsskapande. Ämnesmålen framhäver snarare att idrottsundervisningen ska vara ett 

redskap till att varje flicka ska skapa sin egen identitet och vara nöjd som hon är ur ett livslångt 

hälsosamt perspektiv (Skolverket, 2011). 

 

4.1.2 Huvudfynd 2: Socialt konstruerade idealkroppen och kroppen som en 
display till omgivningen  
 

Vårt resultat visar att en av de idrottsanknutna förklaringsfaktorer gällande flickors negativa 

upplevelser handlar om rädslan att frångå det feminina idealet och med detta inte framstå som 

heterosexuellt önskvärd (Hills, 2007; Hill, 2015). Hela sju vetenskapliga artiklar har i sitt 

resultat fått fram att ett flertal flickor upplever en konflikt mellan att antingen följa det feminina 

idealet och avstå deltagande eller ingå i den maskulina diskursen och därmed delta i 

idrottsämnet för att uppnå kursmålen (Hills, 2007; Hill & Azzarito, 2012; van Daalen 2005; 

Larsson, Redelius, Fagrell, 2011; Azzarito & Solmon, 2006; Azzarito & Katzew, 2010; 

Azzarito, Solmon & Harrison, 2006). Med utgångspunkt i denna vetskap kan vi konstatera att 

här sätts flickor i en dilemmasituation. Varför ska flickorna behöva välja mellan att vara 

feminina och önskvärda eller delta utefter egna förmåga? Skolan har en utmaning att minimera 

denna konflikt. Det bör inte finnas det ena eller det andra. Oavsett om du är flicka eller pojke 

bör deltagandet ske av sin egna vilja samt utan orosmoment och efter sin egna förmåga. Trots 

detta visar flera vetenskapliga studier på att flickor ofta väljer att inte frångå det feminina 

idealet, utan anpassar sina rörelser och kompetens efter idealets normer (Larsson, Redelius & 

Fagrell, 2011; Hill & Azzarito, 2012; Garrett, 2004; Hills, 2007). 

 

För att handskas med detta problem skulle ett alternativ för skolan vara att titta på 

klassammansättningen inför lektionerna. Är mixade klasser som oftast förekommer i svensk 

skola det enda alternativet? Hill (2015) menar på att flickorna i hennes studie framhäver att de 

utan problem skulle delta i skolans idrottsverksamhet ifall den skulle vara könsuppdelad. 

Flickorna menar att i och med detta kan de både vara duktiga på idrott men fortfarande kunna 

behålla sin feminina identitet. Detta innebär att den konflikt som tidigare nämnts minimerats 

(Hill & Azzarito, 2012). Dock finns det också problematik med könsdelade klasser. Hills 

(2007) har fått fram i sitt resultat att flickor i grupp kan skapa ett ohälsosamt maktförhållande 

gentemot varandra och därigenom placeras in i en hierarkisk ordning. Det skulle kunna 
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innebära att det feminina idealet blir förstärkt och därmed kan negativa erfarenheter även 

upplevas i könsuppdelade klasser. Frågan är om det behöver vara det ena eller det andra, kanske 

skulle man kunna variera mellan mixade och könsneutrala idrottslektioner? 

 

En annan central förklaringsfaktor resultatet kommit fram till gällande flickors negativa 

erfarenheter av idrottsundervisningen är kroppen som ett objekt av display (Fisette, 2011; 

Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017). Ett flertal vetenskapliga artiklar har fått fram i sitt resultat 

att flickor upplever oro och att de ständigt känner sig bevakade under idrottslektionerna 

(Garrett, 2004; Hill & Azzarito, 2012; Walseth, Aartun & Engelsrud, 2017). Detta skapar ett 

dilemma då idrottsämnet skiljer sig från andra skolämnen. I idrottsämnet bedöms bland annat 

kroppens sammansatta rörelser och färdigheter, vilket innebär att kroppen blir offentlig utifrån 

ett visuellt perspektiv. Lärarens mål är inte att bedöma vilken kroppssammansättning som 

flickan har, utan värderar snarare kvalitén på rörelsen samt dess progression. Ofta har eleverna 

den förståelsen och upplever inte att läraren bevakar deras rörelsemönster, utan tvärtom är 

klasskamraterna de kritiska bevakarna. Ett alternativ till att inte uppleva kroppen som ett 

offentligt objekt är att införa skoluniform. Å ena sidan är skoluniform positivt då alla har lika 

klädsel och man kan därmed inte utmärka sig. Man behöver heller inte ha ångest inför 

lektionerna över att göra ‘rätt’ klädval. Å andra sidan kan skoluniform upplevas som 

nedvärderande och exponerat då det eventuellt endast finns ett klädalternativ. Det kan också 

innebära att flickorna inte känner sig bekväma och vågar därför inte delta fullt ut eller 

överhuvudtaget i undervisningen. Ett flertal artiklar så som Flintoff och Scraton (2001), van 

Daalen (2005) samt Brooks och Magnusson (2006) styrker argumentet att skoluniform upplevs 

som nedvärderande. Det bästa alternativet kan därför vara att flickorna själva får klä sig efter 

vad de anser som bekvämt och funktionellt. 

  

4.1.3 Huvudfynd 3: Samhällets konstruktion av kroppsidealet, media som en 
arena och maskulina diskursen  
 

Ett flertal forskare i vårt resultat är överens om att dagens flickor redan i tidig ålder har en stor 

medvetenhet om hur de ser ut och hur de bör se ut. Med tanke på flickornas medvetenhet kring 

sina kroppar och hur de ter sig i vissa situationer har även idrottsundervisningen påverkats. 

Flickorna är medvetna om utseende, kroppsform, färdigheter och kroppsstorlek. Flickors 

medvetenhet gällande deras kroppar i samband med idrottsundervisningen skapar negativa 
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upplevelser. Flickorna erfarar att deras kroppar inte passar in i idrottens förbestämda klimat 

och miljö (Azzarito, 2009; van Daalen, 2005; Garrett, 2004). Vi anser att flickors medvetenhet 

har blivit förstärkt under de senaste 20 åren då media som en arena växt sig större och starkare 

i samhället. Det finns säkerligen både positiva och negativa aspekter med media som en arena. 

Vi har dock bara identifierat negativa. I media framförs en orealistisk bild av kvinnokroppen 

som alla inte kan förhålla sig källkritiskt till. Omedvetet matas flickor av falsifierad information 

och filtrerade utseenden som blir verklighet. Fisette och Walton (2014) stärker detta argument 

då de anser att media påverkar flickors perspektiv på kroppsidentitet. Media är ett element som 

är konstant närvarande och som bidrar till flickors osäkerhet gällande sina kroppar. Flickorna 

själva har sällan förståelse för hur starkt media påverkar synen av idealet (Carlsson, 2010). 

Med hjälp av sociala medier förväntas flickor jämföra sig med andra och därmed skapas ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot sig själv och sin kropp. Med tanke på medias makt och hur 

den påverkar eleverna behöver skolan ta hänsyn till samt involvera och problematisera media 

i idrottsundervisningen. Detta för att medvetandegöra medias starka dragningskraft och tydligt 

framföra skillnad på verkligheten och den ‘filtrerade’ verkligheten som framställs via media. 

 

Ett annat resultat värt att diskutera är den maskulina diskursen. Idrottsundervisningen 

domineras av denna diskurs och flera forskare uttrycker att flickor upplever sig exkluderade 

och inplockade i en maskulin verklighet. De menar på att idrott inte är något för flickor utan 

endast utformat för pojkar. Detta upplevs som något negativt och bidrar tyvärr till att flickor 

väljer att avstå all idrottsundervisningen eller vissa delar (Azzarito, Solmon & Harrison, 2006; 

Brooks & Magnusson, 2006; Fagrell, Larsson & Redelius, 2012). Men hur ska då skolan, och 

framförallt idrottsämnet, hantera denna stereotypa föreställning? Vi tänker att skolan för det 

första behöver sudda ut föreställningen om vad som anses vara manligt och kvinnligt. I Lgy 11 

står det klart och tydligt att “Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av 

olika kroppsideal” (s. 83, Skolverket, 2011). Även Velija och Kumar (2009) föreslår ett 

liknande argument. De anser att oavsett kön ska du kunna delta och ha roligt i alla aktiviteter. 

För det andra behöver ämnet tydligare framföra skillnaden mellan skolidrotten och 

föreningsidrotten. Skolverket (2011) menar att idrottsämnet ska skapa ett livslångt intresse och 

utformas efter varje enskild individs förutsättningar. Föreningsidrotten är mer specialiserad på 

en särskild idrott och därmed krävs det specialisering av vissa färdigheter. I idrottsämnet ska 

flera träningsmöjligheter och olika färdigheter ges tid till utveckling. För det tredje behöver 

flickornas attityd till sin egna förmåga utmanas och bli bättre. Både van Daalen (2005) och 
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Fagrell, Larsson och Redelius (2012) framhäver att flickor ofta nedvärderar sina egna 

färdigheter och istället framhäver pojkarnas färdigheter som bättre. Här har skolan återigen en 

utmaning att hantera. Skolan måste ta sig an denna utmaning utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

men också påvisa att idrotten inte bör styras av en maskulin diskurs. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra huvudfynd påverkar idrottsundervisningens 

utformning och dagliga praktik. Intressant resultat är att de tre bakomliggande 

samhällsfaktorerna både ligger bakom de positiva men också de negativa erfarenheter och 

upplevelser flickor erfars. Intressant är också att det finns ett flertal faktorer som påverkar 

samhällets konstruktion av kroppsidealet. För många är det samhälleliga feminina idealet något 

ouppnåeligt och påverkar kroppsidentitetsskapandet negativt. Det feminina idealet och flickors 

stränga förvisning av att passa in påverkar därför deras deltagande i idrottsundervisningen. 

Skolan behöver problematisera samhällets konstruktion av kroppsideal och hur idealet 

framställs och pratas kring inom skolans väggar.    

 

4.2 Metoddiskussion  
 
En aspekt som vi både ställer oss kritiska till men också anser vara en fördel för vår analys är 

att flera artiklar kommer från samma författare. Exempelvis har 5 artiklar från Laura Azzarito 

analyserats. En kritisk aspekt skulle kunna vara att författaren endast har ett perspektiv och 

därigenom missar vi resultat med andra infallsvinklar. Att läsa artiklar från samma författare 

kan bidra till att vi som forskare endast tänker utifrån det aktuella perspektivet författaren 

framställer och därmed kan vårt resultat bli begränsat. En annan kritisk ståndpunkt med samma 

författare av flera artiklar är att författaren bara ger oss resultat utifrån ett lands perspektiv. 

Eftersom vi har valt att inte begränsa oss till en viss del av världen kan detta påverka vårt 

resultat. Något vi dock anser vara positivt med att flera artiklar är skrivna av en författare är att 

de anses väldigt trovärdiga och etablerade inom området. Det innebär att artiklarna innehåller 

en god kvalitet. En annan fördel är att författaren ofta skriver på ett liknande sätt med begrepp 

och dess definitioner. Detta leder till att man lättare får en förståelse och kan använda 

artiklarnas resultat i analysen på ett korrekt sätt. Under sökprocessen använde vi oss av olika 

databaser och sökte med specifika sökord. Dessa databaser fick vi rekommenderade av 

biblioteket då de innehöll artiklar inom vårt område. Vi fick även vissa sökord 

rekommenderade av expert inom området. Vi hade dock kunnat vidga våra sökord samt använt 
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Thesaurus vid flera tillfällen än de vi gjorde. I vår sökprocess utgick vi från själva 

ämnesområdet och inte utifrån våra specifika frågeställningar, för att inte begränsa vårt resultat. 

I vår första del av urvalsprocessen valde vi att inkludera alla artiklar som visade tecken på att 

innehållet skulle matcha våra frågeställningar. Under urvalsprocessens gång kom vi fram till 

våra inklusions- och exklusionskriterier och det var inte förrän i urval fyra som de 20 mest 

relevanta vetenskapliga artiklarna valdes ut. En fördel med att välja inklusions- och 

exklusionskriterier under urvalsprocessens gång var att vi inte för tidigt exkluderade eventuellt 

relevanta studier. Dock blev urval fyra en större arbetsbelastning eftersom vi läste kvantitativa 

studier som inte var relevanta till vår studie.  

 

Även manuell sökning genomfördes men i mindre utsträckning. Den manuella sökningen 

gjordes utifrån några få författarnamn samt referenslistor vi valt ut. Detta urval kan ha påverkat 

utfallet av att finna relevanta studier. Vi valde referenslistor efter de författare vi ansåg hade 

hög validitet. Dock innebar detta att vi inte checkade alla författare och referenslistor vilket vi 

i efterhand kan förstå att relevant litteratur kan ha missats. Dessutom kan de artiklar vi valde 

ut utifrån referenslistorna spegla samma åsikter och perspektiv. Vilket återigen kan innebära 

att vårt resultat endast kan tolkas utifrån detta perspektiv. 

 

En aspekt som vi reflekterade mycket kring i analysen handlar om vilket perspektiv resultatet 

valdes att framställa utifrån. Vi valde att utgå ifrån empirin som därefter placerades in i olika 

bakomliggande samhällsfaktorer och idrottsanknutna förklaringsfaktorer. Det för att empirin 

beskrev flickors upplevelser och erfarenheter på ett bra sätt. Hade istället ett annat perspektiv 

används i analysen hade eventuellt en annan infallsvinkel upptäckts vilket skulle kunna 

innebära ett annat resultat. Exempelvis hade studien eventuellt kunnat utgå ifrån litteraturens 

olika identifierade teorier. Vi känner ändå att utgå från empirin skulle generera det bästa 

möjliga resultat med utgångspunkt från våra forskningsfrågor.  

 

4.3 Slutsats 
 
Ser vi till forskningsfråga ett kan vi konstatera att flickor som är fysiskt aktiva både på fritiden 

och under idrottslektionerna erfarar idrottsämnet som positivt. Genom att de är fysiskt aktiva 

stärks flickors kroppsuppfattning och självkänsla vilket bidrar till att idrottsämnet blir en 

förhöjd positiv upplevelse. Flickor har därför positiva erfarenheter kring exempelvis 
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engagemang, kroppstillfredsställelse och kompetenta rörelser. Ser vi till forskningsfråga två 

kan vi konstatera att flickorna upplever ett dilemma gällande att framstå som heterosexuell och 

önskvärd eller maskulin och muskulös. Det leder till negativa erfarenheter för flickor såsom 

oro samt att de känner sig obekväma i sitt kroppsliga beteende och rörelsemönster i 

idrottsundervisningen. Flickorna upplever även att deras visuella kroppar blir offentliga och 

ständigt är under bevakning av sin omgivning. Ser vi till forskningsfråga tre kan vi konstatera 

att det finns tre större bakomliggande samhällsfaktorer som förklarar flickors erfarenheter och 

upplevelser i idrottsundervisningen. Dessa tre faktorer har en stark inverkan på hur flickor 

upplever sina kroppar i relation till idrottsundervisningen. Exempelvis påverkas flickorna av 

media, stereotypa föreställningar och upplevelsen av att inte vara skapt för fysisk aktivitet. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de negativa erfarenheterna av idrottsundervisningen är de 

som dominerar resultatet. Frågan är hur skolan ska bemöta denna utmaning och försöka ge 

eleverna en god kroppsidentitet samt vända de negativa erfarenheterna till positiva?  

 

4.4 Studiens kunskapsbidrag  
 

Litteraturstudien har fått fram att idrottsämnet har en stor utmaning i och med resultatet som 

visar att flickors upplevelser av ämnet domineras av negativa erfarenheter. Vad vi vet finns det 

inte tidigare systematiska litteraturstudier inom detta området. Vår studie har därför bidragit 

till ny kunskap genom att vi identifierat nya mönster och kopplat samman förklaringsfaktorer 

med flickors erfarenheter. Studien har dock ett antal begränsningar. Exempelvis har 

litteraturstudien endast vetenskapliga artiklar som undersöker flickor från västvärlden samt 

åldersspannet på flickorna är också en begränsning som kan påverka studiens kunskapsbidrag. 

Trots dessa begränsningar, menar vi att studien har bidragit till att stänga de kunskapsluckor 

som finns och tillfört en mer syntetiserande bild av forskningsområdet. För det första bidrar 

studien med en förståelse över vad flickor upplever och erfarar i samband med deltagande i 

idrottsundervisningen. För det andra har studien identifierat lokala idrottsanknutna 

förklaringsfaktorer som flickor anser påverka deras kroppsidentitetsskapande i samband med 

idrottsundervisningen på ett positivt och negativt sätt. Dessa förklaringsfaktorer är bra kunskap 

för idrottsläraren och skolan för att kunna bemöta de erfarenheter och upplevelser som finns. 

För det tredje har studien också bidragit till att identifiera bakomliggande samhällsfaktorer som 

påverkar de lokala idrottsanknutna förklaringsfaktorerna som identifierats. Dessa 
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samhällsfaktorer är en del av problematiken som påverkar flickors identitetsskapande i 

idrottsundervisningen. Det krävs dock mer forskning inom området för att få mer kunskaper 

kring flickors erfarenheter och upplevelser och hur de ska bemötas i idrottsundervisningen.  

 

Avslutningsvis anser vi att flickors problematik kring identitetsskapandet inte endast ska 

uppmärksammas av idrottsämnet utan det bör ses ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Hela 

skolan och alla ämnen borde beröra området kroppsidentitet för att ge eleverna insikt i 

betydelsen av att inneha god kroppsuppfattning och våga vara nöjd med sitt utseende. Skolorna 

har dock ett svårt arbete i att förmedla en realistisk norm av kroppsideal. De motarbetas i 

princip av samhället i stort då media framför en orealistisk bild av kroppsidealet.  
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6. Bilagor 

 

6.1 Bilaga A: Sökmatris databas 
 

Datum Sökning Sökord Databas Begränsn
ing 

Antal 
träffar 

Urval 1 
2019-
04-05 

Urval 2 
2019-
04-08 

Urval 3 
2019-
04-08 

Urval 4 
2019-
04-09 

2019-04-05 1 Embodied* 
AND 

"Physical 
education" 

AND 
Adolescents 

girls 

Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

 

4 2 2 2 2 

2019-04-05 2 Physical 
education 
AND 
embodied 
AND 
adolescents 
girls 

Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

5 1 0 0 0 

2019-04-05 3 Physical 
education 
AND body 
experience 
AND 
adolescents 
girls 

Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

7 1 1 0 0 

2019-04-05 4 Physical 
education 
AND girls 
experience 
AND body 

Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

45 6 6 5 5 

2019-04-05 5 Physical 
education 
AND girls 

Eric År: 
2000- 
2019 

44 3 1 1 1 
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experience 
AND body 

Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

2019-04-05 6 Embodied* 
Physical 
education 
girls 

Swepub År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 
Svenska 

4 1 1 1 1 

2019-04-05 7 Citat: 
Negotiating 
a physical 
identity: 
Girls, 
bodies and 
physical 
education 

Web of 
science 

År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

66 11 4 1 0 

2019-04-05 8 DE "Body 
image" OR 
DE "Body 
Esteem" OR 
DE "Body 
Image 
Disturbance
s" AND DE 
"Physical 
Education" 
OR DE 
"Curriculum
" AND Girls 

PsykINFO År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

17 6 5 5 3 

2019-04-05 9 Physical 
education 
AND 
embodied 
experience 
AND girls 

Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

15 2 2 0 0 

2019-04-05 10 Citat: 
"Friendship, 
physicality, 
and physical 
education: 

Web of 
science  

År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 

44 2 2 1 1 
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an 
exploration 
of the social 
and 
embodied 
dynamics of 
girls’ 
physical 
education 
experiences
" 

Språk: 
Engelska 

2019-04-05 11 Azzarito  Sportdiscus År: 
2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

26 8 6 4 4 

 
 

6.2 Bilaga B: Sökmatris manuell 
 

Datum Sökning  Begränsn
ingar 

Urval Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2019-04-05 Referenslista 
artikel 1 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

13 0 0 0 0 

2019-04-05 Referenslista 
artikel 6 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

18 3 2 1 1 

2019-04-05 Referenslista 
artikel 8 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

8 0 0 0 0 
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2019-04-05 Referenslista 
artikel 15 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

47 5 4 2 2 

2019-04-05 Referenslista 
artikel 17 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

25 0 0 0 0 

2019-04-05 Referenslista 
artikel 32* 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

36 3 3 1 0 

2019-04-09 Referenslista 
artikel 11 

År: 2000- 
2019 
Peer 
reviewed 
Språk: 
Engelska 

22 0 0 0 0 

 
 

6.3 Bilaga C: Artikelmatris 
 

Artikel Syfte Metod 
 

Resultat Bedöm-
ning/kvalite
tsgransknin
g 

Jennifer L. Fisette 
(2011) 
Exploring how 
girls navigate 
their embodied 
identities in 
physical 
education. 
Physical 
education and 
sport pedagogy,  

Studiens syfte är att 
undersöka hur unga 
flickor uttrycker 
sig angående deras 
kroppsidentitet 
utifrån den 
offentliga och 
privata kontexten i 

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Formella intervjuer, 
fältanteckningar 
Population/ 
studiegrupp: 
8st flickor, 12–13 
år. Fördelade på två 
olika klasser. 
 

Flickorna uttryckte att de primärt 
fokuserade på den socialt 
konstruerade idealkroppen av en 
kvinna.  
Två teman: 
1. Kroppen som ett yttre skal: 
Normer, hur flickorna uppfattade sina 
kroppar i relation till andra samt hur 
andra uppfattade deras kroppar. 
Mycket fokus på kroppens storlek, 
utseende, klädsel. En del av flickorna 

Bra 
 



 41 

vol.16, No. 2, 
179-196 
USA 

idrottsundervisning
en. 

antydde att de ej passade in i idealet 
och ville förändra sin kroppsstorlek.  
2. Offentliga visningen av kroppen 
(display): Kroppen blir flickornas 
identitet och inte endast ett objekt. 
Flickorna upplever oro när de ska byta 
om eller ha simundervisning då 
kroppen exponeras, hjälps åt att dölja 
varandras kroppar.   
   

Jennifer L. Fisette 
& Theresa A. 
Walton 
(2014) 
‘If you really 
knew me’... I am 
empowered 
through action.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
19, No. 2, 131-
152.  
USA 

Studiens syfte är att 
engagera flickor 
genom deltagande 
av 
aktivistforskning 
där de undersöker 
hur betydelsen av 
deras media-
identiteter  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Fokusgrupp 
intervjuer. 
Fältanteckningar 
från 
idrottsundervisninge
n. 
Mediekonsumtion.  
Population/ 
studiegrupp: 
3 st flickor,  
14 år. 
 

Media påverkar flickors perspektiv på 
kroppsidentitet och det begränsar deras 
handlande. Media påverkar hur flickor 
beter sig under idrottslektionen och 
därmed skapas en uppfattning kring 
idrottsundervisningen i skolan och den 
mediala kontexten om kroppen.  
 
 
 

Bra 

Vicente J. 
Beltrán-Carrillo, 
José Devís-Devís, 
Carmen Peiró-
Velert & David 
H.K. Brown. 
(2012)  
When physical 
activity 
participation 
promotes 
inactivity: 
Negative 
experiences of 
spanish 
adolescents in 
physical 
education and 
sport.   
Youth & society, 
44(1) 3–27 
Spanien 

Studiens syfte är 
undersöka vilka 
negativa 
erfarenheter unga 
människor har i 
relation till fysisk 
aktivitet samt hur 
ungdomars 
inaktivitet är 
sammankopplat 
med deras negativa 
erfarenheter. 

Design:  
Från en större 
kvantitativ studie. 
Denna studie är 
kvalitativ.  
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Population/ 
studiegrupp: 
7st flickor, 17–18 
år. Fördelade på 
olika skolor.  

Idrotten utgår ifrån att man ska ha 
vissa färdigheter och uppmanar 
eleverna att de ska vara vältränade. Det 
innebär att de som lyckades inom 
ämnet var de som kände sig bekväma 
och kunde prestera efter de riktlinjer 
som fanns.  
Kroppsformen har betydelse för 
betyget. Är du mer atletiskt byggd får 
du bättre betyg.  
 
Flickorna känner sig obekväma med att 
deras kroppar hela tiden är offentliga. 
De skäms också över hur de med sina 
kroppar handlar och rör sig.  
 
De negativa erfarenheter som flickor 
har är relaterade till det sociala 
samhället och hur det är konstruerat.  

Bra 
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Laura Hills 
(2007) 
Friendship, 
physicality, and 
physical 
education: an 
exploration of the 
social and 
embodied 
dynamics of girls’ 
physical 
education 
experiences.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
12, No. 3, 317-
336. 
England 
 

Artikelns fokus är 
på flickors 
förståelse av 
fysikalitet 
maktförhållande 
mellan tjejer inom 
ramen för 
idrottsämnet och i 
relation till deras 
diskurser och 
praxis runt vänskap 
och sociala 
relationer. 

Design:  
1 års kvalitativ 
studie. 
Metod: 
Intervjuer, 
fokusgrupper och 
observationer.  
Population/ 
studiegrupp: 
12–13 åriga tjejer. 8 
tjejer i uppdelade i 
två olika grupper 
 
 

Flickor uttrycker att det finns två olika 
sätt att handla under 
idrottsundervisningen. Att vara feminin 
och önskvärd eller elitsport och 
muskulär.   
Kropp, kapital och femininiteten: 
Flickorna uttrycker att de vill och bör 
följa det feminina idealet vilket innebär 
anpassningar under 
idrottsundervisningen.  
Vänskap och andra sociala 
relationer: Kroppen innebär hierarki, 
kompetens eller status. Flickorna oroar 
sig för att bli bedömd utifrån sin 
visuella kropp. Det finns olika aspekter 
som påverkar hur flickor uppfattar 
idrottsundervisningen exempelvis 
miljön i omklädningsrummen.  
 
 

Mycket 
relevant 

Philippa Velija & 
Gavin Kumar. 
(2009) 
GCSE physical 
education and the 
embodiment of 
gender. 
Sport, education 
and society,  
Vol. 14, No. 4, 
383-399 
England 

Studiens syfte är att 
undersöka flickors 
erfarenheter av 
idrottsundervisning
en och GCSE 
undervisning i 
relation till kön. 

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
två 
fokusgruppsintervju
er, 
semistrukturerade 
intervjuer 
Population/ 
studiegrupp: 
6st tjejer, 14–16 år.  
Grupp 1 har valt 
GCSE 
idrottsundervisning, 
Grupp 2 hade ej valt 
GCSE 
idrottsundervisning.  
 
 

Flickor som valt GCSE 
idrottsundervisning: Flickorna 
uttrycker oro vid ombyte inför och 
efter idrottslektionerna. De vill inte att 
andra ska se deras kroppar och kunna 
bedöma dem visuellt. Denna känsla 
infinner sig speciellt när det finns 
flickor i omklädningsrummet som de ej 
är vänner med. Flickorna uttrycker att 
de är obekväma när de bär skoluniform 
och anser att deras kroppar exponeras 
av de korta shortsen.  
Flickor som ej valt GCSE 
idrottsundervisning: Flickorna 
uttrycker att de endast vill delta i 
aktiviteter som gynnar deras kropp och 
utseende. Vilket innebär de aktiviteter 
som hjälper flickorna att behålla eller 
uppnå den vältränade/slanka kroppen. 
Flickorna uttrycker att de är obekväma 
när de bär skoluniform och anser att 
deras kroppar exponeras. De är oroliga 
över sin kroppsimage i skoluniformen.  

Bra 

Robyne Garrett 
(2004) 
Negotiating a 
physical identity: 
girls, bodies and 

Denna forskning 
undersöker 
byggandet av en 

Design:  
Samlat in data från 
tidigare studie. 
Kvalitativ intervju 
Metod: 

Feminina idealet bör följas och kvinnor 
ska vara smala och inte tjocka. Det är 
viktigt att ha en bra kropp, vilket 
innebär en kropp som följer idealet.   
 

Mycket 
relevant 
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physical 
education.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
9, No. 2, 223-237.  
Australien 

fysisk identitet 
inom ramen för 
idrottsämnet och 
fysisk aktivitet. 
Specifikt utforskar 
artikeln diskursens 
kraft runt kroppen.  
australiensiska 
kvinnor. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Population/studieg
rupp: 
32 flickor 
 

Den offentliga kroppen. Kvinnans 
kropp är ständigt i offentligheten och 
bedöms alltid utifrån det visuella 
perspektivet.  
 
När det endast är flickor i 
idrottsundervisningen känner de sig 
mindre exponerade och mer bekväma.  
  

Joanne Hill & 
Laura Azzarito. 
(2012) 
Representing 
valued bodies in 
PE: a visual 
inquiry with 
British Asian 
girls. 
Physical 
education and 
sport pedagogy, 
vol 17, No. 3, 
263-276 
England 

Studiens syfte är att 
undersöka om 
brittiska, asiatiska 
flickor visualiserar 
och anser att det är 
viktigt att ha en 
aktiv, sportig 
kropp, och vad 
detta innebär för 
deras engagemang 
(icke engagemang) 
i fysisk aktivitet.   

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Observationer, 
fältanteckningar, 
gruppintervjuer, 
Fotografier och 
forskarens 
fotografier,  
Population/studieg
rupp: 
11st flickor, 13–14 
år, 
 Eleverna hade två 
timmar PE i veckan, 
11 Två klasser med 
endast flickor under 
idrottslektionen.  

Kroppen framhävs som en display. 
Den syns konstant i skolan och i 
idrottsundervisningen bör den ha en 
viss färdighet.  
Antingen ska kroppen vara ‘sportig’ 
och då är det okej att vara aktiv på 
lektionerna eller ska kroppen vara 
‘feminin’ och därav vara passiv. 
Flickorna uttrycker att normen är att de 
ska vara mer inaktiva/passiva under 
idrottslektionen, vilket innebär att de 
‘sportiga’ flickorna inte passar in i den 
kvinnliga normen utan istället passar in 
i den maskulina normen.   

Mycket 
relevant 

Cheryl van 
Daalen 
(2005) 
Girls’ experiences 
in physical 
education: 
competition, 
evaluation, & 
degradation. 
The Journal of 
School Nursing, 
vol 21, No. 2 
Kanada 

Syftet med studien 
är att 
skolsjuksköterskor 
ska undersöka hur 
fysisk aktivitet 
upplevs av 
barn och ungdom i 
idrottsämnet. 

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Berättelser och 
intervjuer 
Population/studieg
rupp: 
Fem unga kvinnor i 
åldrarna 15–17 år. 
 

Studiens resultat visar att det finns sju 
gemensamma orsaker till varför flickor 
inte vill fortsätta idrottsämnet. Tre av 
dessa är känslor, atletisk förmåga och 
kroppsideal.  
Flickor upplever att deras kroppar inte 
är korrekt konstruerade för de 
aktiviteter som ska genomföras. 
Flickorna ska vara atletiska men ändå 
följa normen för vad som är kvinnligt. 
Flickor uttrycker att stora kroppar inte 
passar in i idrottsämnet och att 
omklädningsrummet är en omständig 
situation då man disponerar sin kropp 
för andra.    

Mycket 
relevant 
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Håkan Larsson, 
Karin Redelius & 
Birgitta Fagrell. 
(2011) 
Moving (in) the 
heterosexual 
matrix. On 
heteronormativity 
in secondary 
school physical 
education. 
Physical 
education and 
sport pedagogy,  
Vol. 16, No 1, 
67–81 
Sverige 

Studiens syfte är att 
undersöka 
relationen mellan 
rörelse och 
heteronormativitet i 
idrottsundervisning
en baserat på 
elevers 
erfarenheter.  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Observationer av 
idrottslektioner och 
fältanteckningar 
skrevs under 
lektionerna. Varje 
flicka deltog i 3st 
individuella 
intervjuer. 
Population/studieg
rupp: 
12st flickor, 15-
16år. 
 

Normen är att flickor är sämre på idrott 
samt att de ska vara mer passiva och 
inaktiva. Detta leder till att flickorna 
beter sig därefter. Flickor menar på att 
en rörelse ska kännas bra, rätt och 
meningsfull och den ska vara lämplig 
för den konstruerade normen. Om 
rörelsen inte uppnår denna norm, deltar 
man inte. Exempelvis är en social regel 
att flickor inte kan spela boll.  
 
Flickor är rädda att inte framstå som 
feminina och att ha en felaktig kropp 
som inte uppnår det feminina idealet.  
 
Flickor känner sig inte bekväma över 
att inte ha rakade ben och korta byxor. 
Även då det inte är krav att raka benen 
gör alla det ändå. Detta för att följa 
normen och se ut som det kvinnliga 
idealet. Vissa kläder som exempelvis 
shorts ingår inte i idealet vilket innebär 
att flickor väljer att avstå bära shorts 
även då de ofta är det mest praktiska 
för situationen.  

Bra 

Kristin Walseth, 
Iselin Aartun & 
Gunn Engelsrud 
(2017) 
Girls’ bodily 
activities in 
physical 
education how 
current fitness and 
sport discourses 
influence girls’ 
identity 
construction.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
22, No. 4, 442-
459.  
Norge 

Studiens syfte är att 
undersöka 
betydelsen av olika 
diskurser på 
flickors kroppsliga 
identitetskonstrukti
on i idrottsämnet.  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Observation, 
informella 
konversationer med 
eleverna och 
gruppintervjuer. 
Population/studieg
rupp: 
15 åriga elever.  
 

Resultatet utgår ifrån fyra olika teman: 
Motstå tävlingsmomentet, effektivisera 
träningen, diet och offentliga kroppen.  
Flickorna vill effektivisera träningen 
för att skapa den ideala kroppen. 
Träningens syfte är att behålla eller 
forma den ideala kroppen. Flickorna 
vill behålla sin femininitet och därmed 
anses vara heterosexuella och 
attraktiva för motsatt kön.  
Kroppen som ett objekt och en display 
exempelvis i simundervisningen. 
Flickorna som ej deltar bedömer de 
flickor som deltar i undervisningen.  
 
Positiva erfarenheter: Flickor som 
upplever ett självförtroende leder till 
att de skapar en god kroppsidentitet 
och kan delta i aktiviteter som de ej 
känner att de behärskar.  

Bra 
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Laura Azzarito & 
Melinda A. 
Solmon. 
(2006) 
A feminist 
poststructuralist 
view on student 
bodies in PE: sites 
of compliance, 
resistance, and 
transformation. 
Journal of 
teaching in PE, 
25, 200–225 
USA 

Studiens syfte 
undersöker hur 
högstadieelever 
identifierar sig 
själva i ett 
kroppsideal från 
fitness- och 
sporttidningar. 
Samt hur deras 
känsla för kroppen 
påverkar 
deltagandet i 
idrottsundervisning
en.  

Design:  
Kvalitativ studie 
under 1 år. 
Metod: 
Observationer och 
fältanteckningar 
från idrottslektioner. 
Formella och 
informella 
intervjuer. 
Population/studieg
rupp: 
28st flickor, 14–18 
år. 7st flickor från 
fyra olika klasser.  

Två teman:  
 
1) Den bekväma kroppen. Flickorna 
känner sig inte bekväma i sina kroppar, 
de är stora och de har för mycket fett 
(den dåliga kroppen). Det kvinnliga 
idealet ska vara slankt och för att 
kunna uppnå detta ideal behövs 
idrottsundervisningen. Idealet är en 
social konstruktion.  
2) Man tränar kroppen för sina 
färdigheter. Viktigt för hälsa och de 
som är överviktiga.   

Mycket 
relevant 

Laura Azzarito 
(2009) 
The panopticon of 
physical 
education: pretty, 
active and ideally 
white.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
14, No. 1, 19-39. 
England 

Syftet med studien 
är att utforska 
ungdomars sociala 
konstruktion av 
den idealiska 
kroppen i 
idrottsämnet 
genom 
användandet av 
kroppsbilder som 
kommer från 
fitness- och 
sporttidningar.  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Formella och 
informella 
intervjuer, 
observationer 
Population/studieg
rupp: 
28 elever, 14–18 år.   
 

Det feminina idealet: “är man smal, är 
man glad”.  
 
Slankhet, smalhet och klädsel är viktigt 
för att vara lycklig. Flickors kroppar, 
storlek och utseende är kopplat till 
popularitet. Det feminina idealet är 
kopplat till cheerleader´s smalhet och 
heterosexuella normen.  
 
Flickor uppnår inte kroppsidealet på 
samma sätt om man inte är vit i huden.  
 
Media är en stor faktor som påverkar 
det feminina idealet och vad flickor bör 
sträva efter.  

Bra 

Joanne Hill. 
(2015) 
Girls´ active 
identities: 
navigating 
othering 
discourses of 
femininity, bodies 
and physical 
education. 
Gender of 
education,  

Studiens syfte är att 
dela flickors 
perspektiv på hur 
diskurser påverkar 
deras prestation 
och engagemang.  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Gruppintervju, 
Fotodagbok, 
observationer och 
fältanteckningar 
Population/studieg
rupp: 
11st flickor, 13–14 
år.  
 

Flickor anpassar sina kroppar, 
begränsar sitt engagemang och gör 
aktiva val för att inte avvika från det 
feminina idealt inom 
idrottsundervisningen. Flickorna 
försöker se smala, vältränade och 
slanka ut. Flickor följer idealet om att 
de är inkompetenta på sport även då så 
inte är fallet.  
Press att delta på undervisningen och 
därmed får hon beteende av en 
‘pojkflicka’ vilket inte följer idealet.  
Flickors klädval påverkas av 
idealbilden. Exempelvis vill flickorna 

Mycket 
relevant 
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Vol. 27, No. 6, 
666-684. 
England 

inte bli solbrända eftersom vit hud är 
den vackra huden.  

Laura Azzarito & 
Adriana Katzew 
(2010) 
Performing 
identities in 
physical 
education: 
(En)gendering 
fluid selves.  
Research 
Quarterly for 
Exercise and 
Sport vol. 81, No. 
1, 25-37. 
England 

Syftet med studien 
var att utforska och 
ta upp följande 
frågor: (a) hur 
utgjordes unga 
identiteter i 
idrottsämnet 
genom sina 
avläsningar av 
mediabilder av 
kroppen, och (b) 
Vilka avläsningar 
gjorde eleverna, 
och hur gjorde det? 
och kan dessa 
relatera till deras 
fysiska 
egenskaper? 
 

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Etnografisk metod 
genom användandet 
av foton. 
Fältnoteringar, 
informella och 
formella intervjuer 
och observationer. 
Population/studieg
rupp: 
23 high school 
studenter (12 flickor 
och 11 pojkar) 
 

Medias påverkan på den feminina 
identiteten. Flickor upplevs konstiga 
om de inte strävar efter medias 
framställning av kvinnan.  
 
Flickor uttrycker att det finns flera 
perspektiv på kvinnokroppen men 
återkommer till att det feminina idealet 
är det som bör uppnås. Annars 
uttrycker flickor att de ej ingår i 
idealet.  
Flickor kan se sig som en sportig 
flicka, men då uppnås ej det feminina, 
heterosexuella idealet. Flickor kan ej 
vara både sportiga och feminina.  
 
Positiva erfarenheter: Flickor har 
självförtroende och känner ett värde i 
idrottsundervisningen, dock var dessa 
flickor ofta aktiva på fritiden.  

Mycket 
relevant 

Jan Wright, 
Gabrielle O`Flynn 
& Doune 
Macdonald. 
(2006) 
Being fit and 
looking healthy: 
young women`s 
and men´s 
constructions of 
health and fitness. 
Sex roles, 54, 
707–716. 
Australien 

Studiens syfte är att 
undersöka hur unga 
människor tar upp, 
diskuterar och 
motverkar den 
obligatoriska, 
offentliga 
hälsodiskursen i 
relation till hälsa, 
fitness och 
kroppen.  

Design:  
Kvalitativ studie 
över 2-5år. 
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Population/studieg
rupp: 
45st flickor, 15–18 
år.  
 

Hälsa är en blandning mellan rätt kost 
och träning. Unga flickor pratar om sig 
själva att de inte är tillräckligt 
vältränade. Det är skillnad över att vara 
hälsosam och vältränad. Hitta balansen 
mellan mat och träning för att uppnå 
den smala kroppsformen.  
Det är viktigt med utseende och man 
tränar bland annat för att uppnå idealet. 
Flickorna är rädda för att bli 
överviktiga. Den här diskursen är 
kraftfull och formar dagens ungdomar.  
 
Positiv upplevelse är att folk 
uppmärksammar när de går ner i vikt 
och då känner de sig tillfreds.  

Bra 

Fiona Brooks & 
Josefine 
Magnusson.  
(2006) 
Taking part 
counts: 

Studiens syfte är att 
undersöka pojkar 
och flickor i 
England som har 
gjort en förändring 
från att vara 

Design:  
Kvalitativ studie 
under 18 mån. 
Metod: 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 

Regler om dusch, klädsel och val av 
aktivitet gör att flickorna känner sig 
kontrollerade och därför vill de helst 
inte vara delaktiga i den kontexten.  
 
Flickorna uppfattar att deras kroppar 

Bra 
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Adolescents´ 
experiences of the 
transition från 
inactivity to 
active 
participation in 
school-based 
physical 
education. 
Health education 
research, Vol. 21, 
No. 6. 
England 

inaktiva till aktiva 
på 
idrottslektionerna.  

Observationer av 
idrottslektioner, 
implementera ett 
program för att öka 
deltagandet.  
Population/studieg
rupp: 
25st flickor, 14–15 
år.  
 
 

inte passar in i den fysiska diskursen 
som finns inom idrottsämnet.   
 
Idrottsundervisningen i förändring. 
Man försöker lyssna på deltagarnas 
åsikter. Genom denna förändring får 
man flickor mer aktiva. 

Laura Azzarito, 
Melinda A. 
Solmon, & Louis 
Harrison, Jr. 
(2006) 
“... If I had a 
choice, I would 
….” A feminist 
poststructuralist 
perspective on 
girls in physical 
education. 
Research 
quarterly for 
exercise and 
sport, Vol. 77, 
No. 2, 222-239 
USA 

Studiens syfte är att 
undersöka flickors 
deltagande eller 
frånvaro från 
idrottsundervisning
en  

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Observationer, 
fältanteckningar 
från 
idrottsundervisninge
n 
Population/studieg
rupp: 
15 st flickor, 14–18 
år.  
 

Flickor uppskattar och värderar 
idrottsundervisningen. Flickorna deltar 
i undervisningen för att hålla sig i form 
eller förbättra sitt utseende.  
 
Det finns stereotypa föreställningar om 
vilka sporter som anses manliga och 
kvinnliga. Ett socialt konstruerat 
argument är att flickor är svagare och 
bör därför inte delta i kontaktsporter. 
Flickor väljer därför att inte delta i allt 
då de känner att kroppen inte platsar. 
De avstår också pga av den offentliga 
displayen, de känner sig konstant 
övervakad. Flickor ska var perfekta 
och delta i feminina aktiviteter.  
De oroar sig över att tappa sin 
femininitet.   
 
 
Positiva uppfattningar om 
idrottsundervisningen: Flickorna ansåg 
att idrottsundervisningen hjälper till att 
uppnå vältränade kroppar eller att 
behålla sin kropp.   

Bra 

Anne Flintoff & 
Sheila Scraton 
(2001) 
Stepping into 
active leisure? 
Young women’s 
perceptions of 
active lifestyles 
and their 
experiences of 

Studien syftade till 
att utforska 
sambandet mellan 
ungas upplevelser 
av 
idrottsundervisning
en och vidare 
utanför skolans och 

Design: 
Data från en större 
kvalitativ studie. 
Metod: 
Intervjuer (både i 
grupp och 
individuella) 
Population/studieg
rupp: 

Resultatet i studien visar att flickor 
tränar för att gå ned i vikt och att 
uppnå det kvinnliga idealet.   
 
Bryter normen när kvinnor börjar 
sporta men ofta tillsammans med 
dieter. Dock är aktiviteterna väl valda 
för att inte frångå det feminina idealet 
och förbli ett heterosexuellt objekt.  
 

Bra 
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school physical 
education.  
Sport, Education 
and Society, vol. 
6, No. 1, 5-21. 
England 

dess fysisk 
aktivitet? 

15 åringar.  Flickorna anser att könsfördelning i 
idrottsundervisningen är viktigt 
eftersom de inte vill exponera sina 
kroppar inför pojkar.  
 
Flickorna uttrycker att de inte 
uppskattar skoluniformer och känner 
sig exponerade. Speciellt under 
simundervisningen uppfattar flickorna 
kroppen som en display.  

Louisa Webb, 
Mikael 
Quennerstedt & 
Marie Öhman. 
Healthy bodies: 
construction of 
the body and 
health in physical 
education. 
(2008) 
Sport, Education 
and society, Vol. 
13, No. 4, 353-
372 
Sverige & 
Australien 

Studiens syfte är att 
undersöka data från 
Australien och 
Sverige samt 
analysera diskurser 
i idrott och hälsa. 
Studien undersöker 
också 
kroppsidealets kraft 
och vilka problem 
som uppstår när 
den visuella och 
aktiva kroppen är 
central.  

Design:  
Mixade metoder 
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
observationer, 
Filminspelning, 
fältanteckningar, 
enkät & data.  
Population/studieg
rupp: 
147st lärare i 
Sverige. 
17st lärare i 
Australien. 
Observationer har 
genomförts på 
elever. 

Idrottsundervisningen är viktig för att 
konstruera ett bra ideal. Två centrala 
diskurser: Fitness och riskdiskursen. 
Idrottsundervisningen ska sträva mot 
att ge kunskaper om träning, kost och 
hälsa. Det ska produceras en hälsosam 
kropp.  
 
Den socialt konstruerade normen styr 
över vad som anses vara en hälsosam 
kropp. Man vill minimera risken för 
skador och sjukdomar.     

Bra 

Birgitta Fagrell, 
Håkan Larsson & 
Karin Redelius 
(2012) 
The game within 
the game: girls’ 
underperforming 
position in 
physical 
education.  
Gender and 
Education vol. 24, 
No. 1 101-118. 
Sverige 

Studiens syfte är att 
belysa hur spel 
placerar flickor och 
pojkar i olika 
subjektiva 
positioner, samt 
vilka konsekvenser 
inlärningsprocesse
n får och hur 
eleverna upplever 
dem själva utifrån 
det subjektiva 
könet. 

Design:  
Kvalitativ studie 
Metod: 
Observationer av 
idrottslektioner, 
Fältanteckningar 
och videoinspelning.  
Intervjuer med 
flickor, pojkar och 
lärare.   
Population/studieg
rupp: 
26st lektioner 
observerades, 
Flickor 14-15 år. 2st 
flickor intervjuades.  

Det finns ett ideal som menar att 
flickor ska vara på ett visst sätt. 
Exempelvis svagare (än killar), lugna 
och mer känslosamma.  
 
Flickor uttrycker att de är dåliga på 
idrott vilket leder till att de inte deltar i 
undervisningen på samma villkor som 
pojkarna.  
 
Idrottsundervisningen har en maskulin 
dominans som inte är uppbyggd för 
den feminina normen som finns. Detta 
leder till att flickor inte utmanar denna 
diskurs.   

Bra 

 


