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Abstrakt

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet framgår det att skolan i sin undervisning 
skall sträva efter att utveckla en positiv självbild hos eleverna. Syftet med detta arbete är 
att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa främjar arbetet med att skapa en positiv 
självbild hos elever. Undersökningen vi använt oss av är kvalitativ och utgörs av sex 
informanter som är yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa. Resultatet av 
undersökningen tyder på att de flesta av våra informanter anser att det var viktigt att 
arbeta med elevernas självbild, men flertalet hade inget konkret upplägg för detta. 

Nyckelord: Självbild, självförtroende, självkänsla och idrott & hälsa.



Förord

En lång resa har nu tagit sitt slut. Många långa dagar har det blivit och många glada 
skratt. Vi har kastats mellan hopp och förtvivlan när skolans datorer har spelat oss ett 
spratt. Inget ont som inte för något gott med sig, vi har nu blivit experter på att spara 
arbeten och därmed vill vi gärna tacka personalen från helpdesk. Utan er hade skolans 
databugg tagit en stor del av vårt arbete men med er hjälp gick nu detta att återskapa. Ett 
stort tack till vår fenomenala handledare Inger Karlefors som trots sitt eget tuffa schema 
har avsatt tid att hjälpa och stötta oss. Vi har under resans gång haft stort förtroende för 
vår handledare och känner i efterhand att vi inte hade klarat oss utan henne.
Vi vill även tacka våra informanter som medverkade i våra intervjuer och som har gett 
oss väldigt värdefull information, som dels har varit till stor hjälp i detta arbete men även 
lärdomar som vi kommer att bära med oss i vår kommande profession som lärare i idrott 
och hälsa.
Ett särskilt tack till vår gamla VFU handledare som varit till stor hjälp i detta arbete.
Slutligen vill vi ta tillfället i akt och tacka varandra. Trots det många antalet timmar vi 
investerat i detta arbete har vi aldrig haft långtråkigt. Det har funnits stunder när vi 
upplevt att vi kört fast men vi har hela tiden lyckats hålla oss positiva och arbetet har i sin 
helhet varit ett rent nöje.

Januari 2010
Linda Lindbäck och Malin Lundberg



Innehållsförteckning

1 Inledning .......................................................................................................................... 1

2 Syfte: ................................................................................................................................ 2

2.1 Frågeställningar......................................................................................................... 2

3. Bakgrund......................................................................................................................... 3

3.1 Självbild .................................................................................................................... 3

3.2 Styrdokument ............................................................................................................ 6

3.3 Samhällets påverkan på självbilden .......................................................................... 7

3.4 Ämnets innehåll......................................................................................................... 9

3.5 Lärares påverkan på elevers självbild ..................................................................... 11

4 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................. 13

5 Metod ............................................................................................................................. 15

5.1 Analys...................................................................................................................... 15

5.2 Tillvägagångssätt/Genomförande............................................................................ 16

5.3 Reliabilitet ............................................................................................................... 17

5.4 Validitet................................................................................................................... 18

6 Resultat .......................................................................................................................... 19

6.1 Syn på självbild ....................................................................................................... 19

6.2 Arbete med självbild ............................................................................................... 20

6.3 Konkret arbete med att främja en positiv självbild ................................................. 20

6.4 Ämnets påverkan..................................................................................................... 21

6.5 Elevens individuella arbete ..................................................................................... 21

6.6 Indikationer på förändring....................................................................................... 22

6.7 Beteende kopplat till självbild................................................................................. 22

6.8 Lärarnas kompetens................................................................................................. 22



1

7 Diskussion...................................................................................................................... 25

7.1 Resultatdiskussion................................................................................................... 25

8 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 29

Referenser ......................................................................................................................... 30

Bilaga ....................................................................................................................................





1

1 Inledning

Det hela startade med att vi började studera styrdokumenten. Något som vi fastnade för 
var kursplanens mål i idrott och hälsa där det tydligt står att läraren i sin undervisning ska 
sträva mot att eleverna utvecklar en god självbild. Begreppet självbild var för oss ett 
bekant uttryck men vad det egentligen hade för innebörd var oklart. Vi kunde konstatera 
att självbild hade med det mentala att göra men mycket mer än så kunde vi egentligen 
inte klargöra. Vi var dock medvetna om att begreppet hälsa innefattade både fysisk och 
psykisk hälsa men enligt våra egna erfarenheter så hade vi fått mycket lärdom om den 
fysiska hälsan medan den psykiska hälsan hade vi knappt berört, vare sig i vår egen 
skolgång eller under vår lärarutbildning inom idrott och hälsa. Insikten i att vi inte hade 
så mycket kunskaper om vad som egentligen var en god självbild var ganska 
häpnadsväckande eftersom det i vår framtida profession är ett av målen som 
undervisningen ska sträva mot. Hur ska vi som lärare kunna göra detta om vi inte fullt ut 
känner till vad en god självbild är och hur den utvecklas. Detta var några av de 
grundläggande frågor vi ville söka svar på. Vår ambition har från utgångsläget varit att ta 
reda på hur lärare arbetar för att främja elevers självbild. 
Vi är båda två idrottsintresserade och ämnet idrott och hälsa har alltid varit en favorit 
bland skolämnena och vi har aldrig avstått några idrottslektioner frivilligt.
Kan en elev utveckla en god självbild i ämnet idrott och hälsa om denna elev inte tycker 
om undervisningen eller deltar i den aktivt?
Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi vid ett flertal tillfällen stött på elever 
som inte velat medverka i undervisningen i idrott och hälsa. Kan bakomliggande faktorer 
för dessa elever vara sammankopplat med elevernas självbild. När vi själva studerat 
kursplanen i idrott och hälsa har vi uppfattningen om att vissa bitar prioriteras mer än 
övriga. Bollsporter och andra lagidrotter har vi upplevt varit i fokus och andra moment 
har hamnat i skymundan. Är innehållet i undervisningen helt avgörande för om eleverna 
lyckas utveckla en god självbild, eller vilka faktorer är det egentligen som styr denna 
utveckling? 

När det gäller ansvarsfördelningen, så har vi ansvarat för hela arbetet gemensamt. 
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2 Syfte:

Hur kan lärare i idrott och hälsa främja en positiv självbild hos eleverna.

2.1 Frågeställningar

Vad är definitionen av begreppet självbild och hur skapas den?
Vilka faktorer anses främja en god självbild?
Hur definierar lärare inom ämnet idrott och hälsa begreppet självbild och hur arbetar de 
för att stärka och utveckla en positiv självbild hos eleverna?
Har ämnets innehåll betydelse för hur självbilden utvecklas?
Hur kvalitetssäkrar lärare i idrott och hälsa att eleverna utvecklat en positiv självbild?
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3. Bakgrund

3.1 Självbild

Det finns många definitioner att finna när det gäller begreppet självbild.

Raustorp (2006) menar att det finns olika begrepp som självbild, självkänsla, och 
självuppfattning, det som är gemensamt för dessa begrepp är att det är inställningen 
människor har till sig själva.

Enligt Johansson (2006) är självbilden uppbyggd av självkänslan och självförtroendet. 
Självförtroendet är starkt sammankopplat med de prestationer som en individ 
åstadkommer och kan kortfattat beskrivas som uppfattningen om den egna förmågan. 
Begreppet självkänsla baseras mer på upplevelser av den egna identiteten, den är 
beroende av bekräftelse av andra människor och utvecklas i positiv riktning desto mer 
oberoende individen blir av yttre åsikter och det skapas en trygghet i att "du duger som 
du är" (Johansson, 2006 s.25). 

Auno och Brandelius-Johansson (2002) definierar självbilden som den bild individen har 
av sig själv. Exempel på detta kan vara att man identifierar sig med olika aktiviteter och 
samband. När individen reflekterar över den egna personen kan den se sig själv som en 
person med vissa utmärkande drag och egenskaper, individen ser sig själv som en viss 
typ av person. Denna identifikation kan exempelvis uttryckas som när en person anser sig 
att vara en individ som inte tycker om att prata inför andra människor eller som en person 
som tycker om att visa sina färdigheter och kunskaper inför sin omgivning.

Duesund (1996) menar att självbild är ett begrepp som ofta används i en vid mening och 
innefattar allt från självförtroende till självkänsla. Begreppet kan definieras som den 
relation en människa har till sig själv. Självbilden påverkar hur individen förhåller sig till 
andra i sin omgivning. De flesta forskare inom området är helt överens om att en persons 
självbild är den faktor som starkast styr en personens beteende. Därför är det väldigt 
viktigt att människan får positiva förstärkningar för att en positiv självbild ska utvecklas.

Begreppet självbild kan uttryckas som individens syn på sig själv. Den formas av de 
negativa och positiva reaktioner individen får från andra människor, så som lärare och 
kamrater. Den är även grunden för förhållningssättet gentemot omvärlden. Inom varje 
människa finns det en mängd olika minnen och bilder som visar på vem personen 
egentligen är. Människan kan exempelvis identifiera sig som en god vän, en bra lyssnare, 
en tävlingsmänniska etc. utifrån hur de bilder som individen bär med sig om den egna 
personen. Viktigt att komma ihåg är att människan tenderar att tolka den egna personen 
mer negativt än vad andra i omgivningen gör. Orsaken kan vara negativ respons från 
någon nära person som är betydelsefull för personen i fråga, exempelvis en förälder eller
en lärare. En annan ofta förekommande orsak är att människan jämför sig med andra hela 
tiden och då främst har den duktigaste personen som måttstock. En annan förklaring kan 
ligga i att individen betraktar den egna personen helt utifrån yttre faktorer, främst 
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utseendet. Då får yttre faktorer, så som media och andra personers uppfattningar och 
ideal, en stor makt över hur individen identifierar den egna personen och hur självbilden 
framstår. För att kunna utvecklas krävs det ofta att människan vågar pröva nya saker. Ett 
vanligt hinder som uppstår i sådana situationer är att självkänslan, som är en del av 
självbilden, är för låg så att individen inte vågar prova nya saker och därmed fortsätter 
inte utvecklingen av självbilden i den takt som den skulle kunnat fortskrida (Johansson, 
2006).

Mark (1998) menar att självbilden formas när individen reflekterar över den egna 
personen. Genom att besvara frågeställningar om sig själv ges det automatiskt olika 
självbilder. Människan kan även genom att agera framställa en uppfattning om sig själv. 
Åtskilliga självbilder har en utformning så att de undviker insikter som människan 
egentligen känner till om sig själv. Självbilden har en stor betydelse för hur en människa 
utför olika handlingar och uppfattar sin egen kropp. Självbilden är någonting som 
människor försvarar och förnekar, och ständigt pågår en analys av ens egen självbild. 
Under livets gång kommer självbilden att ändras och utvecklas. Konstruktionen av jaget 
bestäms genom biologiska, sociala och kulturella faktorer. Jaget kan i många hänseenden 
likställas med en individs självbild, men den kan även ses som en del av självbilden. 

Johansson (2006) hävdar att människan kan skapa en inre trygghet genom att inneha en 
god självbild. Denna trygghet gör att behovet av att behöva hävda sig minskar och 
resultatet blir att individen känner sig tryggare och mer tillfreds.

Branden (2000) menar att en människas självbild är någonting som finns på djupet inom 
en och har en stor betydelse i de val och handlingar som görs i livet. Självbilden är det 
som till stor del styr vilket liv individen skapar.

Cullberg Weston (2005) menar att redan när en person hälsar på en annan människa 
utstrålar personen den bild den bär med sig av sig själv. Därför är det av stor betydelse att 
inneha motivation att komma fram till en förbättrad kärlek till sig själv. Varje individ bär 
med sig ett stort lager av självbilder, och beroende på vilken situation man utsätts för tar 
den positiva respektive den negativa självbilden över. När människan får beröm och 
bekräftelse uppstår positiva känslor, uppstår däremot oönskad kritik framställs negativa 
känslor som leder till en stärkt negativ självbild. Beroende på hur kritik framförs så kan 
det få väldigt negativa följder för en individs självbild. Att människor styrs av vad andra 
individer tycker och tänker om den egna personen råder det inga tvivel om men om 
människan däremot arbetar med sig själv för att skapa en inre självkänsla och trygghet 
medför det att människan inte längre är lika beroende av andra människors åsikter och 
synsätt. Det hör inte till ovanligheten att en person har olika självbilder i olika situationer, 
en självbild på skolan och en annan i hemmet. 

I Skolhälsovård (1997) går det att läsa att den första självbilden människan får utformas i 
samspelet med familjen. Där Wrangsjö (2004) påpekar att det är främst genom mimik 
och rörelser som det samspelet sker, och är oftast den mest betydelsefulla bild individen 
får av sig själv. Cullberg-Weston (2005) menar att alla självbilder som byggts upp i 
samspel med personer som står individen nära under uppväxtåren kommer att inverka på 
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individens handlingar och hur den uppfattar vad andra förmedlar för information och hur 
känslor påverkas.

Mark (1998) anser att den fysiska kroppen är en faktor som påverkar självbilden. 
Kroppen och dess storlek och utformning har betydelse för självbilden och den är 
någonting som andra människor kan se och bedöma. Genom kroppsspråket och hur 
kroppen beter sig kan de flesta människor med en snabb överblick få en uppfattning om 
hur en annan person mår och känner sig. 

När ett barn kommer upp i tioårsåldern känner de sig ofta harmoniska med sin tillvaro 
men samtidigt som detta sker är barnet på väg in i tonåringens värld, då det är dags att 
lämna barndomen. Barnet märker att kroppen förändras och i ett sådant stadium i ett 
barns liv ändras även självbilden. Det fysiska utseendet får en stor betydelse genom att 
barnet granskar sig själv och andra. I puberteten ändras det kroppsliga hos barnet i takt 
med den sociala och psykiska utvecklingen. Det är i skedet av puberteten som en del barn 
börjar inneha negativa funderingar om sin kropp, där risken är stor att barnet kan hamna i 
exempelvis drogmissbruk eller ätstörningar. Hur barnet upplever sin egen kropp får 
konsekvenser för den egna självbilden eftersom kroppen är starkt sammankopplad med 
självbilden hos en individ. Det är av stor vikt att vuxna människor som finns runt barnet 
gör allt för att barnet ska få en god självbild (Skolhälsovård, 1997). 

När en person innehar en negativ självbild kan det bli väldigt besvärligt emotionellt och 
ofta saknas förmågan att kunna ta åt sig av positiv feedback. En del personers självbilder 
är så pass negativa att alla positiva komplimanger och kommentarer de får sätter de in i 
ett negativt perspektiv. Ett sådant synsätt kan man urskilja på en person som lider av 
anorexi, där de ser på sin kropp som tjock medan andra ser den som en smal och benig 
kropp. (Cullberg & Weston 2005).

Rydberg (2000) anser för att fungera optimalt och känna att man mår bra måste det råda 
balans mellan det fysiska och det psykiska hos människan, om det blir obalans mellan 
dessa två element kommer det att leda till att man inte mår bra. De flesta vill dock helst 
inte prata om hur de mår inombords, utan det verkar förefalla så att man hellre bär
känslorna och problemen inom sig pga. av rädslan att uppfattas som en svag person av 
andra. Det finns ett uttryck som säger "att sanningen sitter i betraktarens ögon" och detta 
väljer Rydberg att tolka som att det är människan själv som skapar sin egen verklighet 
och väljer hur verkligheten sedan ska tolkas. Beroende på vilket sätt man tolkar sin 
verklighet kommer detta att få konsekvenser för hur man upplever sin omvärld, man 
brukar ofta i dagligt tal prata om pessimister och optimister. Hur man väljer att tolka sin 
omvärld får konsekvenser för hur man kommer att må. Självbilden man innehar är starkt 
kopplad till självförtroendet och självkänslan, så för att uppnå en god självbild måste
människan utveckla ett gott självförtroende och en god självkänsla.
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3.2 Styrdokument

Synen på kroppen har genom åren förändras. I undervisningsplanen för folkskolan (1958) 
uppmärksammades att gymnastikundervisningen skulle förmedla rekreativa 
kroppsrörelser som i sin tur skulle bidra till en harmonisk och omfattande utveckling hos 
eleverna. I den första läroplanen för grundskolan i Sverige (Lgr 62) hade målen i 
gymnastikundervisningen reviderats och uttrycket rekreativ kroppsrörelse beskrevs som 
kroppsrörelse. Vidare handlade det om att eleverna skulle förstå att fysisk aktivitet var ett 
medel till hälsa. Det var först i läroplanen för grundskolan (Lgr 80) som skillnaden 
mellan psykisk och fysisk hälsa uppstod. Läroplanen menade att undervisningen skulle 
bidra till att en psykisk, fysisk och social förbättring skedde hos eleverna. Den skulle 
också medverka till att eleverna förstod betydelsen av hälsa, och att de skapade ett 
intresse för att ideligen vilja aktivera kroppen för en god hälsa och för att skapa en god 
harmoni. I den nuvarande kursplanen för idrott och hälsa (2000) ligger fokus på att 
människan fungerar som en helhet, olika komponenter som känslor, kropp, tankar och 
intellekt befinner sig i ett samspel tillsammans. I det samspelet utvecklas även 
kroppsuppfattningen. Ämnet kan ge goda tillfällen att resonera om frågor som berör hälsa 
och etik som kan kopplas samman med idrott. I ett sådant forum finns stora möjligheter 
att ifrågasätta de olika bilder på kroppsideal som sprids över exempelvis Internet och 
television. De är bundna till den kroppskultur som råder i dagens samhälle, och den 
påverkan det har på människors självbild.

Kursplanen för idrott och hälsa (2000) säger att eleverna behöver få en förståelse för den 
fysiska aktivitetens samband med att uppnå psykiskt tillfredställelse. Vidare i kursplanen 
anses det att eleverna skall utveckla olika förmågor, som en social, fysisk och psykisk 
förmåga, det vill säga att utveckla sin kropp och själ för att uppnå en positiv självbild. En 
förutsättning är att alla elever skall kunna delta i undervisningens olika aktiviteter på sina 
egna villkor, för att alla skall ha möjlighet att nå målen. Inom den ramen för ämnet skall 
läraren även sträva efter att utveckla en förståelse hos eleverna för deras klasskamrater, 
att man inom gruppen respekterar varandra.

Ett av kursplanens mål som skolan skall sträva mot i ämnet idrott och hälsa (2000) är att 
”Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin 
fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild”. I dagens 
samhälle uppmärksammas kroppen väldigt mycket, och får då en stor betydelse för 
människan (Annerstedt, Peitersen, & Rønholt 2001). Den psykiska förmågan hos 
människan kan bli påverkad om kroppsuppfattningen hos människan är väldigt negativ, 
den självbilden som då uppstår hos människan kan i vissa fall leda till exempelvis 
ätstörningar (Brattberg 2007).

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (2004) anses det att skolan skall vara 
likvärdig för alla elever och undervisningen skall därför utformas efter varje enskild 
individ och beakta varje individs olika förutsättningar. En annan väsentlig roll som 
skolan har är att skapa en god självkänsla hos eleverna, det är någonting som har sin 
början i hemmet, men som skolan skall fortsätta att utveckla. I skolan skall läraren stötta 
eleverna för att de skall lyckas med någonting de inte trott är möjligt, och att de på det 
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sättet stärker sig själva genom att komma över svårigheter som kan uppstå. Ett uppdrag 
som skolan har är att tala om frågor som berör livsstil och hälsa.

Vad gäller skolan riktlinjer som finns angivna i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 1994 (2004) framgår det att alla som arbetar i skolan ska stärka eleven att 
tro på sitt eget kunnande.

3.3 Samhällets påverkan på självbilden

Under människans tid på jorden har det skett stora förändringar i levnadsvillkor och 
kultur. Synen på kroppen har varit nära sammankopplad med den tid en människa levt.
Exempelvis skulle kvinnokroppen snöras åt hårt i midjan under 1700-1800 talet med 
hjälp av korsetter och dylikt för att ge illusionen av ett visst utseende som var åtråvärt på 
den tiden. Det fanns även de som lindade sina barns ben för att de skulle bli raka och 
motsvara idealet som då var aktuellt. I samband med industrisamhällets intåg ändrades 
synen på den mänskliga kroppen, kraven på kroppens traditionella uppgifter så som 
reproduktion blev inte längre lika relevant utan kroppen kopplades samman med den 
egna vilja och tankens makt över handlingen. Varje människa var en individ som skulle 
utvecklas och ta ansvar för sitt eget liv. I alla tider har kroppen varit intressant att studera, 
analysera och bedöma och denna fokusering och bedömning har haft betydelse för 
skapandet av självbild hos individen (Fagrell & Nilsson, 1998).

Att forma kroppen är inte något som är unikt för den moderna människan, utan det har 
förekommit under andra tider. Men idag finns det otroligt många produkter och 
behandlingar som har till uppgift att forma den mänskliga kroppen. Det finns allt från 
dieter, träningsredskap, kläder som lyfter och formar till plastikkirurgi där man med hjälp 
av operationer drastiskt kan förändra sitt utseende. Fokuseringen av kroppen får 
konsekvenser för hur självbilden utvecklas hos en individ, eftersom den fysiska kroppen 
är en faktor som påverkar självbilden. Det finns flera underliggande orsaker till att denna 
fokusering uppstått. En av dem är framväxten av ett konsumtionssamhälle, där 
ekonomiska krafter har betydelse och där redskap och förebilder framhålls för att skapa 
behovet av att forma sin kropp och därmed konsumera produkter och tjänster. En annan 
är den förändrade sociala strukturen där kvinnor har kommit in på arenor som tidigare 
bara var tillängliga för män, som kan problematisera identifikationen av vad en kvinna 
respektive man är och förhållningssättet till dessa och vad som anses lämpligt att göra 
och klara av utifrån dessa identiteter (Fagrell & Nilsson, 1998).

Varje tidsepok verkar inneha sina kroppsideal, dagens kroppsideal har fokus på den unga, 
starka och friska kroppen. Överallt exponeras kroppar, via televisionen, film och i 
reklam, ofta är det slanka, vältränade kroppar som förekommer (Fagrell & Nilsson, 
1998).

I dagens moderna samhälle är individen omgiven av olika medier, exempelvis Internet, 
TV, reklam eller tidningar. Identiteten har fått en ny betydelse för individen och har sitt 
uttryckssätt i hur man beter sig, vad man har för matvanor, hur man klär sig och även alla 
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de föremål vi äger och har. Individen påverkas av reklam och medier över hur han/hon 
bör förändra sig inom olika delar i det liv som personen lever. Det mediala 
identitetsskapandet fokuserar mycket på kroppen, och flera samhälliga värderingar har 
ändrats och nu söker många individer efter kroppsliga brister. Både den fysiska kroppen 
som tidigare nämnts och identiteten har betydelse för hur självbilden utvecklas. Genom 
negativ förstärkning, som att hela tiden leta efter brister, kommer självbilden att påverkas 
negativt (Söderström, 1999).

Vikigt att poängtera är att dagens kroppsideal inte ser likadant ut världen över, utan 
varierar beroende på vilken kultur man befinner sig i. Det finns många sätt att förändra 
eller utsmycka den fysiska kroppen efter rådande ideal, det kan vara allt från att hänga 
tyngder i öronen för att få längre öronsnibbar, sätta plattor gjorda av lera i underläppen 
för att få större läpp till att sätta smycken på olika kroppsdelar eller göra 
kroppsmålningar. De bakomliggande motiven kan vara att behaga, locka, visa styrka 
etc.(Fagrell & Nilsson, 1998).

Engström & Redelius (2002) menar att genom medias roll i dagens samhälle har kroppen 
blivit ett projekt som ska ändras och skapas till något personligt rent utseendemässigt. 
Den optimistiska livsstilen som många unga har idag kopplas samman med kroppen. Idag 
kan man genom exempelvis reklam urskilja att både kvinnor och män är lättklädda och 
det påverkar dagens ungdomar.

Vår tids kroppsideal är inte lika ytliga som det tidigare har varit utan innefattar mer än 
bara det ytliga uttrycket. I vår tid så måste kropp och själ sammankopplas för att få en 
riktigare bild av nutidens kroppslighet (Fagrell & Nilsson, 1998). 

Annerstedt, Peitersen, & Rønholt (2001) menar att så stor som uppmärksamheten kring 
kroppen och hälsan är idag, kanske den aldrig har varit förut. I människans identitet har 
kroppen en väldigt stor betydelse. De menar att i media förekommer ofta bilder på 
vältränade och slanka kroppar. Cullberg Weston (2005) menar att den mediala bilden av 
kroppen, som existerar idag, kan skada människan genom exempelvis ätstörningar eller 
anabola steroider. Detta kan kopplas till självbilden som individer har av sig själva.
Brattberg (2007) menar att ibland kan kroppsuppfattningen vara så pass negativ så att den 
leder till ett komplex. Denna negativitet leder till att självbilden blir hårt drabbad och ett 
sådant komplex kan man se hos personer som lider av ätstörningar.

Fagrell och Nilsson (1998) skriver om frågor som rör individers självbild och menar att 
det är ett livslångt arbete som varje individ genomgår när den söker sin identitet och 
självbild, ständigt utforskas, reflekteras och försöker självbilden bekräftas. Hela tiden 
finns en strävan mot att hitta svaret på vem människan egentligen är och en riktning mot 
att försöka se personen som en egen individ, bortkopplad från övriga individer. När 
individen skapas har den fysiska kroppen stor betydelse, för den ses inte bara som en 
kropp av kött och blod utan det är den som kommunicerar med andra människor och 
fungerar som en sorts avspegling av identiteten och självbilden. Hos den moderna 
människan idag finns ett starkt behov av bekräftelse, dels för att särskilja sig från andra 
människor men även för att hitta likheter med andra och känna samhörighet. I det 
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moderna samhället finns det många valmöjligheter och människan är inte längre lika
beroende av vilken bakgrund den har.

3.4 Ämnets innehåll

Idrott och hälsa är ett obligatoriskt ämne för alla elever i grundskolan. De flesta 
människor har en uppfattning om vad idrott är men börjar man undersöka saken lite 
närmare så skiljer sig uppfattningarna markant utifrån varandra. En del uppfattar idrott 
mer sammankopplat med sportsändningar på tv där de sitter i soffan och tittar, andra 
kanske sammankopplar det med skolans idrott vilket många har bra erfarenheter ifrån 
medan andra kanske minns idrottslektionerna med en viss fasa. Alla har förmodligen 
någon åsikt om vad idrott är just för dem. Beroende av denna uppfattning om vad idrott 
är har alla olika utgångspunkter för hur de ser på saker som relaterar till idrott. Om 
människor uteslutet sammankopplar idrott med konkurrensidrott d.v.s. sport har de en 
uppfattning om vad ämnet innehåller. En annan föreställning är att ämnet handlar mer om 
fysiska aktiviteter som kan utföras med hjälp av kroppen och exempelvis öka kroppens 
energiomsättning. Relateras idrott enbart till idrotten inom skolans verksamhet finns 
ytterligare en utgångspunkt (Ekberg & Erberth 2000).

Det har skett en ny utveckling inom idrotten. Den organiserade idrotten börjar tappa sin 
starka ställning, fler barn verkar vilja aktivera sig i mer fria och obundna aktiviteter som 
inte styrs av tidpunkter eller förutbestämda aktiviteter. Många barn väljer då även 
aktiviteter som inte är fysiskt krävande, där exempelvis datorn vinner mark är det ofta så 
att den fysiska rörelsen får stå tillbaka. Hur idrotten och skolans ämne idrott och hälsa 
utvecklas går hand i hand med hur utvecklingen ser ut i stort i samhället. Ett av skolans 
uppdrag är att göra elever redo för att möta dagens samhälle (Ibid.).

Meckbach (2004) säger att intervjuade lärare i de senare skolåren anser att de använder
sig mycket av bollspel och bollekar i sin undervisning. De framhäver att kärnan i 
undervisningen är att bedriva aktiviteter i syfte att få flest elever att delta. Bollspel 
fungerar som en sådan aktivitet.

Nyberg & Tidén (2004) menar att lek och idrott i undervisningen har en betydelsefull roll 
för barn och ungdomars psykiska utveckling. Om de i idrottsundervisningen arbetar med 
grovmotorisk träning leder det till en ökad rörelseförmåga hos eleverna. Genom en 
godare rörelseförmåga kan det i sin tur utvecklas till att de vågar mer och känner en större 
trygghet med sin kropp.

Redelius (2004) menar att om ett av ämnets mål i idrott och hälsa är att ge eleverna en 
god självbild och att stimulera dem till fortsatt fysisk aktivitet senare i livet, så skall 
ämnet bidra till att eleverna uppfatta sig som duktiga, trygga och glada under lektionens 
gång. Undersökningen visar att hälften av flickorna känner sig dåliga i 
idrottsundervisningen i jämförelse med pojkar är det var tredje elev. Det är inte 
godtagbart att så stor del av eleverna i grundskolans senare år upplever sig utsatta och 
dåliga i idrottsundervisningen. De elever som hamnar i knipa är de som inte har någon 
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erfarenhet av idrottsrörelsens föreningsverksamhet. Elever som medverkar i 
föreningsidrotten känner sig duktiga och tycker att ämnets innehåll är roligt och känner 
att de blir positivt bekräftade. De elever som hamnar i knipa intar ideligen en passiv 
hållning, och känner sig osäkra vilket medför att de tycker att idrottsämnet är en plåga. 
En del lärare vill att ämnet idrott och hälsa ska innehålla någonting annat än de 
idrottsverksamheter som bedrivs i föreningar.

Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan [NU-03] tyder det på att lärare i 
ämnet idrott och hälsa ser att eleverna utvecklar ett positivt förhållningssätt till den egna 
kroppen som den viktigaste utgångspunkten. Att eleverna skall utveckla en positiv 
självbild är något som står i kursplanen för idrott och hälsa (2000).

Annerstedt (2001) menar att i dagens idrottsundervisning sker ett nytänkande där lärarna 
ska försöka förena hälsa och träning med en elevs fullständiga livsstil. Om ett av målen 
med undervisningen är att bevara en god hälsa, kan inte bara den fysiska hälsan 
uppmärksammas. En minst lika viktig bit är ett psykiskt välmående som goda kostvanor 
och kamratrelationer. 

I en studie av Larsson, Fagrell & Redelius (2005) visade att de flesta elever instämmer 
helt i ett påstående att ämnet idrott och hälsa är roligt och att de genom att delta blir bättre 
i idrott. I och med att många elever tycker att ämnet är roligt så är det få elever som 
känner sig dåliga och skulle vilja slippa att delta i undervisningen. Återigen kan det 
urskiljas att de elever som har en positiv inställning till idrottsämnet är med i en 
idrottsförening. 

Larsson (2007) anser att innehållet har stor betydelse för hur elever kommer att lyckas 
eller misslyckas och poängterar att det inte bara handlar om den fysiska förmågan utan att 
attityden till innehållet har betydelse för hur resultatet blir. Mänskliga rörelser är ofta 
socialt betingade och individen har ofta en känsla av vad som känns acceptabelt att göra 
eller vad som känns mindre acceptabelt. Denna känsla är inte något som individen hinner 
överväga rent tankemässigt utan det handlar om en spontan respons från det 
undermedvetna. Det som ligger till grund för vad som kan räknas som acceptabelt på 
detta plan har rötter i rörelsens historia och dess kulturella och sociala status, vidare så är 
detta en avvägning som individen gör utifrån egna erfarenheter men som färgas av 
omgivningens värderingar. Upplever en individ att den kan identifiera sig med en viss 
fysisk rörelse eller sport så kommer individen lättare att genomföra rörelsen eller 
utövningen av sporten. Individens självbild är då kompatibel med det aktiviteten 
representerar för individen. Beroende på vilken syn individen har av sig själv och vilken 
attityd denne har till rörelsen kommer utfallet av det genomförda att variera.  
Kroppsrörelse är således inte bara knuten till den fysiska förmågan utan den samspelar 
med attityden individen innehar till rörelsen. Kan individen inte identifiera sig med 
innehållet kommer den förmodligen att avstå från att medverka i undervisningen eller att 
genomföra det planerade innehållet med en känsla av att detta inte är något som passar 
mig som person. Innehållet måste upplevas som meningsfullt och om individens attityd 
och känsla är att den behärskar innehållet kommer detta att inverka positivt på lärandet.
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Innehållet i idrott och hälsa har stor betydelse för lärandet hos den enskilda eleven men 
det är självbilden som är den starkaste faktorn hur innehållet bemöts av individen.

3.5 Lärares påverkan på elevers självbild

Auno och Brandelius-Johansson (2002) anser att en lärares viktigaste uppdrag består i att 
bekräfta sina elever positivt och hävdar att alla människor behöver bli bekräftade. Som 
lärare kan de bekräfta sina elever på olika sätt, ett enkelt och grundläggande sätt är att 
hälsa på sina elever när läraren träffar de i och utanför klassrummet, att tilltala eleverna 
med deras namn är ett annat. Eleverna kan bli mer intresserade av läraren och 
undervisningen om de själva känner att läraren är intresserad av dem. För att som lärare 
kunna lära känna en elev är det viktigt att eleven har möjlighet att lära känna läraren, en 
bra början kan vara att som lärare berätta om sig själv och dela med sig lite av vem man 
är. En viktig del för att utveckla elevernas självbild är att eleverna blir bekräftade och 
sedda, det är även av vikt att de får lära sig att få beröm och får öva sig i att berömma 
andra.

Peitersen (2001) menar att idrottsläraren i skolan kan ställa krav på eleverna, och sträcker 
sig kraven högre eller lägre än vad en elev klarar respektive inte klarar av blir följderna 
att eleven kommer att reagera. Då träder självbilden eleven har av sig själv in. Reaktioner 
som kan uppstå då är att en del elever direkt säger att de inte klarar av det, en del startar 
direkt med arbetet utan att egentligen ha någon vetskap om hur övningen ska utföras och 
en del ber läraren om hjälp. Vad det egentligen handlar om är att eleverna vill hålla fast 
vid sin självbild eller att de vill visa läraren att de kan och motsvara deras förväntningar. 
Läraren kommer då att tolka elevens uppträdande i rådande situation och den tolkningen 
kommer att avgöra vilka erfarenheter eleven får av läraren, sig själv och undervisningen i 
idrott och hälsa. 

Skolhälsovården (1997) menar att det är av stor vikt att lärare i dagens skola ger alla 
elever bekräftelse för någonting de gör. I skolan får pojkar mer utrymme än flickor och 
om inte flickorna får den bekräftelse de behöver kan deras självkänsla skadas. En elev 
som lämnar skolan med en stark självkänsla har en bra utgångspunkt för att klara av alla 
krav som människan möts av i livet.

Peitersen (2001) menar att självbilden uppstår genom synen andra människor har på den 
enskilda individen och att jämförelsen med andra individer är ofrånkomlig. De normer 
och värden vi har omkring oss påverkar elevernas självuppfattningar. När eleverna är 
yngre har föräldrarnas normer och värden betydelse och senare när eleverna kommer upp 
i skolåldern får kamraterna en väldigt stor betydelse. Medverkar elever i en 
idrottsförening kan ledaren ha en väldigt stor betydelse för individens självuppfattning. 
Om en elev är bra på någonting, kan det bidra till en positiv självuppfattning utvecklas.
Det omvända kan ske om en individ får uppleva att han/hon inte klarar av en uppgift och 
känner sig sämre än andra, det kan leda till en negativ självuppfattning. Har man en 
negativ självuppfattning kan det i sin tur leda till att individen inte tror på sig själv och 
vad han/hon klarar av. Alla människor både barn och vuxna strävar efter att behålla en 
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god självbild. Cullberg Weston (2005) pekar också på den betydelse människor i 
individens uppväxt har för självbilden, och hur den sedan påverkar hur individen handlar 
och reagerar vid möte med andra människor. Branden (2000) påpekar att alla människor 
vill ha en självbild som är positiv, även om den är mindre kunnig inom något specifikt 
område eller att andra ogillar den vi är och vad vi gör.

Barn och ungdomar spenderar en enorm tid i skolan och i många fall behövs det ett stöd 
från vuxna personer. På en institution som skolan finns det många lärare som kan ge 
elever bekräftelse, att de blir sedda för den de är och vad de åstadkommer. Genom att 
lärare uppmuntrar och ser elever kan det leda till en stor hjälp för de att fortsätta att 
utveckla sin egen självbild (Cullberg Weston, 2005).

När en lärare vill ta reda på en elevs självbild vid undervisning görs det i stor 
utsträckning via iakttagelser. Det kan vara bra att försöka se vilken syn eleven har på sig 
själv, om den är positiv eller negativ. Lärarna kan även använda sig av självrapportskalor
för att ta reda på en elevs självbild, om en sådan undersökning ska fungera måste eleven 
vara införstådd i de olika perspektiv som finns i elevens självbild. Eftersom läraren möter 
eleverna i stor utsträckning under en dag har de en stor möjlighet till att påverka 
elevernas liv. För att medvetet vilja påverka en elevs liv bör de ha en god kontakt med 
elevens vårdnadshavare Taube (2007).
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4 Teoretiska utgångspunkter

Som teoretiska utgångspunkter har vi valt att använda oss av George H. Meads 
spegelteori och  Erik Homburgers teori om identitetens utveckling som båda behandlar 
självbilden och dess nära relation till jaget och identiteten.

George H. Mead (1976) framhåller att utvecklingen av jaget sker i två faser, leken och 
spelet. I leken kan det urskiljas att barnet exempelvis tar efter ett annat barns attityder, 
och i spelet har barnet utvecklats till att klara av att ta en annans roll i en gemensam 
handling. Det som sker i spelet är någonting som tillhör barnens vardag, där de oavbrutet 
tar efter omvärldens attityder och roller. Barnen går in i olika sociala samspel med 
varandra, där barnen värderar sig själva och på så sätt blir de självmedvetna. En persons 
självbild är en social sammansättning, då den uppstår i samspel med andra människor 
men den tolkas genom den enskilda individen. Individen kan spegla sig själv inom den 
sociala grupp som individen ingår i. 

I Meads teori får individen en uppfattning om vad det är andra människor ser hos oss. 
Människan har en fallenhet för att tänka på hur andra människor ser på en, och då 
uppfatta sig själv på det sättet och leva upp till den bilden. För att individen ska ta åt sig 
av den bild som uppstår i hur andra ser på en, behöver individen ha en relation till den 
människan, exempelvis en lärare (Imsen 2006). Människor har flera själv, eftersom vi har 
många relationer med en mängd olika människor. När individen då ser sig själv i de olika 
människorna kan det sägas att vi har flera olika sätt att se på oss själva (Miegel & 
Johansson 2002).

Erik Homburger Eriksons teori om identitetens utveckling är baserad på Freuds tankar, 
men har vidareutvecklas. Det väsentliga i Eriksons teori är identitetsutvecklingen hos 
individen. Teorin bygger på hur människan uppfattar sig själv i en social förbindelse, det 
är en process som sker under hela livets gång. Erikson delar in livscykeln i åtta olika 
perioder, varje period karaktäriseras av en personlighet med sin speciella kris. Genom att 
det är jaget som löser kriserna så utvecklas identiteten hos individen. När individen går 
igenom en kris så finns det människor runt omkring individen som påverkar, exempelvis 
föräldrarna som har en stor betydelse i individens liv med sina ställda krav. Utvecklingen 
hos människan kan ses som en process med tre delar som blir en helhet, det kroppsliga, 
kulturella och den psykiska delen. Det fjärde stadiet skolåldern i Eriksons teori är när 
individen är mellan sex och tolv år, det vill säga de första skolåren. Lekar har stor 
betydelse för barnens utveckling och i lekar med tydliga regler ställs krav på barnen både 
själsligt och kroppsligt. I det femte stadiet, puberteten som är ett stort kliv för individen
där en kraftig utveckling sker. Framförallt förändras kroppen och det kan medföra 
psykiska förändringar. Intresset för den egna kropp och hur den ser ut får en annan 
betydelse för individen. Individen ser på sig själv på ett väldigt kritiskt sätt och kraven 
från omgivningen blir annorlunda. När individen ställs inför allt detta ställs stora krav på 
självuppfattningen hos individen. Relationer får en stor betydelse i individens liv, familj 
och skola har fortfarande betydelse men den allra största vikten har kamraterna. 
Ungdomar är på väg att bli vuxna och försöker hitta sin egen identitet som sker i samspel 
med kompisarna. I denna period av en människas liv kan det uppstå en 
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identitetsförvirring, ungdomar hittar inte sin roll och identitet för den de är. För att 
komma ur denna identitetsförvirring är det till stor vikt att det finns vuxna personer runt 
omkring ungdomarna som tillåter dem att gå sina egna vägar och inte styras av vad vuxna 
anser att de ska göra i livet (Jerlang 2006).  

Mead (1976) poängterade att självbilden uppstår i samspel med andra människor. 
Peitersen (2001) menar att självbilden inom ämnet idrott och hälsa uppstår genom den 
syn andra har på individen, och att människor jämför sig med andra individer. Hur lärare 
bemöter sina elever och vilka normer och värderingar denne förmedlar är av stor vikt för 
elevernas arbete med sina egna självbilder.
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5 Metod

Undersökningen syftar till att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa arbetar för att främja 
en positiv självbild hos eleverna. Enligt Kvale (2009) är en kvalitativ intervju att föredra 
när studien avser att lärarna själva ska få delge sin verklighet från hur de ser på det 
specifika området. Genom att använda sig av en kvalitativ metod finns en god möjlighet 
att förstå den intervjuades värld genom att få en klarare bild av hur den intervjuades värld 
ser ut. När man intervjuar någon är det viktigt att intervjuaren har kunskap om vad 
intervjun ska handla om. Det är även viktigt att vara lyhörd för det personen säger och 
kan tolka dennes intonation och kroppsspråk. För att en intervju ska vara kvalitativ måste 
den innehålla både det så kallade faktaplanet och meningsplanet. Det är oftast svårare att 
intervjua på meningsplanet. För att intervjun ska vara så framgångsrik som möjligt är det 
viktigt att intervjuaren kan läsa mellan raderna och fylla i luckor i respondentens
meningar. Det är viktigt att komma ihåg att en intervjusituation inte är ett vanligt samtal 
mellan två parter, utan det är främst en enkelriktad kommunikation där intervjuaren 
ställer frågor och respondenten har till uppgift att besvara dem. Denna situation är starkt 
präglad av en maktrelation eftersom det är ett professionellt samtal med tydliga roller där
forskarens och respondentens uppgift skiljer sig åt. Vid en forskningsintervju uppstår det 
etiska problem. Det är viktigt att respondenterna är konfidentiella. En fingervisning är att
intervjua så många personer som det behövs för att få reda på det man vill veta. När det 
gäller kvalitativa intervjuer blir antalet intervjuade ofta för stort eller för litet. Om man 
gör för få intervjuer är det svårt att dra slutsatser och göra generaliseringar. För mycket 
material gör det svårt att göra några mer djupgående tolkningar. Därför har vi valt att 
intervjua sex personer, det antalet tror vi kommer att lämpligt utifrån vårt syfte med 
intervjuerna. Enligt Trost (2005) bör platsen där intervjun ska ske vara en lugn och 
enskild plats, och den intervjuade ska känna sig trygg och veta att det inte är några övriga 
än de som intervjuar som tar del av samtalet. 

Vi ska använda oss av bandspelare under våra intervjuer där personer som ska intervjuas 
ger sitt godkännande. Fördelar med detta är att vi kan gå tillbaka och lyssna på intonation 
och ordval och annan relevant information som kan vara viktig att bearbeta flera gånger. 
En annan fördel med att använda bandspelare är att intervjuaren kan ordagrant skriva ut 
hela samtalet och läsa och analysera det på flera sätt. Tekniska bekymmer kan uppstå 
under intervjun, så vi kommer att anteckna allt som vi tycker är essentiellt (Trost, 2005). 

5.1 Analys

Det finns enligt Kvale (2009) ingen ultimat metod för hur man bästa ska analysera en 
kvalitativ intervju men det finns grundläggande former som man kan använda sig av. 
Kvalitén på analysen är beroende av en rad faktorer som hur en insatt en intervjuare är i 
ämnet som frågorna berör, färdigheten hos intervjuaren gällande intervjuteknik och 
lyhördhet för vad som uttrycks, men även i vilken utsträckning analysverktygen används. 
Analysverktygen vi kommer att använda oss utav benämner Kvale meningskodning, 
meningskoncentrering och meningstolkning. Meningskodning är ett verktyg där man 
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utgår från att söka nyckelord i den skrivna intervjun och sammankoppla dessa till vissa 
textstycken. Detta för att få bättre struktur i det massiva material som intervjuutskrifterna
kan utgöra. Arbetet ska fortsätta med att vi försöker fånga kärnan i det informanten har 
delgett oss, de långa meningarna ska försökas komprimeras ihop till kortare meningar 
med ett fåtal ord som ändå ska uttrycka essensen i den ursprungliga formuleringen. Sista 
steget blir att tolka meningen i det som är sagt på ett djupare plan. 

5.2 Tillvägagångssätt/Genomförande

I den kvalitativa intervjun får den som intervjuas möjlighet att svara på frågorna med 
egna formuleringar En förberedelse inför en kvalitativ intervju kan vara studiebesök för 
att få ett bättre underlag till intervjun. Det är viktigt att den som intervjuar bygger upp ett 
meningsfullt och sammanhängande resonemang om det som ska studeras. Därför 
kommer vi att vara i kontakt med våra valda respondenter innan någon intervju blir 
aktuell (Davidsson & Patel, 2003).

När vi hade valt att använda oss av intervjuer, började vi fundera på vilka frågor vi skulle 
ställa för att det skulle leda till vårt syfte och våra frågeställningar. Studien har 
genomförts i två kommuner i Norrbotten, en stor och en mindre kommun. Dem vi valt att 
intervjua var i åldern mellan 31 och 52 år, könsfördelningen var jämn, det vill säga, tre 
kvinnor och tre män. Alla informanter som deltog i intervjun undervisade i ämnet idrott 
och hälsa.  De vi valt att intervjua var alla personer som vi kommit i kontakt med genom 
utbildningen eller på det privata planet. 

Vi hade inget bortfall utan alla utvalda informanter valde att delta i undersökningen. 
Första kontakten med informanterna hade vi via e-post, och i de fall där svar uteblev eller 
dröjde valde vi att ta kontakt via telefoni.

Intervjuerna ägde rum i de tillfrågade lärarnas arbetsrum. Vi hade med oss bandspelare, 
där vi frågade lärarna om det gick bra att vi spelade in samtalet för att kunna gå tillbaka 
om det var någonting vi inte hade uppfattat och för att kunna följa med i samtalet bättre. 
Vi hade även valt att ta med oss anteckningsblock för att kunna föra våra egna 
anteckningar och som stöd ifall det skulle uppstå något tekniskt problem med 
ljudupptagningen. Frågorna vi hade med oss ställde vi inledningsvis i den följd vi hade 
förberett innan, men beroende på vilka svar vi fick så var vi tvungna att anpassa både 
ordningen på frågorna och formulering av dem. Att tillägga ställdes även en del 
följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade, men de flesta pågick mellan tjugofem 
minuter till femtio minuter.

Tidsplanen på vårat examensarbete utgår från universitetets första läsperiod som sträcker 
sig mellan september 2009 och januari 2010. Vår tidsplan som utgör tiden för det 
huvudsakliga arbetet med studien startade med våran första handledarträff den 22 oktober 
och avslutades med en slutlig inlämning 22 januari.
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5.3 Reliabilitet 

Trost (2005) menar att reliabilitet är när en undersökning är pålitlig, och inga 
tillfälligheter har någon inverkan på undersökningen. Enligt Svenning (2003) bör en 
undersökning med exakt likadant syfte och metod framställa precis samma resultat om 
man genomför den exempelvis två gånger, då har undersökningen reliabilitet. Trost 
(2005) menar att när man genomför sin intervju har det av stor betydelse att den som 
intervjuar ställer frågorna på likadana sätt vid varje intervjutillfälle, där av får alla 
personer man intervjuar samma möjlighet att besvara frågorna. Det var en aspekt vi 
tänkte på och gav alla dem intervjuade samma fråga från början, var av i vissa fall man 
fick utveckla dem. En annan aspekt som man bör beakta som intervjuare vid 
intervjutillfället är att vara uppmärksam på exempelvis gester som den intervjuade 
använder sig av med kroppen men även de olika uttryck som kan förekomma i ansiktet, 
och samtidigt lyssna på tonfallet den intervjuade använder sig av. Av de intervjuer vi 
genomfört så var det en intervju som kanske kunde kännetecknades av lite tidsbrist och 
inslag av stress. Vi hade dock i förväg skickat e-post och ringt denne informant men när 
vi väl var på plats så hade denne inte så mycket tid till sitt förfogande så vi tvingades att 
avbryta intervjun för att senare, efter en dryg timma, återuppta denna. Vi tycker oss 
kunna urskilja en känsla av stress främst på sättet den tillfrågade svarade. Denne svarar 
snabbt men svaren blir ganska svävande och frågorna som vi ställde fick vi inte alltid 
svar på även om vi frågade flera följdfrågor. Så detta kan ses som en faktor att ta med i 
resultatet eftersom denna tidsbrist förmodligen påverkade informantens svar negativt. I 
övriga intervju situationer hade vi gott om tid och miljön vi satt i var enskild och lugn. Vi 
hade förberett oss på att låta den intervjuade få lång tid på sig att svara och så var oftast 
fallet. Så här i efterhand känns det som att intervjuerna blev betydligt bättre än om vi inte 
hade varit så förberedda och läst in oss på kurslitteratur och övrig litteratur som lyfter 
frågor och ger anvisningar och stöd till intervjuandet. Ett exempel på det är att vi innan 
hade läst att det var viktigt att ge den intervjuade ordentligt med betänketid, detta var 
skönt att vara medveten om eftersom vi gärna ville gå vidare så fort det blev tyst men 
med denna vetskap i bakhuvudet gick det bättre att invänta informantens svar på ett bättre 
sätt och i vissa fall så blev det ändå att man bröt tystnaden och formulerade om frågan, 
men allt handlade om flexibilitet och vara lyhörd för det rådande samspelet.

Ett sätt att undersöka reliabiliteten vid utskrifterna av intervjuer är att två personer skriver 
ut samma avsnitt och dessa två utskrifter sedan granskas och jämförs för att se skillnader, 
exempelvis i ordval. Dessa skillnader kan bero på att ljudkvaliteten varit bristfällig och 
att det är svårt att uppfatta vad informanten egentligen säger, ett annat problem kan vara 
tolkningen av meningsbyggnaden. I det talade språket är det inte helt okomplicerat att 
höra när personen avser att göra en paus eller helt enkelt avslutar meningen. Vid 
utskrifterna är det lätt dessa pauser och avslut misstolkas dvs. att kommatecken och punkt 
varierar beroende på hur den som tolkar intervjun uppfattar informationen som 
informanten delger (Kvale 2009). Vi har tänkt använda oss av detta arbetssätt för att göra 
en undersökning av reliabiliteten.

Analysen var intressant och det var för oss lärorikt att arbeta utifrån Kvales 
analysverktyg. Främst var meningskodning ett bra sätt att få bättre struktur i utskrifterna 
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av intervjuerna, eftersom frågorna inte alltid kom i samma ordning och att den tillfrågade 
ofta svarade på flera saker samtidigt. Detta kände vi därför att vi hade bra nytta av. Vissa 
delar av intervjuerna, som vi ansåg var särskilt intressanta och relevanta för vår 
undersökning, valdes ut och dessa kontrollerades för att se hur hög reliabiliteten var. Att 
kontrollera reliabiliteten på detta sätt anser vi inte var särskilt tillfredsställande. Resultatet 
av de delar vi jämförde skiljde sig inte markant på något sätt, det enda som skiljde sig i 
utskrifterna var precis det som Kvale (2009) beskrivit lätt kunde uppstå, nämligen att vi 
hade några få ställen där den ena av oss hade använt punkt och den andra hade satt ut ett 
komma tecken, vi hade alltså tolkat meningen lite annorlunda men resultatet av 
meningens innebörd ändrades inte nämnvärt. 

5.4 Validitet

Trost (2005) menar för att det ska råda hög validitet måste frågorna man ställer söka svar 
till vad dem är avsedda för att besvara. I en kvalitativ undersökning är ofta målet att ta 
reda på hur den intervjuade exempelvis uppfattar ett ord. Vi anser att arbetet vi utfört har 
en hög validitet eftersom de frågor vi ställt är utformade utifrån undersökningen syfte. I 
vår undersökning använde vi oss av kvalitativa intervjuer och i en av frågorna ville vi just 
ta reda på hur dem uppfattade ett begrepp. Eftersom vårt syfte är att ta reda på hur lärarna 
arbetar för att främja elevernas positiva självbild, ville vi ta reda på hur dem intervjuade 
uppfattar ordet självbild. Svenning (2003) menar att det finns två olika aspekter av 
validitet, inre och yttre validitet. Den inre validiteten är hur vi lägger upp vårt arbete, och 
delarna som ingår i helheten. Kan inte då dessa olika delar uppnå validitet kan inte 
helheten göra det heller. En inre validitet kan vara att man ställer frågorna till rätt 
urvalsgrupp för det syfte man har med sin undersökning. Det var en del vi använde oss av 
i vår undersökning då vi intervjuade yrkesverksamma lärare i idrott och hälsa. Med den 
yttre validiteten menar man hur man kan generalisera sin studie som helhet. Det kan vi 
säga att vi gjort eftersom de intervjuade lärarna exempelvis var i olika åldrar. Vi använde 
oss utav en kvalitativ studie och då är den inre validiteten lättare att nå upp till. därför att 
genom att arbeta utifrån detta sett tillgodoser vi bäst vårt syfte och innehåll.
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6 Resultat

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i löpande text med inslag av citat från 
informanterna. Vi har valt att redovisa resultatet med hjälp av nio rubriker. Inledningsvis 
i resultatet presenterar vi vad informanterna läste in i begreppet självbild. Vi tar även upp 
rent konkret hur arbetet med elevernas självbild ser ut i dagens skola, både hur lärarna 
arbetar med det, men även hur eleverna själva gör för att arbeta med sin självbild. En 
annan viktigt aspekt som också finns med är hur ämnet idrott och hälsa påverkar 
elevernas självbild. 

Informant 1. Kvinna som har erfarenhet av fyra års undervisning i årskurs 1-6 i ämnet 
idrott och hälsa. 

Informant 2. Kvinna som har erfarenhet av sammanlagt ett och ett halvt års undervisning 
i årskurs 4-9 i ämnet idrott och hälsa.

Informant 3. Man som har erfarenhet av sammanlagt sju års undervisning i årskurs 6-9 i 
ämnet idrott och hälsa. 

Informant 4. Man som har erfarenhet av åtta års undervisning i årskurs 4-6 i ämnet idrott 
och hälsa.

Informant 5. Kvinna som har erfarenhet av tolv års undervisning i årskurs 7-9 i ämnet 
idrott och hälsa.

Informant 6. Man som har erfarenhet av fyra års undervisning i årskurs 4-9 i ämnet idrott 
och hälsa. 

Vi hade turen att intervjua en lärare som i sin profession inriktat sig mot att stärka elever 
självkänsla och självbild, denna lärare gav oss mycket intressant information och delade 
med sig av sina tankar och konkreta förslag som vi tror att vi kommer att ha mycket 
lärdom av i vårt kommande yrke. 

6.1 Syn på självbild

Det var stora variationer i vad de olika informanterna läste in i begreppet självbild. Desto
längre de hade arbetat som lärare desto tydligare definition av begreppet angav de. Flera 
talade om att det handlar om hur människor ser på sig själv i nuet, men vi fick även svaret 
att det handlar om något de har med sig från den tidiga barndomen. Från barndomen 
poängterade en del av informanterna att barnen i tidig ålder tagit del av reaktioner som de 
fått av föräldrar och vuxna som befunnit sig runt omkring barnet i deras uppväxt. I hur 
eleverna såg på sig själva för tillfället, nämndes att i möten med andra människor 
påverkades deras självbild, och om mötet upplevdes positivt kan det påverka i en riktning 
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mot en positiv självbild. En annan definition som angavs var att det handlade om en 
insikt i vad man vill lära sig och vad man anser sig kapabel att prova på. En av 
informanterna ansåg att begreppen självkänsla och självförtroende är delar som ingår i en 
människas självbild. En tredje beskrivning är "självbild är hur de ser på sig själva. Se på 
sig själv som en positiv kraft. Att man är duktig på någonting, att man gör bra saker."
(Informant 3).

6.2 Arbete med självbild

De tillfrågade informanterna hade liknande svar när det gällde frågan om hur de arbetar
med elevernas självbild. Det handlar mycket om att få alla elever att klara av sådant som 
de inte till en början tror att de kan klara av. Att utveckla det de behärskar och bygga på 
det de redan kan var också en genomgående tendens. De strävar mot att ge eleverna 
positiv kritik när de gör någonting som anses som bra. En lärare poängterar att man inte 
ska bekräfta ett negativt beteende utan att det är bättre att nonchalera och ignorera eleven. 
Denna informant poängterar dock att om beteendet är väldigt negativt bör varje lärare 
visa att det inte är acceptabelt. Vidare så har en informant en poäng om hur självbilden 
kan påverka en elev: ”har man den bilden av att man är den som stör och förstör, om 
man (som lärare) bekräftar det de gör fel hela tiden då förstärker man den självbilden." 
(Informant 4). Därför är det viktigt som lärare att inte förstärka ett negativt beteende. 
Vidare så uttryckte sig samme lärare att "har man bilden av sig själv att man är usel i 
matte, då blir man ganska dålig, och det är en del av självbilden, den genomsyrar hela 
människan."(Informant 4). Därför är det viktigt att som yrkesverksam lärare förstärka rätt 
saker.

6.3 Konkret arbete med att främja en positiv självbild

De flesta informanter anser att det är viktigt att arbeta med elevernas självbild. Några 
uttrycker att de vill att eleverna ska må bra och att det är en förutsättning för att de ska 
lyckas både i skolan och inom idrottsundervisningen. En av lärarna påpekar att i all 
undervisning ska lärarna utgå från den enskilda individen och att den positiva självbilden 
bör främjas i ett sådant arbete. Genom att individanpassa undervisningen kan lärarna 
främja elevernas självbild. Ett konkret exempel denna lärare ger är att lärare kunde arbeta 
med hinderbana och då göra olika alternativ på de ställen i banan som de ansåg behövdes 
för att alla individer ska lyckas. Läraren påpekar att ”det är väldigt viktigt att i momenten 
som genomförs i undervisningen alltid se till att alla elever har möjlighet och kapacitet 
att klara av det de skall genomföra.” (Informant 1). Här inriktades arbetet mer mot 
innehåll än konkreta arbetssätt för att främja självbilden. Ett av målen för en av lärarna är 
att varje elev ska må bra. I verkligheten är det väldigt svårt att uppnå, men det är ett 
viktigt mål att sträva mot i sin undervisning för att främja en god självbild hos eleverna. 
En av de tillfrågade informanterna angav relationer som en viktig process i fråga om att 
arbeta med elevernas positiva självbild. Läraren menade att arbete med att skapa goda 
relationer mellan eleverna är viktigt för att de skulle våga, både lyckas men även 
misslyckas utan att bli utsatt från omgivningen på något negativt sätt. Att tillsammans 
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med eleverna försöka arbeta mot att skapa en god stämning i klassen för att eleverna ska 
känna trygghet och på så sätt ska det kunna leda fram till en positiv självbild. 

6.4 Ämnets påverkan 

Hur ämnet idrott och hälsa påverkar eleverna har de tillfrågade informanterna väldigt
olika uppfattningar om. Svaren som utmärkte sig var att en informant hoppas att de lär sig 
saker som i sin tur ger en positivare självbild, en annan tycker att ämnet förmodligen 
påverkar självbilden negativt för en del elever. Informanten som har uppfattningen om att 
ämnet idrott och hälsa i vissa fall kan påverka en elevs självbild negativ, lade vikten på 
den utsatthet en elev kan råka ut för i idrottshallen. Bristerna kan bli väldigt utmärkande 
framförallt när det gäller den fysiska kroppen och dess funktion. En annan syn är att 
ämnet påverkar självbilden minst lika mycket som de andra skolämnena om inte mer och 
tycker att det finns stora möjligheter inom ämnets ramar att påverka självbilden. 
"Idrottslärare är de som jobbar mest med självbilden." (Informant 4). En informant 
menar att det är av stor vikt att eleverna känner trygghet i idrottsundervisningen. Samma
informant poängterar vilka goda möjligheter idrottsundervisningen har att främja en 
positiv självbild hos eleverna, dels för att det är ett praktiskt ämne och att det i många fall 
går att individanpassa undervisningen.

6.5 Elevens individuella arbete

Det skiljde sig även markant i hur informanterna låter eleverna arbeta på egen hand med 
sin självbild. Några har en konkret plan och målsättning medan andra tycker att innehållet 
i traditionell idrottsundervisning tränar elevernas självbild. Exempel på de som har en 
klar plan var att de arbetar mycket med samarbetsövningar och olika typer av 
gruppövningar. En lärare har utarbetat en plan om en elev har en väldigt dålig självbild 
och negativ inställning i allmänhet. I uppgift fick då eleven tre saker som den ska lyfta 
upp efter varje lektion tillsammans med läraren. Det första är någonting bra som denne 
själv åstadkommer, det andra är någonting bra någon annan har gjort eller sagt åt dem 
och det tredje är av mer allmän karaktär och ska besvara vad som är bra och positivt på 
lektionen. Något som återkommer är att alla ska få möjlighet att lyckas. En uttryckte sig 
så: "de ska gå därifrån och må bättre än de gjorde innan." (Informant 4). En annan 
intressant kommentar vi fick är att "det är bra om jag som lärare säger till en elev att 
dem är duktiga, men om dem själva förstår att dem är ganska bra, då blir det mer 
betydelsefullt." (Informant 4). Här tolkar vi det som att lärare ska berömma sina elever 
men att det är viktigare att de får lära sig att uppskatta sina egna framsteg, för det är vad 
som verkligen främjar den egna självbilden. En informant har inte så mycket att säga i 
fråga om hur eleverna arbetade på egen hand med sin självbild utan en kommentar som är 
ganska slående på dennes synsätt är "det är väl nått...eh som kanske kommer in i nästan 
allt man jobbar med." (Informant 3).

Många säger sig arbeta med elevernas tillit, att de ska våga lita på sig själva. När vi frågar 
hur de gör är det bara en lärare som är konkret och kan beskriva exempel. Denne lärare 
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anser att de är viktigt att lära eleverna att inte alltid sträva efter att vara bäst utan se till 
sin egen utveckling och nöja sig med sina egna framsteg. "Hur duktig man än är så finns 
det alltid någon som är bättre." (Informant 4). Detta är ett citat som informanten 
verkligen betonar och vi tolkar det som att denne verkligen känner starkt inför detta 
tankesätt. 

För att få eleverna att arbeta enligt detta tankesätt börjar läraren med att belysa och 
bekräfta deras framsteg och sedan samtala med dem efter lektionen. För att eleverna 
sedan själva ska lära sig att se sin egen lärprocess och kunna reflektera utifrån den.

6.6 Indikationer på förändring 

Förändringen av självbilden uppmärksammas främst genom iakttagelser, då ligger 
fokuseringen på kroppsspråket, verbalt språk, hållningen, blicken och allmänt 
uppträdande. De kan även urskilja en stärkt trygghet som visas genom att eleverna vågar 
och tar för sig mer. De menar även att förändringen i en elevs självbild går att 
åskådliggöra genom att eleven vågar prova på nya utmaningar i undervisningen, utan att 
oroas av tanken att de kan misslyckas. En informant menar att förändringen av 
självbilden även kan ses som en mognadsprocess, där lärare kan märka att mognadsnivån 
ändras hos eleven om det exempelvis uppstår en diskussion mellan lärare och elev.

6.7 Beteende kopplat till självbild

En del av informanterna kan se ett mönster hos elever där deras beteende förhöll sig till 
deras självbild. Exempel är när elever som bär med sig en negativ självbild drar sig undan 
i undervisningen och intar en passiv roll. En annan aspekt är att en del av elever som har 
en negativ självbild kan ta på sig en roll för att få uppmärksamhet. "man kan ju se att 
vissa som kanske mår lite sämre tar på sig roller...klassens clown har man ju stött på."
(Informant 6). Om en elev känner sig trygg i sig själv och har ett lugnt och tryggt 
agerande har oftast personen en positiv självbild. En av informanterna menar att om de 
ser glädje hos eleven genom exempelvis skratt så bör det kännetecknas som att eleven bär 
med sig en positiv självbild. En annan menar att läraren inte alltid kan se vilken självbild 
en elev bär med sig, ibland kan läraren uppfatta en elevs självbild som positiv men i 
själva verket är det precis tvärtom.

6.8 Lärarnas kompetens

När det gäller lärarnas förmåga att främja, styrka och bedöma elevernas självbild är 
svaren varierande. En informant som i sin profession valt att satsa på självförtroende och 
självbild, ansåg sig inneha mer kompetens än sina kollegor på skolan. Om detta är nog är 
han mer frågande till. Enligt honom själv uppstår det aldrig några situationer där han inte 
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vet vad han ska göra, utan det finns alltid en plan på hur han ska gå tillväga antingen 
genom sitt arbete eller att delegera vidare problemet eller situationen och se till att 
någonting sker som hjälper eleven. Läraren släpper aldrig problemet, utan ser till att lösa 
det eller starta en process för att hjälpa eleven. De lärarna, det vill säga informanterna, 
som har färre år inom yrket känner en större osäkerhet för sin egen kompetens och anser 
att det är någonting som kommer genom erfarenhet eller genom samtal med kollegor. 
Generellt är lärarna överens om att en god relation mellan elev och lärare är en väldigt 
främjande faktor för att styrka elevens positiva självbild. Att tillsammans med eleverna 
skapa en tillit till varandra. Detta är någonting som en av lärarna menar kan ske under en 
väldigt lång tid.

6.9 Bedömning och kvalitetssäkring

Generellt tycker lärarna att det är svårt att bedöma vilken självbild en elev har. En lärare 
uttrycker sig att "alla har rätt att ha det bra men det är svårt att se om de verkligen har 
det bra." (Informant 4). När eleverna gör framsteg i något moment är en del av lärarna 
överens om att de kan se att eleverna blir gladare och mer positiva. Om läraren upptäcker 
att någon elev inte har en god självbild är det "ens skyldighet att försöka hjälpa dem som 
inte mår bra" (Informant 4) som en av de tillfrågade uttrycker sig. Resonemanget denna 
informant har fortsätter med att "det viktiga är att man gör någonting". (Informant 4). 
Som en informant uttrycker det "man får gå mycket på känsla och intuition."(Informant 
1), detta talar för hur flera andra också tänker omkring denna fråga.
Att det finns svårigheter att bedöma en elevs självbild anser alla de tillfrågade lärarna. 
Den lärare som hade undervisat flest år anser att det blir enklare med åren att bedöma 
elevernas självbild, främst på grund av att läraren stött på flera typer av människor och att 
det blir lättare att uppmärksamma genomgående mönster. Lyhördhet är en annan faktor 
som har stor betydelse för bedömningen. 

Alla de tillfrågade iakttar eleverna för att ta reda på elevernas självbild, men på olika sätt. 
En av lärarna framhåller kommunikation mellan lärare och elev som den viktigaste 
faktorn för att ta reda på elevens självbild. Samma lärare poängterar att andra människor 
aldrig med säkerhet kan uppfatta hur en elev känner sig inombords genom att endast 
iaktta eleven. Läraren menar att fråga eleven vad han eller hon behöver och vem som kan 
hjälpa till med det.  Andra lärare anser sig använda sig av iakttagelser genom att studera 
kroppsspråk, rörelsemönster och uppmärksamma om eleverna är ledsna eller glada. En 
lärare för även anteckningar om denne uppfattar någonting anmärkningsvärt som inte 
tillhör det vanliga beteendemönstret hos eleven. 

Att utveckla sin psykiska förmåga likställs med att utveckla sin självbild för majoriteten 
av de tillfrågade. De svarar i princip på samma sätt när vi frågar hur de arbetade med att 
stärka den positiva självbilden som när vi frågade om hur de arbetar med att utveckla den 
psykiska förmågan.

Som avslutande kommentarer från våra intervjuer har vi valt att plocka ut två
kommentarer som vi anser är av intresse och gärna vill exemplifiera:
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"Alla har rätten att ha det bra." (Informant 4).

"Alla människor vill ha beröm, vill höra att man är duktig. Beröm och bekräftelse är 
viktiga delar." (Informant 4).
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7 Diskussion

Det har varit väldigt lärorikt att arbeta utifrån frågeställningen om hur lärarna främjar en 
positiv självbild hos sina elever. Ett av de mer intressanta resultat vi tycker att vi fått fram 
var att desto mer erfarenhet en lärare hade, desto mer insikt och kunskap hade dem ifråga 
om självbild. Både när det gällde själva begreppet självbild men även hur dem på ett 
konkret sätt arbetade med självbilden hos eleverna.

7.1 Resultatdiskussion

Genom att börja berömma och bekräfta eleven för det som eleven gjorde bra kunde man 
många gånger se utvecklingen hos den enskilda eleven, och det ledde mot en bättre 
självbild där eleven kunde se sina egna styrkor och kunna fokusera på det som eleven 
gjorde bra. Detta överensstämmer med vad Mark (1998) menar att när människan 
reflekterar och besvarar frågeställningar om sig själv, utvecklas det olika självbilder. 
Genom att man svarar på frågeställningar om sig själv får man automatiskt olika 
självbilder. En annan viktig aspekt var att eleverna skulle fokusera på sin egen 
utveckling, undervisningen skulle läggas upp så att alla skulle få chansen att lyckas. Med 
det var det inte sagt att kraven skulle sänkas, utan det var istället en fråga om att alla 
elever skulle prestera utifrån sin egna nivå, undervisningen var således individanpassad. 
Genom att se sin egen utveckling eliminerades risken med att man endast jämförde sig 
med eleven som var allra bäst i klassen. Att hela tiden jämföra sig mot de duktigaste var 
ett hot mot en god självbild som Johansson (2006) poängterade. Informanten underströk 
att det inte var fel att vilja vara bäst men i skolundervisningen var det inte det essentiella. 
Utan det handlade mer om individens egen utveckling och om individen hela tiden 
hämmades genom att jämföra sig mot den som var bäst så var det inte ett bra sätt att vare 
sig arbeta på eller tänka utifrån. 

Att alla elever ska må bra och ha en god självbild anser vi borde vara en självklarhet, och 
det poängterade en av informanterna att ett mål var att alla elever skulle må bra, men att 
det är en svårt att uppnå. Branden (2000) poängterade att alla människor vill ha en positiv 
självbild, och det är viktigt även om man är mindre kunnig inom ett område. 

Eftersom en del av våra informanter ansåg att det var viktig att arbeta med elevernas 
självbild men inte hade någon tydlig plan på hur de arbetade för att främja en god 
självbild hos eleverna ställer vi oss frågande till hur pass viktigt de egentligen anser att 
det är. För att kunna arbeta med elevernas självbild är det viktigt att eleverna 
uppmärksammas på sin egen utveckling och byggandet av den egna självbilden. 

Informant 4 poängterade att han upplevde det enklare att styrka elever i deras självbild ju 
yngre eleverna var, han ansåg nämligen att ju äldre eleverna blev desto mer etablerade 
blev deras självbilder i gruppen, klassen osv. Som Eriksson påpekar sker det en kraftig 
utveckling under puberteten som sätter tydliga spår på individers självbild (Jerlang, 
2006). Självbilden var enklare att bryta om den var alltför negativ ju yngre eleverna var.
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Det mesta arbetet med att stärka elevernas självbild handlar om att ha en bra relation till
sina elever. Om undervisningen innehåller mycket utmaningar för eleverna så kan det bli 
väldigt problematiskt för de elever som inte känner förtroende och litar på sin lärare, de 
kommer då inte våga lita på att läraren inte utsätter dem för någon fara utan kanske 
istället väljer att utebli från undervisningen. Det är därför av största vikt att en lärare tar 
sig tid att skapa bra relationer till sina elever. Har man en god relation så finns det 
betydligt bredare grund att bygga vidare på speciellt då i fråga om att främja den egna 
självbilden hos eleven.

En annan viktigt aspekt som framkom under intervjuerna var att det kunde vara väldigt 
svårt att försöka få bort en negativ bild man har fått av en person. Av den anledningen är 
det viktigt att man hela tiden försöker granska sitt eget kroppsspråk, attityd och hur man 
beter sig rent generellt mot sina elever. Vi tror att det är lätt att negativa attityder en lärare 
kan ha mot en elev lätt lyser igenom och därför är det av största vikt, anser vi, att man
som lärare hela tiden reflekterar över sin lärarroll och sitt bemötande mot elever.

Fokus för de informanterna som hade varit verksamma i färre år var ämnesinnehållet. De
flesta frågor kring självbild diskuterades utifrån innehåll. Vad detta beror finns enligt oss 
inget entydigt svar. Kanske är det så att om man inte har en tydlig förståelse för vad 
begreppet självbild innefattar hoppas de tillfrågade lärarna att det kommer per automatik i 
den övriga undervisningen. Vi tolkade även de många stakanden och flera 
omformuleringar som att de tillfrågade gjorde var tecken på att de var väldigt osäkra på 
vad de skulle svara på frågorna om självbild. Det var dock stor variation som vi tidigare 
nämnt, några verkade betydligt mer insatta, i alla fall när vi jämförde mot vår egen studie 
i ämnet. De som hade flera års erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa svarade mer i 
samstämmighet med våra egna studier om vad självbild är och hur den främjas generellt 
sett.

Alla de tillfrågade informanterna ansåg att de iakttog eleverna för att ha en möjlighet att 
ta reda på vilken självbild en elev hade. Där menade även Taube (2007) att läraren gör 
iakttagelser för att ta reda på vilken bild eleven har på sig själv, om den är positiv eller 
negativ. Här utvecklade en del av informanterna sina iakttagelser, en av dem menade att 
kommunikation är betydelsefull för att få ytterligare en uppfattning om en elevs självbild. 
Vi anser att både iakttagelser och kommunikation är två viktiga delar för att kunna ta reda 
på vilken syn eleven har av sig själv.

Informanterna menade att självbilden har vuxit fram genom barndomen och även att den 
påverkas i möten med andra människor, och hur individen ser på sig själv. Utifrån Meads 
(1979) teori där självbilden uppstår i ett samspel med andra människor men tolkas av den 
enskilda individen. Där Peitersen (2001) betonar att självbilden uppstår genom den syn 
andra människor har på oss. Därav anser vi att det är av stor betydelse att lärarna som 
arbetar med eleverna och då främst inom ämnet idrott och hälsa arbetar med gruppen som 
helhet för att inga elever ska känna sig utanför eller att någon ser ner på en som person. 
En annan viktig aspekt inom sammanhanget anser vi är, att klimatet i klassen ska präglas 
av positiva tankar, för att alla elever ska känna sig som bra individer i möten med andra 
människor, vilket även skolans styrdokument styrker "skolan skall sträva efter att vara en 
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levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära"(Lpo 94, s.7).
Vilket även kom fram i undersökningen, att läraren tillsammans med eleverna försöker 
arbeta för att en god stämning skall råda inom klassen, för att det skall kunna leda fram 
till en positiv självbild hos eleverna. 

En av informanterna som belyste undervisningen innehåll, och som ansåg att 
undervisningen skulle anpassas så att alla elever har möjligheter att klara av de 
utmaningar som de ställs inför. De tankarna som informanten hade stämmer väl överens 
med Lpo 94 där informantens tankesätt kan relateras till det läroplan säger att skolan skall 
utformas efter varje enskild individs olika förutsättningar. Det anser vi stämmer väl 
överens i det synsätt vi har för att främja en positiv självbild, att alla elever skall kunna 
lyckas för att främja en positiv självbild. 

Innehållet i ämnet idrott och hälsa diskuterades mest utifrån ett nivåtänkande, där det 
handlade om att skapa arbetsmoment och uppgifter som hade olika svårighetsgrad. Att 
alla elever skulle fysiskt sett ha möjlighet att klara av uppgiften, det informanterna inte 
tog i åtanke var att eleverna måste kunna identifiera sig med innehållet och kunna relatera 
till sin egen person om att detta innehåll är något som passar dem själva. Detta 
resonemang är något som Larsson (2007) lyfte upp som en trolig orsak till att vissa elever 
inte deltar i undervisningen, det handlar inte om fysiska hinder utan det är mer en fråga 
om mentala spärrar som sitter i det undermedvetna och är starkt färgad av samhället man 
lever i och den kultur som råder. Därför är det viktigt att ta i beaktande vilka uppgifter 
man väljer både till svårighetsgrad och vad eleverna associerar till dessa uppgifter.

Vi anser att innehållet i idrottsundervisningen måste varieras och måste vara uppbyggt så 
att det stärker alla elevers självbilder. Med andra ord måste det finnas möjlighet för alla 
att lyckas, sedan bör man som lärare uppmuntra sina elever att mäta sina framsteg mot sig 
själva. Det finns många som anser att tävling är en bra morot och det tycker vi båda som 
är och har varit aktiva inom olika tävlingsidrotter på vår fritid. Frågan är väl om skolan 
ska syssla med så mycket tävlingsidrott där det handlar om att jämföra sig med övriga 
klasskamrater om ett av målen är att främja en god självbild hos eleverna.

Peitersen (2001) menar att om en elev har fått uppleva att han/hon inte klarar av en 
övning kan det leda till en negativ självuppfattning. Då kan en elevs självuppfattning 
påverka så att eleven inte tror på sig själv, och därmed får en negativ självbild. Om en del 
elever avstår från idrottsämnets undervisning  tror vi att en orsak kan vara att 
självförtroendet blivit påverkat i en negativ riktning, exempelvis en situation där eleven 
inte klarat av en övning. Peitersen menar även att det finns en motsats ifall en elev är 
duktig på någonting stärks självbilden. För att stärka en elevs självbild anser vi att läraren 
har stora möjligheter att påverka undervisningen. Exempelvis det sättet som kom fram i 
vår undersökning att läraren kunde anpassa undervisningen vid en hinderbana för att alla 
skulle ha en möjlighet till att lyckas. Vi anser att det är viktigt att läraren har sina sinnen 
öppna för att inte någon elev ständigt ska behöva uppleva ett misslyckande.

Informanterna menade att ämnet idrott och hälsa kunde påverka eleverna både positivt 
och negativt. Där de anser att det är väldigt viktigt att få elever att klara av sådant som de 
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från början inte trodde de hade möjlighet till. Där anser vi att en koppling kan göras till 
den syn som råder i dagens samhälle, där kroppen har en stor betydelse för en människas 
självbild. Annerstedt, Peitersen, & Rønholt (2001) menar att så stor som 
uppmärksamheten kring kroppen och hälsan är idag, kanske den aldrig har varit förut, 
och Söderström (1999) menar att den mediala bilden fokuserar en stor del på kroppen. Vi 
anser att det är väldigt viktigt att vi inom vår yrkesroll som lärare lyfter frågor som berör 
det kroppsideal som råder inom dagens samhälle. Vilket även kursplanen inom idrott och 
hälsa (2000) syftar till att lärare har möjlighet att göra. Även i den nationella 
utvärderingen av grundskolan [NU-03] tyder på att lärare i ämnet idrott och hälsa ser att 
eleverna utvecklar ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den viktigaste 
utgångspunkten. Vilket även kursplanen betonar, att eleverna skall utveckla en positiv 
självbild. Där bör lärare verkligen tänka på hur mötet med eleverna sker och att lärare 
uppmuntrar eleverna och ger de positiv bekräftelse. 

Peitersen (2001) menar att självbilden inom ämnet idrott och hälsa uppstår genom den 
syn andra har på individen, och att människor jämför sig med andra. Även Mead (1976) 
poängterade att självbilden uppstår i samspel med andra människor. Som Peitersen 
(2001) menar bör den enskilda fundera vilka normer och värden de ger ifrån sig gentemot 
eleverna. Det anser vi är väldigt viktigt att när personen träder in i en professionell 
yrkesroll bör den personen verkligen reflektera över vilka normer och värderingar som 
den sänder ut. Eftersom vi anser att läraren har en väldigt stor makt till att påverka 
elevernas självbilder. Vilket även kom fram i undersökningen att elever påverkas av sin 
omgivning, och att deras självbild påverkas i mötet med andra människor. 

Självbilden ligger som tidigare nämnts till grund för hur en människa uppfattar sig själv 
och hur den tolkar sin omgivning Johansson (2006). Om denna är negativ så får detta 
konsekvenser för hela individen på alla plan.

Ett av de många citat som vi alltid kommer att bära med oss handlar om att människor 
måste se till sina egna framsteg och inte vänta på att omgivningen uppmärksammar 
utvecklingen man som människa genomgår. Vi tror att en viktig del i lärarens vardag är 
att lära eleverna att arbeta med deras självbild och inse att dem har makt att styra över 
sina egna liv. 

"Den som endast söker applåder utifrån, har lagt hela sin lycka i andras händer" 
(Johansson, 2006 s.16).
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8 Fortsatt forskning

I vår undersökning valde vi att fokusera på hur lärarna främjar en god självbild hos 
eleverna. Något som kan vara till intresse i fortsatta undersökningar kring detta område 
skulle vara att studera hur lärarnas självbild påverkar elevernas självbild. Finns det några 
samband mellan hur läraren bemöter sina elever kontra den egna självbilden?

Till lärarutbildningen ser vi att det skulle vara väldigt fördelaktigt om man under sin 
utbildning till lärare fick undersöka och arbeta med sin egen självbild och prova att arbeta 
med denna utifrån målen som skolan har. För vi tror att synen på den egna individen har 
enorm påverkan på drivkraften att vilja utvecklas och lära sig nya saker, detta gäller både 
elever och lärare.
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Bilaga

Intervjufrågor

Ålder: Kön:

Lärare i åk:

I kursplanen är ett av målen att sträva mot att ”Skolan skall i sin undervisning i idrott och 
hälsa sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt 
utvecklar en positiv självbild”.

Hur arbetar du med elevernas självbild?

Vad anser du att begreppet självbild innefattar?

Hur anser du att ämnet idrott och hälsa påverkar elevens självbild?

Hur arbetar eleverna med deras självbild?

Är det någon skillnad på olika elever?

Hur bedömer du deras självbild? 

Hur märker du att en elevs självbild förändras?

Vad krävs för att bedöma en elevs självbild?

Kan du urskilja hur elever beter sig i förhållande till deras egen självbild? I så fall på 
vilket sätt?

Anser du dig ha nog med kompetens för att främja, styrka och bedöma en elevs självbild?

Vad gäller skolans riktlinjer som finna angivna i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (2009) framgår det att alla som arbetar i skolan ska stärka "elevens tillit till 
den egna förmågan". Hur arbetar du med det? Hur arbetar kollegiet med det?

I kursplanen för idrott och hälsa syftar ämnet ”till att utveckla elevernas fysiska, psykiska 
och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan”.



Hur arbetar du för att eleverna skall utveckla sin psykiska förmåga?

Enligt Taube tar en lärare reda på en elevs självbild genom iakttagelser vid 
undervisningen. Håller du med? Hur gör du dina iakttagelser och hur kvalitetssäkrar du 
bedömningen?


